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Uvodnik
Januarja 2015 smo organizirali prvi posvet Svetovalni inženiring v investicijskem procesu, včeraj-danes-
jutri. To je bil čas po finančni krizi, ki je bil skozi večletno obdobje zaznamovan s padcem gospodarske 
dejavnosti. Slovenija je za lažje premagovanje krize močno znižala obseg investicij.  Pomanjkanje posla je 
bilo veliko, razvoj v gradbeništvu  se je ustavil, prekinjeno je bilo zaposlovanje, nabava nove opreme in drugo.

V krizi je potrebno stopiti skupaj, se povezati in iskati rešitve. Tega smo se v Združenju za svetovalni inženiring 
zavedali in predlagali Zlato investicijsko pravilo, postavili Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG) 
pri GZS ter organizirali Akademijo gradbenih investicij (AGI), vse z namenom, da prispevamo k ponovnemu 
zagonu investicij ter razvoju, učinkovitosti in ugledu panoge. 

Pandemijo je panoga ob okrepljenih investicijah uspešno prebrodila in s tem pripomogla tudi k dobrim 
gospodarskim rezultatom države. V tem obdobju je bilo za izmenjavo in usklajevanje pogledov med 
pomembnimi naročniki, izvajalci in svetovalnimi inženiringi izvedenih 11 sej SSIG z več kot 200 udeleženci in 
8 izvedb AGI, kjer smo podelili 144 certifikatov za več kot 2.000 izobraževalnih ur. Zlato investicijsko pravilo  je 
postalo sinonim za smotrno investiranje države, za ponazoritev vzdržnega investiranja ga uporabljajo politiki, 
podjetja in javnost, najpomembnejše pa je, da so ga sprejeli in v veliki meri uveljavili tudi pomembni javni 
naročniki.

V zadnjem času se prepletajo izredne situacije, poleg pandemije se soočamo s segrevanjem planeta, potekajo 
spopadi za surovine, energente in pitno vodo, v zadnjih mesecih pa smo osupli nad vojaškim spopadom v 
Ukrajini. Dogajanje je tako dinamično, da je še tako velik izziv že v naslednjem trenutku zamenjan z novim.  

In v tem času pripravlja Združenje za svetovalni inženiring pri GZS za svoje člane in drugo zainteresirano javnost 
tradicionalni posvet o delovanju svetovalnih inženiringov v investicijskih procesih, tokrat s poudarkom na 
temah prihodnosti, kot so, kadrovski izzivi pri investicijah, digitalizacija v panogi, zagotavljanje energetske 
neodvisnosti, nova gradbena zakonodaja, akademija gradbenih investicij, javno komuniciranje inženirjev in 
drugo. Ob vse splošnem dvigu cen in posledično inflaciji bo govora tudi o načinu kako zadržati nivo storitev 
svetovalno-inženirskih podjetij in kako ustrezno prilagoditi cene.

V uvodu posveta pa bodo kot običajno predstavljeni ključni kazalci poslovanja svetovalno inženirskih podjetij 
v Sloveniji, ki jim gre končno boljše. Gospodarstvo raste že pet let zapored in v tem času se krepijo tudi 
investicije. Brez posebnega  dokazovanja je mogoče reči, da sta gospodarska rast in investicijska dejavnost 
neločljivo povezani in medsebojno odvisni.

Prijazno vabljeni na 4. posvet svetovalnega inženiringa v investicijskem procesu.

 mag. Slovenko Henigman  mag. Uroš Mikoš 
 Direktor GZS-ZSI  Predsednik GZS-ZSI
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Moderiranje dogodka: 
mag. Andreja Jernejčič

9.00 – 9.30  
Uvodni nagovori:
Predsednik ZSI mag. Uroš Mikoš 
Podpredsednik GZS, Danijel Levičar, poslovni 
direktor, GEN energija d.o.o. 
Anjo Žigon, direktor ELEA iC

SVETOVALNI INŽENIRING

9.30 – 9.50
Poslovanje podjetij svetovalnega inženiringa v letih 2019, 2020, 2021
Bojan IVANC, GZS

KADRI PRI INVESTICIJAH

9.50 – 10.15
Kadrovski izzivi v investicijski in gradbeni dejavnosti 
prof. dr. Žiga Turk, FGG

10.15 – 10.30
Kadri v svetovalnih inženirskih podjetjih
Andrej Jan, PNZ, d.o.o.

10.30 – 11.00 
TAB4BUILDING in uporaba FRP v gradbeništvu
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

DIGITALIZACIJA v GRADBENIŠTVU

11.00 – 11.20
Digitalizacija projektiranja in spremljanja gradnje, zakaj, kdaj in kako?
Elvis Štemberger, IBE d.d.

11.20 – 11.40
Predstavitev skupnega podatkovnega okolja za izgradnjo predora Karavanke
AXIS, d.o.o. in DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Samo Pleterski, DRI upravljanje investicij, d.o.o.  
in Ivan Rus, AXIS, d.o.o.

Program posveta



NOVA GRADBENA ZAKONODAJA

11.40 – 12.00
»Novosti gradbene zakonodaje v povezavi z vodenjem gradbenih investicij«
Dr. Lidija Kegljevič Zagorc, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

AKADEMIJA GRADBENIH INVESTICIJ

12.00-12.15
Izboljšanje investicijskega okolja z Akademijo gradbenih investicij
mag. Slovenko Henigman

12.15-12.30
Javno komuniciranje pooblaščenih inženirjev
mag. Andreja Jernejčič

OKROGLA MIZA z naslovom »Digitalizacija in kadri pri investicijah«

12.30 – 13.15
Sodelujejo:

mag. Uroš Mikoš, IBE, d.d.

