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Visoka rast obsega izvedenih gradbenih del se nadaljuje. Podatki za prvih 8 mesecev kažejo 

21% rast glede na enako lansko obdobje. Najintenzivnejšo rast (22,6%) beležijo stavbe, kjer 

stanovanjske stavbe dosegajo 16,5% rast, nestanovanjske stavbe pa 24,5% rast. Rast gradnje 

GIO je z 20,3% prav tako visoka. Poslovne tendence kažejo ugodne trende tudi za naprej. 

Podjetja so usmerjena v zagotavljanje potrebnih kapacitet za izvedbo naročenih projektov.  

Optimizem na trgu gradbeništva se odraža tudi v novi koalicijski pogodbi vladnih strank, ki 

gradbeništvu za razliko od prejšnjih koalicijskih pogodb, tokrat namenja neobičajno veliko 

pozornost. Končno je v njej našel mesto celo Direktorat za gradbeništvo, pa čeprav skupaj z 

že obstoječim direktoratom za lesarstvo. Tudi o »zlatem investicijskem pravilu«, ki bo 

stabiliziral trg gradbenih investicij je govora v njej. Na ZGIGM se bomo še posebej potrudili, 

da obljube ne bodo ostale mrtve le črka na papirju in da bodo čim prej sledila tudi dejanja, ki 

bodo prinesla konkretne učinke pri izboljšanju poslovanja dejavnosti.  

Ob visoki rasti pa izvajalcem nezadržno naraščajo vhodni stroški, kar povečuje tveganja za 

slabše poslovne izide podjetij od načrtovanih pri podpisih pogodb, saj v njih najpogosteje ni 

eskalacijskih klavzul vezanih na rast stroškov tekom izvedbe. Takšne gradbene pogodbe silijo 

izvajalce v sprejemanje poslovnih tveganj na katera nimajo nobenega vpliva.  

Pogodbene cenovne klavzule so bile ob učinkih sprememb gradbene zakonodaje tudi ena od 

tem na četrtih Dnevih gradbenega prava, ki so bili prejšnji teden v Laškem, kjer sodelujemo 

kot soorganizator. Dnevi gradbenega prava so se odlično prijeli. S svojo interaktivnostjo 

izobražujejo in povezujejo udeležence pri gradnji. Dobro strokovno in pravno podkovani 

udeleženci gradnje pa so pogoj za vzpostavitev uravnoteženih pogodbenih odnosov in 

medsebojnega spoštovanja in zaupanja pogodbenih partnerjev v procesu gradnje za 

doseganje win-win učinkov. Nujno je da vsak udeleženec gradnje dobro pozna svoje 

obveznosti in pravice kot tudi obveznosti in pravice ostalih in da jih vsak brez zadržkov 

rutinsko izvaja in uveljavlja na vseh nivojih od zasnove, izvajanja do zaključka projekta, od 

vsakodnevnih operativnih usklajevanj, do postopkov pred organi za razreševanje sporov, 

kadar je to potrebno. Le dobro pravno podkovani udeleženci v procesu izgradnje bomo lahko 

izboljšali slabe poslovne prakse.  

Začetek uporabe nove gradbene zakonodaje uporabnikom sproža mnoga vprašanja, tako na 

področju dovoljevanja, kot izvajanja gradenj in do njene dokončne uporabe se jih bo odprlo 

še precej. Sprememb je veliko ustrezne temu bodo posledice na udeležence gradenj.  

Na dnevih gradbenega prava smo dobili tudi povsem novi Veliki gradbenopravni priročnik, ki 

na enem mestu udeležencu gradnje postreže z odgovori na množico vprašanj s katerimi se 

srečuje pri gradnjah.   

Predstavljene vsebine in odzivi udeležencev so nas spodbudili, da se bomo na ZGIGM lotili 

tudi prenove gradbenih uzanc, da bi pogodbena razmerja v gradbenih pogodbah postala 

primerljiva za mednarodnimi standardi od katerih smo se v letih od osamosvojitve močno 

oddaljili.  

 

GRADBENIŠKE ISKRICEGRADBENIŠKE ISKRICEGRADBENIŠKE ISKRICEGRADBENIŠKE ISKRICE        
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V kontekstu zmanjševanja poslovnih tveganj na ZGIGM letos odpiramo tudi temo zavarovanj 

plačil v gradbeništvu. V Slovenskem gradbeništvu, kljub zelo hudim posledicam neplačil, ki so 

se dogajala med krizo, še vedno nimamo urejene ponudbe zavarovanj plačil, tako kot je to 

praksa v predelovalnih industrijah ali na mednarodnih trgih gradbenih storitev. Še več mnogi 

so prepričani, da se v našem gradbeništvu plačil sploh ne da zavarovati. Tako na trgu 

prevladujejo povsem neuravnotežena pogodbene razmerja, kjer izvajalci naročnikom obvezno 

zagotavljajo zavarovanja za resnost ponudbe, dobro izvedbo del in odpravo napak v 

garancijski dobi v zameno pa od naročnika nikoli dobijo zavarovanja za plačilo opravljene 

storitve. Zato smo pred kratkim pozvali Združenje bank Slovenije, da oblikujejo in predstavijo 

svojo ponudbo za slovensko gradbeništvo. In 23. 11. 2018 se bosta na GZS predstavili Prva 

kreditna zavarovalnica in Nova ljubljanska banka s svojimi zavarovalnimi produkti za 

gradbeništvo 

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/dogodki?ID=

2726 .  

Po dveh letih je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s pripravljalci prvih Smernic za 

javno naročanje gradenj (2016) izdalo prenovljene Smernice za javno naročanje gradnje 

(2018). Posodobitve so vezane na spremembe gradbene zakonodaje, predloge, ki smo jih 

posredovali pripravljalci (umaknjeno je merilo trajanje izvedbe) in tudi jezikovne izboljšave.  

Naša želja je, da se prenovljene smernice čim bolje uveljavijo v praksi. 

V tem dneh potekajo tudi intenzivna pogajanja panožnih socialnih partnerjev za spremembo 

Tarifne priloge Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti. Pričakovanja sindikatov so, vezano 

na bogate in nerealne koalicijske obljube vključno z glasovanjem v parlamentu, kjer koalicija 

populistično in nerazumno zaobide udeleženca socialnega dialoga, visoka, delodajalci pa 

moramo ostati previdni. Pretekle izkušnje so še preveč sveže.    

Na GZS tako je septembra uspešno začela svoje delo Akademije gradbenih investicij (AGI) in 

prvi odzivi udeležencev so zelo spodbudni. Naslednji krog slušateljev začne predavanja 

januarja 2019. Vabljeni! 

Oktobra je potekala na GZS tudi prva seja Strateškega sveta za gradbeništvo, kjer so bili 

postavljeni temelji za njegove usmeritve in določene prioritetne vsebine.  

Imenik gradbenih delovodij je v zaključni fazi priprave.  

Na ZGIGM intenzivno nadaljujemo delo tudi na mednarodnih projektih iz programa 

ERASMUS+, ki spodbuja izobraževanje in usposabljanje v gradbeništvu, to so SKILLCO, Upp 

Games, TYCON, TANSIRC, ALL.CON. 
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Pomembnejše panožne novice in sporočilaPomembnejše panožne novice in sporočilaPomembnejše panožne novice in sporočilaPomembnejše panožne novice in sporočila    

    

2.2.2.2.    DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA ZA MLADINO IN STARŠEDAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA ZA MLADINO IN STARŠEDAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA ZA MLADINO IN STARŠEDAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA ZA MLADINO IN STARŠE    

Mladim poklice najlažje predstavimo tako, da jim povsem od blizu pokažemo, kako poteka delo v 

podjetju na različnih delovnih mestih. 

Zato vas vabimo, da se tudi vaše podjetje pridruži vseslovenskemuvas vabimo, da se tudi vaše podjetje pridruži vseslovenskemuvas vabimo, da se tudi vaše podjetje pridruži vseslovenskemuvas vabimo, da se tudi vaše podjetje pridruži vseslovenskemu    Dnevu odprtih vrat slovenskega Dnevu odprtih vrat slovenskega Dnevu odprtih vrat slovenskega Dnevu odprtih vrat slovenskega 

gospodarstva za mladino in starše, ki bo potekal 29. 11. 2018 ob 16.30gospodarstva za mladino in starše, ki bo potekal 29. 11. 2018 ob 16.30gospodarstva za mladino in starše, ki bo potekal 29. 11. 2018 ob 16.30gospodarstva za mladino in starše, ki bo potekal 29. 11. 2018 ob 16.30. 

Ta dan bodo podjetja po vsej Sloveniji odprla svoja vrata za mladino in starše, da jih obiščejo in v 

realnem delovnem okolju spoznajo različne poklicne možnosti. Tako jim omogočimo, da se lažje 

odločijo za poklice, ki jih podjetja potrebujejo. 

Več informacij ter prijavo najdete: https://www.gzs.si/Dogodki/29-11-2018/dan-odprtih-vrat-

slovenskega-gospodarstva-za-mladino-in-starse-         

Ustanovitev paritetnega sklada v Sloveniji napreduje a počasiUstanovitev paritetnega sklada v Sloveniji napreduje a počasiUstanovitev paritetnega sklada v Sloveniji napreduje a počasiUstanovitev paritetnega sklada v Sloveniji napreduje a počasi    

Podpisniki KPGD so spomladi 2018 prejeli v pregled in potrditev dokument GZS Pravne službe in 

Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, ki predvideva postopek ustanovitve 

Paritetnega sklada za gradbeništvo v Sloveniji. Soglasje socialnih partnerjev (sindikatov) imamo. 

Panožna iniciative se nadaljuje tudi skozi profilirane projekt TANSRIC, kjer s skupnimi močmi tako 

panožno evropsko krovno združenje delodajalcev  (FIEC) in delojemalcev (EFBWW) podpirata 17 

vzhodno evropskih držav, da intenzivirajo socialni dialog in ga usmerijo v konkretne cilje, v Slovenijo je 

to ustanovitev paritetnega sklada, tudi s pomočjo tega projekta, kjer računamo na sredstva promocije 

in prezentacije paritetnega sklada.  

Predstavitev ključnih dosežkov in načrtov v socialnem dialogu v gradbeništvu v vzhodno evropskih 

državah bo v Zagrebu 19.3.2019, vabljeni na dogodek še zlasti predstavniki pogajalcev za KPGD. 

Predstavljena bodo poročila o situaciji panožnega socialnega dialoga skozi oči vseh socialnih partnerjev 

in ključni izzivi ter načrti za prihodnje. 

GZS ZGIGM si aktivno  prizadeva za ustanovitev paritetnega socialnega sklada za gradbeništvo (za 

upravičence podjetja in zaposlene) že vse od leta 2013, zaključka mednarodnega projekta SODICO, ki 

ga financiral DG EMPL. Sestanek na MGRT na predmetno temo se pripravlja, upamo, da bo še v 

letošnjem letu. 

Izobraževanje za pridobitev naziva gradbeni delovodja/delovodkinjaIzobraževanje za pridobitev naziva gradbeni delovodja/delovodkinjaIzobraževanje za pridobitev naziva gradbeni delovodja/delovodkinjaIzobraževanje za pridobitev naziva gradbeni delovodja/delovodkinja    na GZS CPUna GZS CPUna GZS CPUna GZS CPU    

Vpisanih je ca. 30 kandidatov, s pripravami za delovodje smo začeli na GZS CPU (pedagoško 

andragoški del), še vedno se zainteresirani kandidati lahko priključite, naslednji del predavanj je 

poslovno ekonomski del. priprave na delovodski izpit trajajo 2 leti, trenutno vpisani morajo opraviti 8 

izpitov, nekaj zamika pri vpisu je mogoče, ker se kandidat, ki se kasneje priključi skupini, konča z 

izpitom, ki ga ni mogel predhodno obiskati in ga opraviti v drugi (naslednji) skupini. 

Dodatne informacije:Dodatne informacije:Dodatne informacije:Dodatne informacije:        Urška Kavčič Rihar, 01 5897 652 

Več informacij o izpitih in pripravah: 

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Izobra%C5%BE

evanje-usposabljanje-in-literatura-s-podro%C4%8Dja-gradbeni%C5%A1tva/Pridobitev-naziva-

gradbeni-delovodja-odgvodja-pos-del        
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Z Upravnega odbora GZS ZGIGMZ Upravnega odbora GZS ZGIGMZ Upravnega odbora GZS ZGIGMZ Upravnega odbora GZS ZGIGM    

Dne 10. septembra 2018 je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani potekala 14. 

seja Upravnega odbora Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala – UO ZGIGM. 

Četrtletna seja je bila sklepčna. Več o seji: 

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/6731

6/z-upravnega-odbora-gzs-zgigm-10092018  

Naslednja 15. seja Upravnega odbora GZS ZGIGM bo 29.11.2018. Vabilo in gradivo bo članom UO 

poslano teden dni pred sejo. Člani GZS ZGIGM, ki vas zanimajo podrobnosti s seje ali bi radi zvedeli več 

o aktivnostih Upravnega odbora in Strokovne službe GZS ZGIGM prosim pišite na e-

naslov: zgigm@gzs.si. 

 

Dan inovativnosti 2018: 10 zlatih priznanj in posebno priznanje za mlado podjetje Dan inovativnosti 2018: 10 zlatih priznanj in posebno priznanje za mlado podjetje Dan inovativnosti 2018: 10 zlatih priznanj in posebno priznanje za mlado podjetje Dan inovativnosti 2018: 10 zlatih priznanj in posebno priznanje za mlado podjetje     

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 26. septembra 2018 že 16. 

podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno 

raziskovalnih zavodih. 10 zlatih, 1 posebno priznanje, 28 srebrnih priznanj ter 3 posebna priznanja za 

potencialno inovacijo krožnega gospodarstva je rezultat nacionalnega finala, v katerem je na regionalni 

ravni sodelovalo 197 inovacij in 772 inovatorjev. Nagrajena je bila tudi najboljša inovacija leta po 

izboru javnosti. Priznanje GZS za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje 

inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti Sloveniji. Več o samem 

dogodku in nagrajencih pa si lahko preberete tukaj: https://daninovativnosti.gzs.si/ . 

