STRUKTURA PROGRAMA DODATNE KVALIFIKACIJE
1. modul:

SPLOŠNO O POGODBAH FIDIC













2. modul:

ČASOVNA VPRAŠANJA RDEČE IN RUMENE FIDIC KNJIGE










3. modul:

Število ur: 8
Oblike in metode dela: predavanje
Učni izidi:
kandidat zna predstaviti časovne parametre projekta, ki se izvaja po pogodbah FIDIC
kandidat zna umestiti potrdilo o prevzemu in potrdilo o izvedbi na časovno premico projekta, ki se izvaja
po pogodbah FIDIC
kandidat zna pojasniti razliko med rokom za reklamacijo napak in garancijami po slovenski zakonodaji
kandidat zna pojasniti, kako sobivata instituta roka za reklamacijo napak in jamčevalnih zahtevkov
kandidat zna predstaviti, kdaj se začne projekt po pogodbah FIDIC, kdaj se konča in kdaj preneha veljati
pogodba
kandidat zna predstaviti institut odškodnine za zamudo po pogodbah FIDIC
kandidat zna pojasniti, v katerih primerih in v kolikšni višini se lahko unovči garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti

FINANČNA VPRAŠANJA RDEČE IN RUMENE FIDIC KNJIGE








4. modul:

Število ur: 8
Oblike in metode dela: predavanje
Učni izidi:
kandidat zna predstaviti glavne razlike med RDEČO, RUMENO, SREBRNO, BELO in ZELENO knjigo FIDIC
kandidat zna opredeliti, katero vrsto pogodbe FIDIC bi izbral za posamezni projekt gradnje, in oblikovati
razloge, zakaj
kandidat zna pojasniti, iz katerih dokumentov je sestavljena pogodba FIDIC in kako si dokumenti sledijo
po vrstnem redu pomembnosti
kandidat zna opredeliti, kaj je vsebina posebnih pogojev pogodbe, ter zna primeroma našteti institute,
ki se uredijo v posebnih pogojih
kandidat zna navesti vsebino dodatka k ponudbi in na katere podčlene pogodb FIDIC se ta nanaša
kandidat zna opredeliti vsebino in način priprave pogodbenega sporazuma in navesti, čemu je le-ta
namenjen
kandidat zna pojasniti logiko opredelitve definicij v RDEČI in RUMENI knjigi
kandidat zna navesti število členov RDEČE in RUMENE knjige ter navesti okvirno vsebino teh členov
in logiko, kako so členi sestavljeni
kandidat zna pojasniti, v čem so vsebinske razlike med RDEČO in RUMENO knjigo ter zakaj te razlike
obstajajo
kandidat zna razlikovati med vlogo, pravicami in obveznostmi inženirja ter ločujejo med inženirjem
in pogodbenimi strankami

Število ur: 8
Oblike in metode dela: predavanje
Učni izidi:
kandidat zna opredeliti cenovne klavzule v RDEČI in RUMENI knjigi ter pojasniti razlike med njima
kandidat zna pojasniti razliko med cenovno klavzulo v RDEČI knjigi ter določbo Obligacijskega zakonika
o ceni na enoto
kandidat zna umestiti cenovno klavzulo iz RUMENE knjige v določila slovenskega Obligacijskega zakonika
kandidat zna predstaviti način izdaje situacij po pogodbah FIDIC ter pojasniti razlike med načinom izdaje
situacij po pogodbah FIDIC in slovenski gradbeni zakonodaji
kandidat zna pojasniti razliko med potrdilom o izvedbi in potrdilom o prevzemu ter zna opredeliti
stroškovno komponento obeh potrdil

ZAHTEVKI, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER REŠEVANJE SPOROV








Število ur: 8
Oblike in metode dela: predavanje
Učni izidi:
kandidat zna predstaviti, kako je po FIDIC-u urejen organ za reševanje sporov in kdo na drugi stopnji
odloča o spori
kandidat zna pojasniti, kako je po pogodbah FIDIC definiran spor, kako do njega pride in kako
se postopkovno začne postopek za njegovo reševanje
kandidat pozna prekluzivne roke, povezane z vložitvijo posameznih postopkovnih dokumentov
v postopku reševanja sporov
kandidat zna opredeliti aktivnosti naročnika in izvajalca ter inženirja pri reševanju sporov
kandidat pozna postopek imenovanja komisije za reševanje sporov

Skupaj trajanje dodatne kvalifikacije: 32 ur
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