
 

 
          e-novice za člane GZS ZGIGM 

Predgovor 
mag. Jože Renar, direktor ZGIGM 

Še enkrat pogled nazaj v leto 2014. V zadnjih mesecih leta smo že beležili manjše obsege del glede na enaka lanska 

obdobja. Tako je bila rast letnega obseg izvedenih del na koncu leta že nižja kot je kazalo v predhodnih mesecih in se 

je ustavila na 19,4%. Gradbeni inženirski projekti so z rastjo 26,4% bili najbolj zaslužni za visoko rast, obseg izvedenih 

del na stavbah se je povečal le za 3,8%, od tega na nestanovanjskih stavbah za 9,9%, medtem ko so stanovanjske 

beležile znaten upad (-24,1%).  

V zadnjem tromesečju leta smo že pričakovano beležili upad novih naročil, ki je znašal -10%, kar je že slaba popotnica 

za vstop v novo leto. In če so obeti za leto 2015 neugodni, so za leto 2016 povsem nepredvidljivi.  

Ko primerjamo podatke o številu zaposlenih v gradbeništvu, pa je značilnost lanskega leta tudi ta, da se število 

zaposlenih kljub veliki rasti ni povečalo, ampak se je nasprotno celo nekoliko zmanjšalo. Visoka rast bi morala namreč 

povečati število zaposlenih delavcev v gradbeništvu za približno ca 10.000, pa se to ni zgodilo. To pomeni, da so bila 

podjetja zelo previdna pri zaposlovanju in za razliko od predhodnih let. Delo pa so opravili tuji delavci pri tujih 

delodajalcih, ki jih naša statistika ne spremlja. Takšno ravnanje ocenjujejo za državo EU, ki po gospodarskih kazalnikih 

spada med revnejše, za gospodarsko popolnoma nesprejemljivo. Še več tudi mnogo bogatejša Avstrije uspeva svoj trg 

dela v gradbeništvu izjemno dobro zaščititi pred socialnim dumpingom iz revnejših držav EU. 

Zaradi zgoraj omenjenega, zaradi potrebe po usklajevanju zakonodaje o javnem naročanju z novo EU direktivo v 

letošnjem letu in pa izjemno ozkega manevrskega prostora, ki ostaja pogajalcem za novo Kolektivno pogodbe 

gradbenih dejavnosti, smo se na UO ZGIGM odločili, da sprožimo akcijo za ratifikacijo Konvencije št. 94 Mednarodne 

organizacije dela o preprečevanju socialnega dumpinga v javnem naročanju s strani R. Slovenije.  

Zahtevamo, da Slovenija nemudoma pristopi k ratifikaciji Konvencije št. 94. S tem računamo, da bomo lahko začeli tudi 

pospešeno uvajati rešitve, kot jih imajo za trg gradbeništva uvedene v Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji, predvsem pa bodo 

javni naročniki nosili odgovornost tudi za naročanje po prenizkih cenah.   

S tem bo javnim naročnikom v Sloveniji dana trdna legalna osnova, ki jim bo omogočila in ob enem tudi zahtevala od 

njih, da izločajo neobičajno nizke ponudbe, ki zaposlenim pri glavnih izvajalcih, podizvajalcih in dobaviteljih ne 

zagotavljajo socialnih standardov, kot jih določajo naša zakonodaja, kolektivne pogodbe in drugi socialni dogovori. Ob 

tem pa po bo podjetjem v panogi omogočila tudi večjo akumulacijo in vlaganje v kadre in razvoj, javnim naročnikom pa 

zmanjšala tveganja za nekvalitetno izvajanje projektov, neplačevanja podizvajalcev in za nepričakovane stečaje 

izvajalcev.   

V februarju smo imeli tudi ustanovna seja Delovne skupine za popise del v gradbeništvu na ZGIGM, da tudi na tem 

področju premaknemo zadeve naprej. 

V sodelovanju z podpisniki Zbora za obnovo in razvoj gradbeništva vsi podpisniki nadaljujemo skupna prizadevanja za 

izboljšanje položaja gradbeništva z medsebojno koordiniranimi  aktivnostmi. 
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Pomembnejše panožne novice in sporočila 
 

Prenova spletnega portala GZS 
Od ponedeljka, 16. marca, bodo GZS spletne strani delovale na novi platformi in prenovljeno zunanjo podobo in bolj 

sodobnimi spletnimi orodje za komuniciranje z različno javnostjo. 

