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Nagovor generalne direktorice

V Sloveniji imamo od 2014 že četrto leto zapored gospodarsko rast, ki je robustna in nam 
vliva optimizem. Z zamikom se je gospodarska rast odrazila tudi na področju investicij, 
kjer beležimo obrat šele v letu 2017.

Gospodarska kriza je močno udarila tam, kjer smo bili nad povprečjem, saj se je delež 
investicij merjeno v BDP iz 8% v letu 2008 znižal na samo 4,1% v letu 2016. Navedeno 
je investicijsko dejavnost močno oslabilo, številna podjetja so propadla, vlaganja so se 
zmanjšala na najmanjšo možno mero, število kadrov se je s 88.000 znižalo na 54.000.  
O vlaganjih in razvoju kadrov se v dani situaciji ni moglo razmišljati. 

S 17,7 % rastjo gradbenih del v letu 2017, ki se še z nekoliko večjim deležem nadaljuje tudi 
v letu 2018 in po napovedih bo podobno tudi v prihodnje, so se že pokazale vrzeli, tako pri 
opremi in kadrih, kot pri pomanjkljivi kakovosti projektiranja in izvajanja del. Če k temu 
dodamo še potrebo po digitalizaciji dejavnosti in povečani produktivnosti ter izboljšani 
kakovosti del in storitev, je jasno, da potrebujemo nova znanja in veščine ter velikokrat 
tudi boljšo organizacijo na vseh področjih. 

Da bi bili kos prihajajočim izzivom smo na GZS zasnovali Akademijo gradbenih investicij, 
s katero želimo slušateljem omogočiti pridobitev naprednih znanj in jih vzpodbuditi k 
razmišljanju. Vodilnim predstavnikom podjetij pa omogočamo sodelovanje v Strateškem 
svetu za investicije in gradbeništvo, ki bo svetovalno telo najpomembnejšim odločevalcem 
na področju investicij v državi. 

Akademiji želim uspešno delo, vabljeni k sodelovanju!

mag. Sonja Šmuc 
Generalna direktorica GZS
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Akademija gradbenih investicij (AGI)

Vodenje in izvajanje investicij je strokovno zahtevno delo, ki zahteva interdisciplinarna 
znanja ter stalno in sistematično izpopolnjevanje. Na nekaterih področjih investicijskega 
gradbeništva je bilo to v preteklosti zaradi krize močno zanemarjeno, zato kapacitete 
in usposobljenost kadrov velikokrat niso na primernem nivoju. Vzrok za to je predvsem 
v velikem padcu obsega investicij ter neusklajenem in neenakomernem načrtovanju 
vlaganj v obdobju gospodarske krize. 

V zadnjem obdobju se obseg investicij ponovno veča, pri čemer pa se na vsakem koraku 
kaže pomanjkanje ustreznega kadra. Prav v ta namen smo na Gospodarski zbornici 
Slovenije (GZS) v sklopu Združenja za svetovalni inženiring in v sodelovanju z Združenjem 
za inženiring in Zbornico za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ter Centrom 
za poslovno usposabljanje pri GZS, kjer akademija poteka, pripravili Akademijo gradbenih 
investicij in nekatere sistemske predloge za izboljšanje investicijskega okolja. 

Poleg uvedbe zlatega infrastrukturnega investicijskega pravila, ki zagotavlja dolgoročno 
stabilna vlaganja v vsa področja infrastrukture in drsni 6-letni investicijski plan, je GZS 
ustanovila Strateški svet za investicije in gradbeništvo pri GZS (SSIG), ki je zasnovan kot 
najvišje posvetovalno telo, v katerem so zbrani vodilni predstavniki naročnikov, univerz ter 
partnerji akademije iz kroga svetovalnih inženiringov, gradbenih izvajalcev, projektantov, 
nadzornikov in drugih udeležencev v investicijskem procesu. SSIG je zastavljen tako, da bo 
med ostalim opravljal tudi vlogo najvišjega usmerjevalca Akademije gradbenih investicij.

Po vzoru najrazvitejših držav je moto AGI 
»Industrija izobražuje industrijo«.

Vodstveni kadri sodelujočih pri investicijah najbolje vedo katera znanja strokovni kadri 
potrebujejo za samostojno, učinkovito in odgovorno delo pri vodenju in izvajanju investicij.

V okviru AGI smo zbrali več kot 30 odličnih strokovnjakov, ki so pripravili program, ki je 
predstavljen v brošuri in, ki je bil prvič izveden v septembru 2018. Odlični odzivi tako 
slušateljev kot strokovne javnosti kažejo, da smo na pravi poti. Zato je v tej brošuri 
povabilo za zimsko in jesensko izvedbo Akademije gradbenih investicij v času med 17. 
januarjem in 7. februarjem 2019 ter med 19. septembrom in 10. oktobrom 2019.

Želimo, da vsi, ki bodo zaključili Akademijo gradbenih investicij, pridobijo najnovejša 
znanja, si okrepijo razmišljanja o delu, ki ga opravljajo in o današnjih vedno hitrejših 
spremembah in si dvignejo samozavest, ki je potrebna pri tako odgovornem delu kot je 
vodenje in izvajanje del v investicijskem procesu.

Zainteresirane kadre vabiva k udeležbi in udeležencem akademije želiva uspešno delo.

