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Združenje občin vabi na seminar

FIDIC POGODBE ZA OBČINE
Torek, 12. 2. 2019, ob 9. uri
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana
FIDIC pogodbe so se v Sloveniji začele uporabljati na predlog mednarodnih finančnih inštitucij že
pred več kot 30 leti (npr. za avtocestni odsek Vrhnika – Postojna ), v zadnjih desetih letih pa se
uporabljajo za infrastrukturne projekte, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev, predvsem iz
kohezijskih skladov. V tokratnem seminarju se bo predavateljica osredotočila na zadeve, ki so se
pokazale, da jih občine najbolj rabijo in dala poudarke na tem, kar rabijo.

Ciljna skupina seminarja so zaposleni na občinah, javnih zavodih v lasti občin, ki se ukvarjajo z
investicijskimi gradbenimi projekti in bi želeli izvedeti več o vsebini pogodb FIDIC, o njihovih
prednostih v primerjavi s »klasičnimi« gradbenimi pogodbami, o načinu njihove uporabe, ključnih
izkušnjah, ki jih pogodba FIDIC vnaša v svoje pogodbene pogoje.
Predava: mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica specialistka

Okvirni program:
8.30 - 9.00: Prihod udeležencev
9.00 - 9.45: Splošno o FIDIC-u
 kaj so FIDIC pogodbe
 katere FIDIC pogodbe poznamo in kako se razlikujejo med seboj
 prednosti FIDIC pogodb
 kako so sestavljene FIDIC pogodbe
9.45 - 11.00: Posebnosti FIDIC pogodb glede na splošne gradbene
pogodbe
 stranke FIDIC pogodbe
 vloga inženirja
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posebnosti FIDIC pogodbe glede na splošno gradbeno pogodbo

11.00 - 11.30: Odmor
11.30 - 12.45: roki po FIDIC pogodbi
 katere roke morajo poznati naročniki in kaj je za njih pomembno
 katere roke pozna FIDIC pogodba
 kateri roki so prekluzivni
 kako je treba razumeti roke po FIDIC pogodbah
 tek rokov po FIDIC pogodbah
12.50 - 13.00: Odmor
13.00 - 13.30: Oblikovanje posebnih pogojev pogodbe
 natančen pregled glavnih napak, ki jih stori naročnik pri oblikovanju posebnih pogojev pogodbe
FIDIC
13.30 - 14.00: vprašanja in razprava

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem
delu.
Najkasneje dan pred izvedbo bomo posredovali tudi gradivo za seminar.
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si
Vljudno vabljeni!
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