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Enakopravna obravnava 
udeležencev naročnika, 
izvajalca in inženirja v 

investicijskem procesu 

1 
Predvidljivost 

postopkov

2 
Sorazmerno 

porazdeljena tveganja 
glede na vrsto 

uporabljene pogodbe
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Hitro in učinkovito 
reševanje sporov

4 
Različne vrste pogodb 

(npr. Srebrna in Rumena knjiga FIDIC) 
prinašajo tudi višja tveganja, vendar 

omogočajo večjo inovativnost, pa tudi 
zaslužke ponudnikov
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Zakaj na Praktično šolo FIDIC?
Primerjava med slovensko zakonodajo in FIDIC-om

Obravnava pomanjkanja in podražitev gradbenih proizvodov

Izbira optimalne vrste pogodbenega razmerja med Naročnikom in Izvajalcem

Obravnava praktičnih primerov v vseh fazah gradnje in za različne oblike pogodb

Obravnava zahtevkov po FIDIC

Spoznavanje mednarodne prakse FIDIC

Razlogi za uporabo FIDIC pogodb:

Zakaj FIDIC?



Voditelji držav članic so na Evropskem svetu dne 21. 7. 2020 sprejeli dogovor glede 
Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje. 
Slovenija bo do leta 2029 upravičena do 10,2 milijarde evrov, od tega gre za 6,6 milijarde 
evrov nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov posojil. Dogovor prinaša obsežna 
dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala okrevanje po krizi COVID-19 
in spodbudila investicije v zeleni in digitalni prehod. 

Vsi projekti, ki so financirani ali sofinancirani s strani evropskih skladov, se izvajajo 
s pomočjo pogodb FIDIC. Praviloma so pogodbe pripravljene po RDEČI knjigi (projektno 
dokumentacijo zagotovi naročnik), po RUMENI knjigi (projektno dokumentacijo zagotavlja 
izvajalec, ki dela tudi izvaja), po SREBRNI knjigi (projekti na ključ) ali pa po BELI knjigi 
(naročnik imenuje Inženirja po FIDIC). Združenje za svetovalni inženiring (ZSI) pri GZS je 
že 28 let član svetovnega združenja FIDIC in evropskega združenja EFCA. Preko tega 
članstva ima zagotovljeno ekskluzivnost pri prevajanju FIDIC gradiv in pri izobraževanju. 
Žal izobraževanje v Sloveniji ni regulirano in je prepuščeno trgu, kar ne omogoča 
obvladovanja kakovosti. 

GZS je v zadnjih letih okrepila svoje aktivnosti pri izboljševanju investicijskega okolja. 
Razvili smo Zlato investicijsko pravilo (ZIP), vzpostavili Strateški svet za investicije 
in gradbeništvo (SSIG) ter ustanovili Akademijo gradbenih investicij (AGI). Z AGI 
omogočamo slušateljem, da spoznajo celoten investicijski proces, jih usmerimo v nove 
tehnologije in prihodnje izzive pri investicijah ter jih vzpodbudimo k razmišljanju kako 
investicije izboljšati. Uravnoteženost pogodb je ena od pomembnejših nalog v izboljšanju 
investicijskega okolja in to uravnoteženost zagotavljajo pogodbe po FIDIC. 

ZSI se je z ostalimi združenji pri GZS, Združenjem za inženiring in Zbornico za 
Gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov odločila, da modul 4 pri AGI: »Javno 
naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijah« nadgradi s Praktično šolo FIDIC. Šolo, 
ki je v Slovenji še nismo imeli in ki jo industrija pogreša. Zato smo zbrali 13 izkušenih 
mednarodnih strokovnjakov, z izkušnjami naročnika, izvajalca in svetovalnega inženiringa, 
ki bodo celovito predstavili praktično uporabo FIDIC pogodb in njihovih pogojev. 
V temeljitih, več mesečnih pripravah na šolo smo se dotaknili tudi aktualne problematike 
pomanjkanja gradbenih materialov na svetovnem trgu in njihov nesorazmeren dvig cen. 
Na šoli bodo predstavljene možne smeri rešitev te in drugih problematik.

