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S pomočjo evropskih sredstev na poti digitalne preobrazbe gradbenega podjetja GIC GRADNJE in 
konzorcijskih partnerjev SRC, Robotina in Sunesis. 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v preteklem letu objavilo JR »digitalna preobrazba 
podjetij«, ki črpa finančna sredstva iz EU skladov in katerega skupna vrednost je 43,8 milijona evrov.  

Konzorcijski partnerji GIC GRADNJE (vodilni partner), SRC, Robotina in Sunesis, so uspešno kandirali 
na razpisu in pridobili projekt v vrednosti 5.081.160,50 EUR, pri čemer je višina EU financiranja 
2.133.334,65 EUR, višina lastnih sredstev konzorcijskih partnerjev pa 2.946.825,85 EUR.  

Projekt Gradbeništvo 4.0 temelji na ključnih izzivih gradbene panoge v Sloveniji in širše. Za večjo 
konkurenčnost branže je potrebno izboljšati vidike nizke dodane vrednosti na zaposlenega, izziv prenizke 
produktivnosti, upoštevati spremembe v delovanju verig vrednosti in povišati vlaganja v digitalno 
pismenost. Skupaj so poiskali vzroke za omenjeno stanje panoge, pogledali svetovne smernice in s partnerji 
danes, po zastavljenih projektnih korakih, sistematično uresničujejo cilje konzorcija. 

V konzorcijskem ekosistemu projekta Gradbeništvo 4.0 sodelujejo visoko motivirani, ciljno usmerjeni timi, 
pri čemer združujejo interdisciplinarna znanja, kompetence, izkušnje in potrebe posameznega partnerja. 
Osrednji cilj konzorcija je: digitalna preobrazba podjetja GIC GRADNJE in postavitev temeljev za 
digitalno preobrazbo gradbene panoge, dvig digitalnih kompetenc sodelavcev in umestitev trajnostne 
kulture v vsakdan podjetij. 

Vsebina projekta je razdeljena na pet vsebinskih stebrov projekta, ki se prepletajo vsebinsko, kakor tudi 
med partnerji projekta, glede na znanja in kompetence ter procese. 

Projekt je že v izvajanju in se bo zaključil z implementacijo rešitev za digitalno preobrazbo do marca 2024. 

 

 

 



 

 

 

 

Izjava: dr. Rok Cajzek, vodja projekta in pomočnik direktorja podjetja GIC GRADNJE  

Veseli me, da so na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo prepoznali našo vizijo digitalne 
preobrazbe gradbene panoge. Zavedamo se pomembnosti sprememb poslovnih procesov podprtih z 
novodobnimi tehnologijami, s pomočjo katerih lahko zagotovimo povišanje produktivnosti in dvig dodane 
vrednosti na sodelavca.  

S projektom Gradbeništvo 4.0 bomo tako skupaj s konzorcijskimi partnerji poskrbeli za digitalno 
preobrazbo podjetja GIC GRADNJE. Z vpeljavo omogočitvenih tehnologij prenavljamo procese celovito 
in na povsem nov način. Pri izvedbi projekta namenjamo posebno skrb kompetencam sodelavcev s ciljem 
izboljšanja produktivnosti, varnosti in zadovoljstva. Dodatno krepimo in vzpodbujamo tudi inovativnost z 
vpeljavo naprednih rešitev v procese dela.



 
 
 

 

Predstavitev konzorcijskih partnerjev: 

 
GIC GRADNJE je družinsko podjetje, s skoraj 33 letno zgodovino na področju gradenj in je vodilni partner 
projekta. 

V preteklem obdobju smo uspešno dokončali že več kot tisoč projektov. Podjetje GIC GRADNJE je del skupine 
GIC, znotraj katere je deset podjetij z dejavnostmi gradbene operative, betonarn, kamnolomov, specialnih del v 
gradbeništvu, nepremičnin, proizvodnjo gradbenega materiala in trgovine. Vsa podjetja s skupaj 150 redno 
zaposlenimi sodelavci domujejo v Sloveniji, eno pa na Hrvaškem.  

Naše poslanstvo je ustvarjanje nove gradbene kulture, kjer uresničujemo svojo vizijo trajnostnega gradbenega 
podjetja z največjo dodano vrednostjo za sodelavce in naročnike. 

 

SRC d.o.o. je IT podjetje, ki digitalno transformira korporacije, finančne institucije in javno upravo. 

To dosegamo z združevanjem vrhunskega znanja naših 350 strokovnjakov, ki so v nenehnem stiku z najnovejšimi 
rešitvami, in najsodobnejše informacijske tehnologije na vseh platformah. 

V več kot 30 letih našega obstoja smo delali praktično vse, integrirali na stotine rešitev in vzdrževali številne lastne 
in druge rešitve ter informacijske sisteme. Poznamo poslovno vsebino. Dobavljamo, povezujemo, izdelujemo, 
svetujemo, prilagajamo in vzdržujemo. Verjamemo v poštene cene in korekten odnos, spoštujemo vse stranke in 
vedno iščemo optimalne rešitve. 
 
 
Robotina d.o.o. se je v 30 letih iz sistemskega integratorja v industrijski avtomatizaciji razvila v celovitega 
ponudnika vertikalnih rešitev, ki segajo od avtomatizacije, prek digitalnih dvojčkov do IT-ja. 

S svojimi rešitvami omogočamo avtomatizacijo in varno ter zanesljivo prepletanje fizičnega sveta in IT rešitev, 
ter s tem omogočamo digitalno transformacijo. S svojimi rešitvami v Industriji, Stavbah in okolju ter Energetiki 
bistveno pripomoremo k boljšemu poslovanju, večji varnosti ter učinkovitejšemu in bolj čistemu okolju. Z 
rešitvami povezujemo in omogočamo integrirane ekosisteme. 

Robotina z lastno tehnologijo, preizkušenimi postopki ter sodelovanjem s partnerji, bistveno pripomogla k 
uspešnim projektom doma in v tujini. 

 

Sunesis d.o.o. je visokotehnološko podjetje, ki razvija napredne rešitve za digitalizacijo in digitalno transformacijo 
podjetij.  

Glavni produkt, ki ga ponujamo trgu, je digitalna platforma Kumuluz, ki omogoča hiter in učinkovit razvoj 
inovativnih digitalnih rešitev in aplikacij po konceptih računalništva v oblaku, mikrostoritev, arhitekture cloud-
native, APIjev in integracije naprav IoT, velikih podatkov ter tehnologije blockchain. Našo platformo uporabljajo 
predvsem velika podjetij doma in v tujini.  

Ponujamo širok nabor storitev IT svetovanja in izobraževanja ter storitve razvoja programske opreme po meri 
naročnika.  

Smo tudi prejemniki mednarodnih priznanj in nagrad, med drugim tudi nagrade Duke's Choice Award za najboljšo 
inovacijo s področja Jave (nagrada je ekvivalent filmskega Oskarja). 