    

GZS GZS GZS GZS Akademija gradbenih investicij AGI zbira prijave za drugi krog izobraževanj v 2019Akademija gradbenih investicij AGI zbira prijave za drugi krog izobraževanj v 2019Akademija gradbenih investicij AGI zbira prijave za drugi krog izobraževanj v 2019Akademija gradbenih investicij AGI zbira prijave za drugi krog izobraževanj v 2019 

Prva skupina udeležencev (ca. 20) AGI je oktobra 2018 uspešno zaključila krog tematskih predavanj in 

preizkusa znanj.  Druga skupine začne 17.1.2018. prijave že sprejemamo. 

Program AGI je zastavljen tako, da udeleženci sistematično dobijo pregled nad celotnim potekom 

investicije oziroma projekta, ki bodo predstavljeni v naslednjih modulih: 

• Projektno vodenje, strateško planiranje in tehnična regulativa,  

• Prostorska in investicijska dejavnost, 

• Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijah, 

• Digitalizacija in projektiranje v investicijskem procesu, 

• Načrtovanje pametne infrastrukture in pametnih zgradb, 

• Inovacije, financiranje in mednarodno okolje ter 

• Komunikacija in mediji.  

Več informacij: https://agi.gzs.si/, GZS - Združenje za svetovalni inženiring, Silva Rantaša, E: 

silva.rantasa@gzs.si, T: 01 5898 254 
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GZS ZGIGM strGZS ZGIGM strGZS ZGIGM strGZS ZGIGM strokovnaokovnaokovnaokovna    služba in člani imenovani in aktivslužba in člani imenovani in aktivslužba in člani imenovani in aktivslužba in člani imenovani in aktivni v Strateškem svetu za investicije in ni v Strateškem svetu za investicije in ni v Strateškem svetu za investicije in ni v Strateškem svetu za investicije in 

gradbeništvo pri GZSgradbeništvo pri GZSgradbeništvo pri GZSgradbeništvo pri GZS  

Pod okriljem GZS se je zopet ustanovil panožni strateški svet, posvetovalno telo organov GZS po 52b. 

členu Statuta GZS, ki ga je potrdil Upravni odbor GZS na redni seji 12.9.2018. 

In sicer dne 23.10.2018 je na GZS v Ljubljani potekalo konstituiranje  delovnega telesa: Strateški svet 

za investicije in gradbeništvo - SSIG.  

Povabilo za sodelovanje zainteresiranih s strani podjetij je bilo predlagano s strani GZS ZGIGM. SSIG je 

še vedno odprto delovno telo, in člani ZGIGM lahko pošljete svoj interes za aktivno sodelovanje na 

tajništvo GZS ZGIGM. 

Trenutno so člani Strateškega sveta predstavnik panožnih združenj/zbornic GZS, MOL, DRI d.o.o., 

podjetij - članov GZS, GGD, Pomgrad, Kolektor CPG,GPG, ŽGP, UM FG PA, UL FGG, DARS d.d., DRSI ... 

Aktualna tematika seje je dostopna na tajništvu GZS ZGIGM. 

    

Bruseljske novice (Bruseljske novice (Bruseljske novice (Bruseljske novice (okrožnice in sporočilaokrožnice in sporočilaokrožnice in sporočilaokrožnice in sporočila;):;):;):;):    

 GZS ZGIGM je članica EU panožne organizacije-FIEC (www.fiec.eu), ki zastopa delodajalce. Dostopne so 

na SEDEŽU GZS ZGIGM, zainteresirani za EU tematiko prosimo pošite na zgigm@gzs.si , in boste redno 

obveščeni o dogajanju pomembne za gradbene delodajalce na ravni EU. 

    

Uradni list izdal Uradni list izdal Uradni list izdal Uradni list izdal prvič prvič prvič prvič velikvelikvelikveliki Gradbeno pravni priročniki Gradbeno pravni priročniki Gradbeno pravni priročniki Gradbeno pravni priročnik    (in ga predstavil v sklopu 4. (in ga predstavil v sklopu 4. (in ga predstavil v sklopu 4. (in ga predstavil v sklopu 4. 

GRADBENIH DNEVOV, kjer je sodelovala tudi GZS ZGIGM)GRADBENIH DNEVOV, kjer je sodelovala tudi GZS ZGIGM)GRADBENIH DNEVOV, kjer je sodelovala tudi GZS ZGIGM)GRADBENIH DNEVOV, kjer je sodelovala tudi GZS ZGIGM)    
Gradbeno pravo sestavlja širok nabor predpisoširok nabor predpisoširok nabor predpisoširok nabor predpisov, ki jih morajo poznati vsi udeleženci pri graditvi, in 

sicer tako investitorjiinvestitorjiinvestitorjiinvestitorji, gradbeni izvajalcigradbeni izvajalcigradbeni izvajalcigradbeni izvajalci in projektantiprojektantiprojektantiprojektanti kot nadzornikinadzornikinadzornikinadzorniki. Že tako široko vsebino predpisov 

pa dopolnjuje še bogata in raznolika sodna praksasodna praksasodna praksasodna praksa, ki je napolnila praktično vsak posamezni institut 

gradbenega prava. Dodatno bo s 1. junijem 2018 začela veljati nova gradbena zakonodaja1. junijem 2018 začela veljati nova gradbena zakonodaja1. junijem 2018 začela veljati nova gradbena zakonodaja1. junijem 2018 začela veljati nova gradbena zakonodaja, ki je 

nekatere ustaljene institute in predpise uredila drugače, saj je njen namen med drugim tudi na 

področje izvajanja gradbene dejavnosti uvesti več reda in pravne varnosti. 

Kljub zelo obsežni in podrobni vsebini, ki bi jo moral poznati vsak, ki se namerava vključiti v proces 

gradnje, pa v našem pravnem prostoru drastično primanjkuje celostnihprimanjkuje celostnihprimanjkuje celostnihprimanjkuje celostnih in konkretnih prikazov konkretnih prikazov konkretnih prikazov konkretnih prikazov 

sistemske ureditve gradbenega pravasistemske ureditve gradbenega pravasistemske ureditve gradbenega pravasistemske ureditve gradbenega prava, ki bi bili predstavljeni v poljudnem in razumljivem jeziku. 

Veliki Gradbenopravni priročnikVeliki Gradbenopravni priročnikVeliki Gradbenopravni priročnikVeliki Gradbenopravni priročnik je namenjen vsem pravnimpravnimpravnimpravnim in fizičnim osebamfizičnim osebamfizičnim osebamfizičnim osebam, ki so kakorkoli 

vpete v proces gradnjegradnjegradnjegradnje. V njem so praktično in podrobno opisani vsi pravni institutivsi pravni institutivsi pravni institutivsi pravni instituti, ki jih morajo 

udeleženci pri tem poznati. Napisan je v razumljivem jeziku, ki gradbeno pravo približa uporabnikompribliža uporabnikompribliža uporabnikompribliža uporabnikom, 

saj je bil glavni namen avtoric, da institute gradbenega prava razumejo tisti, ki so jim namenjeni. 

Priročnik predstavlja kombinacijo pravil iz predpisovkombinacijo pravil iz predpisovkombinacijo pravil iz predpisovkombinacijo pravil iz predpisov, razlagerazlagerazlagerazlage, ki jo je tem pravilom dala sodna praksasodna praksasodna praksasodna praksa, 

ter uporabnih primerovprimerovprimerovprimerov, kaj posamezni institut pomeni za posameznega udeleženca. Čeprav je delo 

poimenovano priročnikpriročnikpriročnikpriročnik, ga odlikuje visoka strokovnostvisoka strokovnostvisoka strokovnostvisoka strokovnost, saj so v njem pojasnjene 

številne dilemedilemedilemedileme iz prakseprakseprakseprakse. 

V priročniku so obdelane vse faze graditvevse faze graditvevse faze graditvevse faze graditve, od sklenitve posamezne pogodbe preko projektiranja, 

faze izvedbe, primopredaje, reklamacij za napake ter jamčevalnih in garancijskih rokov do zaključka 

pravnega razmerja med investitorjem in drugimi udeleženci pri graditvi. Vključuje definicijedefinicijedefinicijedefinicije, ki 

pojasnjujejo pomen posameznih institutov in faz, pravne predpise, kjer so te urejene, ter sodno sodno sodno sodno 

praksopraksopraksoprakso, ki te predpise napolnjuje. Zaradi prepletenosti teorijeteorijeteorijeteorije in prakseprakseprakseprakse avtorice podajajo konkretne podajajo konkretne podajajo konkretne podajajo konkretne 

odgovore na vprašanjaodgovore na vprašanjaodgovore na vprašanjaodgovore na vprašanja, ki se pogosto zdijo trd pravni oreh. Več:    https://www.uradni-

list.si/knjigarna/knjiga/veliki-gradbenopravni-prirocnik 
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Iščete primerne profile na trgu dela, poznate aktualno izrazoslovje s področja poklicnih Iščete primerne profile na trgu dela, poznate aktualno izrazoslovje s področja poklicnih Iščete primerne profile na trgu dela, poznate aktualno izrazoslovje s področja poklicnih Iščete primerne profile na trgu dela, poznate aktualno izrazoslovje s področja poklicnih 

kvalifikacij? Ali poznate kvalifikacij? Ali poznate kvalifikacij? Ali poznate kvalifikacij? Ali poznate Slovensko ogrodje kvalifikacijSlovensko ogrodje kvalifikacijSlovensko ogrodje kvalifikacijSlovensko ogrodje kvalifikacij????    

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za 

razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Sestavlja ga 10 ravni. 

Več: https://www.nok.si/  

 

MDDSZ objavil nov razMDDSZ objavil nov razMDDSZ objavil nov razMDDSZ objavil nov razpis za predlogpis za predlogpis za predlogpis za predlog    imenovanjaimenovanjaimenovanjaimenovanja    članov Področnih odborovčlanov Področnih odborovčlanov Področnih odborovčlanov Področnih odborov    pri CPIpri CPIpri CPIpri CPI    
Področni odbori bodo v naslednjem mandatu za obdobje od 12. 12. 2018 do 12. 12. 2023 naslednji: 

I. Izobraževanje, umetnost, kultura  

II. Poslovanje in uprava  

III.III.III.III.    Tehnika,Tehnika,Tehnika,Tehnika,    informacijskeinformacijskeinformacijskeinformacijske    inininin    komunikkomunikkomunikkomunikacijskeacijskeacijskeacijske    tehnologijetehnologijetehnologijetehnologije        

IV. Kemijska in proizvodna tehnologija  

V.V.V.V.    GradbeništvoGradbeništvoGradbeništvoGradbeništvo    inininin    rudarstvorudarstvorudarstvorudarstvo        

VI. Kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarstvo  

VII. Zdravstvo in socialne storitve  

VIII. Storitve  

IX. Varnost države, ljudi in premoženja  

X. Okolje in okoljske tehnologije.«.  

Več: (Uradni list RS, št. 67/18)  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13597  

GZS ZGIGM strokovna služba bo svoje zaposlene imenovala v 2 odbora povezama z gradbeništvom. 
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Po 22. novembru Po 22. novembru Po 22. novembru Po 22. novembru 2018 2018 2018 2018 spreminjanje bistvenih podatkov v Registru nepremičnin z spreminjanje bistvenih podatkov v Registru nepremičnin z spreminjanje bistvenih podatkov v Registru nepremičnin z spreminjanje bistvenih podatkov v Registru nepremičnin z 

elelelelaboratom, ne več preko vprašalnikovaboratom, ne več preko vprašalnikovaboratom, ne več preko vprašalnikovaboratom, ne več preko vprašalnikov    

Ljubljana, 8. 11. 2018 – Geodetska uprava RS vse lastnike nepremičnin ponovno obvešča, da se 

bistvenih podatkov o stavbah v Registru nepremičnin (REN) po 22. novembru ne bo več dalo spreminjati 

brezplačno preko vprašalnikov, ampak bo treba naročiti elaborat pri geodetskem podjetju ali 

projektantu. S tem je zagotovljena pravna varnost lastnikov nepremičnin tudi za podatke, ki so bili v 

preteklosti evidentirani le z vprašalnikom. 

Po 22. novembru se podatkov o legi in obliki stavbe, o površinah, dejanskih rabah delov stavb in 

letnicah izgradnje ne bo moglo več spreminjati preko vprašalnikov. Za spremembo teh podatkov bo 

treba naročiti elaborat geodetske storitve pri geodetskem podjetju ali projektantu. Vpis stavbe v 

kataster stavb je potreben v roku enega meseca po zaključku gradnje oziroma ob začetku uporabe take 

novogradnje. Vloga za evidentiranje z izdelanim elaboratom geodetske storitve se odda na najbližjo 

geodetsko upravo. Ceno storitve izdelave elaborata je treba preveriti pri posameznem izvajalcu. 

 Po tem datumu bo lastnik sam z vprašalnikom lahko še vedno spreminjal naslednje podatke: 

• o stavbi: podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, vodovod, plin), o letu obnov (fasada, 

streha), o materialu nosilne konstrukcije, o tipu stavbe (nekateri drugi podatki se bodo zbirali 

samo do 31. 7. 2019); 

• o delu stavbe: o letih obnov (okna, inštalacije), o dvigalu, o višini etaže, o številki nadstropja, o 

upravniku, za rezervoarje in silose pa še njihova prostornina (nekateri drugi podatki se bodo 

zbirali samo do 31. 7. 2019). 

Po 22. novembru pa spreminjanje podatkov preko spletne aplikacije ne bo več mogoče. Lastnik 

mora izpolnit vprašalnik registra nepremičnin, ki je dostopen na spletni strani geodetske uprave. 

Geodetska uprava bo o vpisu podatkov iz priloženega vprašalnika izdala odločbo. S tem je zagotovljena 

pravna varnost lastnikov za vse podatke o stavbah in delih stavb, tudi za podatke, ki se spreminjajo le 

z vprašalnikom. 

Lastnikom priporočamo, da preverijo evidentirane podatke o njihovih nepremičninah  preko javnega 

vpogleda v podatke o nepremičninah dostopnega na portalu e-prostor. Če so podatki ustrezno 

evidentirani, pa čeprav samo v registru nepremičnin na osnovi vprašalnikov, lastnikom ni treba storiti 

ničesar. 

