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Gospodarska Zbornica Slovenije – Združenje za svetovalni inženiring (GZS-ZSI)
je v četrtek, 26. januar 2017 organiziralo 2. strokovni posvet
»Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu«

Foto 1: udeleženci posveta

Posveta se je skupaj udeležilo 72 predstavnikov naročnikov, državne administracije,
gradbenih izvajalcev, predstavnikov izobraževalnih ustanov in civilne sfere ter svetovalnih
inženiringov (projektanti, nadzorniki,…).
GZS-ZSI je ob posvetu izdalo strokovno publikacijo »Svetovalni inženiring in njegova
vloga v investicijskem procesu«, ki na 90 straneh predstavlja pomen in vlogo
svetovalnega inženiringa kot gospodarske panoge.
Uvodni nagovori
Predsednik ZSI in glavni direktor IBE d.d., mag. Uroš Mikoš je poudaril pomen sedaj že
tradicionalnega strokovnega posveta na razvoj svetovalnega inženiringa in podjetij, ki
delujejo v njem.
Od zadnjega posveta je minilo 15 mesecev, pravi čas za pregled doseženega. In kar nekaj
je bilo v tem času storjenega bodisi z naše strani ali s strani državnih institucij.
Spomladi 2016 smo dobili nov zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je poleg cene za
intelektualne storitve uveljavil tudi obvezno uporabo kakovosti. Za pomoč pri uveljavitvi te
zahteve so bile pripravljene Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih
storitev, pri izdelavi katerih smo aktivno sodelovali.

Naše zavzemanje za uveljavitev zlatega investicijskega infrastrukturnega pravila in
drsnega 5 do 6 letnega plana se zrcali v novembra 2016 sprejeti Resoluciji o nacionalnem
programu razvoja prometa.
Delali smo na področju FIDIC-a, ki ostaja prioriteta delovanja združenja, tako kot ostale
teme, ki bodo obravnavane na 2. strokovnem posvetu o vlogi svetovalnega inženiringa v
investicijskem procesu. Na njen se bomo osredotočili na gradbeno zakonodajo, kjer smo si
sicer izborili mesto za skupno mizo, vendar težko uveljavljamo svoje predloge in še nismo
zadovoljni z doseženim. Smernice za javno naročanje sicer imamo, vendar ali naročila
svetovalnih storitev potekajo skladno z njimi? Že prej omenjeni FIDIC in digitalizacija v
gradbeništvu. To so vse aktualne teme za 2. posvet, vsem udeležencem je zaželel prijetno
delo.

Foto 2: mag. Uroš Mikoš, predsednik GZS-ZSI

Generalni direktor GZS mag. Samo Hribar Milič je ocenil situacijo, v kateri smo v
Sloveniji. Imamo gospodarsko rast, vendar domače naloge, da bi oklestili nepotrebne
obremenitve gospodarstva, še nismo opravili. Zato premalo vlagamo v razvoj in investicije,
pri čemer GZS odločno nasprotuje vsem dodatnim davčnim bremenom. Potrebne pa so
prerazporeditve v smeri povečanja investicij, kar močno podpira tudi GZS.
»Od leta 2008 so se merjeno v BDP investicije razpolovile, obenem pa so se plače v javnem
sektorju povečale za 20%. Na ta način gotovo ne bomo zmanjšali zaostanka za razvitimi.
Potrebno bo začeti obračati trende«, je svoj nagovor zaključil Samo Hribar Milič in
udeležencem zaželel veliko uspehov in uspešno delo.

