
Dobrodošli na sejmu MEGRA! 

Z VAMI DANES V TEJ HALI TUDI
ZBORNICA GRADBENIŠTVA 
IN INDUSTRIJE 
GRADBENEGA MATERIALA

Gornja Radgona, 21-23 April 2022



Program GZS 
ZGIGM 
na sejmu 
MEGRA

• Izobraževalni dan v gradbeništvu 2022
Četrtek, 21. aprila, 09:00-12:00, Dvorana 1 

• Novinarska konferenca SUSODCO 
Četrtek, 21. aprila, 12:00-12:30, Dvorana 1

• Strokovni dogodek „Podražitve v 
gradbeništvu“ 
Petek, 22. aprila, 10:00-14:00, v Dvorani A 

VABLJENI! 



PROGRAM 

„Izobraževalni 
dan v 
gradbeništvu 
2022“, 

čet 21.4.2022, 
09:00-13:00, 
Dvorana 1 

Ura Tematika Govorec
09:00-
09:05

Uvodni pozdrav Gregor Ficko - Zbornica 
gradbeništva in 
industrije gradbenega 
materiala

09:05-
09:25

Predstavitev srednješolskih 
izobraževalnih programov v 
gradbeništvu 
Možnosti zapolnjevanja potreb 
poklicnih dejavnosti v 
Gradbeništvu

Alicia Miklavčič, Miha 
Zimšek -
Skupnost višjih 
strokovnih šol Slovenije
Borut Šušteršič - Šolski 
center Celje/Academia
Maribor 

09:25-
09:45

Predstavitev veljavnega 
višješolskega programa 
Gradbeništvo s predstavitvijo 
dobrih praks sodelovanja z 
gospodarstvom

Gregor Ficko - Zbornica 
gradbeništva in 
industrije gradbenega 
materiala



PROGRAM 

„Izobraževalni 
dan v 
gradbeništvu 
2022“,

čet 21.4.2022, 
09:00-13:00, 
Dvorana 1 

Ura Tematika Govorec
09:45-10:05 Predstavitev visokošolskih in 

univerzitetnih študijskih 
programov v gradbeništvu

Violeta Bokan-Bosiljkov -
Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo Univerze v 
Ljubljani; Miroslav Premrov
- Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in 
arhitekturo Univerze v 
Mariboru 

10:05-10:25 Predstavitev pomena 
raziskovalnih dejavnosti v 
gradbeništvu

Aleš Žnidarič – Zavod za 
gradbeništvo Slovenije

10:25-10:45 Predstavitev pomena 
inženirstva in inženirskih 
poklicev v gradbeništvu

Dejan Prebil – Inženirska 
zbornica Slovenije

10:45-11:05 Predstavitev sistema 
kvalifikacij na področju 
gradbeništva –
Predstavitev evropskih 
projektov iz področja 
izobraževanja v gradbeništvu

Valentina Kuzma - Zbornica 
gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala



PROGRAM 

„Izobraževalni 
dan v 
gradbeništvu 
2022“,

čet 21.4.2022, 
09:00-13:00, 
Dvorana 1 

Ura Tematika Govorec
11:05-
11:25

Uvajanje digitalizacije v 
gradbeništvu v procesu 
projektiranja, gradnje in 
upravljanja gradbenih projektov

Matic Kotnik - CGS-
LABS d.o.o. LJUBLJANA

11:25-
12:05

Predstavitev projekta izgradnje 
2. tira med Divačo in Koprom

Marko Žitnik, Marijan 
Zaletelj -
2TDK d.o.o.

12:05-
12:25

Predstavitev projekta SUSODCO 
in pomena socialnega dialoga v 
gradbeništvu
Uradna predstavitev 
promocijskih filmov za 
popularizacijo gradbeništva

Gregor Ficko, Valentina 
Kuzma - Zbornica 
gradbeništva in 
industrije gradbenega 
materiala

12:25-
13:00

Kviz in tekmovanje v znanju in 
veščinah iz gradbeništva



PROGRAM ZA MLADE

„Izobraževalni dan v gradbeništvu
2022“, 
čet 21.4.2022, 09:00-13:00, Dvorana 1 

• Kviz in tekmovanje v znanju in spretnosti iz 
gradbeništva

• VABLJENI NA PREIZKUS ZNANJA O GRADBENIŠTVU, 
Vsi tekmovalci prejmejo LEPE NAGRADE! 