Člani GZS ZGIGM ste zaprošeno, da sooblikujete spletno vsebino in opozorite na vsebine, ki več iščete in tematiko, ki 

vas zanima. Predloge tem in rubrik sprejemamo na e naslov: valentina.kuzma@gzs.si ; 015898 246. 

 

Socialni panožni dialog srečanja pogajalskih skupin ZGIGM ZDS in SDGD 
Potek pogajanj za sklenitev nove KP gradbenih dejavnosti 

Trenutno med pogajalskima skupinama potekajo pogajanja o vsebini tarifne priloge. Obširna razprava o Tarifni prilogi 

je potekala na pogajalskem sestanku 3.2., 10.2.2015 in nazadnje  4.3.2015. Tudi na tem sestanku je celotna vsebina 

Tarifne priloge ostala neusklajena zaradi različnih stališč obeh strani o možnih zvišanjih prejemkov iz Tarifne priloge v 

sedanji gospodarski situaciji. 

Vodja delodajalske pogajalske, Ožbej Marc, je na zadnjem sestanku povedal, da je delodajalska stran pripravljena 

priznati v NOP 70% dvig inflacije iz časa od 2009-2014, pri čemer gre samo za NOP in ne najnižje izplačane plače (NIP). 

Glede dodatka na delovno dobo je delodajalska stran pripravljena razpravljati o dveh možnih modelih, in sicer modelu 

a, pri katerem gre za kumulacijo zneska dodatka do uveljavitve KPGD do uveljavitve KPGD; po njeni uveljavitvi pa naj bi 

dodatek na delovno dobo pridobivali delavci izključno za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu in sicer v višini 0.2% od 

osnove. Model b pa pomeni varianto celovite pretvorbe dodatka za delovno dobo – zakonskega in dosedanjega po 

KPGD, v višini 0.4% od osnove. 

Sindikalni vodja pogajalske skupine, Oskar Komac, je komentiral, da gre za ponudbo 7% priznane rasti od takrat, ko so 

se IP nazadnje zvečale, to je leta 2009. V nadaljevanju je povedal, da očitno ostajamo na zneskih iz leta 2009; še vedno 

pa niso jasni razlogi, zakaj kot delodajalci nismo pripravljeni priznati niti realne rasti IP. Strinja pa se, da dvig NOP ne 

sme sesuti dejavnosti, ki je že v globoki krizi.  

Ožbej Marc je povedal, da ravno zaradi stanja v dejavnosti si ne moremo privoščiti 100% uskladitve s porastom inflacije. 

Dodaten razlog za delodajalsko previdnost  je dejstvo, da imajo podjetja, nekatera in ne večina, plačni sistem zasnovan 

v relativnih razmerjih na IP prvega TR iz KPGD. Vsako zvišanje na ravni dejavnosti  tako lahko privede do multipliciranja 

porasta NOP v podjetjih, kar bi podjetja prisililo v odpuščanja. 

Pogajalci sindikalne strani so komentirali, da ravno zaradi delodajalcev, ki imajo še 10 let po uveljavitvi prejšnje KPGD 

še vedno relativna razmerja na KPd, ki jih je prejšnja KPGD ukinila, je NIP zelo pomembna kot institut zaščite višine 

plače delavca. Poudaril je tudi, da je v plačnem modelu nujno narediti korak naprej in da ne moremo ostajati na istem 

mestu kot leta 2009 zaradi nekaterih delodajalcev, ki pač niso prilagodili svojega plačnega sistema. KPGD je določala 3 

mesečni rok za uskladitev za ta namen. Ob uveljavitvi Ropovega dodatka je bila npr. prilika, da bi podjetja te 

spremembe izvedla. Vsebina novega Socialnega sporazuma 2015 tudi priporoča rast NOP z rastjo produktivnosti v 

dejavnosti. Zato menijo, da rast NOP za 8% inflacije in 6% produktivnosti v dejavnosti ni dovolj; prav tako ne odstopajo 

od NIP. 

