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V dneh 11.6.-.12.6. je v Ljubljani, na 
GZS, potekalo zadnje srečanje članov 
projektnega konzorcija ISO 
CONSTRUCT. Srečanje je gostila 
GZS Zbornica gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala—GZS 
ZGIGM. Osrednja tema srečanja je 
bila zaključitev postopka certifikacije 
gradbenih delavcev po ISO 17024 
standardu. 

GZS ZGIGM je organizacijska enota 
Gospodarska zbornica Slovenije—
GZS. GZS kot učinkovit gospodarski 
lobi zastopa interese podjetij v odno-
sih z državo in sindikati pri oblikovan-
ju pogojev dela in poslovanja ter pri 
zagotavljanju pogojev za gospodarski 
razvoj. Članom zagotavlja nove prilo-
žnosti za razvoj konkurenčnost in 
prodor na tuje trge. Pod okrilje  GZS 
sodi 13 območnih enot in 26 združen-
je/zbornic dejavnosti. GZS ima 115 
zaposlenih. V  letu 2014 je organizira-
la prek 600 dogodkov – strateških 
konferenc, posvetov, okroglih miz, 
delavnic ter seminarjev z različnih 
poslovnih področij od varstva okolja 
do dogodkov s področja RR, inovacij, 
mednarodnega sodelovanja, EU sred-
stev.  

Osrednja tema zadnjega projektnega 
srečanja je bila predstavitev nacional-
nih pilotnih certificiranj, ki so jih v 
spomladanskih mesecih organizirali 
projektni partnerji. Pregledali in prila-
godili so certifikacijsko shemo in spre-
mljajoče dokumente.   

Prvi dan srečanja je bil usmerjen v 

predstavitev poteka certificiranja in 
povratnih informacij s strani ocenje-
valcev in kandidatov. Finalizirali so se 
dokumenti za certifikacijo: prijavna 
dokumentacija, ocenjevalni listi, zahte-
ve za pisni test, ustni in praktični del 
izpita, vsebina certifikata/potrdila.  
Do sredine junija je šlo skozi posto-
pek pilotnega certificiranja skoraj 100 
gradbenih delavcev, zaposlenih in 
nezaposlenih. Velika večina kandida-
tov je izpit uspešno opravila in si pri-
dobila uradni certifikat v angleškem in 
maternem jeziku. 

Rezultati evalvacije izvedene v okviru 
pilotnega certificiranja so pokazali, da 
so kandidati na splošno zadovoljni s 
postopkom certificiranja, med izpitom 
izkazujejo kolegialnost, zadovoljstvo 
in navdušenje. 
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Ker kljub močni promociji projektne 
ideje in ciljev, projektni partnerji 
poročajo, da nacionalni deležniki še 
vedno ne razločijo in zaznajo pomena 
v Evropi razširjenega certificiranja in 
potrjevanja kompetence po  

ISO 17024, bo treba vložiti še dodatni 
trud pri razširjanju pomena tega stan-
darda. Promocijo rezultatov in pome-
na projekta bo treba nadaljevati in 
tako privabiti potencialne kandidate, 
da se vključijo v postopek certificiran-
ja. Vzpodbuditi bo treba tudi podjetja 
in samostojne  podjetnike, da investi-
rajo več v kvalifikacije njihovega nek-
valificiranega kadra. 

Partnerji so enotnega mnenja, da je 
nujna in potrebna nadaljnja podpora 
in aktivna vključenost nacionalnih 
zavodov za zaposlovanje pri promoci-
ji tega certificiranja, da doseže brezpo-
selne pol ali nekvalificirane gradbene 
delavce.  

Prav tem delavci, bi morali omogočiti  
potrjevanje njihovih kompetenc, zna-
nja in spretnosti za osebni razvoj kari-
ere in pri predstavitvi delodajalcem. 
Verjetno je prav v času ekonomske 
krize in počasnega okrevanja omenje-
na podpora zavodov za zaposlovanje 
ključna. 

Drugi dan srečanje se je usmerjal v 
trajnostnost projektnih rezultatov  po 
izteku tega projekta. Strategija trajnos-
nosti rezultatov se je vsebinsko pre-
gledala, komentirala in mestoma prila-
godila. Kot zadnje se je na srečanju 
predstavilo in pregledalo tudi disemi-
nacijske aktivnosti projektnih partner-
jev in izrabo rezultatov.  Izraba rezul-
tatov projekta je v  zastavljena preko 
organizacije 3 nacionalnih okroglih 
miz (v 5 državah).  Okrogle mize z 
vključenimi relevantnimi deležniki in 
slušatelji.  
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Zadnje (tretje) za javnost odprte nacio-
nalne okrogle mize se bodo v partner-
skih državah odvile v mesecu septem-
bru 2015. V Avstriji bo dogodek okro-
gla miza združen z zaključno konfe-
renco projekta, ki je sicer načrtovana 
dne 17.9.2015 v mestu Graz. Na 
dogodku bodo predstavljeni zaključni 
rezultati projekta in široka uporaba 
standarda ISO 17024. 

Zadnji rezultat projekta bo priprava in 
implementacija prilagoditvene strategi-
je. Do takrat pa bosta še dva od pro-
jektnih partnerjev izvedla dodatno 
nacionalno pilotno usposabljanje, tudi 
tokrat za kandidate popolnoma brez-
plačno. 

Podatkovna baza vseh v pilotno uspo-

sabljanje vključenih kandidatov 
(gradbenih delavcev) in evidenca 
uspešno opravljenih certifikacijskih 
izpitov je vzpostavljena pri 
SystemCERT Zertifizirungsges. 
m.b.H.  (http://www.systemcert.at/). 

Bodoči razpisi za certificiranje 
(plačljivo) gradbenih delavcev bodo 
objavljeni na spletnih mestih partner-
skih organizacij. Po zaključku projek-
ta, septembra 20154 bo vse, za potre-
be ISO CONSTRUCT, pripravljeno 
gradivo na voljo za zainteresirana 
podjetja in organizacije na uradnem 
spletnem mestu ISO-CONSTRUCT 
in v podatkovni bazi evropskih proje-
ktov ADAM.  

 

    AUSTRIA   Berufsförderungsinstitut Steiermark 
     www.bfi-stmk.at 

 AUSTRIA  SystemCert Zertifizierungsges.m.b.H.       

     www.systemcert.at 

 GERMANY  Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. 
      www.berufsbildung-bau.de 

 SPAIN   Fondo Formación Euskadi 
     www.ffeuskadi.net 

 FINLAND  WinNova 
     www.winnova.fi  

 SLOVENIA  Gospodarska zbornica Slovenije 
     www.gzs.si  
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https://www.facebook.com/isoconstruct 

http://iso-construct.eu 

Zainteresirane  
vabimo, da 

stopijo v stik s 
projektno 

skupino  prek  
e-naslova:  

 
info@iso-construct.eu 

 
 

Prihodnji 
dogodki 

 
Zaključna konferenca 

projekta ISO 
CONSTRUCT 
se bo odvijala  

v avstrijskem mestu 
 

 Graz dne 17.9.2015 v 
časovnem okviru 

9:30-13:00  
 

na lokaciji 
Hotel Europa 

Bahnhofgürtel 89 
8020 Graz 

 
 
  
 