• 12:25 – 13:00, Dvorana 1

• Voditelja:
pojoči gradbenik - 6Pack ČUKUR in 
okoljevarstvena pravnica Andreja Palatinus, GZS ZGIGM

• Nagrade: POWER BANK KAPRIN, JEKLENIČKE ZA VODO 
ZA VEČKRATNO UPORABO, ČOKOLADICE 



PROGRAM 

Strokovni 
dogodek 
„Podražitve v 
gradbeništvu“,

pet 22.4.2022, 
10:00-14:00, 
Dvorana A 

Ura Tematika Govorec

10:00-10:15 Uvodni pozdrav mag. Gregor Ficko - Zbornica 
gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala

10:15-10:45 Pravna teorija in praksa povišanja cen 
kalkulativnih elementov

mag. Maja Koršič Potočnik -
Odvetniška družba Potočnik in 
Prebil o.p., d.o.o.

10:45-11:15 Problematika podražitev v gradbeništvu v 
nekaterih državah EU in sistem spremljanja 
podražitev v okviru ZGIGM

mag. Gregor Ficko - Zbornica 
gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala

11:45-12:15 Pogodbena tveganja pri zunanjih dejavnikih 
spremembe posameznih elementov cen v 
okviru FIDIC določil

mag. Dejan Bogataj -
Gorenjska gradbena družba

12:15-12:45 Kako in kdaj se lahko spremeni pogodba o 
izvedbi javnega naročanja

Sašo Matas, mag. Urška Skok 
Klima - Ministrstvo za javno 
upravo - Direktorat za javno 
naročanje

12:45-13:15 Uporaba valorizacijske klavzule v pogodbah 
DARS d.d.

Eva Vratarič - DARS d.d.

13:15-13:45 Bodo podražitve gradbenega materiala vplivale 
na ceno izgradnje 2. tira Divača-Koper?

mag. Kristijan Novak - 2TDK, 
Družba za razvoj projekta 
d.o.o.

13:45-14:00 Razprava



Slovensko gradbeništvo je 
v letu 2020 ustvarilo 

1,5 mrd EUR
dodane vrednosti.



Dodana vrednost v 
gradbenem sektorju je v 
2020 predstavljala
6 % celotne ustvarjene 
dodane vrednosti vseh 
dejavnosti slovenskega 
gospodarstva.



Vrednost opravljenih 
gradbenih del je v letu 

2020 znašala 
3,5 mrd EUR

(2,1 mrd EUR na stavbah 
in 1,4 mrd EUR na 

inženirskih objektih).



Gradbena podjetja so 
vrednostno največ 
gradbenih del v letu 2020 
opravila na 
novozgrajenih 
objektih, in sicer za 
1.435 mio EUR. 



Za tekoče in 
investicijsko 
vzdrževanje objektov 
je bilo v letu 2020 
namenjenih 
1.408 mio EUR. 



Za rekonstrukcijo in 
spremembo

namembnosti je bilo 
v letu 2020 namenjenih 

692 mio EUR.



V letu 2020 je bilo v 
gradbeništvu zaposlenih 
64.914 delovno aktivnih 

prebivalcev. 
Število zaposlenih se je v 
primerjavi z letom 2019 

povečalo za 1,1% 
ali 486 oseb.



Povprečna bruto plača v 
gradbeništvu je bila v 
2020 za 5,5 % višja v 

primerjavi z letom 2019.



V 2020 je povprečna 
bruto plača v 

gradbeništvu znašala 
1.390 EUR. 



Število delovno aktivnih v 
gradbeništvu je decembra 
2021 po desetih letih 

ponovno preseglo 
70 tisoč.



Kazalnik zaupanja v 
gradbeništvu se je 2021 
močno povečal in konec 
leta dosegel najvišje 
vrednosti v zadnjih 

dvajsetih letih.



Dodana vrednost na 
zaposlenega je v 

gradbeništvu 2020 
porasla na 
32.859 EUR.



V letu 2020 je v dejavnosti 
gradbeništvo poslovalo 7.600 

gospodarskih družb, 
300 družb več kot v letu 2019.



Gradbene družbe so tudi v 
2020, četrto leto zapored, 
poslovale z neto čistim 

dobičkom.



Za leto 2020 je letna 
poročila AJPES-u predložilo 
9.777 s.p.-jev, kar je za 

132 s.p. več kot jih je 
predložilo v letu 2019.



Zaprošamo za 
vaš odziv

Kratek 
vprašalnik 
SeeTheSkills za 
zaposlene

Hvala! 



Zaprošamo za 
vaš odziv
Vprašalnik 

SeeTheSkills za 
podjetja

Hvala! 







VABIMO TE MEDSE! 



Strokovna služba GZS ZGIGM sledi novim pristopom in 
trendom v gradbenem sektorju in jih udejanja v praksi



Naše ključne periodične publikacije

https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2021/junij/GG-GRA-2021_1.pdf
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