Več: http://www.gu.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/5675/  
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Urejanje podatkov o nepremičninahUrejanje podatkov o nepremičninahUrejanje podatkov o nepremičninahUrejanje podatkov o nepremičninah    (GURS)(GURS)(GURS)(GURS) 
Kako urejati podatke o nepremičnini v registru nepremičnin.  

Če podatki o vaši nepremičnini ne odražajo dejanskega stanja, jih lahko uredite na več načinov: 

• z uporabo spletne aplikacije Spreminjanje podatkov registra nepremičninSpreminjanje podatkov registra nepremičninSpreminjanje podatkov registra nepremičninSpreminjanje podatkov registra nepremičnin 

(za vstop v ta program potrebujete kodo, ki je bila navedena v obvestilu o informativno izračunanem 

davku na nepremičnine leta 2014). 

  

- Navodila za dostop do aplikacije 

- Navodila za uporabo aplikacije 

Spletna aplikacija nudi tudi možnost izpisa podatkov o nepremičninah. 

  

• z vprašalniki registra nepremičninvprašalniki registra nepremičninvprašalniki registra nepremičninvprašalniki registra nepremičnin, do katerih je mogoč dostop na spletnem naslovu www.e-

prostor.gov.si in ki jih izpolnjene po navadni ali elektronski pošti pošljete na katero koli območno 

geodetsko upravo. 

- Navodila za izpolnjevanje obrazcev vprašalnika 

Vprašalnike registra nepremičnin je možno dobiti tudi na območni geodetski upravi. 

   

• z elaboratom, ki ga izdela geodetsko ali projektivno podjetjeelaboratom, ki ga izdela geodetsko ali projektivno podjetjeelaboratom, ki ga izdela geodetsko ali projektivno podjetjeelaboratom, ki ga izdela geodetsko ali projektivno podjetje 

za spremembe podatkov v katastrih je potrebno naročiti geodetsko storitev pri geodetskem podjetju, za 

spremembe podatkov katastra stavb pa lahko tudi pri projektivnem 

  

• z obiskom na najbližji območni geodetski upraviobiskom na najbližji območni geodetski upraviobiskom na najbližji območni geodetski upraviobiskom na najbližji območni geodetski upravi 

- Kontaktni podatki in uradne ure  

 

Podrobnejše informacije in nasvete za urejanje podatkov o nepremičninah najdete v 

spletni brošuri Pojasnila in navodila za urejanje podatkov o nepremičninahPojasnila in navodila za urejanje podatkov o nepremičninahPojasnila in navodila za urejanje podatkov o nepremičninahPojasnila in navodila za urejanje podatkov o nepremičninah (  pdf) 

   

VREDNOTENJE NEPREMIČNINVREDNOTENJE NEPREMIČNINVREDNOTENJE NEPREMIČNINVREDNOTENJE NEPREMIČNIN 

Modeli vrednotenja, cone in vse tabele so razvidne v Zbirki vrednotenja nepremičninZbirki vrednotenja nepremičninZbirki vrednotenja nepremičninZbirki vrednotenja nepremičnin 

Lastniki nepremičnin lahko preverijo podatke o nepremičninah in vrednostih prek Javnega vpogleda v podatke o Javnega vpogleda v podatke o Javnega vpogleda v podatke o Javnega vpogleda v podatke o 

nepremičninahnepremičninahnepremičninahnepremičninah 

 

EVIDENCA TRGA NEPREMIČNINEVIDENCA TRGA NEPREMIČNINEVIDENCA TRGA NEPREMIČNINEVIDENCA TRGA NEPREMIČNIN 

Poročanje v ETNPoročanje v ETNPoročanje v ETNPoročanje v ETN 

osnovne informacije za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco 

trga nepremičnin. 

- Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin 

- Obrazec za poročanje fizičnih oseb o sklenjenih najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin 

  

Več: http://www.gu.gov.si/si/  
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GZS STALIŠČA IN KOMENTARJIGZS STALIŠČA IN KOMENTARJIGZS STALIŠČA IN KOMENTARJIGZS STALIŠČA IN KOMENTARJI    
Stališča in komentarjiStališča in komentarjiStališča in komentarjiStališča in komentarji    GZSGZSGZSGZS 
Minimalna plača že sedaj 41 % višja kot v 2010 

Datum novice:Datum novice:Datum novice:Datum novice: 7. november 2018 

Predlog Levice o dvigu minimalne plače v letih 2019 in 2020 ni nov, je pa enako nevaren, kot je bil 

pred letom dni. Je teptanje mednarodnih dogovorov o socialnem dialogu, k čemur so se predstavniki 

vlade zavezali na prvi seji ESS pred dobrim tednom. Šokirani smo nad odzivom koalicijskih strank, ki 

naj bi podprle tako nerazumen predlog Levice. Še na zadnji seji (petek, 26. oktobra) smo s strani 

predsednika Vlade RS prejeli jasno zagotovilo, da bodo spremembe pri minimalni plači usklajene s 

socialnimi partnerji. Čeprav večina podjetij ne bo čutila dviga minimalne plače, bo to velik problem za 

podjetja, kjer je ustvarjena dodana vrednost na zaposlenega pod 20.000 EUR in kjer dela 70.000 

zaposlenih. 

VEČ: https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/68491/minimalna-

placa-ze-sedaj-41-visja-kot-v-2010  

    
GZS na ESS o socialnem dialogu    

Datum novice:Datum novice:Datum novice:Datum novice: 26. oktober 2018 

Ljubljana, 26. oktober 2018 – Predstavniki GZS so na današnji seji ESS izpostavili pomen vloge 

Ekonomsko socialnega sveta v socialnem dialogu ter predlog pristopa k oblikovanju novega socialnega 

sporazuma. 

Več: https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/68346/gzs-na-ess-

o-socialnem-dialogu  

    

Odgovor na članek Mihe MazzinijaOdgovor na članek Mihe MazzinijaOdgovor na članek Mihe MazzinijaOdgovor na članek Mihe Mazzinija    

S kakšnimi nameni se brez kančka spoštovanja delijo nasveti o spoštovanju?S kakšnimi nameni se brez kančka spoštovanja delijo nasveti o spoštovanju?S kakšnimi nameni se brez kančka spoštovanja delijo nasveti o spoštovanju?S kakšnimi nameni se brez kančka spoštovanja delijo nasveti o spoštovanju?    

Miha Mazzini je mojster besede, zato so njegove kolumne odmevne. Misli so zapisane prepričljivo, zato 

jim nepoučeni bralec sledi in pritrjuje ne samo takrat, ko so te utemeljene, temveč tudi, ko so le plod 

avtorjeve zgrešene interpretacije. Z marsikatero slovensko problematiko, ki jo Mazzini izpostavlja, se 

poistovetimo - z zahtevo po meritokraciji, s spoštovanjem človeka, s spodbujanjem kreativnosti ipd. 

Nesprejemljiv, nespoštljiv in neargumentiran pa je prispevek »Kateri slovenski podjetniki so spoštovani 

in kateri ne?«  (8.10.2018), v katerem Mazzini ponovno bombardira GZS, ki ji pripisuje zagovorništvo 

»kraj, malverzacij, suženjskega dela, izkoriščanja, tehnološke zaostalosti, odvisnosti od poceni delovne 

sile, prekarnega dela in slabega vodenja«. 

Ni besed, s katerimi bi lahko izrazili svoje začudenje in ogorčenost nad takim izlivom žvepla nad 

največjo gospodarsko asociacijo, pri čemer svoja razmišljanja 'utemeljuje' na tem, da … 

Več: https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/68005/odgovor-na-

clanek-mihe-mazzinija  

    

Ožigosana minimalna plačaOžigosana minimalna plačaOžigosana minimalna plačaOžigosana minimalna plača    

25. september 2018  

Priznajmo si, minimalna plača, 'minimalc' ima negativen predznak. Podjetja nerada priznamo, da 

imamo zaposlene z minimalnimi plačami. Redko se spuščamo v razprave o tej temi, saj bi nas lahko 

hitro ožigosali, da imamo premalo socialnega čuta ali še česa hujšega. 

Zadnje čase je precej razširjeno tudi razmišljanje: kdor si ne more privoščiti teh (višjih) plač, naj pač 

propade. Več: 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/67644/ozigosana-

minimalna-placa  
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Poslovne priložnostiPoslovne priložnostiPoslovne priložnostiPoslovne priložnosti    
GZGZGZGZS CEMPS CEMPS CEMPS CEMP    

GZS Center za mednarodno poslovanje. Tel.: 01 5898 164. E-naslov: cemp@gzs.si 

 

Aktualne novice CEMP povezane z internacionalizacijo: 

http://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/vsebina/Aktualno/Novice  

 
13 NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018    

München:München:München:München:    PredstavitevPredstavitevPredstavitevPredstavitev    slovenskihslovenskihslovenskihslovenskih    podjetijpodjetijpodjetijpodjetij    bavarskimbavarskimbavarskimbavarskim    ttttrgovskimrgovskimrgovskimrgovskim    zastopnikomzastopnikomzastopnikomzastopnikom    

14141414    NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018    

Švedska:Švedska:Švedska:Švedska:    B2BB2BB2BB2B    srečanjasrečanjasrečanjasrečanja    zazazaza    proizvajalceproizvajalceproizvajalceproizvajalce    ekološkihekološkihekološkihekoloških    živilživilživilživil    inininin    naravnihnaravnihnaravnihnaravnih    proizvodovproizvodovproizvodovproizvodov    

14141414    NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER2018201820182018    

Seminar:Seminar:Seminar:Seminar:    KakoKakoKakoKako    vstopitivstopitivstopitivstopiti    nananana    ameriškiameriškiameriškiameriški    trg.trg.trg.trg.    

22222222    NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018    

NapotitevNapotitevNapotitevNapotitev    delavcevdelavcevdelavcevdelavcev    nananana    DanskoDanskoDanskoDansko    inininin    ŠvedskoŠvedskoŠvedskoŠvedsko    

22222222    NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018    

Webinar:Webinar:Webinar:Webinar:    UspešnaUspešnaUspešnaUspešna    pogajanjapogajanjapogajanjapogajanja    zzzz    nabavnikinabavnikinabavnikinabavniki    ----    vvvv    angleškemangleškemangleškemangleškem    jezikujezikujezikujeziku    

24242424    NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018    

GospodarskaGospodarskaGospodarskaGospodarska    delegacijadelegacijadelegacijadelegacija    vvvv    ZdruženeZdruženeZdruženeZdružene    arabskearabskearabskearabske    emirateemirateemirateemirate    

26262626    NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018    

GospodarskaGospodarskaGospodarskaGospodarska    delegadelegadelegadelegacijacijacijacija    vvvv    GanoGanoGanoGano    

26262626    NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018    

PoslovnaPoslovnaPoslovnaPoslovna    delegacijadelegacijadelegacijadelegacija    vvvv    AlbanijoAlbanijoAlbanijoAlbanijo    

30303030    NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018NOVEMBER2018    

ObiskObiskObiskObisk    vhodnevhodnevhodnevhodne    delegacijedelegacijedelegacijedelegacije    iziziziz    BiHBiHBiHBiH    ----    RepublikaRepublikaRepublikaRepublika    SrpskaSrpskaSrpskaSrpska    

4444    DECEMBER2018DECEMBER2018DECEMBER2018DECEMBER2018    

DelavnicaDelavnicaDelavnicaDelavnica    EXPEDIRE:EXPEDIRE:EXPEDIRE:EXPEDIRE:    SamostojnoSamostojnoSamostojnoSamostojno    generiranjegeneriranjegeneriranjegeneriranje    dobičkonosnihdobičkonosnihdobičkonosnihdobičkonosnih    B2BB2BB2BB2B    poslovposlovposlovposlov    

11 DECEMBER2018 

SrečanjeSrečanjeSrečanjeSrečanje    zzzz    nemškiminemškiminemškiminemškimi    arhitektiarhitektiarhitektiarhitekti    nananana    BavarskemBavarskemBavarskemBavarskem    

Dogodki CEMP::::  https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/vsebina/Aktivnosti/Koledar-dogodkov 
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ZA ISKANJA POSLA UPORABZA ISKANJA POSLA UPORABZA ISKANJA POSLA UPORABZA ISKANJA POSLA UPORABIIIITE GZS PORTAL borza.orgTE GZS PORTAL borza.orgTE GZS PORTAL borza.orgTE GZS PORTAL borza.org 

Vabimo vas tudi k brezplačnemu vpisu ponudb oziroma povpraševanj na portalu BORZA 

http://www.borza.org/Sekcije/Gradbeništvo        

    

Poslovne priložnosti s portala IZVOZNO OKNO Poslovne priložnosti s portala IZVOZNO OKNO Poslovne priložnosti s portala IZVOZNO OKNO Poslovne priložnosti s portala IZVOZNO OKNO     
12.11.2018 

sanacija in protipožarna zaščita sanacija in protipožarna zaščita sanacija in protipožarna zaščita sanacija in protipožarna zaščita ––––    polaganje ploščicpolaganje ploščicpolaganje ploščicpolaganje ploščic 

Tip: javni razpisi,  Država: Avstrija  

12.11.2018 

sanacija in protipožarna zaščita sanacija in protipožarna zaščita sanacija in protipožarna zaščita sanacija in protipožarna zaščita ––––    slikopleskarska delaslikopleskarska delaslikopleskarska delaslikopleskarska dela 

Tip: javni razpisi,  Država: Avstrija  

12.11.2018 

ključavničarska dela na šoliključavničarska dela na šoliključavničarska dela na šoliključavničarska dela na šoli 

Tip: javni razpisi,  Država: Avstrija  

12.11.2018 

sanacija in nadsanacija in nadsanacija in nadsanacija in nadalalalaljjjjnja gradnja glasbene gimnazije nja gradnja glasbene gimnazije nja gradnja glasbene gimnazije nja gradnja glasbene gimnazije ––––    slikopleskarska delaslikopleskarska delaslikopleskarska delaslikopleskarska dela 

Tip: javni razpisi,  Država: Avstrija  

12.11.2018 

sanacija isanacija isanacija isanacija in razširitev pedagoške šole n razširitev pedagoške šole n razširitev pedagoške šole n razširitev pedagoške šole ––––    postavitev steklene fasadepostavitev steklene fasadepostavitev steklene fasadepostavitev steklene fasade 