Foto 3: mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS
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Predsednik IZS mag. Črtomir Remec je izpostavil predvsem pomen uravnotežene in
domišljene gradbene zakonodaje. Ta nam med ostalim pomaga tudi pri razvoju in
vzpodbujanju investicij.
Sam je pridobil izkušnje na celotnem področju investicijskega procesa in utrdil svoje
prepričanje, da je po obstoječi zakonodaji možno uspešno realizirati vsak projekt, pri čemer
mora vsak steber, ki ga sestavljajo: investitor, projektant, izvajalec in nadzornik,
strokovno in odgovorno opraviti svojo vlogo.
»Če nam nova gradbena zakonodaja ne bo pomagala z boljšimi rešitvami, kot jih imamo
sedaj, potem je boljše, da zadržimo obstoječo«, je svoj nagovor zaključil mag. Črtomir
Remec.

Foto 4: mag. Črtomir Remec
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Sledili so prispevki v štirih sekcijah kot sledi:
Vpliv novih zakonov (GZ in ZPAI na dejavnost svetovalnega inženiringa)
Predavatelji: mag. Sabina Jereb, sekretarka MOP, Ministrstvo za okolje in prostor,
Matjaž Grilc, Vodja projektne skupine IZS za prostor in predstavnik delovne
skupine IZS v delovni skupini MOP za pripravo zakonov, Vlado Krajcar, strokovni
sodelavec ZAPS, Peter Žigante, direktor Savaprojekt d.o.o., mag. Uroš Mikoš,
direktor IBE d.d.
Moderator: Igor Knez, GZS

Foto 5 (z leve ): Vlado Krajcar, Peter Žigante, Matjaž Grilc, Igor Knez,
mag. Uroš Mikoš in ga. Sabina Jereb,

Predstavitve so objavljene na www.gzs-izs.si
Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev

Predavatelji: mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja,
MJU, Ministrstvo za javno upravo, Elvis Štemberger, pomočnik glavnega
direktorja, IBE d.d.,
Moderatorka: Metka Pavčič, direktorica IEI d.o.o.

Foto 6: (z leve) mag. Urška Skok Klima, ga. Metka Pavčič, Elvis Štemberge
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FIDIC v investicijskem procesu
Predavatelji: Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d.o.o., mag.
Vekoslav Korošec, GZS – Združenje za inženiring,
Moderator: mag. Slovenko Henigman

Foto 7: (z leve) Vekoslav Korošec, Slovenko Henigman, ga. Maja Prebil

Predstavitve so objavljene na www.gzs-izs.si

BIM – Digitalizacija v investicijskem procesu
Predavatelji: dr. Samo Medved, tehnični direktor LINEAL, d.o.o., Ksenija Marc,
vodja sektorja za tehnično podporo in razvoj, DRI upravljanje investicij, d.o.o.,
Moderator: Tadej Pfajfar, direktor LUZ

Foto 8 (z leve): dr. Samo Peter Medved, Tadej Pfajfar, ga. Ksenija Marc

5

Organizacijski in programski odbor posveta:
-

mag. Uroš Mikoš, IBE,
Metka Pavčič, IEI
Aleš Hojs, DRI,
Peter Žigante, Savaprojekt,
Tadej Pfajfar, LUZ,
Stanko Marič, ZEU
dr. Samo Peter Medved, Lineal in
mag. Slovenko Henigman, GZS-ZSI
ZAKLJUČKI
2. strokovnega posveta
»Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu«,
na GZS dne 26. januar 2017