Direktor ZSI      
in predsednik programskega sveta AGI Predsednik ZSI  
mag. Slovenko Henigman  mag. Uroš Mikoš  
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9 razlogov  
za udeležbo na AGI, Akademija Gradbenih Investicij

1. Učinkovito in kakovostno vodenje ter izvajanje investicij

2. Učinkovito vodenje javnih naročil in kvalitetna priprava pogodb

3. Hitro in kakovostno umeščanje objektov v prostor

4. Kakovostna priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in INVP)

5. Novosti pri gradbeni zakonodaji za naročnike, projektante, izvajalce in nadzornike

6. Digitalizacija pri projektiranju in izvedbi del

7. Kaj nas v prihodnje čaka na področju pametne infrastrukture in pametnih mest?

8. Socialni mediji in komunikacija z javnostjo ter PIAR pri vodenju projektov

9. Kako financirati projekte – proračuni, zasebna vlaganja, bančno posojilo in/ali 
strukturni skladi?

Organizacija

GZS, Gospodarska Zbornica Slovenije 
ZSI, Združenje za svetovalni in ženiring

v sodelovanju z

ZING, Združenje za inženiring

Zbornica za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala

CPU – Center za poslovno usposabljanje

AKADEMIJA GRADBENIH INVESTICIJ

Šola izvajanja investicijskih procesov in gradenj

Predsedstvo

Programski svet
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Udeleženci prejmejo

• gradivo za vsak modul (1-7)

• knjigo »Javno nastopanje«  
Andreje Jernejčič

• brošuro »Svetovalni inženiring in njegova vloga  
v investicijskem procesu« Združenja za svetovalni inženiring

• prevod nove Bele knjige FIDIC, ki je izšla v oktobru 2018

• kosilo v času modula in pogostitev med odmori

2. Strokovni posvet
Svetovalni inženiring  

in njegova vloga v investicijskem procesu
GZS, četrtek, 26. januar 2017 

2017

Pogoji in zaključni izpit

Sama udeležba na Akademiji: brez pogojev.
Udeležba na izpitu:  • za inženirje: 2 leti izkušenj pri investicijah
 • za ekonomiste in pravnike: 3 leta izkušenj pri investicijah
Kot dokazilo velja podpisana izjava delodajalca o pridobljenih izkušnjah.
Izpit je sestavljen iz opravljenih testov posameznega modula in ustnega zagovora.

Kotizacija

Člani GZS:  1.790,00€ + DDV
Nečlani GZS: 2.190,00€ + DDV 
Končni izpit v roku 4 tednov po zaključku predavanj: 200,00€ + DDV 

Dodatne informacije: 

Silva Rantaša, tel. 01 5898 254, silva.rantasa@gzs.si

agi.gzs.si
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7 modulov z razporedom predavanj

V Sloveniji smo v letu 2018 prvič dobili Akademijo gradbenih investicij (AGI). 
 AGI bo imel v letu 2019 zimsko in jesensko izvebo, kot je razvidno iz spodnje preglednice. 

ZIMA JESEN
Prostorska in investicijska dejavnost četrtek,  

17. januar
četrtek,  
19. september

Projektno vodenje, strateško planiranje 
in tehnične regulative

torek,  
22. januar

torek,  
24. september

Projektiranje in digitalizacija v 
investicijskem procesu

četrtek,  
24. januar

četrtek, 

26. september
Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri 
investicijah

torek, 
29. januar 

torek,  
1. oktober

Načrtovanje pametne infrastrukture in 
pametnih zgradb

četrtek,  
31. januar

četrtek,  
3. oktober

Komunikacija in mediji torek,  
5. februar

torek,  
8. oktober

Inovacije, financiranje in mednarodno 
okolje.

četrtek, 
7. februar 

četrtek,  
10. oktober

Pridržujemo si pravico do minimalne spremembe programa.

V izvajanje usposabljanja po modulih je vključena skupina 25. strokovnjakov, v delo 
modulov pa skupina 30 strokovnjakov.  

Kreditne točke

Zagotovite si največje možno število kreditnih točk po 6. členu Zakona o

arhitekturni in inženirski dejavnosti (UL RS , št. 61/2017).

Časovni razpored posameznega izobraževalnega dne

12.00 - 13.30  Predavanja
13.30 - 14.15 Odmor za kosilo
14.15 - 16.00 Predavanja
16.00 - 16.15 Odmor
16.15 - 18.00 Predavanja
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Modul 1:   
Prostorska in investicijska dejavnost

Število ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:

• razumeti celoten proces priprave in realizacije projekta (prostorsko 
načrtovanje, graditev, investicijsko načrtovanje): 

• seznanjen je z zakonodajo s področja urejanja prostora, graditve, varstva 
okolja ter vodenja investicij.

• razume sistem, procese in postopke prostorskega načrtovanja / umeščanja v 
prostor in okoljskih presoj. 

• seznanjen je in razume namen in vsebino (različnih) prostorskih izvedbenih 
aktov ter način priprave strokovnih podlag in prostorskih izvedbenih aktov. 

• seznanjen je in razume namen, procese in postopke investicijskega 
načrtovanja (in spremljanja v življenjski dobi). 

• seznanjen je in razume sistem in postopke graditve objektov in presoj vplivov 
na okolje. 

• seznanjen je in razume vlogo, namen in vsebino projektne dokumentacije.
• seznanjen je in razume vlogo, namen in vsebino investicijske dokumentacije
• sodelovati pri naročanju, spremljanju izdelave in potrjevanju prostorske, 

okoljske, projektne in investicijske dokumentacije.
Oblike in 
metode dela

predavanja, študij primerov

Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 1 Sklop 1
Predavatelj Barbara Radovan, univ.dipl.inž.arh.
Število ur 2 
Programska 
vsebina

• Zakonodaja s področja urejanja prostora in zakonodaja s področja varstva 
okolja v segmentu okoljskih presoj v postopkih prostorskega načrtovanja 

• Državna in lokalna pristojnosti urejanja prostora 
• Sistem prostorskih aktov na državni in lokalni ravni (strateški in izvedbeni 

prostorski akti) in njihov namen 
• Namen, vsebina, postopki priprave izvedbenih prostorskih aktov (občinski 

prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrt, državni prostorski načrt, 
) vključno z vlogo in nalogami sodelujočih v postopku 

• Dostop do informacij o prostorskih aktih in omejitvah v prostoru 
Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse
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MODUL 1 Sklop 2
Predavatelj dr. Lidija Kegljevič Zagorc, inž.grad., mag.ekon.
Število ur 2
Programska 
vsebina