Tip: javni razpisi,  Država: Avstrija  

8.11.2018 

nadgradnja firme, elektrotehnična delnadgradnja firme, elektrotehnična delnadgradnja firme, elektrotehnična delnadgradnja firme, elektrotehnična delaaaa 

Tip: javni razpisi,  Država: Avstrija  

8.11.2018 

nadgradnja firme, toplotna izolacija in protipožarna delanadgradnja firme, toplotna izolacija in protipožarna delanadgradnja firme, toplotna izolacija in protipožarna delanadgradnja firme, toplotna izolacija in protipožarna dela 

Tip: javni razpisi,  Država: Avstrija  

8.11.2018 

sanacija ravne strehe na PHK šoli v Celovcu sanacija ravne strehe na PHK šoli v Celovcu sanacija ravne strehe na PHK šoli v Celovcu sanacija ravne strehe na PHK šoli v Celovcu ----     

Vir: 

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Poslovne_priloznosti/Poslovne_priloznosti_9295.aspx?c=&t=&b=12&ar=0  

    

    

EU RAZPISIEU RAZPISIEU RAZPISIEU RAZPISI    
Več o EU razpisih (HORIZON2020 ipd.) za podjetja in družbe ter organizacije: 

• http://een.si/: tuji in domači razpisi, novice, povpraševanja, ponudbe in povpraševanje podjetij z območij 

EU, predstavitve projektov 

• http://www.eu-skladi.si/ nacionalni razpisi evropskih sredstev 

 

    

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: aktualna številka Kohezijskega eSlužba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: aktualna številka Kohezijskega eSlužba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: aktualna številka Kohezijskega eSlužba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: aktualna številka Kohezijskega e----

kotičkakotičkakotičkakotička    (razpisi, navodila, promocija, …)(razpisi, navodila, promocija, …)(razpisi, navodila, promocija, …)(razpisi, navodila, promocija, …)    
Informacija o različnih nacionalnih razpisih in možnosti črpanja sredstev kohezije: www.eu-skladi.si            
e-glasilo: http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice  
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Evropska komisija Evropska komisija Evropska komisija Evropska komisija ––––    spletišče o raziskavah in inovacijspletišče o raziskavah in inovacijspletišče o raziskavah in inovacijspletišče o raziskavah in inovacijahahahah    

 

Več: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_sl  
 

PregledPregledPregledPregled    evropskihevropskihevropskihevropskih    dogodkovdogodkovdogodkovdogodkov    ssss    področjapodročjapodročjapodročja    inovacijinovacijinovacijinovacij    inininin    izborizborizborizbor    uredništauredništauredništauredništa    ZGIGM:ZGIGM:ZGIGM:ZGIGM:    
 

2018201820182018    BiocitiesBiocitiesBiocitiesBiocities    ForumForumForumForum,,,,    14.11.20114.11.20114.11.20114.11.2018888    

• Holistic views on the future of cities and their role in leading sustainable change 

• Wood engineering products for building construction 

• Innovative architectural solutions and vertical forests 

• Mayors’ panel discussion on challenges and opportunities for future biocities 

Več: https://www.efi.int/biocities   
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ProjektneProjektneProjektneProjektne    podatkovnepodatkovnepodatkovnepodatkovne    baze:baze:baze:baze:    seznamseznamseznamseznam    podatkovnihpodatkovnihpodatkovnihpodatkovnih    zbirkzbirkzbirkzbirk    projektovprojektovprojektovprojektov    raziskavraziskavraziskavraziskav    inininin    inovacij,inovacij,inovacij,inovacij,    kikikiki    jihjihjihjih    

financirafinancirafinancirafinancira    EUEUEUEU  

• Commission database of EU-funded reseach and innovation projects (CORDIS) 

• EU Health programmes project database 

• Financial transparency system 

• Horizon 2020 SME instrument data hub 

• InfoRegio data on major projects 

• Intelligent Energy Europe project database 

• INTERREG IVC approved projects database 

• LIFE programme project database 

• Public-public partnerships 

• TRIMIS (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System project database) 

Več: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/projects/project-databases_en  

 

EU okvir za trajnostne stavbe, ki je določil ocenjevanja stavb glede okoljske EU okvir za trajnostne stavbe, ki je določil ocenjevanja stavb glede okoljske EU okvir za trajnostne stavbe, ki je določil ocenjevanja stavb glede okoljske EU okvir za trajnostne stavbe, ki je določil ocenjevanja stavb glede okoljske 

učinkovitosti učinkovitosti učinkovitosti učinkovitosti ––––    Level(s) se Level(s) se Level(s) se Level(s) se prvič prvič prvič prvič predstavi v bipredstavi v bipredstavi v bipredstavi v biltenultenultenultenu    
Evropska komisija je objavila svoj prvi bilten o Ravni (-ih)-Level(s), prostovoljnem in za uporabo brezplačnem 

ocenjevalnem okviru za okoljsko učinkovitost stavb.  

V prvi izdaji so posodobitve (http://ec.europa.eu/environment/eussd/levelsnewsletters/) : 

• Prvi spletni seminar za ocenjevalce, 10. julija 

• Primeri ukrepov za testiranje ravni (Levels) v Evropi 

• Nedavni in prihajajoči dogodki z raven (-i) 

• Horizon2020 klici, ki ustrezajo ravni (-i). 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm  

 

Kaj sploh je okvir EU Level(s):  

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm , 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level(s)_flyer-EN-web.pdf , 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level(s)_factsheet-EN-web.pdf  

Cilj EU je, da čimveč stavb pridobi evropski certfikat LEVEL(S). 

    

Poslovne priložnosti iz mreže EENPoslovne priložnosti iz mreže EENPoslovne priložnosti iz mreže EENPoslovne priložnosti iz mreže EEN    
Gospodarska zbornica Slovenije je od leta 2008 dalje članica slovenskega konzorcija Enterprise Europe Network 

(mednarodni projekt). To je mreža, ki jo je ustanovil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske 

komisije z namenom usklajene in celovite podpore majhnim in srednje velikim podjetjem. Razvejana je v več kot 

40 državah EU in izven EU (ZDA, Zahodni Balkan in Turčija, Rusija, …); povezuje pa preko 500 institucij 

podpornega okolja za podjetništvo in tehnološki razvoj. Preko mreže pa lahko podjetja objavijo tudi lastno 

ponudbo za poslovno sodelovanje v t.i. Borzi poslovnih priložnosti, ki jo uporablja vseh 500 partnerjev ter je 

učinkovito orodje za iskanje specifičnih poslovnih ponudb in povpraševanj. Prav tako se Enterprise Europe Network 

zaveda, da so nastanek, razvoj in rast podjetij neizogibno povezani z inovacijami in s tehnološkim napredkom, 

zato s svojimi aktivnostmi spodbuja podjetja k inovativnosti in pomaga pri njihovem tehnološkem razvoju. Več na 

www.een.si in www.borza.org. Za dodatne informacije kontaktirajte: petra.arzensek@gzs.si, 01 5898 156 (oseba, 

ki vas poveže s podjetjem, ki na spletni platformi še ne razkrije svojega imena).  

 

 
    

Preverite povpraševanje na portalu PARTNERING OPPORTUNITIESPreverite povpraševanje na portalu PARTNERING OPPORTUNITIESPreverite povpraševanje na portalu PARTNERING OPPORTUNITIESPreverite povpraševanje na portalu PARTNERING OPPORTUNITIES    po vaših iskalnih po vaših iskalnih po vaših iskalnih po vaših iskalnih kriterijih tukajkriterijih tukajkriterijih tukajkriterijih tukaj: : : :     

Več:    http://www.gzs.si/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/vsebine/EEN-poslovne-prilo%C5%BEnosti  
 



 
 

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM 

Dimičeva 13  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 242, 58 98 000  F: (01) 58 98 200  info@gzs.si, zgigm@gzs.si   www.gzs.si/zgigm 

 

Gradbeniške iskrice -  str. 14

Finančna sredstva Finančna sredstva Finančna sredstva Finančna sredstva ((((POSOJILO IN TVEGANI KAPITAL) sPOSOJILO IN TVEGANI KAPITAL) sPOSOJILO IN TVEGANI KAPITAL) sPOSOJILO IN TVEGANI KAPITAL) s    podporo EUpodporo EUpodporo EUpodporo EU    ----    preglednpreglednpreglednpreglednaaaa    

platformaplatformaplatformaplatforma    
To spletišče vam bo pomagalo najti posojila in tvegani kapital s podporo Evropske unije. 

Izberite državo in poiščite finančne priložnosti. 

 

 

Več: : : : https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm        
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PomembnejPomembnejPomembnejPomembnejše spremembe v še spremembe v še spremembe v še spremembe v panožni panožni panožni panožni zakonodajizakonodajizakonodajizakonodaji    in JNin JNin JNin JN    
Sprejeta zakonodaja v Sprejeta zakonodaja v Sprejeta zakonodaja v Sprejeta zakonodaja v junijjunijjunijjunij    2018201820182018    ----    julijjulijjulijjulij    2018201820182018    
Vir: http://www.uradni-list.si/uradni-list 

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI, objave v Uradnem listu: 

UL RS št. 67/2018 z dne 19.10.2018: 

• Pravilnik o spremembi Pravilnika o nomenklaturi poklicevPravilnik o spremembi Pravilnika o nomenklaturi poklicevPravilnik o spremembi Pravilnika o nomenklaturi poklicevPravilnik o spremembi Pravilnika o nomenklaturi poklicev    

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3243/pravilnik-o-spremembi-

pravilnika-o-nomenklaturi-poklicev  

    
UL RS št. 67/2018 z dne 19.10.2018: 

• Pravilnik o podPravilnik o podPravilnik o podPravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na lagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na lagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na lagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne 

opremeopremeopremeopreme    

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3236/pravilnik-o-podlagah-za-

odmero-komunalnega-prispevka-za-obstojeco-komunalno-opremo-na-osnovi-povprecnih-stroskov-

opremljanja-stavbnih-zemljisc-s-posameznimi-vrstami-komunalne-opreme     

    
UL RS št. 61/2018 z dne 14.9.2018: 

• Pravilnik o spremePravilnik o spremePravilnik o spremePravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve mbah in dopolnitvah Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve mbah in dopolnitvah Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve mbah in dopolnitvah Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve 

in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškovin sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškovin sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškovin sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov        

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2968/pravilnik-o-spremembah-

in-dopolnitvah-pravilnika-o-casovnih-normativih-za-posamezne-storitve-in-sklope-dimnikarskih-

storitev-in-podrobnejsi-vsebini-cenika-ter-visini-potnih-stroskov  

    
UL RS št. 59/2018 z dne 7.9.2018: 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, rednjih kurilnih naprav, rednjih kurilnih naprav, rednjih kurilnih naprav, 

plinskih turbin in nepremičnih motorjeplinskih turbin in nepremičnih motorjeplinskih turbin in nepremičnih motorjeplinskih turbin in nepremičnih motorjev 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2918/uredba-o-spremembah-in-

dopolnitvah-uredbe-o-emisiji-snovi-v-zrak-iz-srednjih-kurilnih-naprav-plinskih-turbin-in-

nepremicnih-motorjev  

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji inPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji inPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji inPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in    prometni opremi prometni opremi prometni opremi prometni opremi 

na cestahna cestahna cestahna cestah        

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2922/pravilnik-o-spremembah-

in-dopolnitvah-pravilnika-o-prometni-signalizaciji-in-prometni-opremi-na-cestah  

• KKKKodeks poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)odeks poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)odeks poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)odeks poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)    

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2928/kodeks-poklicne-etike-

clanov-zbornice-za-arhitekturo-in-prostor-slovenije-zaps  POZOR ODSTAVEK »KONKURENCA« 

 

UL RS št. 58/2018 z dne 31.8.2018: 

• Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih vodaPravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih vodaPravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih vodaPravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda    

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2883/pravilnik-o-podrobnejsem-

nacinu-dolocanja-meje-vodnega-zemljisca-celinskih-voda  

 

UL RS št. 58/2018 z dne 24.8.2018: 

• Slovenski računovodski standard 15 (2019) Slovenski računovodski standard 15 (2019) Slovenski računovodski standard 15 (2019) Slovenski računovodski standard 15 (2019) ––––    PrihodkiPrihodkiPrihodkiPrihodki    

 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2833/slovenski-racunovodski-

standard-15-2019---prihodki  
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UL RS št. 58/2018 z dne 10.8.2018: 

• Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju delno v neskladju z Ustavopostopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju delno v neskladju z Ustavopostopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju delno v neskladju z Ustavopostopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju delno v neskladju z Ustavo        

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2771/odlocba-o-ugotovitvi-da-

je-cetrti-odstavek-192--clena-zakona-o-financnem-poslovanju-postopkih-zaradi-insolventnosti-in-

prisilnem-prenehanju-delno-v-neskladju-z-ustavo  

    

Slovenski predpisi v pripravi Slovenski predpisi v pripravi Slovenski predpisi v pripravi Slovenski predpisi v pripravi ----    VSIVSIVSIVSI    
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.htm  

IZBOR: 

  

13. 11. 