Peter Žigante, SAVAPROJEKT, d.d.

prof. Žiga Turk, FGG

Boštjan Rigler, DARS, d.d.

Danijel Levičar, GEN energija d.o.o. 

mag. Edo Škufca, CGP, d.d.

Po 13.30 ZAKLJUČEK POSVETA in skupno druženje ob kosilu

Možnost individualnega svetovanja glede uporabe TAB4BUILDING MOODLE orodja. 



Zaključki posveta

Na 3. posvetu »Svetovalni inženiring in njegova 
vloga v investicijskem procesu«, oktober 2019, so 
bile obravnavana tri vsebinska področja, za katere smo 
sprejeli naslednjih 8 zaključkov:
Kako glede na predpisane postopke zagotoviti 
terminske plane izvajanja investicij?
1. Trajnostna gradnja, večje zahteve uporabnikov in

investitorjev ter zahtevnejša okoljska zakonodaja
ne omogočajo poenostavljanja postopkov in tako
bo tudi v prihodnje, čemur se morajo udeleženci v
investicijskem procesu prilagoditi.

2. Za pridobivanje okoljevarstvenih soglasij in
dovoljenj in pri predhodnem postopku po sedanji
zakonodaji in uveljavljeni praksi ni možno
pripraviti verodostojen terminski plan, zato je
potrebno ta segment učinkovito urediti. Zaradi
navedenega je potrebno postopke pridobivanja
dovoljenj in soglasij poenostaviti in izboljšati.

3. Vstop civilnih iniciativ v postopke sprejemanja
soglasij in gradbenih dovoljenj je potrebno
regulirati tako, da bodo neupravičena
zavlačevanja in pritožbe sankcionirane.
Predlagamo, da se v tem smislu dopolni
zakonodaja.

4. Udeleženci posveta podpirajo aktivnosti ARSO,
ki gredo v smer pospeševanja in učinkovitosti ter
zajemajo: izobraževanje, tipiziranje in digitalizacija 
obrazcev in postopkov, poenostavitev vlog,
optimizacija predhodnega postopka oziroma celo
njegova ukinitev in drugo.

Kako nadgraditi prakso zavarovanj odgovornosti svetovalnih inženiringov?
5. Trenutna ureditev zavarovanj odgovornosti svetovalnih inženiringov v Zakonu o arhitekturni in

inženirski dejavnosti ter sprejetih Vzorčnih pogojih še ne daje zadovoljivih odgovorov. Temeljna
pomanjkljivost je, da pogoji ne temeljijo na principu »all risk« zavarovanja, ko je zavarovana vsaka
škoda, ki ni eksplicitno izključena. Poleg tega ti pogoji veljajo samo za pogodbe z zavarovalno
vsoto 50.000 EUR, torej v višini zakonskega minimuma. Cilj je doseči poenotenje splošnih pogojev
pri vseh slovenskih zavarovalnicah.

FIDIC v investicijskem procesu, Zlata načela FIDIC in Aktivnosti ZSI v investicijskem procesu
6. Mednarodna zveza svetovalnih inženiringov FIDIC je 2017 objavila novo Belo knjigo FIDIC, ki

pomeni vzorec pogodbe med naročnikom in svetovalnim inženiringom. Te pogodbe se uporabljajo
za storitve svetovalnega inženiringa v vseh fazah investicije. V svetu se veliko uporabljajo, v
Sloveniji uporaba še ni zaživela. S prevodom Bele knjige FIDIC v slovenski jezik je naročnikom in
strokovni javnosti na voljo dobro orodje, zato priporočamo njeno uporabo.

7. Zlata načela FIDIC je bila izdana kot odgovor svetovalnih inženiringov na številne kršitve pri
uporabi FIDIC knjig in pogojev. Združenje za svetovalni inženiring poziva vse uporabnike, da
upoštevajo dobro prakso FIDIC in Zlata načela FIDIC in se ob njihovi uporabi držijo teh okvirov.

8. Združenje za svetovalni inženiring je pobudnik Zlatega investicijskega Pravila, Strateškega sveta
za investicije in gradbeništvo ter Akademije gradbenih investicij. Preko učinkovitega delovanja teh
teles prispevamo k boljšemu in robustnejšemu delovanju slovenskega investicijskega okolja. Vse
udeležence pozivamo, da se po svojih močeh pridružijo našim prizadevanjem.



Lokacija: 

plenarna A dvorana GZS

Termin: 

petek, 13. maj 2022, 8.00 - 15.00

Udeleženci konference:

naročniki, svetovalni inženirji (projektanti, nadzorniki,…), gradbeni izvajalci,  
predstavniki izobraževalnih ustanov, inštitutov, univerz in državne administracije

Gradiva: 
• novi bilten Prihodnost investicij svetovalni inženiring  v investicijskem

procesu
• Zlata načela FIDIC

Dogodek je brezplačen! 

Prijave: 
www.gzs-zsi.si, oziroma po priloženi prijavnici
Rok za prijave je torek, 10. maj 2022

Kontakt: 
Silva Rantaša, T: 01 5898254, e-mail: silva.rantasa@gzs.si

Kreditne točke:
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobijo 1 kreditno 
točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem 
usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Informacije in prijave

Tanja.Batkovic
Cross-Out



Usposabljanje arhitektov in gradbenih inženirjev 
o uporabi kompozitov v gradbeništvu

Ta projekt sofinanciran v okviru 
programa Erasmus+ Evropske unije (št. 
projekta 2020-1-PL01-KA202-082224). 
Podpora Evropske komisije za pripravo 
te publikacije ne pomeni potrditve 
vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za 
kakršno koli uporabo informacij, ki jih 
vsebuje.




