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ZGIGM se vključuje v domače mednarodne 
iniciative, ker

• ZGIGM sledi evropskim (prek FIEC.EU krovnega lobističnega interesnega združenja delodajalcev s sedežem 
v Bruslju) in slovenskim politikam in trendom, ki vplivajo na poslovanje podjetij v gradbenih dejavnosti.  

• Spremljamo poslovanje gradbenih dejavnosti po različnih kazalnikih in kazalcih. Analiziramo stanje in 
nakazujemo pot transformacije gradbeništva. 

• Odzivamo se na aktualne razmere, oblikujemo nabor rešitev in predstavljamo interese gospodarstva 
deležnikom.

• Državi predlagamo pobude za prilagoditev zakonodaje v podporo in razvoj dejavnosti.
• Razširjamo najboljše prakse v gradbenih dejavnostih in ozaveščamo podjetja.
• Spremljamo sistem izobraževanja in usposabljanja ter podpiramo aktivnosti promocije v podporo 

izobraževalnim ustanovam. 
• Kot socialni partner in podpisnik KPGD podpiramo in spodbujamo vseživljenjsko izobraževanje in 

usposabljanje (poglavje F) Izobraževanje: 43. člen – 47. člen. 
• Prizadevamo si za dvig usposobljenosti in kompetenc zaposlenih v gradbeništvu. Analiziramo in 

nakazujemo možne sistemske rešitve za vseživljenjsko usposabljanje kot konkurenčno prednost. 
• Iščemo in razvijamo premišljene sistemske rešitve za prepoznane vrzeli in priporočljive ukrepe 

predlagamo tvorcem politik.



GZS Zbornica gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala sousmerja PIU

• Sodelujemo kot član ali predsedujemo Področnim odborom pri Centru RS za poklicno 
izobraževanje:
– področnem odboru za gradbeništvo in rudarstvo
– področnem odboru za tehniko.

Področni odbori pri CPI predlagajo posameznim gospodarskim dejavnostim pripravo poklicnih standardov in katalogov znanj ter za to nalogo imenujejo delovno 
skupino uveljavljenih strokovnjakov.  Področni odbor lahko predlaga podaljšanje veljavnosti obstoječega ali prenovljenega poklicnega standarda podaljšanje ali poda 
predlog za revizijo poklicnih standardov ali pa ga tudi ukine.

• V poklicnem izobraževanju so poklicni standardi vmesni člen med izobraževalnim sistemom in 
trgom dela ter gospodarstvom. Med seboj povezujejo temeljni namen izobraževanja ter cilje 
gospodarstva.

• Poklicni standard je med socialnimi partnerji usklajen popis vseh del, ki jih opravlja 
posameznik v nekem poklicu ali sklopu del in popis poklicnih kompetenc, ki so potrebne za 
opravljanje teh del. Delodajalci z njimi izrazijo zahtevano znanje in spretnosti v spreminjajoči se 
poklicni strukturi. 

• Na podlagi teh standardov se oblikuje ponudba programov poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Država tako povečuje obseg in preglednost vidnega znanja ter pospešuje 
hitrost njegovega kroženja.

https://cpi.si/razvoj-kvalifikacij/podrocni-odbori/
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Evropska komisija prek programov EU podpira usmerjeno povezovanje v 
nacionalnih in evropskih mrežah

GZS ZGIGM prepoznava potrebe in izzive svojih članov 
in podpornikov, išče in identificira možne vire 
financiranja prek centraliziranih  ali decentraliziranih 
programov Evropske komisije.

Poišče partnerske organizacije, se poveže z deležniki 
in vključi ali oblikuje konzorcije, ki zasledujejo podobne 
cilje.

Pripravi se projektni predlog z razvito projektno idejo in 
sodelujočimi organizacijami, odda vlogo na odprt razpis. 
Uspešnost projektne ideje in potencial novo sestavljenega 
konzorcija se pokaže nekje čez 6 mesecev.



Poslanstvo GZS ZGIGM je tudi priprava podpornih učnih materialov,
orodij ter naprednega učnega okolja za usvajanje znanja in spretnosti.
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https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-ZGIGM/Digi-CVET-Razvoj-pre%C4%8Dnih-digitalnih-kompetenc-za-digitalno-stalno-PIU-v-gradbeni%C5%A1tvu
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-ZGIGM/PEACOC-Mentorstvo-e-poslovanja-za-gradbena-MSP
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-ZGIGM/LETS-CAMPAIGN-Seznanjanje
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