2018 

Zakoni in drugi akti Državnega zbora 

Zakon o spremembah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij 

za opravljanje reguliranih poklicev 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Predlog 

 

    

OsnutekOsnutekOsnutekOsnutek    PredlogaPredlogaPredlogaPredloga    zakonazakonazakonazakona    oooo    spremembahspremembahspremembahspremembah    inininin    dopolnitvahdopolnitvahdopolnitvahdopolnitvah    ZakonaZakonaZakonaZakona    oooo    avtorskiavtorskiavtorskiavtorski    inininin    sorodnihsorodnihsorodnihsorodnih    

pravicahpravicahpravicahpravicah 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino pripravilo 

osnutekosnutekosnutekosnutek    Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.        ((((MSP testMSP testMSP testMSP test))))    

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek sprememb in dopolnitev Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek sprememb in dopolnitev Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek sprememb in dopolnitev Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek sprememb in dopolnitev 

zakona na elektronski naslov:zakona na elektronski naslov:zakona na elektronski naslov:zakona na elektronski naslov:    gp.mgrt@)gov.sigp.mgrt@)gov.sigp.mgrt@)gov.sigp.mgrt@)gov.si    dodododo    30. 11. 201830. 11. 201830. 11. 201830. 11. 2018, s pripisom »Pripombe na predlog ZASP-H«. 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi 

morebiti razpolagate. 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh 

Iz osnutka zakona:  

184. člen 
 
»(1) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 
1. ki brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, 
reproducira, distribuira, da v najem, javno izvede, javno prenese, javno predvaja, javno prikaže, radiodifuzno 
oddaja, radiodifuzno retransmitira, sekundarno radiodifuzno oddaja, da na voljo javnosti, predela, avdiovizualno 
priredi ali kako drugače uporabi delo oziroma primerek dela (21. in 22. člen); 
2. ki poseduje primerek računalniškega programa za gospodarske namene, za katerega se zaveda ali bi se 
moral in mogel zavedati, da je nedovoljen primerek (2. točka 116. člena); 
3. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, 
snema, javno prenaša ali radiodifuzno oddaja živo izvedbo ali reproducira, da na voljo javnosti, distribuira ali da v 
najem fonogram ali videogram s svojo izvedbo ali kako drugače uporabi izvedbo (121. člen); 
4. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, 
distribuira, da v najem ali na voljo javnosti ali kako drugače uporabi fonogram ali videogram (129. in 134. člen); 
5. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, radiodifuzno 
retransmitira, snema, reproducira, distribuira, da na voljo javnosti ali kako drugače uporabi oddajo oziroma 
posnetek oddaje (137. člen); 
6. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, 
distribuira, da v najem ali na voljo javnosti ali kako drugače uporabi podatkovno bazo oziroma njen primerek 
(141.c člen); 
7. ki odstrani ali spremeni elektronski podatek za upravljanje pravic (1. točka prvega odstavka 166. člena); 
8. ki reproducira, distribuira, uvozi zaradi distribuiranja, da v najem ali priobči v javnosti avtorsko delo ali predmet 
sorodnih pravic oziroma njihov primerek, glede katerega je bil elektronski podatek za upravljanje pravic 
nedovoljeno odstranjen ali spremenjen (2. točka prvega odstavka 166. člena); 
9. ki se izogne dejanskim tehničnim ukrepom ali proizvede, uvozi, distribuira, proda, da v najem, oglašuje za 
prodajo ali najem, poseduje za gospodarske namene tehnologijo, napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški 
program, ali opravi storitev z namenom neupravičene izognitve dejanskim tehničnim ukrepom v primerih iz 
drugega odstavka 166.a člena (prvi in drugi odstavek 166.a člena); 



 
 

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM 

Dimičeva 13  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 242, 58 98 000  F: (01) 58 98 200  info@gzs.si, zgigm@gzs.si   www.gzs.si/zgigm 

 

Gradbeniške iskrice -  str. 17

10. ki proizvede, uvozi, distribuira, proda, da v najem, oglašuje za prodajo ali najem ali poseduje za gospodarske 
namene tehnologijo, napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški program za odstranitev ali spremembo 
elektronskega podatka za upravljanje pravic (četrti odstavek 166.a člena). 
(2) Z globo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika 
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
(3) Z globo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Predmeti, ki so nastali s prekrškom, se vzamejo. 
(5) O prekršku iz tega člena se odloča po hitrem postopku. 
 … 
Z globo od 1.700 do 25.000 eurov se kaznujejo za prekrške, naštete v prvem odstavku 184. člena, pravne osebe. 
Znesek globe po prvem odstavku 184. člena je bil določen na najmanj 400.000 SIT. S to kaznijo se je kaznovala 
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Po preračunu gre sedaj za znesek 1.700 eurov 
kot najnižjo predpisano mero globe. Glede na težo storitve posameznih prekrškov iz 1. do 10. točke prvega 
odstavka 184. člena ZASP, je bila določena še zgornja meja globe v višini 25.000 eurov. Z globo od 350 (ki 
predstavlja preračunano in zaokroženo navzgor najnižjo predpisano mero globe 80.000 SIT) do 7.000 eurov pa se 
za takšne prekrške kaznujejo samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, ki storijo prekršek. Z globo od 350 (ki predstavlja preračunano in navzgor zaokroženo najnižjo 
predpisano mero globe 80.000 SIT) do 5.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka. 
Doda se nov četrti odstavek, po katerem se z globo od 350 (ki predstavlja preračunano najnižjo predpisano mero 
globe 80.000 SIT) do 2.500 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.« 

Več: 

http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/notranji_trg/predlogi_predpisov/sektor_za_gospodarsko_pr

avo_pomoc_in_prestrukturiranje_gospodarskih_druzb_v_tezavah_in_intelektualno_lastnino/  

 

Npr z gradbeno panogo povezana IT oprema:  

Xpert 

4BUILD 

Autodesk Revit, Navisworks, Advance Steel, 3ds Max  

AutoCAD 

SketchUp 

Artlantis 

ArchiCAD 

BlueBEAM 

hsbcad 

LUMION 

Primavera P6 Professional Project Management  

Elecosoft Powerproject in Bidcon 

Safran Project in Safran Risk 

ASTA Powerproject and BIM 

Tilos 

DynaRoad 

PlanRadar 

TEDI  

TOST 

… 
 

    

ESSESSESSESS    vvvv    petekpetekpetekpetek    oooo    minimalniminimalniminimalniminimalni    plačiplačiplačiplači    
Ljubljana, 14. novembra - Socialni partnerji bodo v petek na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) obravnavali 

predlog novele zakona o minimalni plači, ki ga je v DZ vložila Levica in ima podporo koalicije, predvideva pa 

izločitev dodatkov in dvig minimalne plače. Delodajalci opozarjajo, da je treba minimalno plačo določiti v 

socialnem dialogu. Več: https://www.sta.si/2573883/ess-v-petek-o-minimalni-placi  

GZS ZGIGM: Novo besedilo o Zakon o minimalni plači (in njegova materija ni urejana v nobeni KP) lahko pomeni 

tudi zahtev po odpovedi posameznih KP. GZS aktivno sodeluje kot socialni partner v tej razpravi, tematiko aktivno 

obravnava in spremlja njene učinke ter pri sprejemu zakona pogojuje socialni dialog. 
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Pregled standardov v javni obravnavi pri SISTPregled standardov v javni obravnavi pri SISTPregled standardov v javni obravnavi pri SISTPregled standardov v javni obravnavi pri SIST    
Možnost pridobitve brezplačnih besedil standardov do zaključka javne obravnave, ki traja 1 mesec! Izbor nekaterih 

panožnih standardov v javni obravnavi: 

Tehnični 
odbor 

Oznaka 
TDT 

Referenčna oznaka Slovenski naslov Angleški naslov 

Začetni 
datum 
javne 
obravnave 

Končni 
datum 
javne 
obravnave 

ISTP - Stavbno 
pohištvo 00033540 SIST EN 

13830:2015/oprA1:2018 

Obešene fasade - 
Standard za proizvod 
- Dopolnilo A1 

Curtain walling - 
Product standard 

01-nov-
2018 

20-nov-
2018 

KON.005 - 
Lesene 
konstrukcije - 
EC 5 

00124165 oSIST prEN ISO 
8970:2018 

Lesene konstrukcije - 
Preskušanje zvez s 
kovinskimi veznimi 
sredstvi - Zahteve za 
gostoto lesa 
(ISO/DIS 8970:2018) 

Timber structures - 
Testing of joints made 
with mechanical 
fasteners - 
Requirements for 
timber density 
(ISO/DIS 8970:2018) 

01-nov-
2018 

20-nov-
2018 

AKU - Akustika 00126132 SIST EN 
14366:2005/oprA1:2018 

Laboratorijsko 
merjenje hrupa pri 
napeljavah za 
odpadno vodo - 
Dopolnilo A1 

Laboratory 
measurement of noise 
from waste water 
installations 

01-nov-
2018 

20-nov-
2018 

STV - Steklo, 
svetloba in 
razsvetljava v 
gradbeništvu 

00129246 oSIST prEN 12758:2018 

Steklo v 
gradbeništvu - Steklo 
in izolirnost pred 
zvokom v zraku - 
Opis proizvoda, 
opredelitev lastnosti 
in pravila razširitve 

Glass in building - 
Glazing and airborne 
sound insulation - 
Product descriptions, 
determination of 
properties and 
extension rules 

01-nov-
2018 

26-nov-
2018 

BIM - 
Informacijsko 
modeliranje 
gradenj 

00442015 oSIST prEN ISO 21597-
1:2018 

Informacijski vsebnik 
za izročitev podatkov 
- Specifikacija za 
izmenjavo - 1. del: 
Vsebnik (ISO/DIS 
21597-1:2018) 

Information container 
for data drop - 
Exchange 
specificaton - Part 1: 
Container (ISO/DIS 
21597-1:2018) 

01-nov-
2018 

28-nov-
2018 

BIM - 
Informacijsko 
modeliranje 
gradenj 

00442016 oSIST prEN ISO 21597-
2:2018 

Iinformacijski vsebnik 
za izročitev podatkov 
- Specifikacija za 
izmenjavo - 2. del: 
Dinamična 
semantika (ISO/DIS 
21597-2:2018) 

Information container 
for data drop - 
Exchange 
specification - Part 2: 
Dynamic semantics 
(ISO/DIS 21597-
2:2018) 

01-nov-
2018 

28-nov-
2018 

POZ - Požarna 
varnost 

063725 SIST ISO 5925-
1:2018/oA1:2018 

Požarni preskusi - 
Dimna vrata z 
opremo - 1. del: 
Preskus tesnosti pri 
sobni in srednji 
temperaturi - 
Dopolnilo A1 (ISO 
5925-1:2007/Amd 
1:2015) 

Fire tests — Smoke-
control door and 
shutter assemblies — 
Part 1: Ambient-and 
medium-temperature 
leakage tests - 
Amendment 1 (ISO 
5925-1:2007/Amd 
1:2015) 

01-nov-
2018 

15-nov-
2018 

    

In drugi…  

Več: http://www.sist.si/members/norm/pesearch.aspx  (prijave v sistem so brezplačne, pogoj je le registracija) 
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Panožna Panožna Panožna Panožna slovenska in EU slovenska in EU slovenska in EU slovenska in EU ključna ključna ključna ključna statistikastatistikastatistikastatistika 
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija  

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecuVrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecuVrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecuVrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu        

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih 

v juliju 2018, in sicer za 2,8 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila tokrat nižja 9,8 %, 

na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja, in sicer za 8,0 %. Tokrat je bila vrednost opravljenih 

gradbenih del v opazovanem mesecu drugič zaporedoma višja kot v prejšnjem mesecu (v juliju 2018 je 

bila za 5,4 % višja kot v juniju 2018).  

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v avgustu 2017Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v avgustu 2017Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v avgustu 2017Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v avgustu 2017  

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 33,4 %. Vrednost teh 

del na stavbah je bila tokrat višja za 29,1 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 35,9 %.  

Vrednost opravljenih gradbenih del v prvih osmih mesecih leta 2018 višja kot v istem obdobju leta Vrednost opravljenih gradbenih del v prvih osmih mesecih leta 2018 višja kot v istem obdobju leta Vrednost opravljenih gradbenih del v prvih osmih mesecih leta 2018 višja kot v istem obdobju leta Vrednost opravljenih gradbenih del v prvih osmih mesecih leta 2018 višja kot v istem obdobju leta 

2017201720172017  

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih osmih mesecih leta 2018, je bila za 21,1 % višja od 

vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je 

bila tokrat višja za 22,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 20,3 %.  

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za letoVrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za letoVrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za letoVrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za leto    2015201520152015  

Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 20,4 % višja od povprečja za leto 2015. 

Vrednost gradbenih del na stavbah je bila od povprečja za leto 2015 višja za 43,2 %, vrednost teh del 

na gradbenih inženirskih objektih pa  za 12,1 %. 

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)    

 
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk). Vir: SURS 

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, SlovenijaRealni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, SlovenijaRealni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, SlovenijaRealni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija    

    VIII 2018 

VII 2018  

VIII 2018 

VIII 2017 

I–VIII 2018 

I–VIII 2017 

VIII 2018 

 Ø 2015  

GradbeništvoGradbeništvoGradbeništvoGradbeništvo 102,8102,8102,8102,8 133,4133,4133,4133,4 121,1121,1121,1121,1 120,4120,4120,4120,4 

  stavbe 90,2 129,1 122,6 143,2 

  gradbeni 

inženirski objekti 
108,0 135,9 120,3 112,1 

Več: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7728  
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Zaposleni v panogi gradbeništvoZaposleni v panogi gradbeništvoZaposleni v panogi gradbeništvoZaposleni v panogi gradbeništvo    

Število zaposlenih (delovno aktivno prebivalstvo) v panogi  F-GRADBENIŠTVO (dejavnost IGM ni všteta) 

Avgust 2018: SURS statistika beležila 59.676 delovno aktivnih prebivalcev (zaposlene osebe + samozaposlene 

osebe). 

 

 
Opomba: Tu ni zajetega študentskega dela, avtorskih pogodb, …  

Več: 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0700921S&ti=&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_a

kt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/&lang=2,  
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GZS ANALITIKA: Podjetja v iskanju svežih moči; GZS ANALITIKA: Podjetja v iskanju svežih moči; GZS ANALITIKA: Podjetja v iskanju svežih moči; GZS ANALITIKA: Podjetja v iskanju svežih moči; Izvozna pričakovanja visokaIzvozna pričakovanja visokaIzvozna pričakovanja visokaIzvozna pričakovanja visoka    
V aktualni anketi o gospodarskih pričakovanjih v letu 2019 (metodologija Eurochambres) so 

slovenski gospodarstveniki kot največjo težavo izpostavili pomanjkanje izkušenih delavcev, sledijo 

stroški dela ter domače povpraševanje. Večji del podjetij pričakuje porast prodaje na tujem trgu, 

vseeno jih 40 % pričakuje, da se bodo splošni pogoji poslovanja za njihovo podjetje poslabšali. 

Po anketi Analitike GZS »Evropska anketa ekonomskega okolja v 2019«, izvedeni v drugi polovici 

septembra, so leto 2019 anketirana podjetja ocenila kot optimistično o večini poslovnih parametrov. 

Obenem so mnenja, da se bodo splošni pogoji poslovanja za njihova podjetja poslabšali. Najbolj 

optimistična so bila podjetja pri napovedi prodaja na tujem trgu.  