• Zakonodaja s področja graditve objektov
• Priprava na gradnjo in graditev objektov
• Sistem in postopki graditve objektov
• Klasifikacija objektov in upravni postopki
• Vloga, namen in vsebina projektne dokumentacije 
• Proces izdelave projektne dokumentacije
• Vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist ter z njimi povezana 

dokumentacija
Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 1 Sklop 3
Predavatelj mag. Tomaž Košič, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 2
Programska 
vsebina

• Namen in cilj investicijske dokumentacije; kdo jo potrebuje, čemu služi
• Zakonodajni okvir in primeri iz prakse za  projekte financirane iz državnega 

proračuna v  Sloveniji in primeri projektov, ki se sofinancirajo iz EU skladov
• Vrednotenje projektov, (analiza stroškov in koristi), ekonomska analiza, 

finančna analiza, 
• Tveganja v investicijskem procesu, vpliv tveganj pri investicijskih odločitvah 
• Potrebni vhodni podatki  za pripravo posameznega dokumenta (analiza 

stanja, povpraševanje, navezava na ostalo dokumentacijo)
• Različni primeri od enostavnih do najbolj zahtevnih
• Sklepne ugotovitve.

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse
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Modul 2:  
Projektno vodenje, strateško planiranje in tehnične 
regulative

Število ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:

• sodelovati pri pripravi strateških načrtov in razumeti pomen strateškega 
planiranja

• spremljati in voditi projekt od ideje do zaključka,
• poznati in uporabljati regulativo s področja izvajanja projektov,
• spremljati in voditi projekt,
• sodelovati s strokovnjaki različnih strokovnih profilov,
• načrtovati in organizirati izvedbo investicijskega projekta,
• nadzirati potek izvajanja projekta,
• pripraviti različne vrste planov (časovni, finančni, …),
• ločiti med zakonodajo in tehnično regulativo,
• razlikovati med predpisi, smernicami in standardi,
• opredeliti  faze v investicijskem procesu (življenjskem ciklu objekta ali 

projekta) skladno s standardi o inženirskih storitvah,
•  razumeti pomen zlatega investicijskega pravila. 

Oblike in 
metode dela

predavanja, diskusija, primeri iz prakse

Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 2 Sklop 1
Predavatelj mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad
Število ur 2
Programska 
vsebina

• Osnove strateškega planiranja in 
• Osnove projektnega vodenja
• Predstavitev projekta
• Predstavitev in opredelitev projektnih ciljev
• Posamezne faze in stopnje projekta
• Izvajanje projekta
• Izvajanje projekta s poudarki na načrtovanju, izvedbi, vrednotenju, nadzoru in 

kontroli ciljev projekta
• Financiranje projekta
• Prestavitev izvajanja največjih projektov, ki so se izvajali v Sloveniji

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse



11Šola izvajanja in vodenja investicijskih procesov

MODUL 2 Sklop 2
Predavatelj dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 2
Programska 
vsebina

Primeri izvajanja projektnega vodenja

• PRIMER 1
• PRIMER 2

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 2 Sklop 3
Predavatelj mag. Slovenko Henigman, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 2
Programska 
vsebina

• Kaj se nam je zgodilo z investicijami v času gospodarske krize?
• Zlato infrastrukturno investicijsko pravilo kot instrument za preprečitev 

ponovitve napak
• Tehnična regulativa pri vodenju in izvajanju projektov pri investicijah
• Pomen tehnološkega elaborata pri izvajanju investicij
• Zagotavljanje in kontrola kakovosti pri izvedbi del
• Faze v investicijskem procesu, življenjski cikel objekta.

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija
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Modul 3:   
Projektiranje in digitalizacija v investicijskem procesu

Število ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:

• razumeti vlogo projektanta in pomen projektiranja v investicijskem procesu,
• obvladovati ključne elemente za pravilno naročanje projektiranja (angažma 

svetovalnega inženirja, ocena vrednosti projektiranja, izbira ustreznih pogojev 
in meril), 

• poznati načine aktivnega sodelovanja med investitorjem in projektantom 
(pomen tehničnih specifikacij oz. projektne naloge, skupno podatkovno 
okolje, BIM kolaboracija),  

• poznati strukturo, sestavo in namen posameznih vrst projektne 
dokumentacije v luči nove gradbene zakonodaje, novih digitalnih tehnologij 
ter zadnjega stanja gradbene tehnike,

• poznati ključne prednosti BIM tehnologije pri doseganju optimalne gradnje 
v funkcionalnem, stroškovnem, trajnostnem in časovnem smislu, dvigu 
kakovosti in zmanjševanju tveganj,

• oceniti koristnost uporabe BIM za posamezne udeležence (investitor, inženir, 
projektant, nadzornik, izvajalec, uporabnik) v času projektiranja in gradnje ter 
kasneje pri uporabi in vzdrževanju objekta,

• poznati organizacijo in procese dela v BIM ter bistvene elemente BIM 
tehnologije kot so: BIM izvedbeni plan (BEP), LOD specifikacija, BIM dimenzije 
(3D, 4D, 5D, 6D), IFC in BFC format,

• dobiti pregled nad standardizacijo na področju BIM s poudarkom na EU in 
Sloveniji ter spoznati ključne  aktivnosti organizacij siBIM, Building SMART, EU 
BIM Task Group.

Oblike in 
metode dela

predavanja, diskusija, primeri iz prakse

Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 3 Sklop 1
Predavatelj Elvis Štemberger, univ. dipl. inž. el.
Število ur 1,5 
Programska 
vsebina

• Vloga projektanta in pomen projektiranja v investicijskem procesu ter ključni 
dejavniki izdelave optimalne projektne dokumentacije in njen vpliv na 
investicijo v celoti (funkcionalni, stroškovni, trajnostni in časovni vidik);

• Ključni postopki za pravilno naročanje projektiranja (angažma svetovalnega 
inženirja, ocena vrednosti projektiranja, izbira ustreznih pogojev in meril, 
posebnosti skupnega in ločenega naročanja projektiranja in gradnje);

• Struktura, sestava in namen posameznih vrst projektne dokumentacije v luči 
nove gradbene zakonodaje, novih digitalnih tehnologij in stanja tehnike;

• Aktivno sodelovanje med investitorjem in projektantom (pomen tehničnih 
specifikacij oz. projektne naloge, skupno podatkovno okolje, BIM kolaboracija, 
tipična BIM orodja);

• Predstavitev osnovnih koristi uporabe BIM za udeležence v procesu gradnje 
(investitor, inženir, projektant, nadzornik, izvajalec, uporabnik);
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• Primer iz prakse (kratka predstavitev uporabe BIM pri projektiranju in gradnji 
hidroelektrarne).

