
 

Gradbeništvo – izkoristimo ugodne razmere na trgu  

za razvoj in dvig konkurenčnosti 

PROGRAM  

Torek, 26. marca 2019 

13.30–14.00   Prihod in registracija udeležencev 

14.00–14.15   Otvoritveni nagovori organizatorjev in uvod v konferenco 

 Peter Frankl, direktor in urednik, Časnik Finance 

 Nenad Žunec, direktor, Business Media  

 Damir Mesarić, predsednik programskega sveta, direktor komerciale, 

CGP 

14.15–14.40  Damir Topolko, direktor Direkcije RS za infrastrukturo: Številke se krepijo - 

kaj bomo gradili v letu 2019? Predstavitev načrtov in projektov DRSI. 

14.40–15.10  Uvod v okroglo mizo: 

 Andreas Fromm, direktor, Asfinag: Vpliv gradbenega sektorja na 

gospodarstvo, kako izvajati proticikličnost oz. kako načrtovati sredstva v 

času konjunkture in kako jih sproščati (izvajati) v času recesije?   

15.10-16.00  Pogovor z menedžerji gradbenih podjetij 

Sodelujejo: Martin Gosenca, predsednik uprave, CGP, Tine Svoljšak, direktor 

ŽGP, Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kristjan Mugerli, direktor, 

Kolektor CPG, Blaž Miklavčič, glavni direktor, GH Holding, Iztok Polanič, 

predsednik uprave, Pomgrad, predstavnik Strabaga 

Vodi: Peter Frankl, Časnik Finance 

16.00–16.30  Odmor  

GLAVNI PANEL – BIZNIS POGLED 

16.30–17.15 Osrednji govornik prvega dne:  

 Jožek Gruškovnjak, svetovalec, podjetnik, Inlumino Consulting GmbH: Je 

gradbena industrija zrela za digitalno disrupcijo? 

17.15–18.45  Kako biti uspešen v gradbeništvu – zgodbe uspešnih 

 Uvod v sklop: Bojan Stanojević, partner, Boyden: Vloga projektnega 

vodenja, uspešna izpeljava velikih projektov 

 Edo Škufca, član uprave, CGP: Lidl Arja vas, eden največjih sodobnih 

logistični centrov v Sloveniji 



 Jožef Trstenjak, direktor projekta, Pomgrad: Nadgradnja železniškega 

odseka Pesnica – Šentilj – državna meja  

 Marko Žibert, partner, iC group, Elea iC d.o.o: Razvoj učinkovitih 

informacijskih procesov za načrtovanje predorov 

 Metod Gaber, kontrolor, Kolektor Koling d. o. o.: Uporaba skupnega 

podatkovnega okolja na gradbišču – primer Lonstroff 

20.00    Večerja (Sunset) 

 

21.30    Druženje in zabava – News Cafe 

Sreda, 27. marca 2019 

9.30–10.30   Priložnosti, ki jih omogočajo nove tehnologije, digitalizacija  

Osrednji govornik drugega dne: 

 Branislav Vujović, soustanovitelj in lastnik, New Frontier Group: 

Spremembe poslovnih modelov v gradbeništvu 

10.30–10.45 Odmor 
 
10.45–11.10   BIM je že realnost pri slovenskih javnih naročilih infrastrukturnih projektov 
 

 Ksenija Marc, vodja tehničnega sektorja DRI in podpredsednica 
združenja siBIM   
 

11.10–12.00  Pogovor: Kako do investicijskih sredstev?  

 Alenka Košič, Mednarodni odnosi in financiranje s sredstvi EU, DARS, 
d. d. in Francesco Ferrero, Vodja, EIB Ljubljana office 
 

Vodi: Borut Hočevar, Časnik Finance, d.o.o. 
 

12.00–12.30 Odmor za druženje s prigrizkom 

12.30–13.30 Panel: Tehnološki trendi v gradbeni mehanizaciji 

 Riccardo Viaggi, generalni sekretar, CECE: Pregled gospodarskih in 

tehnoloških trendov v gradbeni industriji ‒ letno gospodarsko 

poročilo CECE za leto 2018 in napovedi za leto 2019 

 Aleksandar Joksimović, specialist za tehnološke rešitve, 

Teknoxgroup: GPS sistemi in gradbena mehanizacija v praksi 

 

13.30–14.30  Panel: Leaders of the future – primeri najboljših 

 Uvod v sklop: doc. dr. Simona Savšek, prodekanja za študentske 

zadeve in Erasmus+ koordinatorka, Fakulteta za gradbeništvo in 

geodezijo: Fakulteta izobražuje inženirje, ne obrtnikov 

 Filip Andolšek, dobitnik fakultetne Prešernove nagrade UL FGG za 

leto 2018: Zakaj so stresni testi v gradbeništvu pomembni? 

 Jure Zevnik, dobitnik fakultetne Prešernove nagrade UL FGG za leto 

2018: Kje pa tebi pušča? Vodovodno omrežje skozi oči matematike 

 Jošt Rakovec, študent MA GIG z diplomsko nalogo: Geodetski 

monitoring objektov – varuh pred katastrofo 



14.30–15.00 Zaključni govornik konference 

 Lovro Gruden, Indigo Consulting (del skupine Pristop, specializirane 

za poslovno svetovanje) – »Looking forward« v gradbeni panogi  

15.00   Konec konference 

 

Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb v programu. 

Predavanja tujih govornikov bodo potekala v angleškem ali srbskem jeziku brez prevajanja. 


