Strokovni posvet

Dan inženiringa

podelitev nagrad za najboljše
izvedbene projekte
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Povabilo
Dan inženiringa je strokovni posvet, namenjen problematiki izvedbenega inženiringa. V
okviru dogodka bomo podelili tudi nagrade za najboljše izvedbene projekte članov Združenja za inženiring (ZING), ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
V ZING so včlanjena najpomembnejša slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z inženiringom,
predvsem z izvedbenim inženiringom.
Za izvedbo naročila izvedbeni inženiring organizira oziroma angažira najbolj konkurenčne dobavitelje tehnologij, tehnološke opreme, materialov, znanj za graditev ter izvajalce.
V sodelovanju z industrijo izvedbeni inženiring razvija konkurenčne tehnologije, združuje
specializirane podizvajalce, dobavitelje opreme in nosilce znanj in izkušenj za organiziranje in izvedbo ter graditev, poleg tega pa tudi usposablja za upravljanje in redno obratovanje.
Na zahtevnejših projektih inženiring podjetje prevzame posamezno fazo, več faz ali celotno izvajanje projekta od osnovne ideje preko investicijskega programa, projektne dokumentacije do izvedbe, zagona in predaje naročniku.
Naročilo lahko izvaja po različnih poslovnih modelih: izvaja naročilo po projektni dokumentaciji naročnika projektira in izvaja naročilo po sistemu »projektiranje & izgradnja
(Design & Build); ali izvede vsa potrebna dela v življenjskem ciklu po sistemu » tehnološki
ključ v roke». Lahko zajema tudi prenos tehnologije na naročnika.
Inženiringi so odvisni od razmer v gospodarstvu in predstavljajo merilo za tehnološko
konkurenčnost domačega gospodarstva na svetovnem trgu.
Posvet je namenjen novim izzivom za slovenske inženiringe tako na domačih kot na tujih
trgih, saj inženiringi igrajo pomembno vlogo pri tehnološkem preboju slovenskega gospodarstva in povezovanju raziskovalne dejavnosti, industrije in gradbeništva.
Nagrada za najboljše izvedbene projekte je tradicionalna. Podeljuje se družbam članom
ZING za uspešno izvedene projekte s področja infrastrukture, industrije, energetike in
varstva okolja, ki projekt postavljajo nad povprečje v tehnoloških rešitvah, okoljski sprejemljivosti, doseganju načrtovanih zmogljivosti ter predvidenih rokov izgradnji v okviru
dogovorjenih stroškov.
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Program
Pozdravni govor
Goran Novković, izvršni direktor GZS
Investicije v infrastrukturo in energetiko
Mag. Klemen Potisek, državni sekretar Ministrstvo za infrastrukturo
Vloga inženiringa v gospodarskem razvoju Slovenije
dr. Zoran Marinšek, Predsednik ZING
Predstavitev dejavnosti inženiringa z vidika novih poslovnih modelov
Mag. Vekoslav Korošec, v. d. direktor ZING
Analiza poslovanja inženiringov v preteklih letih
Bojan Ivanc GZS, vodja analitske skupine
Inženirska in arhitekturna dejavnost v novi gradbeni zakonodaji
Igor Knez, namestnik direktorja Pravne službe GZS
SID banka je razvila prvo zeleno obveznico
Matjaž Stritih, SID banka
SINCRO.GRID, PCI projekt s področja pametnih omrežij
Mag. Saša Jamšek, Elektro Slovenija, d.o.o.
Izgradnja naprave za razžveplanje dimnih plinov Bloka 6 v TE Šoštanj
Tomaž Jazbec, Rudis d.o.o.
Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini – Naprave za pripravo pitne vode
Boštjan Žigon, Esotech, d.d.
Zaključne misli in sporočilo javnosti
Podelitev nagrade ZING za najboljša izvedena projekta s področja infrastrukture
in energetike
Druženje v preddverju Poslovne oaze
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Lokacija:
Gospodarska zbornica Slovenije- Poslovna oaza v VII. nadstropju
Termin:
14. junij 2017, od 14.00 do 17.00
Udeleženci:
Člani ZING, člani ZSI, naročniki iz javnega in zasebnega sektorja, pristojna ministrstva,
izobraževalne ustanove, mediji in zainteresirana javnost
Strokovna publikacija:
ZING bo za posvet izdal posebno publikacijo »Dan inženiringa« s strokovnimi članki in
predstavitvijo nagrajenih projektov
Udeležba
je brezplačna
Prijave:
Obvezna je prijava na naslov:
silva.rantasa@gzs.si
Več informacij:
01 5898 254

www.gzs.si/zing
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