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 3 Sklop 2
Predavatelj dr. Samo Peter Medved, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 1,5
Programska 
vsebina

• Pomen digitalizacije procesov za vodenje investicij;
• Cilji uvajanja digitalizacije v vse procese investicijskega projekta;
• Kaj je skupno podatkovno okolje;
• Virtualni model kot nosilec informacij;
• Pomen virtualne gradnje;
• Priprava projektne naloge za implementacijo BIM pristopa za gradnje;
• Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v Sloveniji;
• Gradbeni zakon, Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov in Pravila stroke, ki jih pripravljata IZS in ZAPS, 
v procesu digitalizacije;

• Nova delovna mesta v procesu graditve objektov v povezavi z digitalizacijo 
procesov.

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 3 Sklop 3
Predavatelj Ksenija Marc, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 0,5
Programska 
vsebina

• EU BIM Task Group (stališča Evropske komisije o nujnosti uporabe BIM in 
digitalizacije);

• Prizadevanja v Sloveniji (ustanovitev siBIM, izobraževalni in drugi dogodki);
• Koristi BIM v posameznih fazah investicije, vloga svetovalnega inženirja; 
• Prvi javni projekti z implementacijo BIM tehnologije v Sloveniji.

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija

MODUL 3 Sklop 4
Predavatelj Veljko Janjić, univ. dipl. inž. el.
Število ur 1,5
Programska 
vsebina

• ISO 19650 in drugi relevantni svetovni standardi za uspešno implementacijo 
BIM tehnologije;

• Uporaba odprtokodnih standardov; 
• Integrirani pristop vodenja projekta z uporabo BIM (3D, 4D, 5D in 6D BIM),
• Izdelava popisov del s predizmerami z uporabo BIM;
• Ključne prednosti BIM tehnologije (zmanjševanje tveganja, zniževanje 

stroškov, hitrejša in učinkovita gradnja, boljše razumevanje projekta in 
povečanje varnosti);

• Kontrola kakovosti BIM procesov in produktov;
• BIM Izvedbeni načrt;
• Primer iz prakse (primer projekta na katerem bodo na kratko predstavljeni 

najpomembnejši benefiti, produkti in procesi BIM tehnologije).
Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse
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Modul 4:  
Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijah

Število ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:

• razumeti proces javnega naročanja in uporabe primernih pogodb za storitve in 
gradnjo,

• aktivno sodelovati pri pripravi razpisov za javno naročanje inženirskih storitev 
in gradenj,

• pripraviti uravnotežene javne razpise z uporabo pogojev, cen in tehničnih 
meril za izbor,

• opredeliti pomen razlik med vodenjem investicij po FIDIC ali po Obligacijskem 
zakoniku in posebnih gradbenih uzancah,

• razlikovati med posameznimi knjigami FIDIC, 
• ovrednotiti pomen  posameznih knjig FIDIC, pravilno uporabiti splošne in 

posebne pogoje FIDIC,
• izbrati primeren model pogodbe na osnovi  nove BELE knjige FIDIC za 

inženirske storitve (projektiranje, nadzor, vloga inženirja, vodenje investicije),
• izbrati primerni model gradnje (projektiranje na strani naročnika, 

projektiranje in izvedba na strani izvajalca, ali projekt na ključ),
• sodelovati pri pripravi javnega naročanja in spremljanju investicije, če gre za 

izvajalce pa pri izvajanju investicije v življenjskem ciklu.
Oblike in 
metode dela

predavanja, diskusija, primeri iz prakse

Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 4 Sklop 1
Predavatelj mag. Urška Skok Klima, univ.dipl.prav.
Število ur 2
Programska 
vsebina

• Smernice za javno naročanje arhitekturnih in  inženirskih  storitev
• Vloga investitorja  pri javnem naročanju
• Pogoji in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, kako za vsak specifičen 

projekt določiti primerne kriterije in merila
Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse
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MODUL 4 Sklop 2
Predavatelj mag. Vekoslav Korošec, univ.dipl.inž.el.
Število ur 1
Programska 
vsebina

• Predstavitev združenj FIDIC in EFCA
• FIDIC smernice priporočila in standardne oblike pogodb
• Delovanje FIDIC , delovne skupine komiteji, literatura
• Razlike med  Rdečo, Rumeno, Srebrno in Belo knjigo
• Kako izbrati pravo obliko  pogodbe
• Izkušnje pri uporabi FIDIC pogodb pri projektih financiranih iz kohezije 
• Reševanje sporov po FIDIC

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 4 Sklop 3
Predavatelj Jože Lun, gradb.inž.
Število ur 1,5
Programska 
vsebina

• Predstavitev Rdeče Rumene in Srebrne knjige
• Splošni in posebni pogoji FIDIC pogodb
• Vloga naročnika, inženirja in izvajalca
• Pomen in posebnosti Rdeče knjige z obrazložitvijo členov
• Pomen in posebnosti Rumene knjige z obrazložitvijo členov
• Pomen in posebnosti Srebrne knjige z obrazložitvijo členov

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija

MODUL 4 Sklop 4
Predavatelj Polona Koščak, univ.dipl.prav.
Število ur 1,5
Programska 
vsebina

• Splošno o gradbeni pogodbi
• Ureditev gradbene pogodbe v OZ
• Uskladitev in dopolnitev FIDIC pogodb ob upoštevanju veljavne zakonodaje s 

področja graditve objektov in javnega naročanja
• OZ in FIDIC
• Zakon o javnem naročanju in FIDIC
• Gradbeni zakon in FIDIC
• Drugi zakonski in podzakonski predpisi

