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Naši dosežki in dejavnosti
Sledimo novim pristopom 

za izobraževanje in usposabljanje v gradbeništvu

Pripravili smo prve 
smernice za javno 
naročanje gradenj. 

Posodabljamo Posebne 
gradbene uzance. 

Sodelujemo pri 
organizaciji Dnevov 
gradbenega prava - 

največjega letnega posveta 
s področja gradbenega 

prava. 

Sodelujemo pri prenovi 
gradbene zakonodaje, ki 
prinaša v dejavnost več 

reda in regulacije.

S socialnimi partnerji 
sodelujemo v socialnem 
dialogu za obojestransko 

korist Kolektivne pogodbe 
gradbenih dejavnosti.

Vodimo imenik vodij del – 
gradbenih delovodij.

Sodelujemo v evropskih 
projektih na področju 
izobraževanja kadrov, 

varstva in zdravja pri delu 
ter socialnega dialoga v 

gradbeništvu.

Mesečno izračunavamo 
indekse za obračun razlike 
v ceni gradbenih storitev.

 

SSHH 
Mehke veščine za poklice s 

čeladami

TALENTS4CONSTRUCTION 
Kako privabiti mlade v gradbene 

poklice

 
 

UPP GAMES 
 Mobilna aplikacija za 

pridobivanje VZD spretnosti pri 
delu na višini

 
 

TYCON 
 Razvoj in krepitev 

podjetniških kompetenc mladih 
gradbincev

 
 

SKILLCO 
 Zavezništvo sektorskih 

spretnosti za prenos znanja in 
spretnosti med gradbene profile 

zaposlenih v gradbeništvu

BLUEPRINT ALL.
CONSTRUCTION  

 Strateška usmeritev 
v strokovne spretnosti v 

gradbeništvu

 
 

ICONS 
 Inoviranje na gradbišču: 

digitalizacija

 
 

Si!BIM
Stopimo v BIM:  

digitalizacija PIU

 
 

SUSODCO 
 Podpora socialnemu dialogu 
za učinkovito gradbeništvo v 

prihodnostI

www.gzs.si/zgigm

Ta publikacija je pripravljena v okviru projekta »SUSODCO - Podpora socialnemu dialogu za učinkovito gradbeništvo v 
prihodnosti, št. VS/2020/0046«, ki je prejel finančno podporo Evropske unije. Podpora Evropske komisije za pripravo te 
publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli 
uporabo informacij, ki jih vsebuje.Informacije v tej publikaciji ne odražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije.

Sofinancira
Evropska unija

 
 

GRADIM ZDRAVO 
Promocija preventivnih 

ravnanj za manj mišično-kostnih 
obolenj med gradbenimi delavci
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Predstavnici strokovne službe GZS ZGIGM in GZS Analitike sta sodelovali tudi pri pripravi pregledne 
publikacije Centra RS za poklicno izobraževanje SISTEM KVALIFIKACIJ NA PODROČJU GRADBENIŠTVA, 
ARHITEKTURE, PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN URBANIZMA (predviden izid julij 2020), tiskani 
izvodi bodo na voljo na GZS ali pri CPI. 

V uporabo jo priporočamo vsem kadrovikom, kariernim svetovalcem, osebam, ki se odločajo za 
kariero v gradbeništvu, arhitekturi ali na področju prostorskega načrtovanja.

Publikacija bo dostopna na spletnem portalu Slovenskega ogrodja kvalifikacij: 
https://www.nok.si/gradiva


