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Vsebinska izhodiš ča

• Storitve inženiringov predstavljajo 3% 
BDP, imajo pa pomemben vpliv na 
kakovost projektov

• Kakovost, doseganje pogodbenih rokov, 
končna cena v okviru pogodbe, so v naši 
investicijski praksi prej izjema kot pravilo

• Eden izmed vzrokov za probleme je 
slabo pripravljena investicijska, razpisna 
in projektna dokumentacija, slaba 
kakovost nadzora gradnje



Vsebinska izhodiš ča

• Izboljšanje prakse JN je možno samo s 
sodelovanjem naročnikov in izvajalcev

• Stalna spremljava prakse javnega 
naročanja, izobraževanje na obeh 
straneh in korektivni ukrepi morajo 
postati stalnica

• Izvajalci storitev inženirskega svetovanja, 
ki delujejo kot posamezniki ali podjetja v 
okviru; IZS, GZS, ZAPS, GI ZRMK, ZAG, 
so na pobudo ministra za okolje in 
prostor izdelali Smernico za naročilo 
javnih gradenj
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• Izvirni greh JN storitev je kriterij izbora na 
osnovi najnižje cene

• Nelojalna konkurenca uničuje 
kakovostna podjetja, ki ne morejo več
vlagati v razvoj

• Dolgoročno grozi nevarnost, da bo 
Slovenija izgubila svoje inženiringe in 
bodo trg zasedli tujci

• JN ne morejo rešiti vseh problemov, ki so 
veliko bolj kompleksni, lahko pa 
prispevajo k višji kulturi JN, ki temelji na 
kakovosti, spoštovanju rokov in ceni



Vsebinska izhodiš ča

• Okrogla miza je namenjena izmenjavi 
izkušenj med naročniki, izvajalci in 
odgovornimi za JN v državnih inštitucijah

• Problematiko javnega naročanja lahko 
uspešno rešujemo samo s sodelovanjem 
obeh strani in strpnim in argumentiranim 
dialogom

• Teme JN so razdeljene v štiri vsebinske 
sklope ( vsebinski, administrativni, 
formalno pravni in etični vidiki)
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• Storitve podjetniško svetovalnih 
dejavnosti in inženirsko svetovalne 
storitve se medsebojno dopolnjujejo, 
med njima ni ozko začrtanih mej

• Predlogi , stališča in zaključki okrogle 
mize bodo uporabljeni za nove aktivnosti 
obeh strani v izboljšanju prakse JN

• Po določenem obdobju ( do enega leta) 
bomo ponovno skupaj analizirali 
rezultate
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