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija
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Modul 5:  
Načrtovanje pametne infrastrukture in pametnih 
zgradb

Število ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:

• razumeti celoten proces načrtovanja in izgradnje pametne infrastrukture,
• opredeliti razlike med tradicionalnimi in pametnimi sistemi,
• spoznati  pomen digitalizacije,
• razumeti ključne koristi za sistem in odjemalce pametnih energetskih omrežij, 
• načrtovati upravljanje porabe energentov s ciljem  zmanjšanja porabe  

energentov, 
• optimizirati energetske investicije,
• prepoznati nove storitve za ponudnike energetske oskrbe,
• prepoznati pristop k investicijskem procesu za izgradnjo pametnih omrežji za 

učinkovito rabo energije,
• vključevati razpršene vire proizvodnje v omrežja in
• prepoznati  zahteve za izgradnjo infrastrukture za E mobilnost,
• sodelovati pri naročanju in izvajanju investicij v pametna omrežja .

Oblike in 
metode dela

predavanja, diskusija, primeri iz prakse

Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 5 Sklop 1
Predavatelj Gregor Omahen, univ.dipl.ekon.
Število ur 2
Programska 
vsebina

• Zakaj je nastal koncept pametnih omrežij
• Kaj prinaša koncept pametnih omrežij
• Kaj prinaša koncept pametnih omrežij končnim odjemalcem
• Tehnološki vidiki, ekonomski vidiki, regulatorni vidiki, sociološki vidiki 

pametnih omrežjih
• Uvajanje pametnih omrežij v Sloveniji- projekt NEDO

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 5 Sklop 2 Predstavitev posameznih elementov koncepta pametnih omrežij
Predavatelj dr. Miran Rošer, univ.dipl. inž. el.
Število ur 2
Programska 
vsebina

• Obratovanje in vodenje sistema z uvajanjem pametnih omrežij
• Načrtovanje omrežja
• Upravljanje s porabo
• Sistemi naprednega merjenja
• Proizvodni viri in razpršeni viri
• Hranilniki električne energije
• Virtualne elektrarne
• Informacijsko komunikacijske tehnologije
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Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 5 Sklop 3  E mobilnost, načrtovanje infrastrukture
Predavatelj dr. Lovro Belak, univ.dipl.inž.el. 

Živa Babič, dipl.org.dela.
Število ur 1
Programska 
vsebina

Primeri izvajanja E mobilnosti:

• PRIMER 1
• PRIMER 2

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija

MODUL 5 Sklop 4 Priložnosti in izzivi novih poslovnih modelov v povezavi z pametnimi 
omrežji

Predavatelj Devid Palčič, univ.dipl.inž.el.
Število ur 1
Programska 
vsebina

• Spremembe, obseg in potreba po digitalni transformaciji
• Aktivni porabnik in »prosumer«
• Pomen za vsakogar
• Pomen za tiste, ki so ali bodo v panogi

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija
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Modul 6:  
Komunikacija in mediji

Število ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:

• komunicirati med udeleženci projekta,
• komunicirati s strokovno in laično javnostjo,
• komunicirati z mediji,
• izdelati in oblikovati predloge besedil in vsebin za objavo na spletnih straneh,
• komunicirati preko družbenih omrežij,
• se seznaniti z novimi oblikami komunikacije med udeleženci pri vodenju in 

izvajanju projektov.
Oblike in 
metode dela

predavanja, diskusija, primeri iz prakse

Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 6 Sklop 1
Predavatelj mag. Andreja Jernejčič
Število ur 4
Programska 
vsebina

• Kako uspešno komunicirati med udeleženci projekta in pasti ter pomen 
internega komuniciranja. V fokusu je glavno komuniciranje s strokovno in 
laično javnostjo 

• Kako posredujemo strokovno informacije na vsem razumljiv način 
• Modul obsega tudi osnove delovanja medijev
• Krizno komuniciranje
• Kako reagirati v nepredvidljivih situacijah
• Kako predstaviti vsebino, da jo razumejo mediji in laiku 
• Osnove komuniciranja prek družbenih omrežij in primeren izbor orodij za delo 
• Vse teme bodo bazirale na praktičnih primerih 

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse
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MODUL 6 Sklop 2
Predavatelj mag. Andreja Jernejčič
Število ur 2
Programska 
vsebina

• Praktični primeri javnega nastopanja
• Nastopi pred kamero

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, vaje
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Modul 7:  
Inovacije, financiranje in mednarodno okolje

Število ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:

• podati splošne informacije o financiranju investicij,
• razumeti pomembnost ustrezne finančne strukture,
• razumeti pogled banke na financiranje investicij,
• (kriteriji za kreditiranje, ocena investicije,…),
•  predstaviti in razumeti najpomembnejše kriterije za kreditiranje za banko:

a.) kredibilnost, izkušnje in reference investitorja,
b.) pomembnost lastne udeležbe pri financiranju,
c.) ekonomska upravičenost investicije,
d.) ni zadržkov (t.i. red flags) s pravnega, tehničnega ali ekonomskega vidika,
e.) zavedanja pomembnosti predpogodb oz. zagotovljene prodaje vnaprej 
(nakup stanovanj, najemniki,…),

• razumeti potrebnost SPV (Special Purpose Vehicle) in ločitve projekta od 
osnovne dejavnosti,

• poznati alternativne oblike financiranja z uporabo razvojnih in skladov ter 
sodelovanje razvojnih bank (EBRD, EIB, SID),

• javno-zasebna partnerstva oziroma PPP projekti,
• kaj in kako do inovacij,
• kaj je novega v svetu,
• kateri so pogoji za uspešno izvedbo velikih projektov.

Oblike in 
metode dela

predavanja, diskusija, primeri iz prakse

Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 7 Sklop 1
Predavatelj mag. Sonja Šmuc, univ.dipl.ekon.
Število ur 1
Programska 
vsebina

• Kaj lahko GZS naredi za izboljšanje investicij?

Oblike in 
metode dela

uvod in diskusija

MODUL 7 Sklop 2
Predavatelj Aleš Anžlovar, univ.dipl.ekon. 