 

Več: publikacija ANALITIKA GZS https://analitika.gzs.si/vsebina/Ankete-Analitika-GZS/O-publikaciji  
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GZS analize: GZS analize: GZS analize: GZS analize: Avgusta in septembra smo beležili rast porabe električne energije v industrijiAvgusta in septembra smo beležili rast porabe električne energije v industrijiAvgusta in septembra smo beležili rast porabe električne energije v industrijiAvgusta in septembra smo beležili rast porabe električne energije v industriji    

Avgusta in septembra smo beležili nadaljevanje rasti porabe električne energije v industriji za 

5,4%, oz. 3,0% glede na enako lansko obdobje. Pri tem so tudi neposredni odjemalci beležili 

rast avgusta za 1,5% in septembra za 2,9%.  Celotna poraba v Sloveniji pa avgusta narasla za 

2,8% in septembra za 1, V prvih devetih mesecih smo beležili 2,7% rast porabe električne 

energije v industriji glede na enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih se je poraba 

povečala za 3,7%, celotna poraba v Sloveniji pa za 2,1%. 

• VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES   

• *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije 

za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 

nespremenjena.   

• **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, 

jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub 

temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe. 

Več: https://www.gzs.si/Novice/ArticleId/68448/avgusta-in-septembra-smo-belezili-rast-

porabe-elektricne-energije-v-industriji  

Zavod za zaposlovanje in aktualna brezposelnostZavod za zaposlovanje in aktualna brezposelnostZavod za zaposlovanje in aktualna brezposelnostZavod za zaposlovanje in aktualna brezposelnost    ter delovno aktiter delovno aktiter delovno aktiter delovno aktivnivnivnivni    
Gibanje registrirane brezposelnosti po mesecih, 2008-2018 
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Več: http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela, 

https://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/mesecne_informacije  
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Poslovanje panoge gradbeništvo v državah EU in v EuroobmočjuPoslovanje panoge gradbeništvo v državah EU in v EuroobmočjuPoslovanje panoge gradbeništvo v državah EU in v EuroobmočjuPoslovanje panoge gradbeništvo v državah EU in v Euroobmočju    
    

EUROSTAT BAZA: EUROSTAT BAZA: EUROSTAT BAZA: EUROSTAT BAZA: Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del (2010=100!), za izbrane države EU, m/mIndeksi vrednosti opravljenih gradbenih del (2010=100!), za izbrane države EU, m/mIndeksi vrednosti opravljenih gradbenih del (2010=100!), za izbrane države EU, m/mIndeksi vrednosti opravljenih gradbenih del (2010=100!), za izbrane države EU, m/m----12121212    

Indeks prikazuje stanje tekoči mesec/isti mesec predhodnega leta za izbrane države EU in Euroobmočja za izbrane 

mesece: julij2018-sep2018 
 

 

 
                                                                         

 
Vir:    http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teiis500&language=en   

In http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/data/main-tables  

 

Poslovne tendencePoslovne tendencePoslovne tendencePoslovne tendence,,,,    kazalniki zaupanja kazalniki zaupanja kazalniki zaupanja kazalniki zaupanja in gin gin gin gospodarska klima po SURSospodarska klima po SURSospodarska klima po SURSospodarska klima po SURS, Slovenija , Slovenija , Slovenija , Slovenija     
Pomanjkanje usposobljenih delavcev še vedno glavni omejitveni dejavnikPomanjkanje usposobljenih delavcev še vedno glavni omejitveni dejavnikPomanjkanje usposobljenih delavcev še vedno glavni omejitveni dejavnikPomanjkanje usposobljenih delavcev še vedno glavni omejitveni dejavnik  

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v oktobru 2018 85-odstotna ali za 0,2 odstotne 

točke višja kot v juliju 2018. Več kot 80-odstotna je bila v 67 % podjetij.  

Med četrtletnimi kazalniki sta se poslabšali oceni konkurenčnega položaja na domačem trgu in na trgih 

zunaj EU (za 7 oz. za 6 odstotnih točk) ter obseg novih naročil (za 8 odstotnih točk); ocena 

konkurenčnega položaja na trgih držav EU se je izboljšala (za 1 odstotno točko). Izboljšal se je tudi 

kazalnik ustreznosti proizvodnih zmogljivosti (za 7 odstotnih točk).  

Tudi v tem četrtletju je bilo pomanjkanje usposobljenih delavcev glavni omejitveni dejavnik proizvodnje 

za največji delež podjetij (za 40 % podjetij) in je hkrati spet doseglo novo najvišjo vrednost doslej. 

Sledili so tudi v tem četrtletju nezadostno domače in tuje povpraševanje (navedlo ju je 22 % podjetij) ter 

pomanjkanje delavcev na splošno (12 % podjetij). Brez omejitev je poslovalo za 3 odstotne točke manj 

podjetij kot v prejšnjem četrtletju (22 % podjetij).     
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Gospodarska klima na letni ravni nižjaGospodarska klima na letni ravni nižjaGospodarska klima na letni ravni nižjaGospodarska klima na letni ravni nižja  

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila oktobra 2018 za 3,9 odstotne točke nižja kot oktobra 

2017.  

Na poslabšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivale nižje vrednosti kazalnikov zaupanja med 

potrošniki (za 1,4 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke), v predelovalnih 

dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 

0,2 odstotne točke).Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–julij 2018 

 
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–oktober 2018 

 
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu po treh zaporednih mesecih spet višji kot v prejšnjem mesecuKazalnik zaupanja v gradbeništvu po treh zaporednih mesecih spet višji kot v prejšnjem mesecuKazalnik zaupanja v gradbeništvu po treh zaporednih mesecih spet višji kot v prejšnjem mesecuKazalnik zaupanja v gradbeništvu po treh zaporednih mesecih spet višji kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v oktobru 2018 za 2 odstotni točki višja kot v 

septembru 2018 in za 4 odstotne točke nižja kot v oktobru 2017. Od dolgoletnega povprečja je bila 

višja za 35 odstotnih točk. Po treh zaporednih mesecih je bil kazalnik zopet višji kot v prejšnjem 

mesecu. 

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je na mesečni ravni izboljšala; najbolj se je izboljšal kazalnik 

cen (za 6 odstotnih točk). Poslabšala sta se le kazalnika pričakovana naročila in pričakovano 

zaposlovanje (za 4 oz. 2 odstotni točki).  

Največ gradbenih podjetij je kot omejitveni dejavnik pri poslovanju navedlo pomanjkanje usposobljenih 

delavcev (52 % podjetij). Sledili so velika konkurenca v dejavnosti, visoki stroški dela in visoki stroški 

materiala (36 %, 27 % oz. 26 % podjetij). Težav (omejitev) pri poslovanju ni imelo 13 % gradbenih 

podjetij ali za 1 odstotno točko več kot v prejšnjem četrtletju.  
 

Več: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7752 , https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7753,    

glejte priponko spodaj (pdf) oziroma uporabite poljubne podatke v SI-STAT bazi: 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/19_gradbenistvo/19120_tend_gradb/19120_ten

d_gradb.asp            
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Javna naročJavna naročJavna naročJavna naročila ila ila ila v RS v RS v RS v RS ----    storitev gradnje od 1.1.201storitev gradnje od 1.1.201storitev gradnje od 1.1.201storitev gradnje od 1.1.2018888    do konca julija 2018 do konca julija 2018 do konca julija 2018 do konca julija 2018 po aplikaciji STATISTpo aplikaciji STATISTpo aplikaciji STATISTpo aplikaciji STATIST    

Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič 

zagotavlja celovito, neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v 

Republiki Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko spletne strani Direktorata 

za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist . Informacijska rešitev »STATIST« je 

namenjena večji transparentnosti javnega naročanja v Sloveniji. 
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Napovednik Napovednik Napovednik Napovednik nekaterih nekaterih nekaterih nekaterih papapapanožnih dogodkovnožnih dogodkovnožnih dogodkovnožnih dogodkov    v Slovenijiv Slovenijiv Slovenijiv Sloveniji    
GZS GZS GZS GZS ----    GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJEGOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJEGOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJEGOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE  https://www.gzs.si/Dogodki    

    CPU CPU CPU CPU ----    Center za poslovno usposabljanje pri GZSCenter za poslovno usposabljanje pri GZSCenter za poslovno usposabljanje pri GZSCenter za poslovno usposabljanje pri GZS    http://www.cpu.si/dogodki/  
ZZZZGIGM GIGM GIGM GIGM ----    GZS GZS GZS GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialovZbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialovZbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialovZbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov www.gzs.si/zgigm        
Zbiramo predloge za strokovne dogodke in praktične delavnice na e -naslov: valentina.kuzma@gzs.si 

    

Predstavitev produktov zaPredstavitev produktov zaPredstavitev produktov zaPredstavitev produktov za    zavarovanje projektnih poslov pred tveganjem neplačil za podjetja zavarovanje projektnih poslov pred tveganjem neplačil za podjetja zavarovanje projektnih poslov pred tveganjem neplačil za podjetja zavarovanje projektnih poslov pred tveganjem neplačil za podjetja 

v gradbeništvu in inženiringuv gradbeništvu in inženiringuv gradbeništvu in inženiringuv gradbeništvu in inženiringu    
    

VVVV    AAAA    BBBB    IIII    LLLL    OOOO 

     

Predstavitev produktov za zavarovanje projektnih poslov pred tveganjem neplačil za 
podjetja v gradbeništvu in inženiringu.    

Petek,Petek,Petek,Petek,    23.11.2018,23.11.2018,23.11.2018,23.11.2018, ob 9.9.9.9.    uri,uri,uri,uri,    nananana    GZSGZSGZSGZS 

Slovenski trg projektov v gradbeništvu se je v času krize pokazal kot izjemno tvegan za gradbene 

izvajalce, saj je bil delež poslov z ustreznimi zavarovanji plačil izjemno majhen. 

  

Gradbena podjetja v Sloveniji z uveljavljenimi tipi gradbenih pogodb poslujejo praktično brez kakršnih 

koli resnih zavarovanj. 

  

Prevladuje prepričanje, da zavarovanja za gradbeništvo sploh ne obstajajo oz. so predraga in jih za to 

nima smisla uporabljati. To še posebej velja za podizvajalce. 

  

Na Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala na GZS in v Prvi kreditni 

zavarovalnici specializirani kreditni zavarovalnici za zavarovanje terjatev v sodelovanju z Združenjem 

bank Slovenije si    prizadevamoprizadevamoprizadevamoprizadevamo    zazazaza    zmanjševanjezmanjševanjezmanjševanjezmanjševanje    finančnihfinančnihfinančnihfinančnih    tveganjtveganjtveganjtveganj        poslovanjaposlovanjaposlovanjaposlovanja    izvajalcevizvajalcevizvajalcevizvajalcev    inininin    

podizvajalcevpodizvajalcevpodizvajalcevpodizvajalcev    vvvv    gradbenihgradbenihgradbenihgradbenih    verigahverigahverigahverigah    inininin    ureditevureditevureditevureditev    zavarovanjzavarovanjzavarovanjzavarovanj    plačilplačilplačilplačil, kot jih imajo dobavitelji na 

mednarodnih trgih. 

  

Zato smo za vas pripravili strokovno srečanje ter povabili zanimive sogovornike, da vam 

predstavimo različnerazličnerazličnerazlične    možnostimožnostimožnostimožnosti    zaščitezaščitezaščitezaščite    projektnihprojektnihprojektnihprojektnih    poslovposlovposlovposlov    predpredpredpred    neplačilineplačilineplačilineplačili    v gradbeni branži. 

Program:Program:Program:Program: 

9.00 – 9.30 Gospodarska zbornica Slovenije Registracija udeležencev 

9.30 – 9.35 Zbornica gradbeništva in IGM Uvodni nagovor direktorja 

9.35 – 10.30 Prva kreditna zavarovalnica d.d Prestavitev zavarovanja terjatev pri 

kreditni zavarovalnici 

10.30 – 11.30 Nova ljubljanska banka d.d. 

Abanka d.d. 

Predstavitev produktov za 

zavarovanje pred tveganji neplačil 

(garancije in dokumentarni akreditivi 
    

 

Več: 

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/68504/predstavit

ev-produktov-za-zavarovanje-projektnih-poslov-pred-tveganjem-neplacil-za-podjetja-v-gradbenistvu-in-

inzeniringu  
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Več: https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/68601/vabilo-na-izobrazevalno-delavnico-

kalkulacije-na-prakticnem-primeru-hise-gzs-zgigm-in-scc     
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Gospodarska zbornica Slovenije vas v sodelovanju z Inštitutom za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštitutom za 
delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Društvom za delovno pravo in socialno varnost 
vabi na seminar  

 
Napotitev delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev: delovnopravni, socialnopravni in 

davčni vidiki,  
 

ki bo potekal v petek, 23. novembra 2018,  

na Pravni fakulteti v Ljubljani.  

Delovnopravni vidiki napotitve delavcev  

• dr. Katarina Kresal Šoltes: Napoteni delavci, načelo minimalnih pravic in revizija Direktive 96/71/ES 
• mag. Maja Skorupan: Delovnopravni vidiki čezmejnega izvajanja storitev v praksi podjetij 
• Predstavnik sindikata: Kršitve pravic napotenih delavcev najpogostejše kršitve in študija primera 

 
Socialnopravni in davčni vidiki napotitve delavcev  

• prof. dr. Grega Strban: Socialno zavarovanje napotenih delavcev v pravu 
• as. Luka Mišič: Davek na dohodek iz zaposlitve napotenega delavca in prispevki za socialno varnost 
• Dušanka Uhan: Davčni vidik čezmejnega izvajanja storitev v praksi  

 
Prijavni postopek in nadzorna vloga institucij  

• Klemen Ganziti: Postopek izdaje obrazca A1 - izkušnje iz prakse 
• Jasmina Rakita Cencelj: Čezmejno sodelovanje pri inšpekcijskem nadzoru in pristojnosti IRSD na področju 

napotitve delavcev 

 
Kotizacija: 
Redna kotizacija znaša 183,00 EUR z vključenim 22 % DDV.  
Kotizacija za kolektivne člane Inštituta za delo: 160,00 EUR z vključenim DDV. 
Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, okrepčila in kosilo med odmori.  
 
