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Poudarki 10. seje STRATEŠKEGA SVETA O INVESTICIJAH IN GRADBENIŠTVU, ki
je potekala 6. oktobra 2021 na GZS Ljubljana.
Seje se je skupaj udeležilo 26 predstavnikov podjetij, univerze, inštitutov in državne
administracije. Kot vabljena gosta sta bila navzoča državna sekretarja Robert Rožac z
Ministrstva za okolje in prostor in Aleš Mihelič z Ministrstva za infrastrukturo.

Robert Rožac, državni sekretar, MOP

Aleš Mihelič, Državni sekretar, MZI

Sejo je vodil predsednik SSIG, mag. Uroš Mikoš, ki je v uvodu izpostavil osrednji točki
dnevnega reda in sicer problematiko kadrov pri investicijah ter uvedbo celovitega
prostorskega inflacijskega sistema.

Mag. Uroš Mikoš, glavni direktor IBE d.d. in
predsednik SSIG

Udeleženci 10. seje SSIG

Kratek opis osrednjih točk dnevnega reda:
Prof. dr. Žiga Turk je predstavil analizo »Kadri v investicijski in gradbeni dejavnosti«,
s katero je prikazal velik primanjkljaj inženirskega kadra v prihodnje. Propad velikega dela
gradbenega sektorja po prejšnji finančni krizi je povzročil stigmatizacijo panoge in padec
ugleda, ki se kaže v manjšemu zanimanju mladih za poklic gradbeništva. Tudi pri ostalih
inženirskih poklicih je situacija slabša od potreb.
V prihodnjih letih posebej pa po letu 2025 se zaradi pričakovanih upokojitev pooblaščenih
inženirjev in manjšega priliva mladih nakazuje manjko vsaj 1000 gradbenih inženirjev v
investicijski dejavnosti.

Po razpravi udeležencev, kjer so vsi po vrsti pohvalili kakovostno analizo prof. Turka, lahko
ugotovimo, da je za izboljšanje stanja poleg nenehnega dvigovanja produktivnosti panoge
potrebno predvsem:
- delati na promociji panoge in tehničnih poklicev, kjer je zelo pomembno usklajeno
delovanje med univerzami, podjetji in državno administracijo ter
- zagotavljati, da so vlaganja v vse vrste infrastrukture enakomerna in dovolj visoka
ter s tem potrebe po kadrih v investicijski dejavnosti stabilne
Tomaž Petek, direktor Geodetske uprave RS je predstavil Prostorski informacijski
sistem PIS tudi v povezavi z informacijskim modeliranjem gradenj BIM, ki je
zajemala: Program projektov »eProstor« v koheziji in »Zeleni slovenski lokacijski okvir« v
sklopu načrta za okrevanje in odpornost ter izhodišča za sistemsko uporabo BIM-a.
Sistem bo zagotavljal usklajenost in ponovno uporabo podatkov, digitalizacijo procesov MOP
ter Integracijo GIS-ov in BIM-a.

Mag. Slovenko Henigman, direktor ZSI in
sekretar SSIG ter prof. dr. Žiga Turk, UL FGG

Tomaž Petek, direktor GURS

Sledila je informacija državnega sekretarja Rožac-a glede sprejemanja noveliranega
Gradbenega zakona, ki bi lahko bil v državnem zboru sprejet v mesecu novembru.
Sekretar SSIG, mag. Slovenko Henigman, je člane SSIG seznanil z uspešno 7. izvedbo
Akademije gradbenih investicij, ki se v teh dneh zaključuje na GZS in prisotne povabil na
sodelovanje na »Praktični šoli FIDIC«, ki bo na GZS potekala med 11. in 12.
novembrom 2021.
Po zaključku prvega dela seje sta v nadaljevanju kot gosta sodelovala strokovnjaka iz
Avstrije s predavanji:
-

Bazni predor Semmering:
Predstavitev projekta s poudarki na projektiranju, oddaji del in izvedbi del
Gernot NIPPITSCH, koordinator projekta
Železniški predor Semmering povezuje 2. tirno železnico med Dunajem in Graz-om.
Projekt je ocenjen na 3.5 mrd EUR in ga izvaja vrsta švicarskih, nemških in
avstrijskih podjetij. Kljub udeležbi podjetij iz tujine se vsak v projekt vloženi euro
vrne s faktorjem 5, saj so materiali domači, enako je s podizvajalci itd.
Zaradi kompleksnosti projekta je oddaja del potekala z izborom izvajalcev po formuli
70% kakovost, 30% cena. Ker so pogodbe za izvajanje del več letne, je v pogodbeni
ceni vključena indeksacija, ki upošteva realne cene vseh ključnih gradbenih
materialov na avstrijskem trgu. Indeks je določen s strani Ministrstva za
gospodarstvo in se uporablja pri vseh pogodbah.
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Projekt se je projektiral v času med letoma 2011 in 2015, izvedbeno pa se bo zaključil
po letu 2026. Ne pričakujejo večjih sprememb pogodbenih vrednosti, saj so pogodbe
precizne in predvidevajo vse vrste tveganj, ki so enakomerno razporejena med
udeleženci.
-

Sodelovanje strokovnjakov (inženirjev) s politiko – Ključ do uspeha velikih
projektov!
Franz Lückler, direktor Arevia
Kot predavatelj na Akademiji gradbenih investicij se je Franz Lückler predstavil tudi
na SSIG, kjer je na osnovi svojih bogatih izkušenj posredoval napotke za uspešen
razvoj kariere in dela na velikih projektih.

Od leve proti desni: Gernot NIPPITSCH, koordinator projekta SEMMERING, Franz Lückler,
direktor Arevia in mag. Slovenko Henigman

Nekaj utrinkov s seje….
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