Boljše investicijsko okolje bo zagotovljeno z novimi projekti, novim znanjem in trdim 
delom vseh udeleženih. 

»Industrija izobražuje industrijo«, je moto AGI in Praktične šole FIDIC,                       
zato vabljeni, da se nam pridružite! 

mag. Slovenko Henigman

Direktor ZSI 
in predsednik PO AGI

Povabilo na praktično šolo FIDIC

Povabilo

mag. Gregor Ficko 

Direktor 
ZGIGM  

mag. Vekoslav Korošec

Direktor 
ZING 



AGI – Praktična šola FIDIC je
 »prava stvar ob pravem času«,
saj je načrt za okrevanje in odpornost sprejet. Poleg predvidenih reform za 
posamezna področja je znaten del sredstev namenjen investicijam s področja:

AGI - Praktična šola FIDIC

Investicijski projekti, ki so financirani s pomočjo evropskih sredstev se izvajajo     
po FIDIC pogojih in pogodbah.

Zelenega 
prehoda

Pametne, 
trajnostne in 

vključujoče rasti 

Digitalne 
preobrazbe

Zdravstva 
in socialne 

varnosti

*povzeto po: https://www.gov.si/novice/2020-12-23-predlog-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/

Načrt za okrevanje in odpornost

Finančni 
in fiskalni 

sistem

Trajnostni 
in zeleni 
prehod

Digitalizacija

Podporno 
okolje za podjetja

Učinkovit 
trg delaSocialno 

varstvo in 
dolgotrajna 
oskrba

Izobraž
-evanje 

na znanju 
temelječa 

družba

Zdravstvo 
dostopno 
za vse

NAPREDNA 
SLOVENIJA

Turizem 
in kultura



Organizacija AGI združuje več kot            
100 strokovnjakov in podjetij

AGI organizacija

članski Strateški 
svet za investicije in 

gradbeništvo* kot 
predsedstvo AGI

30
članski Programski 

in koordinacijski odbor
Praktične šole FIDIC
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*(vodilni predstavniki podjetij, ki imajo odločilno vlogo pri pripravi in vodenju investicij v državi).

vrhunskih 
predavateljev

11+2
mednarodna 
strokovnjaka

2 
partnerskih 

podjetij 
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AKEDEMIJA GRADBENIH INVESTICIJ
Šola za vodenje in izvajanje investicij in Praktična šola FIDIC

KOORDINACIJSKI 
ODBOR

PROGRAMSKI 
SVET

STRATEŠKI SVET KOT 
PREDSEDSTVO AGI

1 

2 

3 

4 

5 

ODBOR PREDAVATELJEV 
IN PARTNERJI



Predavateljiv

Predavatelji

mag. Gregor Ficko
univ. dipl. inž. gradb. 
Izjemen strokovnjak, poznavalec 
vseh faz investicijskega procesa z 
izkušnjami pri delovanju ministrstva, 
dolgoletni direktor Direkcije RS za 
ceste, z izkušnjami kot izvajalec 
pri komunalnem podjetju in Inženir 
ter avtor številnih knjig in publikacij 
in predavatelj. Trenutno direktor 
ZGIGM (Zbornica gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala) pri 
GZS. Vvseh svojih vlogah v bogati 
karieri se vseskozi srečuje s FIDIC 
pogodbami.

mag. Slovenko Henigman
univ. dipl. inž. grad.
Mednarodni strokovnjak, vodja in 
direktor tehnološke ekipe pri gradnji 
avtocest, dolgoletni predsednik 
Združenja asfalterjev Slovenije in 
direktor ZSI pri GZS, ter direktor pri 
podjetju Sloman, d.o.o. Je pobudnik 
Zlatega investicijskega pravila, 
AGI in SSIG pri GZS. Uvrščen je na 
nacionalno listo presojevalcev za 
spore po FIDIC in deluje v komisijah 
za reševanje sporov.