Aleksandra Šavel, univ.dipl.ekon.
Število ur 2
Programska 
vsebina

• Pogled banke na financiranje investicij
• Glavni kriteriji, ki jih banka upošteva pri presoji (financiranja) investicije
• Pomembnost in proces strukturiranja ustrezne finančne strukture
• Predstavitev konkretnih primerov investicij (dobra in slaba praksa)

Oblike in 
metode dela

predavanje, diskusija, primeri iz prakse
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MODUL 7 Sklop 3
Predavatelj Klaus Grewe
Število ur 3
Programska 
vsebina

• Vodenje velikih projektov v ZDA, VB, Nemčiji, …
• Koordinacija med deležniki pri izvedbi projekta
• Napredni postopki načrtovanja, projektiranja in izvajanja
• Komisija za velike projekte pri zvezni Vladi Nemčije

Oblike in 
metode dela

predavanje, primeri iz prakse, diskusija
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Predavatelji in strokovni sodelavci v modulih

Aleš Anžlovar, univ. dipl. ekon.  (P)
NLB d.d., Višji svetovalec za podjetja

 Simon Avsec, dipl. inž. gradb. 
KOLEKTOR CPG. d.o.o., Vodja projektov

dr. Lovro Belak, univ. dipl. inž. el.
ELES d.o.o.

mag. Žiga Babnik, univ. dipl. inž. gradb.
RIKO d.o.o., vodja gradbenega inženiringa

mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. gradb. (P)
JKP Radlje ob Dravi, Direktor

mag. Slovenko Henigman, univ. dipl. inž. gradb.  (P)
GZS - Združenje za svetovalni inženiring, Direktor

mag. Veljko Janjić (P)
Bexel Consulting, Direktor

mag. Andreja Jernejčič, univ. dipl. nov.  (P)
Lin&Nil, Direktorica

dr. Lidija Kegljevič Zagorc, inž.grad., mag.ekon. (P)
DRI upravljanje investicij d.o.o., Vodja projektov

mag. Vekoslav Korošec, univ. dipl. inž. el. (P)
GZS – Združenje za inženiring, v. d. Direktor

Polona Koščak, univ. dipl. prav. (P)
DRI upravljanje investicij d.o.o., Vodja sektorja za pravne zadeve

mag. Tomaž Košič, univ. dipl. inž. gradb. (P)
DRI upravljanje investicij d.o.o., vodja sektorja za investicije

 doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. gradb. (P)
UL FGG, Visokošolski učitelj - docent
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Jože Lun, inž. grad. (P)
Gradbeni inženir

 Ksenija Marc, univ. dipl. inž. gradb. (P)
DRI upravljanje investicij d.o.o., Vodja sektorja za tehnično podporo projektov in 
razvoj

Gregor Omahen, univ. dipl. ekon. (P)
ELES d.o.o., Vodja projekta NEDO

mag. Devid Palčič (P)
Robotina d.o.o., Direktor

 dr. Samo Peter Medved, univ. dipl. inž. gradb. (P)
LINEAL d.o.o., Tehnični direktor

 Barbara Radovan, univ. dipl. inž. arh. (P)
Ministrstvo za okolje in prostor - DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN 
STANOVANJA, generalna direktorica

mag. Jože Renar, univ. dipl. inž. str.  
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Direktor

Maša Rener, mag. med. prod.  
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

dr. Miran Rošer, univ. dipl. inž. el. (P)
Elektro Celje d.d., Pomočnik direktorja sektorja za obratovanje in razvoj

mag. Urška Skok Klima, univ. dipl. prav. (P)
Ministrstvo za javno upravo - MJU, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja

Elvis Štemberger, univ. dipl. inž. el. (P)
IBE d.d., Pomočnik glavnega direktorja

 Igor Tavčar, univ. dipl. inž.
GGD d.d.

 mag. Andrej Vertič, univ. dipl. inž. gradb.
POMGRAD d.d., Vodja projekta
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Povabljeni gost Klaus Grewe

Med izjemnimi mednarodnimi strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri 
akademiji, je tudi Klaus Grewe. Nemški strokovnjak, ki že vrsto let dela 
v Veliki Britaniji, ima veliko izkušenj na področju velikih mednarodnih 
projektov. Dela kot svetovalec nemške vlade za velike projekte in 
tudi kot svetovalec OECD za obvladovanje tveganj in vodenje velikih 
projektov. Ima več kot 25 let izkušenj na področju vodenja velikih 
gradbenih projektov.

Grewe je v svoji karieri kot projektni vodja vodil ali sodeloval pri vodenju številnih 
odmevnih projektov, kot so izgradnja olimpijskih objektov za olimpijske igre v Londonu 
2012, izgradnja 16 milijard evrov vrednega železniškega vozlišča v Londonu. Bil je član 
svetovalne skupine Stuttgart 21, sodeloval je pri projektu Hitra železnica Berlin - 
Hamburg in pri izgradnji industrijskega objekta BMW v Mexico City. V zadnjih petih letih 
je v vlogi svetovalca OECD sodeloval pri projektu izgradnje novega letališča v Mexico City 
(ocenjena vrednost projekta 6 milijard funtov) in ekonomske cone ob Sueškem prekopu 
(ocenjena vrednost projekta 10 milijard funtov). Med večjimi projekti velja omeniti tudi 
novo podzemno linijo v Hamburgu, železniško postajo hitre železnice v Stuttgartu in ne 
nazadnje tudi sodelovanje pri projektu Drugi tir Divača – Koper.

Partnerji akademije

K sodelovanju so povabljene vodilne institucije in podjetja s področja investicij. Za 
dodatne informacije se obrnite na organizatorja.
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Prava ideja ob pravem času
Direktorji podjetij odločitev o Akademiji gradbenih investicij pozdravljajo. 

