KDAJ IN KJE?

Četrtek, 3. september 2015, med 9.00 in 16.00,
na GZS, dvorana C/1. nadstropje, Dimičeva 13,
Ljubljana

PARKIRANJE

Brezplačno parkiranje za udeležence seminarja je
zagotovljeno v poslovni stavbi GZS.

KOTIZACIJA

• za člane GZS 100,00 EUR + DDV
• za nečlane 200,00 + DDV

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE
Silva Rantaša
T: 01/5898 254
F: 01/5898 100
silva.rantasa@gzs.si
www.gzs.si/zisp
Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za svetovalni inženiring - ZSI,
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

Literatura za seminar:

• Seminarska literatura predavateljev
• PowerPoint predstavitve

Priporočljiva literatura:

FIDIC 1999 – zbirka 5 knjig
informacije za nakup: www.gzs.si/ZISP - zbirka
FIDIC

Obvezna literatura:

Rdeča Knjiga in Rumena knjiga FIDIC po ceni 54,80
EUR, člani GZS imajo 33,33% popusta. Cena ne
vključuje DDV.
(Omogočamo nakup knjig pred seminarjem).

FIDIC standardne pogodbe se v svetu veliko
uporabljajo, v zadnjih leti vedno več tudi pri nas,
posebej za pogodbe, ki se financirajo iz EU skladov.
Na seminarju bomo predstavili FIDIC, njegovo
vlogo v svetovalnem inženiringu in štiri standardne
FIDIC pogodbe (Rdeča, Rumena, Srebrna in Zelena
knjiga). Seminar bo podrobneje predstavil uporabo
Rdeče in Rumene knjige, ki se največ uporabljata.
Udeleženci se bodo seznanili z vsebino posameznih
knjig in specifiko posamezne knjige oziroma
standardnih pogodb. Predstavili bomo tudi uporabo
FIDIC pogodbe v povezavi z veljavno zakonodajo in
tehnično regulativo.

Član FIDIC – ekskluzivni zastopnik za Slovenijo

Posebej bomo obravnavali vlaganje zahtevkov in na
praktičnih primerih predstavili postopke reševanja
sporov.
Po izvedenem seminarju bo v obliki testa opravljena
preveritev znanja. Ambicija ZSI je, da uspešno
opravljen test pridobi ustrezno veljavo v našem
prostoru.

Združenje za svetovalni inženiring - ZSI je od
leta 1993 član FIDIC in ekskluzivni organizator
izobraževanja vseh udeležencev v investicijskem
procesu za FIDIC publikacije. Udeleženci prejmejo
potrdilo o usposabljanju po FIDIC.

VABILO na seminar

Uporaba standardnih
pogodb FIDIC,
vlaganje zahtevkov
in praktični primeri
reševanja sporov

PODROBEN PROGRAM IN PREDAVATELJI
09.00 - 10.00 Sklop A:

Uvodna pojasnila

predavatelj Vekoslav Korošec
• Predstavitev FIDIC, organiziranost, pristojnosti,
publikacije, smernice, priporočila
• Predstavitev NACES in vloga nacionalnih
združenj članov FIDIC
• Predstavitev EFCA in povezave EFCA- FIDIC
nacionalna združenja
• Uporaba FIDIC pogodb za projekte financirane
iz kohezije in projekte, ki jih sofinancirajo EBRD,
EIB, WB
• Standardne oblike pogodb, kriteriji za odločitev
katero pogodbo izbrati, specifika vsake FIDIC
pogodbe, vključno z Belo knjigo

10.00 - 10.15 Odmor za kavo

12.30 - 13.45 Sklop C:

PRIJAVNICA

predavateljica Polona Koščak, DRI upravljanje
investicij d.o.o.

Naročnik:

FIDIC in zakonodaja v Sloveniji

• Splošno o gradbeni pogodbi
• Uskladitev in dopolnitev določil FIDIC pogodb
ob upoštevanju veljavne zakonodaje s področja
graditve objektov in javnega naročanja

predavatelj Jože Lun
•
•
•
•

Predstavitev Rdeče, Rumene in Srebrne knjige
Splošni pogoji, posebni pogoji
Vloga naročnika, inženirja in izvajalca
Podrobnejša predstavitev in obrazložitev
posameznih členov Rdeče knjige
• Namen in značilnosti Rumene knjige
• Namen in značilnosti Srebrne knjige

ulica
mesto
zavezanec za DDV

13.45 - 14.00 Odmor za kavo
14.00 - 15.30 Sklop D:

Vlaganje zahtevkov in praktični primeri
reševanja sporov

predavatelji: Vekoslav Korošec, Polona Koščak,
Jože Lun
• Postopek uveljavljanja zahtevka
• Dodatna in nepredvidena dela
• Primeri reševanja sporov po Rdeči, Rumeni in
Srebrni knjigi

DA

NE

davčna številka
matična številka
kontaktna oseba
telefon
e-pošta
število zaposlenih

do 15

želite prejemati naša
elektronska obvestila

DA

do 100
NE

Na seminar prijavljamo:

10.15 - 12.00 Sklop B:

Rdeča, Rumene in Srebrne knjige

podjetje

15.30 - 16.00 Preveritev znanja - test

ime in priimek
delovno mesto
ime in priimek
delovno mesto
ime in priimek
delovno mesto

12.00 - 12.30 Odmor za kosilo
podpis

žig

nad 100