mag. Vekoslav Korošec
univ. dipl. inž. el.
Z FIDIC pogodbami se ukvarja vso 
svojo poklicno kariero. Najprej se je z 
njimi ukvarjal kot projektant v IBE, d.d., 
kot vodja projekta in inženir na strani 
naročnikov, kasneje pa kot direktor 
ELES, d.d., v vlogi naročnika, kjer je bil 
odgovoren za velike infrastrukturne 
projekte. Od leta 2007 deluje na GZS 
v strokovnih združenjih ZSI in ZING, 
predava na seminarjih FIDIC, aktiven 
je tudi v evropskem združenju EFCA, 
kjer je bil v letih med 2010 in 2013 
član upravnega odbora. Uvrščen je  
na nacionalno listo presojevalcev za 
spore po FIDIC, od leta 2010 deluje 
kot član komisij za reševanje sporov.

Polona Koščak
univ. dipl. prav. 
Strokovnjakinja na področju javnega 
naročanja, gradbene pogodbe in 
pogodb FIDIC. Kot vodja sektorja za 
pravne zadeve zaposlena v družbi 
DRI upravljanje investicij, d. o. o., ki je 
največja Inženirska družba v Sloveniji. 
Ima večletne izkušnje pri pripravi 
dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnih naročil, ki se izvajajo po FIDIC 
pogodbah, obravnavi zahtevkov, 
reševanju sporov in aktivnostih pri 
zaključevanju pogodb. Več let že 
sodeluje z Združenjem za svetovalni 
inženiring pri izvajanju izobraževanj. 

Jože Lun
gradbeni inženir
Strokovnjak na področju FIDIC in 
pogodb pri investicijah, ki je svoje 
izkušnje pridobival v doslej največjem 
gradbenem podjetju v Sloveniji. 
Od leta 1995 je pogosto predaval 
na internih izobraževanjih v okviru 
družbe SCT d.d. in izven ter sodeloval 
pri ZSI kot član strokovne skupine 
za pripravo slovenskega prevoda 
Rumene in Rdeče knjige FIDIC 
1999. Zadnja leta redno sodeluje 
kot predavatelj na seminarjih, ki jih 
organizira ZSI.

mag. Dejan Bogataj
univ.dipl.inž.grad.
Od 2005 zaposlen pri Gorenjski 
gradbeni družbi d.d., kjer deluje na 
različnih področjih in pri vodenju 
projektov. Pridobljene izkušnje iz 
gradbeništva in stalno izobraževanje, 
so bili razlog, da danes opravlja tudi 
funkcijo sodnega izvedenca in cenilca 
za področje gradbeništvo. Praktične 
izkušnje na področju FIDIC pogodb 
je pridobil tako z vodenjem večjih 
infrastrukturnih projektov kot tudi 
s podajanjem izvedenskih mnenj v 
sodnih sporih.



mag. Urška Skok Klima
univ. dipl. prav.
Strokovnjakinja na področju javnega 
naročanja pri Ministrstvu za javno 
upravo. S področja javnega naročanja 
kot predavateljica  aktivno sodeluje 
na različnih strokovnih usposabljanjih 
in je avtorica več člankov, priročnikov 
ter soavtorica komentarja Zakona 
o javnem naročanju (ZJN-3) in 
komentarja Zakona o pravnem varstvu 
v postopkih javnega naročanja.