Kljub tehnološkemu napredku na vseh področjih in množici izvedenih 
projektov se žal na področju vodenja investicij vedno znova kažejo težave, 
ki so pogosto posledica pomanjkljive integracije znanj in prenosa izkušenj 
na nove udeležence oziroma med področji gradbeništva. Akademija je lahko 
dobra podlaga za izmenjavo izkušenj in poenotenje pristopov ter na ta način 
dvig kvalitete vodenja investicij.
mag. Borut Žličar, direktor področja železnic in strokovnih dejavnosti pri DRI 
upravljanje investicij

Akademija gradbenih investicij – Šola izvajanja investicijskih procesov 
in gradenj je prava ideja v času, ko se je že začel nov investicijski cikel, v 
gradbeništvu pa je še vedno močno čutiti posledice propada največjih 
podjetij. Pričakujem, da bo pripomogla k rasti kadrovskega potenciala v 
gradbeništvu, ki je potrebna za uspešno izvajanje projektov, ki jih načrtujemo.
dr. Tomaž Vidic, predsednik uprave Darsa

V zadnjih desetih letih smo v borbi za preživetje take vrste izobraževanja 
odrinili v stran. Pozdravljam tako akademijo, saj imam občutek, da je pretok 
informacij med vsemi deležniki, ki sodelujemo pri razvoju gradbeništva v 
Sloveniji, nezadovoljiv. Govorimo eden drugemu, pa se večkrat ne poslušamo. 
Teme akademije so kar prave, saj nam tukaj manjka znanj in veščin. So pa 
pomembne, da gradbeništvo v Sloveniji ostane kot panoga in postane morda 
zopet kot močan izvozni artikel. To pa seveda ni samo v naši moči.
Stane Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe

Vodenje gradbenih projektov je zahteven multidisciplinaren proces, v 
katerega se vključujejo različni deležniki, investitor, projektant, financer, 
konzultant, izvajalec, našteli bi jih lahko še več. Govorimo lahko kar o 
zapletenih organizacijskih relacijah med njimi in vsi so nekako odvisni en od 
drugega, delovati morajo kot dober tim, čeprav so nekateri interesi med njimi 
diametralno nasprotni. Vsak je lahko tudi šibek člen v verigi napredovanja 
projekta, kar seveda negativno vpliva na zastavljene parametre projekta, 
rezultat je slab gradbeni objekt. V timu, kjer so vsi deležniki vrhunsko 
usposobljeni na vseh potrebnih področjih za vodenje projekta, se to ne 
dogaja. Poslanstvo Akademije gradbenih investicij mora biti usmerjeno 
v izobraževanje kompetentnih deležnikov, ki bodo posledično ustvarjali 
odlične projekte. Pred Slovenijo je dosti velikih projektov, zato Slovenija 
akademijo nujno rabi. Posledično bo 'življenje' nas izvajalcev manj stresno. 
Boris Sapač, član uprave družbe Pomgrad
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»Ideja, da se v okviru GZS ustanovi Akademija gradbenih investicij, je odlična. 
Kriza vodenja velikih infrastrukturnih projektov je namreč velika. Posledice 
so hude, do izraza so prišli finančna nevzdržnost posameznih projektov 
ter neučinkovitost njihovega izvajanja. Zato je prav, da akademija s svojim 
programom slušatelje opozori na glavne pomanjkljivosti in prikaže rešitve. 
Pred nami je namreč gradnja večjega števila infrastrukturnih projektov, kjer 
moramo dokazati, da zmoremo in znamo.
Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi

V preteklih obdobjih smo bili priča več odmevnim primerom neuspešnega 
izvajanja investicij.  Največje napake so po navadi storjene že v začetnih fazah 
in  so posledica neustrezno zastavljenih programov in modelov izvajanja 
investicij. Tovrstne napake je težko prepoznati in še težje preprečevati.  Z 
uvedbo Akademije gradbenih investicij želimo v Združenju za svetovalni 
inženiring pri GZS prispevati v mozaik izkušenj, ki so potrebne za učinkovito 
zasnovo, vodenje in izvajanje investicijskih procesov, vse v želji, da v Sloveniji 
ustvarimo stabilno investicijsko okolje in visok nivo kakovosti izvajanja 
investicijskih procesov.
mag. Uroš Mikoš, glavni direktor IBE d.d.
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Akademija gradbenih investicij – prva izvedba

Za nami je v času med 13. septembrom in 4. oktobrom 2018 prva izvedba Akademije 
gradbenih investicij (AGI). Najpomembnejši cilji AGI so bili naslednji:

• pregledati in analizirati investicijski proces v vseh fazah izvedbe,

• usmeriti slušatelje v prihodnost, v nove tehnologije in prihodnje izzive pri 
investicijah ter na tej osnovi

• vzpodbuditi razmišljanje o bolj učinkovitemu vodenju in izvajanju investicij ter 
krepiti samozavest slušateljev.

Doseženi rezultati in številke, ki smo jih dosegli, dokazujejo, da je AGI »prava stvar ob 
pravem času«, kar je prikazano tudi v spodnjih podatkih:

• 7 modulov (42 ur predavanj)

• 35 strokovnjakov v modulih, ki so kreirali program

• 24 predavateljev

• 11 partnerskih podjetij – podpornikov akademije

• 21 članski Strateški svet za investicije in gradbeništvo kot predsedstvo AGI

• Zadovoljni slušatelji, skupaj 22, ki so AGI ocenili z najvišjimi ocenami in pri 
preverjanju znanja (vsak modul je imel svoj preskus znanja) dosegli 91% uspešnost 
(med 84 in 97%).

Seveda pa je to šele prvi korak k generalnim ciljem, ki jih zasledujemo. To je nadgraditi 
in izboljšati investicijske aktivnosti v državi, s ciljem čim večje učinkovitosti vodenja 
investicij. 

Naš prispevek k temu bo dosežen s konstantno izvedbo AGI v povezavi z delovanjem 
Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo pri GZS (SSIG), ki je bil pred kratkim usta-
novljen in ki tvori tudi predsedstvo akademije. Vodilni predstavniki podjetij, ki so zbrani v 
SSIG, bodo na osnovi potreb podajali dodatne usmeritve k delovanju AGI. S tem bo krog 
delovanja, ki zagotavlja kar se da učinkovito delovanje, zaključen.