1. Zakon o inženirski in arhitekturni dejavnosti
V zaključni pripravi sta Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in
inženirjih. ZSI, Združenje za svetovalni inženiring pri GZS (GZS-ZSI) si prizadeva,
da bi z zakoni uveljavili kvalitetno izvajanje inženirskih in arhitekturnih nalog kot
gospodarske dejavnosti tako na strani investitorjev kot tudi izvajalcev in v tem
okvirju določili tudi pogoje za delovanje z dejavnostjo povezanih poklicev inženirjev
in arhitektov. Zavzemamo se, da se zakon naslovi kot Zakon o inženirski in
arhitekturni dejavnosti (ZIAD).
2. Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev
V letu 2016 sta bila sprejeta tako novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je za
inženirske storitve uvedel obvezno oddajo del na osnovi kakovosti in cene, kot
Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, ki naročnikom
pomagajo uveljaviti zakonsko obveznost upoštevanja kakovosti in cene. GZS-ZSI
predlaga, da se smernice dosledno uporabljajo pri pripravi razpisnih dokumentacij za
oddajo del.
3. FIDIC
FIDIC predstavlja mednarodno prakso realizacije gradbenih pogodb. V Sloveniji
imamo razmeroma veliko izkušenj z rdečo in rumeno knjigo FIDIC, skoraj nobenih
izkušenj pa nimamo z belo knjigo, ki predstavlja pogodbeno razmerje med
investitorjem in svetovalnim inženirjem. Pričakuje se, da bo mednarodna zveza
inženirjev FIDIC v letu 2017 izdala prenovljeno belo knjigo. Namen GZS-ZSI je, da
to knjigo prevedemo in jo ponudimo v širšo uporabo naročnikom, investitorjem.
Prizadevali si bomo za širšo uporabo bele knjige v prihodnje.
4. Digitalizacija v gradbeništvu in BIM
Digitalizacija v gradbeništvo je v svetovnem merilu povsem na repu. Slabša od vseh
industrij na svetu je po podatkih Evropske komisije samo še naftna industrija.
Kot odgovor na takšno stanje je razvoj BIM, Building Information Modeling, ki naj bi
zagotovil digitalni gradbeni sektor. Navedeno je prepoznala Evropska komisija, ki si
preko EU BIM Task Group prizadeva združiti nacionalna prizadevanja v skupni in
usklajen evropski pristop za razvoj boljšega, digitaliziranega gradbenega sektorja.
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Za dvig konkurenčnosti moramo v Sloveniji okrepiti aktivnosti digitalizacije v
svetovalnem inženiringu in celotnem gradbeništvu.
5. Zlato pravilo vlaganj v prometno infrastrukturo
V GZS-ZSI smo v letu 2015 predlagali Zlato infrastrukturno investicijsko pravilo –
ZIIP, ki velja tako za prometno kot ostalo državno infrastrukturo in pravi naslednje:
•
•
•

Enakomerno planiranje in realizacija na projektih prometne infrastrukture
skozi daljše obdobje
5 ali 6 letni drsni plan (vsako preteklo leto se nadomesti z novim)
Enakomerna letna vlaganja v posamezne sektorje kot so ceste in železnice

V novembru 2016 je bil sprejeta resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa
v RS za obdobje do leta 2030 (Nacionalni program), s katero se uvaja 6 letni drsni
plan. Prvi mora biti izdelan v 6. mesecih od sprejetja nacionalnega programa in tako
vsako leto.
Podpiramo pripravljena izhodišča, ki jih bomo spremljali v cilju zagotavljanja
enakomernega razvoja prometne infrastrukture.
Podoben pristop je potreben tudi na ostalih državnih investicijah.
6. Zaključek
Na strokovni posvetu o svetovalnem inženiringu, januarja 2017 na GZS, smo se
seznanili (podatki Analitike GZS) s povprečnimi rezultati družb, ki se ukvarjajo s to
dejavnostjo, za leto 2015. V večini kazalcev so bili ugotovljeni najslabši rezultati do
sedaj, celotna dejavnost je še vedno v globoki krizi, ki traja že od začetka
gospodarske krize leta 2008 in s tem povezanega velikega upada investicijske
dejavnosti.
Veliko neravnotežje na trgu storitev med ponudbo in povpraševanjem, majhen trg,
velik obseg nelojalne konkurence in dumpinške cene, vključno s kakovostjo storitev
in zavzemanje državnih institucij za odpravo vseh regulacij so za dejavnost lahko
usodne.
Zato v GZS-ZSI apeliramo, da se sprejme uravnotežena gradbena zakonodaja, da se
uveljavi kakovostnejše oddajanje del in da se nadaljuje z aktivnostmi, ki bodo
povečale investicijske aktivnosti tako javnega kot zasebnega sektorja.
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