Mednarodni predavatelji

Nikola Matić
Partner in direktor v podjetju 
VMS, d.o.o., Beograd, 
svetovalni inženir pri NMA 
Consulting in vodja operacij pri 
DNEC, d.o.o. v Beogradu
Je član upravnega odbora direktorjev 
pri EFCA (European Consultant 
Engineer Association), ki zastopa 
FIDIC v Evropi in podpredsednik 
ACES, Združenja za svetovalni 
inženiring Srbije. Že 29 let deluje 
v inženiringu pri infrastrukturnih 
projektih. Njegova specialnost so 
izdelava multidisciplinarnih projektnih 
študij pod okriljem različnih FIDIC-
ovih pogodb. Ima bogate izkušnje v 
nadzoru gradbenih projektov in pri 
spremljavi različnih gradbenih pogodb 
po FIDIC-u. 

Blažo Begović
Tehnični direktor pri VMS, d.o.o. 
iz Beograda

Tehnični direktor pri VMS, d.o.o. iz 
Beograda. Kot član ACES deluje na 
mestu koordinatorja za mediacije in 
je akreditirani predavatelj za izvedbo 
predavanj po FIDIC. Od leta 2011 
je sodeloval pri številnih prevodih 
originalnih FIDIC-ovih knjig v srbščino. 
Kot vodja projekta ali strokovnjak 
za zahtevke ali pogodbeno 
dokumentacijo je sodeloval pri 
številnih velikih projektih, kot npr. pri 
nadzoru projekta Čičevo – Ohrid v 
Severni Makedoniji ali pri izgradnji 
avtoceste Novi Sad – Beograd v Srbiji.

Predavatelji

Metod Di Batista
univ. dipl. inž. gradb. 
Opravljal je vodstvena in vodilna mesta 
kot pomočnik direktorja Republiške 
uprave za ceste, kot član prve uprave 
DARS d.d. odgovoren za pripravo in 
izvedbo projektov in 10 let kot glavni 
direktor največjega inženirskega 
podjetja v Sloveniji DDC svetovanje 
inženiring d.o.o. Med ostalim je bil 
predsednik Združenja za svetovalni 
inženiring pri GZS. Uvrščen je na 
nacionalno listo presojevalcev za spore 
po FIDIC. Še vedno je aktiven 
pri operativnem izvajanju projektov.

mag. Edo Škufca
univ. dipl. inž. grad.
Je svojo poklicno pot začel v podjetju 
SCT, kjer je vodil gradbišča, nato pa 
je vodil službo gradbenega nadzora v 
družbi Petrol, d.d., in bil izvršni direktor 
maloprodaje. Po skoraj 14 letih je 
prevzel mesto direktorja družbe GVO 
v skupini Telekom Slovenije. Od leta 
2014 je član uprave novomeškega 
gradbinca CGP d.d., kjer trenutno 
opravlja svoj drugi mandat. Je 
entuziast s področja gradbeništva, 
saj želi pomagati pri uveljavljanju in 
razvoju gradbene stroke v povezavi 
z drugimi vedami in področji ter 
dati svoj prispevek k razvoju in 
prepoznavnosti panoge. 

Boštjan Rigler
univ.dipl.inž.grad.
Strokovnjak z izkušnjami naročnika 
(član uprave DARS v obdobju med 
2007 in 2009 ter od 2020 naprej) 
in gradbenega izvajalca v podjetjih 
Komunalne gradnje, d.o.o., Energoplan, 
d.d. in ŽGP, d.d. tako v Sloveniji kot 
mednarodno, kjer se je srečeval z 
različnimi projekti po FIDIC in sodeloval 
pri reševanju sporov.



Lokacija usposabljanja in kotizacija

Predavanja se odvijajo:

Velika dvorana A na GZS,
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

(maksimalna kapaciteta v času 
pandemije je 40 udeležencev) 

Člani GZS:                           

800,00€ + DDV                   
Nečlani GZS:                           

1.100,00€ + DDV                   

Kreditne točke
Kreditne točke IZS

Na osnovi odločbe IZS – Inženirske zbornice Slovenije prejmejo udeleženci Akademije gradbenih investicij  
(AGI) Praktične šole FIDIC v skladu s Splošnim aktom IZS o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih 
inženirjev 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin.