Vsem, ki ste prispevali v uspešni 
zastavitvi akademije in prvi iz-
vedbi, se najlepše zahvaljujemo.
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Analiza zadovoljstva

Kot je razvidno iz grafa, je analiza anketnih vprašalnikov pokazala izjemno zadovoljstvo 
z Akademijo gradbenih investicij. Na področju aktualnosti, organizacije in lokacije so 
nas udeleženci ocenili z oceno 4,9 od možnih 5. Navdušeni so bili tudi nad pogostitvijo 
(4,8) in strokovnostjo predavateljev (4,6) ter podanimi primeri dobrih praks (4,4). Lahko 
rečemo, da smo v veliki meri izpolnili njihova pričakovanja (4,4). Izvedba AGI 2x na teden 
se je izkazala za dobro (4,4), prav tako trajanje modulov po 6 ur (4,2) in gradivo (4,2) ter vse 
ostale merjene karakteristike.

Statistika uspeha

Udeleženci so po koncu prvih šestih modulov preverili svoje znanje. Uspešnost na testih 
je bila v povprečju 91 %. 
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Izjave slušateljev Akademije gradbenih investicij:

»Pozdravljam in podpiram organizacijo Akademije Gradbenih Investicij (AGI). 
Na enem mestu  slušateljem podaja informacije in znanja potrebna za celovito 
obvladovanje gradbenih investicij od same zasnove preko zakonodaje in 
tehnične regulative, uspešnega vodenja projektov ob uporabi modernih 
projektnih orodij in sodobnih trendih v gradbeništvu. Med drugim izpostavlja 

in pojasnjuje marsikatero dilemo, s katero se v kompleksnem procesu gradbenih investicij 
srečujemo. Dobrodošle so tudi izkušnje z gledišča tujih gradbenih strokovnjakov. Na prvi 
Akademiji smo imeli čast slišati nemškega strokovnjaka, gospoda Klausa Grewe-ja.

Seveda Akademija ne pozablja izpostaviti, da investicijske projekte ustvarjamo ljudje za 
ljudi in je od kvalitete komuniciranja močno odvisna uspešnost investicije ter zadovoljstvo 
sodelujočih in uporabnikov. 

Priporočam udeležbo vsem deležnikom gradbenih investicij!«

Bojan Črv, vodja kakovosti, Kolektor Koling d.o.o.

»Akademija gradbenih investicij je dober korak k promociji svetovalnega 
inženiringa, ki je neupravičeno zapostavljen v slovenski gradbeni regulativi, 
kljub temu, da pridobiva na veljavi v praksi. Zastavljen koncept daje 
udeležencem širok nabor novih informacij, ki širijo obzorje svetovalnim 
inženirjem, kar je zelo pomembno za uspešno izvajanje te dejavnosti.«

Andrej Špiler, izvršni direktor, Savaprojekt družba za razvoj, projektiranje, konzalting, 
inženiring d.d. Krško

»AGI je zame osebno celovit modulni vodnik vodenja investicij. Je 
uravnotežen sistem, ki nam na eni strani poda teoretična izhodišča v smislu 
zakonskih usmeritev in na drugi strani primere dobrih praks renomiranih 
strokovnjakov.«

Peter Voglar, vodja investicij v Splošni bolnišnici Novo mesto

»Na izobraževanju mi je bilo všeč, da je bil zajet celoten proces vodenja 
projektov, od umeščanja v prostor, projektiranja, gradnje, javnega nastopanja 
… Pri vsakem od navedenih  procesov smo bili seznanjeni z novostmi, ki nam 
bodo prišle prav pri nadaljnjem delu.«

Janja Švarc, DRI d. o. o.        
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»Koncept Akademije je zelo dober in bi moral biti slišan v celotnem slovenskem 
svetu gradbeništva, ker nujno potrebuje napredna znanja ne pa obstanka 
na starih referencah - nazadovanju. Velika pohvala za trud pri vzpodbudi za 
napredek v stroki.«

Marjeta Škufca Pečjak, DRI d. o. o.     

»Čestitke za odlično organizacijo in izvedbo akademije. Združenega je 
ogromno znanja in strokovnjakov, ki vedo, kaj počnejo in kako zadeve 
podkrepijo s primeri iz prakse. Zelo poučno in koristno.«

Jernej Kirbiš, Energoconsulting d. o. o.       

    

»Predstavljene in obdelane so bile vse faze investicijskih procesov.« 

Robert Krajnc, Pomgrad d. d.           

»Udeležba na Akademiji mi je kljub dolgoletnem delu na področju gradbenih 
investicij prinesla veliko dodatnega znanja, predvsem bolj celovit in s tem na 
določenih delih tudi nekoliko drugačen pogled na investicijski proces. 

Udeležbo na Akademiji priporočam res vsem, ki so del procesa gradbenih 
investicij, tako investitorjem kot tudi projektantom in izvajalcem, da bomo 

v prihodnosti na podlagi dodatno pridobljenih znanj skupaj izvedli boljše, predvsem pa 
bolj premišljene in bolj ekonomične gradbene investicije.«

Petra Spaić, IBE d. d., direktorica projektov v sektorju za gradbeništvo, arhitekturo in 
geodezijo



Partnerji

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring 
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Spodaj je prikazan logotip in minimalni prostor
okoli njega,v katerega ne smejo posegati drugi
grafièni elementi.
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Član FIDIC – ekskluzivni zastopnik za Slovenijo

• Združuje in zastopa interese  
ter vsebinske aktivnosti podjetij  

s področja svetovalnega inženiringa

• Član EFCA in FIDIC  
– ekskluzivni zastopnik za Slovenijo od 1993

• Organizira presojevalce  
Komisije za reševanje sporov po FIDIC

• Svetuje in pripravlja strokovna mnenja

• Vzpodbuja izvedbo infrastrukturnih projektov  
s področja prometne, energetske  

in okoljske infrastrukture

• Organizira strokovna izobraževanja  
in trži literaturo FIDIC

www.gzs.si/zsi