Popusti:  

• prijave do 31. oktobra 10 % popust, 
• za 3 ali več udeležencev iste pravne osebe 10% popust, 
• za člane GZS dodatni 10% popust. 

PODROBNEJŠI PROGRAM SEMINARJA  in SPLETNA PRIJAVA: 

 
https://www.gzs.si/Portals/159/Vsebine/dogodki-priponke/00000000.pdf  
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GZS ZGIGM in sodelovaGZS ZGIGM in sodelovaGZS ZGIGM in sodelovaGZS ZGIGM in sodelovanje v evropskihnje v evropskihnje v evropskihnje v evropskih    panožnih panožnih panožnih panožnih projektihprojektihprojektihprojektih    
GZS ZGIGM sodeluje v 4 evropskih projektih, ki jih sofinancira EU iz različnih evropskih programov, povečini iz 

Erasmus+. Enega vodi, v treh sodeluje kot projektni partner, v enem pa kot usmerjevalno telo. 

 

SKILLCOSKILLCOSKILLCOSKILLCO    ----    KoalKoalKoalKoalicija sektorskih organizacij za boljši prenos znanja in spretnosti icija sektorskih organizacij za boljši prenos znanja in spretnosti icija sektorskih organizacij za boljši prenos znanja in spretnosti icija sektorskih organizacij za boljši prenos znanja in spretnosti     v poklicnem v poklicnem v poklicnem v poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju v gradbeništvuizobraževanju in usposabljanju v gradbeništvuizobraževanju in usposabljanju v gradbeništvuizobraževanju in usposabljanju v gradbeništvu    
Pospešeno razvijamo panožno brezplačno aplikacijo z veliko didaktičnimi materiali za manjkajoče spretnosti s 

področij 

• BRALNE PISMENOSTI (dokumentacijedokumentacijedokumentacijedokumentacije    terminskiterminskiterminskiterminski    planiplaniplaniplani),  

• RAČUNANJA (gradbenegradbenegradbenegradbene    kalkulacijekalkulacijekalkulacijekalkulacije),  

• VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (preprečevanjepreprečevanjepreprečevanjepreprečevanje    mišičnomišičnomišičnomišično    kostnihkostnihkostnihkostnih    obolenjobolenjobolenjobolenj) in  

• ZELENIH SPRETNOSTI (pravilnapravilnapravilnapravilna    inininin    varnavarnavarnavarna    ponovnaponovnaponovnaponovna    uporabauporabauporabauporaba    inininin    ravnanjeravnanjeravnanjeravnanje    zzzz    gradbenigradbenigradbenigradbenimimimimi    materialimaterialimaterialimateriali) 

ki jih nizamo okrog »SKILLCO hiške.« 

Za vse našteto smo pripravili specialne učne enote za manjkajoče panožne spretnosti za dijake in zaposlene in z 

njimi povezano učno gradivo: npr. priročnike, kviz (vprašanja za ponavljanje in utrjevanje snovi in razmišljanje), 

video prikaz spretnosti.  

Vse razvito gradivo (v slovenskem jeziku!) in novo panožno aplikacijo za obravnavane 4 zaznane manjkajoče 

spretnosti bomo jeseni 2018 in pozimi 2019 testirali na dijakih gradbenih šol in zaposlenih v gradbenih podjetjih.  

ZainteresiranaZainteresiranaZainteresiranaZainteresirana    ppppodjetjaodjetjaodjetjaodjetja    inininin    družbedružbedružbedružbe    stestesteste    vabljeni,vabljeni,vabljeni,vabljeni,    dadadada    nasnasnasnas    kontaktiratekontaktiratekontaktiratekontaktirate    nananana    tajništvotajništvotajništvotajništvo    ZGIGM,ZGIGM,ZGIGM,ZGIGM,    dadadada    sesesese    dogovorimodogovorimodogovorimodogovorimo    kajkajkajkaj    vasvasvasvas    

zanimazanimazanimazanima    odododod    4444    obravnavanihobravnavanihobravnavanihobravnavanih    panožnihpanožnihpanožnihpanožnih    spretnostispretnostispretnostispretnosti    inininin    zazazaza    vasvasvasvas    pripravimopripravimopripravimopripravimo    brezplačnobrezplačnobrezplačnobrezplačno    usposabljanjeusposabljanjeusposabljanjeusposabljanje    (lahko(lahko(lahko(lahko    vvvv    vašihvašihvašihvaših    alialialiali    

GZSGZSGZSGZS    prostorih)prostorih)prostorih)prostorih)    inininin    nananana    (lahko(lahko(lahko(lahko    tuditudituditudi    predpredpredpred    začetkomzačetkomzačetkomzačetkom    ususususposabljanja)posabljanja)posabljanja)posabljanja)    koncukoncukoncukoncu    evalvacijoevalvacijoevalvacijoevalvacijo    zaposlenih,zaposlenih,zaposlenih,zaposlenih,    kajkajkajkaj    sosososo    pridobilipridobilipridobilipridobili    zzzz    

usposabljanjemusposabljanjemusposabljanjemusposabljanjem    inininin    kajkajkajkaj    sosososo    usvojili.usvojili.usvojili.usvojili.    Več: http://www.skillco.eu/sl/content/novice/. 

    

SSHHSSHHSSHHSSHH    ----    Mehke veščine za poklice s čeladami Mehke veščine za poklice s čeladami Mehke veščine za poklice s čeladami Mehke veščine za poklice s čeladami ––––    razvijanjerazvijanjerazvijanjerazvijanje    vodstvenih sposobnosti za gradbene vodstvenih sposobnosti za gradbene vodstvenih sposobnosti za gradbene vodstvenih sposobnosti za gradbene 

delavcedelavcedelavcedelavce    
Aplikacijo smo vsebinsko skupaj s partnerji iz tujine vsebinsko koncipirali skoraj 1 leto in snovali 4 področja 

spretnosti (TIMSKO DELO, VODENJE, KOMUNICIRANJE, REŠEVANJE TEŽAV). Vmes smo preverjali njeno kakovost in jo 

nenazadnje še validirali za namen uporabe v pedagoškem procesu (do/usposabljanja). Vse pedagoške delavce-

učitelje praktičnega pouka in druge vabimo, da večjezično sodobno resničnostno učno aplikacijo začnete 

uporabljati.  

BrezplačnoBrezplačnoBrezplačnoBrezplačno    jejejeje    aplikacijaaplikacijaaplikacijaaplikacija    nnnnaaaa    voljovoljovoljovoljo    zazazaza    uporabouporabouporabouporabo https://softskillshardhats.eu/sl/home-sl/course/. 

VeVeVeVečččč    oooo    projektuprojektuprojektuprojektu https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-

GZS-ZGIGM/SSHH  

 

VVVVET4LECET4LECET4LECET4LEC    ----    Inkluzivno poklicno izobraževanje in usposabljanje za nizkoenergetsko gradnjoInkluzivno poklicno izobraževanje in usposabljanje za nizkoenergetsko gradnjoInkluzivno poklicno izobraževanje in usposabljanje za nizkoenergetsko gradnjoInkluzivno poklicno izobraževanje in usposabljanje za nizkoenergetsko gradnjo    
Za 10 držav EU smo pripravili obširno študijo delovne sile in trga gradbeništva v Slovenijo posebne panožne 

statistike na temo skoraj nič energijskih stavb, zeleno gradbeništvo (stavbe), pregled domačih iniciativ in 

nacionalnih NZEB projektov, sistem javnih naročil storitev gradnje in dobrih primerov NZEB stavb ipd.  

6. novembra 2018 je v Bruslju potekala zaključna konferenca projekta. Projekt se zaključuje. 

Več: https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-

ZGIGM/VET4LEC, http://www.fiec.eu/en/fiec/projects/current-5460/vet4lec.aspx  

    

WINAPPWINAPPWINAPPWINAPP    ----    InInInInteraktivno, z IT aplikacijami podprto in v delovni proces vpeto izobraževanje in teraktivno, z IT aplikacijami podprto in v delovni proces vpeto izobraževanje in teraktivno, z IT aplikacijami podprto in v delovni proces vpeto izobraževanje in teraktivno, z IT aplikacijami podprto in v delovni proces vpeto izobraževanje in 

usposabljanje v evropskih sistemih poklicnega izobraževanja za gradbene delavceusposabljanje v evropskih sistemih poklicnega izobraževanja za gradbene delavceusposabljanje v evropskih sistemih poklicnega izobraževanja za gradbene delavceusposabljanje v evropskih sistemih poklicnega izobraževanja za gradbene delavce    
WINAPP aplikacija za načrtovanje dela v razredu (praktičnega pouka) je končana in je na voljo za vašo 

uporabo v več jezikovnih rahlicah tukaj: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ou.welten.winapp  

Aplikacije predstavlja nemški način sistem učenja z delom na primerih nekaj gradbenih del. Več o 

projektu     https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-

ZGIGM/WINAPP 
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TYCOTYCOTYCOTYCON (TYCON (TYCON (TYCON (TYCO(O)NSTRUCTOR (O)NSTRUCTOR (O)NSTRUCTOR (O)NSTRUCTOR ))))----    Razvoj in krepitev podjetniških kompetenc mladih gradbincevRazvoj in krepitev podjetniških kompetenc mladih gradbincevRazvoj in krepitev podjetniških kompetenc mladih gradbincevRazvoj in krepitev podjetniških kompetenc mladih gradbincev    
V dneh 18.10, in 19.10.2018 smo predstavniki GZS ZGIGM bili na delovnem obisku, mednarodnem srečanju, na 

OUNL (Open University of the Netherlands, the Welten Institute). Odprta univerza na Nizozemskem razvija in 

zagotavlja odprto izobraževanje na daljavo. Posebna pozornost je namenjena uporabi novih IKT in metod 

poučevanja / učenja, da se nizozemskim državljanom zagotovijo učinkovite, učinkovite, privlačne in dostopne 

ustanove za vseživljenjsko učenje in izobraževanje. Odprta univerza na Nizozemskem ima 15.000 študentov in 

približno 750 zaposlenih. Nove tehnologije in pristopi k učenju in inovativnosti so v veliki meri preizkušeni v OUNL 

laboratorijih in v praksi. Skupina za tehnološko napredovalno učenje na Inštitutu Welten se osredotoča predvsem 

na elektronska učna okolja in združuje strokovno znanje na področjih pedagoških scenarijev za podporo učenju in 

učenju, interoperabilnost, sisteme za upravljanje učenja, virtualna učna okolja, družabne medijske podobe (osebna 

učna okolja), socialno in situacijsko zavedanje, uporabnost, pa tudi strokovno znanje, povezano z ustvarjanjem 

vsebin, upravljanje vsebin, učenje na delovnem mestu in vseživljenjsko učenje na splošno. GZS ZGIGM bo z OUNL 

sodelovala 2 leti in sicer od oktobra 2018-septembra 2020 pri razvoju in krepitvi podjetniških veščin mladih 

gradbincev.  

Več: 

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/68320/obiskali-

smo-nizozemsko-univerzo-oddelek-za-interaktivno-ucenje-resnicnostne-igre  

Več projektu: https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-

GZS-ZGIGM/TYCON-Razvoj-in-krepitev-podjetni%C5%A1kih-ve%C5%A1%C4%8Din-mladih-gradbincev  

 

UPP GAMESUPP GAMESUPP GAMESUPP GAMES    ––––    Razvoj aplikRazvoj aplikRazvoj aplikRazvoj aplikaaaacijcijcijcijeeee    za usposabljanje za delo na višiniza usposabljanje za delo na višiniza usposabljanje za delo na višiniza usposabljanje za delo na višini    
Projekt bo decembra 2019 trgu brezplačno ponudil posebno aplikacije za krepitev zavedanja nevarnosti in načina 

dela na višini. Trenutno razvijamo situacije za zavedanje nevarnosti pri delu na višini v gradbeništvu. Predvidoma 

bo brezplačna aplikacija namenjena dijakom in zaposlenim;  

Razvili resničnostne igre, 6 scenarijev z vsebinami pomembnimi za delo na višini. Z nami sodeluje pri koncipirajo 

tudi varnostni inženirji in nekatera gradbena podjetja. Projekt UPPGAMES vodi španski paritetni sklad FLC: 

http://www.fundacionlaboral.org/en/projects/training/training-tools/upp-games-2017-2019-erasmus-program 

Vse, ki vas zanima sodelovanje na projektu in razvoju nove aplikacije, nam prosim pišite na e-naslov zgigm@gzs.si  

Več o projektu: https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-

GZS-ZGIGM/UPP-GAMES. 

    

Razvijamo in pripravljRazvijamo in pripravljRazvijamo in pripravljRazvijamo in pripravljaaaamo tudi nove panožne idejemo tudi nove panožne idejemo tudi nove panožne idejemo tudi nove panožne ideje    
Februarja 2018 smo skupaj s FIEC kandidirali na izjemno zahteven razpis BLUPRINT Erasmus+ SectorSectorSectorSector    SkillsSkillsSkillsSkills    

AlliancesAlliancesAlliancesAlliances    forforforfor    implementiimplementiimplementiimplementingngngng    aaaa    newnewnewnew    strategicstrategicstrategicstrategic    approachapproachapproachapproach    (“Blueprint”)(“Blueprint”)(“Blueprint”)(“Blueprint”)    totototo    sectorialsectorialsectorialsectorial    cooperationcooperationcooperationcooperation    onononon    skillsskillsskillsskills----    ALL.CONALL.CONALL.CONALL.CON, kjer 

konzorcij sestavlja kar 24 organizacij iz cele Evrope (povečini gradbene šole-centri in združenja dejavnosti). 

Projekt začnemo 1.1.2019. Slovenijo zastopata GZS ZGIGM in Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola ŠC 

Kranj.  Več informacij sledi.  

