
 

 

Priložnost za vrnitev javnih arhitekturnih natečajev, ki je ne gre zamuditi 

Ljubljana, 4. september 2015 - Javnih arhitekturnih natečajev ni več. Ker zakonodaja omogoča skoraj 
popolno izogibanje njihovi izvedbi, se jim velika večina javnih naročnikov izogne. Sedanje katastrofalno 
stanje je posledica izbrisa določila o obveznosti izvedbe iz Zakona o graditvi objektov leta 2008. Z 
vrnitvijo obveznosti javnih natečajev v zakonodajo je možno to veliko napako popraviti. Predlog novega 
Zakona o javnem naročanju je korak v pravo smer, a zaenkrat vsebuje še vrsto pomanjkljivosti. 

V Sloveniji smo imeli več desetletij delujoč sistem javnih natečajev za večje javne investicije. Rezultat tega 
sistema je bila visoka kvaliteta arhitekturne produkcije večjih javnih investicij in živahna arhitekturna scena. S 
spremembo dela enega samega člena Zakona o graditvi objektov v letu 2008 je bila v praksi ukinjena obveznost 
javnih naročnikov, da za večje javne investicije izvedejo javne natečaje. Sprememba, ki je bila sprejeta brez javne 
razprave, je povzročila, da javnih natečajev ni več. Lansko leto sta bila zaključena dva natečaja, letos pa je 
spletna stran "aktualni natečaji" na Zbornici za arhitekturo še vedno prazna. 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv izbrisa določila o obveznosti javnih natečaj glede na investicijsko vrednost iz Zakona o graditvi objektov leta 2008 na 
število javnih natečajev; vir podatkov: spletna stran Zbornice za arhitekturo 

1. Natečaji so eno ključnih orodij urejanja prostora 

Posegi v prostor so praviloma kompleksne naloge in presegajo avtomatizem birokratskih postopkov ali genialni 
uvid posameznika. Vsak poseg vpliva na kup deležnikov. Ti imajo različne, pogosto nasprotujoče si interese. Le 
odprt proces, v katerem imajo deležniki možnost vpliva, prinese pretehtane odločitve, zmanjšuje tveganje 
napačnih odločitev, omili morebitno nasprotovanje projektu in porazdeli odgovornost, ker širši krog ljudi razume 
razloge in sprejema soodgovornost za odločitve. Javni natečaj je pomemben del tega procesa. V procesu 
dogovarjanja stoji na točki, ko je potrebno vhodne predpostavke preizkusiti v realnosti, preveriti različne možnosti 
umestitve in tudi videti, če bi ob drugačnih predpostavkah lahko dobili bolj smiselne rešitve.  

Pravilno voden proces priprave investicij bistveno zniža skupno investicijo v celotnem življenjskem ciklu. Smiselna 
opredelitev obsega investicije, dobra projektna naloga, tehtanje rešitev, primerjava možnosti in kvalitetno izdelana 
projektna dokumentacija so nujni elementi pristopa, ki zagotavlja pretehtano odločitev. Natečaji so hkrati tudi 
transparenten model oddaje javnega naročila izdelave projektov, ki presega očitno nesmiseln kriterij najnižje cene 
izdelave projektne dokumentacije. 

2. Posledice ukinitve obveznosti javnih natečajev 

S spremembo 43. člena Zakona o graditvi objektov v letu 2008 je bila v praksi ukinjena obveznost javnih 
naročnikov, da za večje javne investicije izvedejo javne natečaje. Zakon o javnem naročanju (ZJN) sicer vsebuje 
pogoje pod katerimi je javni natečaj obvezen za tiste projekte, kjer cena projektiranja presega določeno vrednost. 
Vendar ta zakon v tem delu očitno ne dosega svojega namena, ker je izogibanje tem pogojem z delitvijo projektov 
na manjše sklope enostavno in množično.  Ker ZJN v tem delu povsem očitno ne deluje, je Skupina Maja Farol v 



sklopu načrtovanih sprememb zakonodaje že spomladi 2014 pripravila pobudo, da se vanjo preprosto vrne 
določilo o obveznosti javnih natečajev za javne investicije, ki presegajo vrednost 1.000.000 evrov. 

