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PROBLEMATIKA NIZKIH CEN PROJEKTIRANJA – PREGLED STANJA 
IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE KOT IZHODIŠČE ZA RAZPRAVO NA 
ZBOROVANJU 

     

1. PREGLED STANJA   

 Vsak od nas se je pri ponujanju projektantskih storitev verjetno že srečal s tako imenovanim 
»štajerskim dumpingom«. To je, ko se ponudi storitev precej pod priporočeno ceno glede na 
sprejeta »MERILA ZA VREDNOTENJE PROJEKTANTSKIH STORITEV« , vendar je 
protiponudba nižja za več kot 50%. Zadnji primer je bil, ko smo z ekipo ponudili za projekt 
poslovnega objekta ceno 140.000 EUR, kar bi poleg vseh materialnih stroškov pomenilo 
mesečno brutto plačo inženirja 2.400 EUR. Protiponudba je znašala 60.000 EUR, kar pomeni 
brutto plačo inženirja cca 990 EUR. Podoben primer so projekti za širitev ljubljanskega 
letališča, kjer je znašala ponujena cena za normalno izdelavo projektov cca 800.000 EUR, 
izbrana je bila ponudba za cca 400.000 EUR. 

 To nas sili, da morajo inženirji delati za plačo, ki je nižja od povprečne plače v Sloveniji, ki 
znaša cca 1.600 EUR, s tem da za svoje delo odgovarjajo. Vsaka napaka pomeni velike 
materialne stroške. 

 Pri javnih naročilih je v veljavi ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3), ki v 84. členu 
v točki (4) določa: »Za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, 
arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme 
uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila.« Kljub zakonu je običajno 
merilo izbora najnižja cena, kar je samo potuha za nestrokovnost izbirne komisije.  V 4. členu 
zakona je omenjeno tudi načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti pri porabi javnih 
sredstev, kar je pri slabih projektih neizvedljivo. Očitno ni interesa, da bi se kdorkoli 
poglabljal v to, obstaja pa tudi bojazen, da bi zašli v težave, saj je v zakonu precej pogojev in 
varovalk, ki preprečujejo njegovo pravo implementacijo.  

 Inženirska zbornica je premalo storila na tem, da se zares uveljavijo sprejeta MERILA ZA 
VREDNOTENJE PROJEKTANTSKIH STORITEV ter SMERNICE ZA JAVNO 
NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV. Kljub temu, da ugotavlja 
v objavljeni ANALIZI JAVNIH NAROČIL INŽENIRSKIH STORITEV, da se stanje kljub 
ZNJ-3 ni popravilo in da se pri javnih naročilih ne izloča neobičajno nizkih ponudb. 

 Zasebni naročniki ravno ne izbirajo najnižjega ponudnika, vendar običajno uporabijo 
nenavadno nizko ceno za znatno nižanje »regularne« ponudbe.  



 

 Posledice takega stanja so: kvaliteta projektov je čedalje nižja, mladi inženirji odhajajo v 
tujino, kjer znaša bruto plača začetnika 2.400 EUR, bruto plača izkušenega inženirja pa 6.000 
EUR, mladi ljudje se ne odločajo za študij inženirstva. 

 Zaslužki so namenjeni samo golemu preživetju, ker zmanjka sredstev za nakup nove opreme, 
izobraževanje, strokovne ekskurzije, … 

 Ne morejo obstajati večja stabilna projektantska podjetja, kjer bi se zaposlilo mlade inženirje, 
znanje pa bi se prenašalo s starejših izkušenejših inženirjev na mlajše (tudi obratno, saj so 
mladi bolj seznanjeni z novostmi).  

 Na dolgi rok je to vsekakor škodljivo tako za stroko kot tudi za gospodarstvo in blaginjo v 
Sloveniji. 

 V Sloveniji se je pojavila tudi nedopustna praksa, kjer Izjavo odgovornega projektanta, da je 
objekt mehansko odporen in stabilen za enostanovanjske hiše podpisuje arhitekt namesto 
gradbenika, upravne enote pa to v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja upoštevajo kot 
ustrezno. 

2. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 

 Sistem vrednotenja načrtov gradbenih konstrukcij bi se lahko poenostavil s sistemom točk za 
vrednotenje posamezne storitve, podobno, kot imajo to urejeno geodeti ali odvetniki. 

 Sprejeti je potrebno konkretne sankcije za tiste, ki ne upoštevajo meril za vrednotenje in jih 
tudi izvajati. Take je potrebno pozvati na zagovor, jim izdati opomin in če nadaljujejo s tako 
prakso tudi izključiti iz IZS in jim onemogočiti projektiranje, saj nedvomno povzročajo škodo 
stroki in družbi kot celoti. 

 Pomembna je tudi kvaliteta projektov. Če bi nam uspelo dvigniti cene projektiranja, pa bi 
posamezniki še vedno izdelovali slabe projekte, bi s tem povzročali škodo predvsem 
naročniku, ki bi korektno plačal storitev.  

 V okviru IZS je potrebno ustanoviti komisijo, na katero bi se lahko obrnili v primeru 
neobičajno nizkih ponudb. Pristojnost komisije bi bila, da bi imela pravico pregledati in 
oceniti kvaliteto izdelanih projektov nizkega ponudnika. V primeru preslabo obdelanih 
projektov bi se jim ravno tako izdalo opomin oziroma v nadaljevanju tudi izključilo iz IZS.  

 IZS mora ukrepati že v okviru do sedaj sprejetih aktov v zvezi z delovanjem v škodo zbornice 
in izdelave nekvalitetnih projektov.  

3. ZAKLJUČEK 

 Menimo, da je prav, da na letošnjem zborovanju odpremo diskusijo na to temo, saj se mora  
naša beseda slišati tudi kot beseda Slovenskega društva gradbenih konstruktorjev. 
Organizirano lahko več dosežemo. 

 Inženirska zbornica mora zares delovati kot »cehovska« organizacija in zaščititi svoje člane, 
ki s tem namenom tudi plačujemo članarino. Ne more samo čakati, ali se bodo državni organi 
odzvali njenim pobudam, ampak mora pričeti ukrepati pri sebi. Izkoristiti je potrebno tudi 
možnosti, ki jih prinaša nova zakonodaja. 

 Če kdaj, je zdaj, ko beležimo gospodarsko rast in smo v novem investicijskem ciklu, pravi 
čas, da se ta nevzdržna situacija uredi. Sedaj imamo praktično vsi dovolj dela, vendar pa žal 
po prenizkih cenah. 


