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Kaj so zna čilnosti slovenskih inženiringov ?

• Dolgoletna tradicija na projektih v Sloveniji in 
tujini

• Po letu 1991 vključitev v ključne projekte (cestni 
program, energetika, varstvo okolja, obnova 
železnic)

• Več specializiranih manjših družb, ki so 
povezane lahko kos najzahtevnejšim 
infrastrukturnim objektom

• Skrb za trajnostni razvoj stroke (sodelovanje z 
FIDIC in EFCA)



Podro čja projektov, ki zmanjšujejo 
obremenitve okolja

• Energetika
- Program učinkovite rabe energije (URE) v 

gospodarstvu in zgradbah
- Obnovljivi viri energije (OVE)
- So proizvodnja električne in toplotne energije 

(SPTE)

• Ekologija
- Deponije
- Čistilne naprave
- Sežigalnice
- Oskrba z vodo



Storitve svetovalnih inženiringov pri projektih 
URE in OVE

• Naročnik potrebuje celovito storitev od idejne 
zasnove do obratovanja objekta

• Idejna zasnova, študija izvedljivosti, financiranje 
projektov (pridobivanje sredstev iz EU skladov, 
priprava vlog)

• Izdelava razpisne dokumentacije 
• Izdelava projektne dokumentacije
• Nadzor nad izgradnjo
• Tehnični prevzem
• Šolanje kadrov



Storitve izvedbenega inženiringa pri ekoloških 
projektih

• Organiziranje domače inženiring ponudbe
• Organiziranje domače tehnološke ponudbe in 

prenos tehnologij v naše okolje
• Izdelava projektne dokumentacije za izvajanje 

projektov
• Storitve projektnega managementa
• Uskladitev in organiziranje izvajalcev in 

dobaviteljev
• Izvajanje del in koordinacija različnih izvajalcev
• Inženiring integrira več aktivnosti v celotnem 

življenjskem ciklu objekta



Vloga inženiringov pri projektih OVE in URE 

• Partner javnemu in privatnemu sektorju za 
organiziranje in vodenje projektov (različni 
modeli, javno zasebno partnerstvo, pridobivanje 
sredstev iz EU)

• Partner državnim inštitucijam (MOP, MG, MZZ)  
pri izvajanju meddržavnih sporazumov (primer 
OSSB)

• Koordinator aktivnosti med zbornicami iz drugih 
držav, državnimi inštitucijami, lokalnimi 
skupnostmi in investitorji

• Nosilec okoljskih tehnologij
• Partner v nastopu na tujih trgih (primer JV 

Evrope v sodelovanju z industrijo in gradbenimi 
izvajalci)



Ugotovitev

• Okoljski projekti in projekti učinkovite rabe 
energije predstavljajo odlično priložnost in 
motivacijo za vse udeležence v procesu 
izgradnje in obratovanja objektov!

• Grožnja okoljskih sprememb in napovedi 
energetske krize so lahko tudi priložnost za 
naše gospodarstvo.