Po končanem izobraževanju bo GZS na IZS posredovala seznam udeležencev AGI Praktične šole FIDIC, 
ki so uspešno končali izobraževanje. IZS pa bo vsakemu udeležencu izdala ustrezno odločbo o prejemu 
kreditnih točk.

Informacije

Cilji Praktične šole FIDIC

pregled in analiza 
uporabe FIDIC

pogodb

usmeritev slušateljev 
v dobro prakso

FIDIC

vzpodbuditi razmišljanje 
o bolj učinkovitem 

vodenju in izvajanju 
investicij po FIDIC

Dodatne informacije
Silva Rantaša

01 58 98 254                

silva.rantasa@gzs.si

Urška Kavčič Rihar

01 58 97 652                  

urska.kavcic-rihar@cpu.si

PRIJAVITE SE 
TUKAJ!



Partnerji

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

Partnerji akademije gradbenih investicij



Program - sreda, 26.5.2021

Priloga

Ura Vsebina Predavatelj
8.00 – 8.30 Registracija udeležencev

8.30 – 9.00
Uvod v FIDIC, predstavitev združenj FIDIC, 
EFCA in ZSI ter zlata pravila FIDIC • Slovenko Henigman (1)

9.00 – 10.30

• Gradbena pogodba v pravnem redu      
RS – bistvene značilnosti

• Kaj so FIDIC Pogodbe in kako jih vključiti 
v razpisno dokumentacijo

• Pravila spreminjanja Splošnih pogojev 
FIDIC

• Uskladitev Splošnih pogojev FIDIC           
z veljavno zakonodajo 

• Polona Koščak (2)                           

10.30 – 11.00 Odmor

11.00 – 12.30

• Usposobljeni Naročnik, izbira primerne 
pogodbe (Rdeča, Rumena, Srebrna, Bela 
knjiga), 

• Reševanje sporov, poslovna integriteta.

• Vloga Inženirja, vloga Projektanta, vloga 
Nadzornika (GZ) 

• Vekoslav Korošec (2)

12.30 – 13.30 Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

Zahtevki 

• Splošno o zahtevkih; kdaj se vloži 
zahtevek; kdo naj vloži zahtevek; kako se 
zahtevek oblikuje; 

• Katere priloge k zahtevku so potrebne; 

• Na kaj je potrebno biti posebej pozoren 
že pri vlaganju in kasneje pri zagovoru 
zahtevka

• Jože Lun (2)

15.00 – 15.30 Odmor

15.00 – 15.45

»Pogodbena tveganja pri zunanjih dejavnikih 
spremembe posameznih elementov cen v 
okviru FIDIC določil«. 

1.del

• Kaj so indeksi cen, kako se izračunavajo/
določajo

• Kaj so pomanjkljivosti upoštevanja 
indeksov pri podražitvah

• Kakšne so druge podlage za 
dokazovanje zvišanja elementov

• Mag. Gregor Ficko (1)

15.45 – 16.30

»Pogodbena tveganja pri zunanjih dejavnikih 
spremembe posameznih elementov cen v 
okviru FIDIC določil«. 

2.del

• Možnosti spremembe cene pri različnih 
cenovnih klavzulah

• Uveljavljanje spremembe cene v praksi

• Uveljavljanje povišanja cen po (prvotnem) 
roku dokončanja in stroškov podaljšanja 
roka

• Dejan Bogataj (1)



Priloga

Ura Vsebina Predavatelj

8.30 – 10.00

Javno naročanje: 

• Osnovna načela (pomembna zaradi 
kasnejšega pojasnila vezanega na FIDIC 
in zakaj so potrebne spremembe splošnih 
pogojev), 

• Pogoji in merila, obvezne sestavine 
pogodbe po ZJN-3, ZJF in ZINTPK 
(ki morajo biti vključene v FIDIC), 
Spremembe pogodb (v relaciji do pravil 
FIDIC v tem delu), 

• Vsa pomembna določila glede 
sodelujočih (Joint Venture ponudnik, 
podizvajalci). 