3. Predvidene spremembe v predlogu novega Zakona o javnem naročanju 

V predlogu Zakona o javnem naročanju, ki ga je vlada 23.7.2015 poslala v Državni zbor, je obveznost natečajev 
nekoliko bolje opredeljena, kar je gotovo tudi posledica predlogov, ki smo jih v okviru Mreže za prostor 
posredovali v okviru javne obravnave zakona. Gre za korak v pravo smer, a predvidene spremembe vsebujejo 
več pomanjkljivosti, zaradi katerih v praksi določila še vedno ne bodo zavezovala javnih naročnikov k 
odgovornemu načrtovanju investicij. Predvsem gre za:  
‐ pomanjkanje natančne opredelitve pojma 'ocenjena investicijska vrednost' 
‐ zelo visoko postavljeno mejno ocenjeno investicijsko vrednost objektov, za katere je obvezna izvedba 

natečaja. Ta za skoraj 50% presega vrednost, ki je bila opredeljena v Zakonu o graditvi objektov. 
‐ možnost izogibanja natečajem prek javno-zasebnih partnerstev  
‐ možnosti izogibanja zaradi opredelitve obveznosti izvedbe natečajev zgolj za nove objekte 
‐ nepotrebno urejanje načina izvedbe natečajev in sestave komisije – v zakonu ni smiselno podrobneje urejati 

načina izvedbe projektnih natečajev, ker jih bolj podrobno ureja že obstoječi pravilnik. Zaradi obsega in 
možnosti lažjega prilagajanja sodi določanje načina priprave in izvedbe natečajev v podzakonski akt. Preveč 
podrobna opredelitev načina izvedbe natečajev v zakonu pa tudi otežuje morebitno diverzifikacijo vrst 
natečajev, ki je bila tako s strani stroke kot s strani investitorjev že večkrat predlagana. 

 
Zato predlagamo vsaj, da se v novem Zakonu o javnem naročanju:  
1. natančno opredeli pojem ocenjene investicijske vrednosti,  
2. višino te vrednosti, kot mejo za obvezno izvedbo javnega natečaja za gradnjo objektov, zniža vsaj na 

1.500.000 eur  
3. postopek izvedbe projektnih natečajev ureja s podzakonskim aktom, oziroma do njegovega sprejetja 

z uporabo obstoječega Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev 
prostorskih ureditev in objektov.  

 
 
Več informacij: 
Jernej Prijon, Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol, jernej@majafarol.si, 040 270 169 
Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora, marko.peterlin@ipop.si, 041 520 085 
 
 
 
Kontakti: 
Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol 
Lavričeva ulica 4a, 1000 Ljubljana 
T: 040 270 169, E: info@majafarol.si  
http://www.majafarol.si/  

 

Mreža za prostor 

Inštitut za politike prostora, koordinator mreže 

Tržaška 2, 1000 Ljubljana 

T: 0590 63 683, E: mreza@ipop.si 

http://mrezaprostor.si 



PRILOGA 1 

 

Primer gradnje urgentnih centrov 

Aktualno stanje na področju izbora projektnih rešitev in projektantov za večje javne investicije je v radikalnem 

nasprotju tako z načeli transparentnosti, kot z logiko pretehtanih odločitev o večjih javnih investicijah. Na primeru 

načrtovane mreže desetih novih urgentnih centrov je mogoče ugotoviti: 

- Za 8 od 10 UC (80%!) javno ni dostopen podatek, kako je bil izbran projektant. Kljub skrbnemu iskanju nam teh 

podatkov ni uspelo najti v javno dostopnih dokumentih.  

- Če sklepamo iz podatkov Supervizorja, pri štirih (v tabeli označeni z rumeno podlago) od teh osmih vrednost 

projektantskih storitev presega 207.000 eur, kolikor jih za obveznost javnega natečaja predpisuje ZJN-2. Hkrati 

vseh osem presega mejo za javno objavo javnega naročila. 

- Strošek projektantskih storitev kot delež investicije je praviloma višji pri projektih, ki niso bili izbrani na javnem 

arhitekturnem natečaju ali z odprtim javnim naročilom. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgentni centri glede na način izbora projektantov. Vir: Lastna analiza društva Maja Farol na osnovi javno dostopnih podatkov. 



PRILOGA 2 
 

Komentar Mreže za prostor na predlog Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), poslanem v obravnavo 

Državnemu zboru RS 

V Mreži za prostor ugotavljamo, da smo zadovoljni s predlogom po umestitvi obveznosti izvedbe projektnih 

natečajev v primerih doseganja določene investicijske vrednosti, vendar je za smiselno umestitev v pravni red 

nujno potrebno, da se uredijo tudi nekatere pomanjkljivosti predloga, brez katerih celoten postopek projektnih 

natečajev ne bo imel dejanske in pravne vrednosti in se tudi ne bo uporabljal na predviden način. 

