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Spoštovani!
Odgovarjamo na poziv za predstavitev stališč DKAS o natečajni praksi. Društvo
krajinskih arhitektov je z zadovoljstvom podprlo razpravo o problemih natečajne
prakse, ki jo je preko ankete med člani in problemske konference sprožila Zbornica
za arhitekturo in prostor.
Institut natečaja v DKAS razumemo kot mednarodno prepoznano najustreznejšo
obliko pridobivanja najustreznejših možnih idejnih in projektnih rešitev za gradnjo in
urejanje prostora. V DKAS verjamemo, da je natečaj nujni predpogoj za izvedbe
javnih investicij in da je dokazano uspešna oblika pridobivanja najustreznejših
rešitev tudi za mnoge investicije zasebne narave, katerih kakovostna gradnja in
ureditev sta zaradi lokacije, razsežnosti ali vsebine posega prav tako v javnem
interesu. Gradnja in urejanje prostora s svojimi učinki vedno prizadevata družbeno
skupnost na tak način, da so mehanizmi odločanja o izvedbi posegov nujno zavezani
izborom s pomočjo preverjanja različnih variant in vključevanja različnih javnosti.
Natečaj sodi med take mehanizme.
V DKAS ocenjujemo, da se trenutno v natečajni praksi odraža splošno prisoten
problem odnosa do posegov v prostor in deregulacije urejanja prostora ter
nesposobnosti učinkovite povezave mehanizmov izvedbe javnega naročanja in izbora
najustreznejših rešitev. Pri tem izpostavljamo predvsem trend projektnih natečajev,
ki je privedel do tega, da se oddajajo zelo podrobne rešitve kar neredko vpliva na to,
da se kakovost idejne rešitve podredi detajlom in v izbor za izvedbo ne pride
najustreznejša od ponujenih rešitev. V DKAS v tem oziru pozivamo k ponovni
pogostejši izvedbi natečajev na idejni ravni. Hkrati opozarjamo na kakovost
projektnih nalog, ki so pogosto zelo skope in enostranske ter ne vključujejo sodobnih
standardov kot so na primer energetska varčnost, alternativni viri, ravnanje s
padavinsko vodo, trajnostno načrtovanje ozelenitve in zelene strehe itn.
V DKAS verjamemo, da se bo praksa natečajev za gradnjo in urejanje prostora v
Sloveniji razvila v smeri podpore dobre prakse gradnje in urejanja prostora in da
bodo v tem oziru pristojni prisluhnili ugotovitvam iz razprave ZAPS in iz prakse. Od
zakonodajalca v DKAS pričakujemo načelno in siceršnjo podporo razvoju instituta

natečaja v smeri dviga kakovosti gradnje in urejanja prostora v Sloveniji. V tem
smislu se bomo še naprej povezovali z ZAPS in drugimi strokovnimi asociacijami in si
prizadevali za to, da bi zakonodajalec in ostali odgovorni razumeli vlogo tega
instituta in podprli njegov razvoj.
V DKAS bomo Z lepimi pozdravi,

za UO DKAS
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