
Spoštovana ga. poslanka, spoštovani g. poslanec,

Tokrat se na vas obračamo v zvezi z Zakonom o debirokratizaciji, ki med drugim črta 3. odstavek 100.
člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), s čimer se ukinja obveznost izvedbe javnih arhitekturnih
natečajev za javne naročnike.
Izvajanje javnih arhitekturnih natečajev za večje javne investicije je civilizacijski standard in osnovno
orodje za zagotavljanja kakovostnih rešitev, transparentnosti postopkov urejanja prostora in racionalne
rabe javnih sredstev, ki ga poznajo vse urejene demokratične države.

Celjska koča - je nastala na podlagi arhitekturnega, prostorsko načrtovalskega, enostopenjskega, javnega in
anonimnega natečaja iz leta 2004, kjer so prvo nagrado za projektiranje dobili Arhitektura Krušec : Lena Krušec,
Tomaž Krušec in Vid Kurinčič med desetimi elaborati. Investitor pa je bila Mestna občina Celje.

1.    Kakovost pred najnižjo ceno
Stroški za natečaj ne presegajo enega odstotka (1%) celotnega proračuna za gradnjo, hkrati pa s kakovostno
arhitekturno in urbanistično rešitvijo  omogočajo trajnosten razvoj lokalnih skupnosti. Natečaj je v svetu
uveljavljen postopek za izbiro najustreznejših arhitekturnih, krajinsko-arhitekturnih in urbanističnih rešitev, ki
naročnikom omogoča izbiro med različnimi rešitvami in zagotavlja ustrezne strokovne podlage za odločanje.
Brez arhitekturnih natečajev pa bo za izbor projektanta obveljalo le merilo najnižje cene. Tak način, kot vemo, ne
zagotavlja kakovosti storitev, še manj pa človeku podporno okolje.

2.    Transparentnost postopkov
Uporaba postopka natečaja je smotrna odločitev za naročnike, ki se pri izvajanju investicijskih projektov ravnajo
po načelih kakovosti, strokovnosti, transparentnosti in optimalne izbire. Vsi natečajniki imajo enake možnosti, saj
so natečaji anonimni. Šteje le kakovost predlagane rešitve, ki jo izmed večjega števila prispelih rešitev izbere
skrbno izbrana komisija usposobljnih strokovnjakov in naročnikov. Naj še omenimo, da natečaji lahko mladim
projektantom omogočajo možnost vstopa na trg in izvedbo večjih del (preprečevanje bega možganov).

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana je trenutno v izgradnji. Z javnim natečajem je bila leta 2017
izbrana strokovno najprimernejša urbanistična zasnova območja, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev.
Med sedimimi prispelimi elaborati je strokovna komisija izbrala takrat še avtorsko skupino mldih arhitektov, med
njimi je bilo nekaj absolventov: Urban Petranovič, Davorin Počivašek., Vid Žnidaršič, Urša Gantar, Nuša Gruden,
Aleksi Vičič, in Alenka Korenjak, ki so na podlagi tega lahko ustanovili svoj biro.

3.    Racionalna poraba javnih sredstev
Natečaji so vir inovativnih, gospodarnih in trajnostnih rešitev, vzpostavljajo verodostojnost in zaupanje javnosti,
hkrati pa spodbujajo pravičnost in z anonimnimi predložitvami preprečujejo sistemsko korupcijo. 

4.    Demokratični standard
Natečaji s spodbujanjem javne razprave in vključevanjem javnosti ponujajo državljanom priložnost, da sodelujejo
pri oblikovanju grajenega okolja.

Zato vas, spoštovana ga. poslanka, g. poslanec, pozivamo, da se zavzamete, da se iz predloga Zakona o
debirokratizaciji v celoti črta odstavek, ki v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3; 100 člen, 3. odstavek)
ukinja obvezno izvedbo projektnega natečaja.
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