 

Pripravljamo ali sodelujemo pri pripravi različnih novih panožnih projektov za programe Horizon2020, MED, 

Erasmus+, DG EMPL in nacionalne razpise ministrstev, v projekte skušamo vključevati zainteresirana podjetja in 

deležnike s področja gradbeništva. Projekte napišemo tudi v skladu z idejo članov GZS ZGIGM. Vaše predloge 

posredujte na tajništvo ZGIGM. 
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    Panožne Panožne Panožne Panožne tuje tuje tuje tuje publikacijepublikacijepublikacijepublikacije    in in in in orodjaorodjaorodjaorodja    v pomočv pomočv pomočv pomoč        
 

 

Financing schemes: the key for successful energy efficiency projectsFinancing schemes: the key for successful energy efficiency projectsFinancing schemes: the key for successful energy efficiency projectsFinancing schemes: the key for successful energy efficiency projects::::    

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=637441&newsletter=1128&lang=default  

Environmental footprint and circularity in the construction sector Environmental footprint and circularity in the construction sector Environmental footprint and circularity in the construction sector Environmental footprint and circularity in the construction sector     

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=637442&newsletter=1128&lang=default  

    

Recycled construction waste: building a more sustainable futureRecycled construction waste: building a more sustainable futureRecycled construction waste: building a more sustainable futureRecycled construction waste: building a more sustainable future    

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=637443&newsletter=1128&lang=default        

    

RRRRecord ecord ecord ecord ofofofof    Webinar on longWebinar on longWebinar on longWebinar on long----term renovation strategiesterm renovation strategiesterm renovation strategiesterm renovation strategies    organizedorganizedorganizedorganized    8 November8 November8 November8 November        

http://www.buildup.eu/en/news/thank-you-participating-webinar-long-term-renovation-strategies        

  

iBRoad publishes guidance on setting up a logbook for a renovation roadmap iBRoad publishes guidance on setting up a logbook for a renovation roadmap iBRoad publishes guidance on setting up a logbook for a renovation roadmap iBRoad publishes guidance on setting up a logbook for a renovation roadmap 

http://www.buildup.eu/en/news/ibroad-publishes-logbook-data-quest-setting-indicators-and-other-

requirements-renovation     
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    Član članuČlan članuČlan članuČlan članu    
BIM je virtualni svet resničnih gradbenih elementovBIM je virtualni svet resničnih gradbenih elementovBIM je virtualni svet resničnih gradbenih elementovBIM je virtualni svet resničnih gradbenih elementov    
Ne jutri, danes že živimo v svetu vsesplošne digitalizacije. Rotringe smo osušili desetletja nazaj, nekateri 

projektanti smo takrat začeli s 3D digitalnimi orodji, drugi z 2D. Zdaj smo vsi v BIM (building information 

modeling) obdobju, kar pomeni informacijsko modeliranje stavb ali gradenj. To ni 3D modeliranje, to je mnogo 

več, saj elementi stavbe v virtualnem svetu s seboj nosijo informacije o lastnostih ki so enake elementom v 

realnosti. Elementi namreč vsebujejo vse željene informacije: dimenzije, površino, prostornino, vrsto materiala, 

teksturo in barvo, toplotno prehodnost, požarno odpornost, težo, poreklo in tako naprej, kar pač vstavimo kot 

podatek...do telefonske številke ali linka proizvajalca. Poleg “tride vizualizacije“ in sprehoda skozi navidezni objekt 

z VR očali je možno za vsak element posebej, neposredno iz interaktivnega modela, dobiti željene podatke. V 3D 

BIM modelu so na voljo informacije (ki jih prej definiramo) o elementih stavbe: 
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Digitalizirana BIM projektiva zelo enostavno spaja skupaj izdelke (produkte, proizvode) in načrte.  

Projektanti lahko preprosto, neposredno iz programa, na internetu poiščemo željeni izdelek, ki ga takoj in 

brezplačno vključimo v projektno dokumentacijo. S tem v projekt v eni potezi vstavimo 3D parametrični objekt - 

izdelek z obliko in vsemi njegovimi lastnostmi, opisi, detajli, navodili, certifikati, itd brez nejasnosti in napak. Nam 

projektantom je to v veliko pomoč, proizvajalcem pa seveda tudi! 

Za proizvajalce izdelkov in polizdelkov je to najboljši in najenostavnejši način predstavitve, promocije in prodaje 

njihovih izdelkov, neposredno iz spletne BIM knjižnice v projekte in to po vsem svetu, brez posrednikov. 

Več naprednejših podjetij v Sloveniji kot so Trimo, MSora, KI in drugi, že ima svoje virtualne izdelke v knjižnicah, 

kot sta BIM components in BIM objects, ki ponuja več kot 350.000 parametričnih BIM objektov. 

 

Se odgovorni v podjetjih z gradbenimi proizvodi dovolj zavedate priložnosti, ki vam jo nudi digitalizacija? 

linki: 

https://www.bimobject.com/en 

https://bimcomponents.com/ 

Proizvajalci morate ugotoviti, da vam BIM modeli vaših produktov predstavljajo prednost. To niso le 3D modelčki, 

to je kompletna informacija o izdelku. Ne drži, da to ni potrebno za profesionalne produkte. Vsi produkti se 

obdelujejo in nenazadnje prodajajo skozi projekte. Z BIM svetilkami iz BIM knjižničnih elementov v projektu 

naredimo npr. analizo osvetlitve, dobimo popoln popis, opis, navodila,... 

 

Kdor bo prednosti BIM modelov prepoznal prej, bo imel prej od tega koristi in bo konkurenčen in bo korak pred 

tekmeci. 

 

info: 

 
 
Marko Kramar arhitekt s.p. 

T:  +386 40579020    

M: kramarko@t-2.net 

L:  https://www.linkedin.com/in/marko-kramar 

 

* pooblaščeni arhitekt ZAPS A-1118 

* neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic, št.356 

* EC research&innovation: PIC 918562550 

* član siBIM društva 

* Currently active in EU Horizon 2020 project: www.gelclad.eu 
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Slovenski gradbeni grozd Slovenski gradbeni grozd Slovenski gradbeni grozd Slovenski gradbeni grozd ----    od 2004 od 2004 od 2004 od 2004 do danes (Vabilo k razvojnemu sodelovanju)do danes (Vabilo k razvojnemu sodelovanju)do danes (Vabilo k razvojnemu sodelovanju)do danes (Vabilo k razvojnemu sodelovanju)    

Na podlagi poročila Evropske komisije (European Cluster Observatory, European Cluster Panorama 2016) v  Evropi 

obstaja več kot 3000 močnih grozdov, ki zagotavljajo 54 milijonov delovnih mest s povprečju 3% večjimi plačami, 

kar predstavlja 23% plač celotnega evropskega gospodarstva. Številni med njimi so vodilni ne samo po velikosti 

ampak tudi po specializacije, produktivnosti in inovacijski dinamiki. Grozdi so številnim podjetjem pomagali 

prebroditi krizo, malim in srednjim podjetjem pa rast in inovativnost. Delovanje grozdov je zelo povezano s 

prihodnjimi, nastajajoči industrijami (Emerging industries). Na sliki so predstavlja ključna središča z močnimi in 

uspešnimi grozdi, kjer je Slovenija kot regija slabo zastopana.  

 

Verjetno je to tudi posledica ne obstoja podporne politike grozdov v Sloveniji. Evropska komisija se pomena 

grozdov seveda zaveda in zaradi tega v okviru programov COSME in Horizon2020 sproža več pobud za podporo 

inovacij in rasti malih in srednjih podjetij prek grozdov. Še bolj pomembna pa je podpora na nacionalnem nivoju, 

ki je na žalost v Sloveniji veliko let ni bilo. 



 
 

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM 

Dimičeva 13  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 242, 58 98 000  F: (01) 58 98 200  info@gzs.si, zgigm@gzs.si   www.gzs.si/zgigm 

 

Gradbeniške iskrice -  str. 37

Eden izmed 3000 evropskih grozdov je tudi Slovenski gradbeni grozd (SGG, Eden izmed 3000 evropskih grozdov je tudi Slovenski gradbeni grozd (SGG, Eden izmed 3000 evropskih grozdov je tudi Slovenski gradbeni grozd (SGG, Eden izmed 3000 evropskih grozdov je tudi Slovenski gradbeni grozd (SGG, www.sgg.siwww.sgg.siwww.sgg.siwww.sgg.si)))). Grozd so kot  

gospodarsko interesno združenje ustanovila gradbena podjetja in RR organizacije leta 2004 z namenom pospešiti 

razvojno sodelovanje na številnih perečih področjih sektorja. Od svoje ustanovitve se je razvijal v smeri 

inovacijskega grozda in se uspešno vključil v evropski raziskovalno-razvojni in inovacijski ekosistem, kar kaže 

njegovo sodelovanje v številnih evropskih projektih in vpetost v podporne institucije na tem področju (Evropska 

gradbena tehnološka platforma, Evropska platforma za sodelovanje med grozdi, iniciativa Renovate Europe). Kot 

neprofitno združenje smo večino potrebnih denarnih sredstev za svoje delovanje pridobili ravno iz EU projektov. 

 

V okviru teh projektom smo številnim podjetjem (Robotina d.o.o., Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., RAZPON d.o.o., 

JUB d.d., E-Netsi d.o.o., Marko Kramar arhitekt s.p….) omogočili sodelovanje in s tem finančno podporo EU za 

njihovo razvojno raziskovalno dejavnost. 

V leta 2014 objavljenem dokumentu »Za evropsko industrijsko renesanso« je poudarjeno, da grozdi omogočajo 

medsektorsko in čezmejno sodelovanje ter pomagajo malim in srednjim podjetjem pri rasti in internacionalizaciji. 

V zvezi s tem s ponosom navajamo, da smo uspešno vodili mednarodni projekt »ECCA – European Circular 

Construction Alliance – adopting Circular Economy for internationalization and global competitiveness of European 

SMEs in Building and Construction«. S tem projektom smo stopili tudi na pot internacionalizacije in krožnega 

gospodarstva.  

Gradbeni sektor in podjetja na tem se soočajo s številnimi izzivi, ki jih prinašajo trg in naročniki, domača in tuja 

konkurenca, zahteve regulative, trajnostnega razvoja in predvsem hiter razvoj tehnologije, digitalizacije in novih 

organizacijskih modelov. Zaradi tega Slovenski gradbeni grozd sedaj stopa v nov razvojni preskok. Delovanje 

grozda tako načrtujemo na naslednji programskih področjih:  

1. GO INNOVATIVEGO INNOVATIVEGO INNOVATIVEGO INNOVATIVE: razvoj in prenos novih, naprednih materialov in tehnologij, procesnih inovacij in inovacij 

poslovnih modelov v poslovanje.  

2. GO CIRCULARGO CIRCULARGO CIRCULARGO CIRCULAR: To področje vključuje poleg energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov še druge 

ekonomske in socialne elemente, ki jih podjetja morajo vgraditi v svoje razvojne načrte (trajnostna  gradnja) ter 

vedno bolj aktualna načela krožnega gradbeništva.  

3. GOGOGOGO    DIGITALDIGITALDIGITALDIGITAL: Digitalizacija, gradbeništvo 4.0  vključuje podporo transformacije podjetij, ki se morajo 

soočiti z izzivi digitalne dobe.  

4. GO INTERNATIONALGO INTERNATIONALGO INTERNATIONALGO INTERNATIONAL: Internacionalizacija, predvsem mednarodno razvojno in poslovno sodelovanje, ki  je 

za številna hitro rastoča in ambiciozna podjetja edina razvojna pot.  

Grozd je odprta organizacije za podjetja in organizacije, ki sodelujejo v okviru graditve objektov in tudi sektorjih, 

ki so vključeni v vrednostne verige gradnje in za to potrebnih tehnologij. V tem razvojnem momentu tudi za 

vključevanje podjetij in organizacij iz tujine, kar bo še posebno pomembna dodana vrednost za člane. 
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Zainteresirana podjetja, RR organizacije in druge deležnike gradbenega sektorja vabimo, da podprejo in se 

vključijo v zgodbo Slovenskega gradbenega grozda.  

 

Kot član grozda:  

 

• se vključite v dinamično omrežjeomrežjeomrežjeomrežje članov in razvojnih partnerjev SGG, ki se je vzpostavilo v 14 letih 

delovanja, tako v Sloveniji, EU kot tudi širše 

• pridobite možnost promocijepromocijepromocijepromocije, izboljšate prepoznavnost in trženje vaših proizvodov in storitev v okviru 

promocijsko-komunikacijskih aktivnostih grozda in dogodkih doma in v tujini 

• pridobite individualno pomoč in podporne storitve pri vaših razvojnopodporne storitve pri vaših razvojnopodporne storitve pri vaših razvojnopodporne storitve pri vaših razvojno----inovacijskih procesihinovacijskih procesihinovacijskih procesihinovacijskih procesih in poslovnih 

načrtih 

• prepoznate svoje razvojne kompetence, pridobite informacije, nova znanja in kompetencepridobite informacije, nova znanja in kompetencepridobite informacije, nova znanja in kompetencepridobite informacije, nova znanja in kompetence ter »know how« 

za razvoj novih, kompleksnejših izdelkov ali storitev ali bistveno izboljšanje kakovosti storitev ali 

produktov, povečanje produktivnosti in konkurenčnosti 

• se povežete s komplementarnpovežete s komplementarnpovežete s komplementarnpovežete s komplementarnimi partnerjiimi partnerjiimi partnerjiimi partnerji za razvojne projekte in v vrednostnih verigah, pridobite dostop 

do novih kupcev in dobaviteljev 

• pridobite    dostop do novih tehnologij in rešitevdostop do novih tehnologij in rešitevdostop do novih tehnologij in rešitevdostop do novih tehnologij in rešitev, ki so rezultat raziskovalno-razvojnih projektov, pri katerih 

sodeluje grozd oziroma se v te projekte vključite  

• izboljšate možnosti za pridobitev sredstev za raziskave in razvojpridobitev sredstev za raziskave in razvojpridobitev sredstev za raziskave in razvojpridobitev sredstev za raziskave in razvoj, inovacijske aktivnosti, usposabljanje, 

demonstracijske aktivnosti, promocijo in internacionalizacijo iz nacionalnih in EU virov (H2020, COSME…)  

• intenzivirate mednarodne stike, možnosti za mednarodno sodelovanje in vstop na nova tržiščavstop na nova tržiščavstop na nova tržiščavstop na nova tržišča. 

 

Informacije o možnosti sodelovanja:  

Mag. Vladimir Gumilar, univ.dipl.inž.grad., vladimir.gumilar@sgg.si 

SLOVENSKI GRADBENI GROZD, gospodarsko interesno združenje 

Vaše 41a, 1215 Medvode  

Tel.: + 386 59 715787, E-pošta: sgg@sgg.si, http://www.sgg.si  

 

    