1. Ocenjena investicijska vrednost kot zakonsko novo uporabljena besedna zveza nujno rabi svojo 

definicijo. Predlagamo: "Ocenjena investicijska vrednost objekta pomeni ocenjeno vrednost gradbenih, 

inštalacijskih in zaključnih del brez DDV". Lahko bi se uvrstila tudi na začetek zakona v definicije (2. Člen), 

vendar na določen mestu zakona mora biti opredeljena, drugače so novo nastavljene mejne vrednosti za 

natečaj brez pravega pomena. 

2. Glede višine vrednosti za projektni natečaj – za projektiranje drugih objektov je predlagana meja ocenjena 

investicijska vrednost 2.500.000 eurov. Predlagana vrednost ni posebej pojasnjena. Ker je bila v ZGO-A1 

(ur.l. 47/04) mejna vrednost postavljena pri 400.000.000 sit, kar ustreza 1.669.000 eurov je smiselno 

ohraniti vsaj to višino investicije kot mejo, ne pa da se zvišuje mejo investicije, pri katerih je potrebno 

odločitve posebej skrbno pretehtati. Zato je bila predlagana nižja mejna vrednost, višina 1.500.000 bi se 

nam zdela še ustrezna. 

3. V tretjem odstavku 100. Člena naj se v prvi alineji črta beseda »novih« objektov, ker lahko povzroči veliko 

izogibanja postopku projektnih natečajev preko rekonstrukcij objektov in podobno. 

4. Smiselno se nam zdi posebej navesti (recimo v 3. odstavku 100.čl.), da javni naročnik lahko izvede javni 

natečaj tudi za investicije, ki dosegajo nižjo ocenjeno investicijsko vrednost. Predlagamo besedilo: 

"Naročnik iz a), b) in c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona lahko izvede projektni natečaj tudi za 

investicije katerih ocenjena investicijska vrednost je nižja od predvidene v 3. Odstavku 100. člena" 

5. Vključevanje določbe o javno-zasebnem partnerstvu je zelo pomembno. Predlagamo, da se v 100. člen 

doda 4. odstavek: "V primerih javno-zasebnega partnerstva pri naročanju storitev projektiranja ali 

prostorskega načrtovanja se v skladu s tem poglavjem zakona šteje, da je naročnik oseba javnega prava ali 

javno podjetje, ki sodeluje v tem partnerstvu." 

6. 102. člen bi v tretjem odstavku lahko omejeval število udeležencev na natečaju samo po kriteriju strokovne 

izobrazbe (jasni in nediskriminatorni pogoji niso dovolj). Bojimo se, da bi lahko bilo takšno določilo 

izgovor za izvedbo vabljenih namesto javnih natečajev. 

7. Ustrezen podzakonski akt se zdi nujno potreben in bi moral biti predviden, saj mora določiti podrobnejša 

pravila za izvedbo projektnih natečajev, kriterije za izbor, sestavo žirije, itd. Vsega tega nima smisla 

opredeljevati v zakonu temveč se sprejme ustrezen podzakonski akt, ki je lahko bolj premišljeno 

pripravljen in ga je po potrebi lažje prilagoditi. Zato se samo navede obvezo sprejetja tega akta, hkrati pa 

da se do njegovega sprejetja uporabljajo obstoječi predpisi, konkretno Pravilnik o javnih natečajih za izbiro 

strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov. 

8. Glede definicije projektnega natečaja  (17. točka 2. odstavka) – potrebno je določiti, da projektni natečaj 

pomeni postopek javnega natečaja, na katerem žirija izbere strokovno najprimernejšo rešitev. Umestitev 

področij »inženiring in obdelavo podatkov« je neustrezna, prav tako ni jasno, kako bi se lahko izvedel 

projektni natečaj brez nagrad. Predlagamo definicijo projektnega natečaja v taki obliki:"projektni natečaji 

pomenijo javne postopke, ki naročniku omogočijo projektiranje objekta v javni rabi ali pridobitev prostorskega 

načrta, ki ga kot strokovno najprimernejšo rešitev izbere žirija po razpisu javnega projektnega natečaja.« . 

Vsekakor menimo, da projektni natečaj s področja projektiranja in prostorskega načrtovanja ne more biti 

izveden brez nagrad, kar bi bilo potrebno tudi ustrezno zapisati. 

9. Drugi odstavek 100. člena se ne zdi smiselno umeščen, saj se nanaša na mejne vrednosti za izvedbo 

javnega naročila, ne pa na mejne vrednosti za izvedbo projektnega natečaja, kar je urejeno v naslednjem, 3. 

odstavku istega člena. Tako imamo hkrati definirano mejno vrednost za izvedbo javnega naročila in 

postavljeno ocenjeno investicijsko vrednost za izvedbo projektnega natečaja, pri čemer sta ti dve meji 

različni in lahko ustvarita veliko zmede pri razlagi zakona.  