• Urška Skok Klima (2)

10.00 – 10.30 Odmor

10.30 – 12.00

• Kratek oris uporabe FIDIC pri 
investicijskih projektih DARS, dosedanje 
izkušnje uporabe.

• Praktičen primer uporabe FIDIC pri 
reševanju kompleksnega reševanja 
večplastnih težav med naročnikom 
in izvajalcem s pomočjo komisije za 
reševanje sporov.

• Pogled na uporabo posebnih pogojev 
FIDIC s stališča izvajalca, primerjava dveh 
konkretnih primerov (Slovenija in Hrvaška) 

• Boštjan Rigler (1)                          

12.00 – 13.00 Odmor za kosilo

13.00 – 13.45
Reševanje zapletov med Naročnikom, 
Inženirjem, Izvajalcem in Projektantom pri 
realizaciji pogodb.

• Metod Di Batista (1)

13.45 – 14.30
Zakaj FIDIC? Primeri iz prakse, ki potrjujejo 
zakaj je FIDIC dober za vse deležnike. 

Primeri dobre/slabe prakse
• Edo Škufca (1)

14.30 – 15.00 Odmor

15.00 – 17.00
Delavnica FIDIC 

(obravnava Praktičnih primerov)
• Korošec, Di Batista, 

Henigman

Program - četrtek, 27.5.2021

Program - petek, 28.5.2021

Ura Vsebina Predavatelj

8.30 – 10.00

• Uvod – Razlike med izdanimi knjigami 
FIDIC 1999 in FIDIC 2017 

• Primer 1 - Vpliv pandemije COVID- 19 kot 
dogovorjena osnova za zahtevek 

• Primer 2 - Inženir kot fizična ali pravna 
oseba, pooblastila in omejitve pooblastil 
Inženirju

• Primer 3 - Vpliv ekspropriacije zemljišča 
pri infrastrukturnih projektih po FIDIC 
pogojih

• Nikola Matić, 
Direktor VMS, d.o.o.
podpredsednik ACES 
Srbija in
član borda direktorjev 
EFCA
in
• Blažo Begović,
Tehnični direktor VMS, 
d.o.o.

10.00 – 10.30 Odmor

10.30 – 12.00

• Primer 4 - Specifične zahteve Naročnika 
in njihov vpliv na program dela Izvajalca

• Primer 5 - Izvzemanje del Izvajalca 
in posledice v primeru, ko Naročnik 
prevzame njihovo izvedboPravila 
spreminjanja Splošnih pogojev FIDIC

• Primer 6 - Relacije med Izvajalcem in 
Podizvajalcem na pogodbi FIDIC

• Nikola Matić, 
Direktor VMS, d.o.o.
podpredsednik ACES 
Srbija in
član borda direktorjev 
EFCA
in
• Blažo Begović,
Tehnični direktor VMS, 
d.o.o.                        

12.00 – 13.00 Odmor

12.30 – 13.30 OKROGLA MIZA in Zaključek • Predstavniki ZSI in 
ACES

Od 13.00 Kosilo



Dodatne informacije

www.gzs.si

Silva Rantaša

01 58 98 254                

silva.rantasa@gzs.si

Urška Kavčič Rihar

01 58 97 652                  

urska.kavcic-rihar@cpu.si

PRIJAVITE SE 
TUKAJ!

Združenje za svetovalni inženiring
Član FIDIC – Ekskluzivni zastopnik

Združuje in zastopa interese ter vsebinske aktivnosti podjetij 

s področja svetovalnega inženiringa

Član EFCA in FIDIC
Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo od leta 1993

Organizira presojevalce Komisije za reševanje sporov

Svetuje in pripravlja strokovna mnenja

Vzpodbuja izvedbo infrastrukturnih projektov s področja prometne, 
energetske in okoljske infrastrukture

Organizira strokovna izobraževanja in trži literaturo FIDIC