Delodajalska stran je utemeljila, da se je prihodek v dejavnosti od leta 2009 prepolovil. Dokler so stroški dela 13% do 

15% v prihodku, je poslovanje mogoče – ko ta delež zraste, je treba odpuščati. Trg tudi deluje z dumpinškimi cenami, ki 

jih je treba sprejeti, sicer podjetje sploh nima dela. Gre za nevzdržno določbo Zakona o javnem naročanju o tem, kaj je 

najugodnejša ponudba pri kandidiranju za pridobitev del. Potrebno bi bilo pristopiti k spremembam tega zakona in 

doseči, da za najugodnejšo ponudbo lahko kandidira le podjetje, ki upošteva KPGD in Zakon o minimalni plači. Delno 

sanacijo tega stanja si obetamo od pobude za ratifikacijo Konvencije o javnem naročanju, o kateri naj bi razpravljal 

Ekonomsko socialni svet na naslednji seji. Predsednik pogajalske skupine delodajalcev je tudi sporočil stališče 

Upravnega odbora Zbornice gradbeništva in IGM, in sicer da UO odklanja končni podpis KP in dvig NOP, če ne bodo dani 

pogoji za razširjeno veljavnost KP gradbenih dejavnosti. 

Ožbej Marc je zaključil, da mora biti KPGD stroškovno nevtralna za dejavnost, ki je morala KP odpovedati in je v hudi 

ekonomski krizi. Namera delodajalcev je, da pri enakem obsegu mase znižajo dodatek za delovno dobo  - temu 

ekvivalentno se lahko zvišajo NOP. V perspektivi naj bi se osnova za plačilo dela večala; odstotek dodatka pa manjšal in 

ne obratno. Fiksni del plače mora biti večji kot variabilni. 

Sindikalna stran je komentirala, da je KPGD pomembna tako z vidika plač v dejavnosti, kot tudi z vidika zakonite 

ureditve povračil stroškov, za katere ZDR-1 zahteva, da to uredi KPd, sicer bo to uredil izvršilni predpis. Meni, da so 
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pomembne najnižje osnovne plače - NOP; pa tudi najnižje izplačane plače - NIP. Trdil je, da NIP bistveno ne dvignejo 

dejanske mase plač.  

Pogajalski skupini sta se poenotili glede empiričnega preizkusa pridobitve nekaterih podatkov za izplačila delodajalcev 

preko posebne ankete, ki naj bi jo skupno oblikovali obe pogajalski skupini. Na tej podlagi bo lahko z večjo gotovostjo 

predvideti ekonomske učinke morebitnih novih zneskov NOP, drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov. 

Vsebina Tarifne priloge je tudi po zadnjem pogajanju dne 4.3.2015 ostala neusklajena; pogajanja pa se nadaljujejo čez 

14 dni. Pripravila: Metka Penko Natlačen, GZS Pravna služba GZS 

 

Zadnja stališča, komentarji in izjave GZS 
• GZS: Ni čas za podivjane apetite 

• Socialni sporazum: Ministrica, čas je za dejanja. 

• Podpisan socialni sporazum – igra z ničelno vsoto   (05.02.2015) 

• Parafiran socialni sporazum še ne jamči razvojnega zagona   (30.01.2015) 

• Za pregleden in strateško koristen umik države iz gospodarstva 

• Dvig minimalne plače – nova grožnja delovnim mestom in mladim   (20.01.2015) 

 Več: http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji  

 

GZS ZGIGM zahteva predsedniku Vlade RS in MDDSZ za takojšnjo ratifikacijo Konvencije št. 94 

Mednarodne organizacije dela o preprečevanju socialnega dumpinga v javnem naročanju 
Iz vsebine dopisa: … 

 
Več o konvenciji št. 94 iz  leta 1949: C094 - Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) 

Convention concerning Labour Clauses in Public Contracts (Entry into force: 20 Sep 1952)Adoption: Geneva, 32nd ILC session (29 Jun 1949) - 

Status: Up-to-date instrument (Technical Convention). 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312239  

Srbija bo konvencija sprejela decembra 2015. Italija in Avstrija sta konvencijo sprejeli,. Madžarska in Hrvaška pa je še nista! 
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Organizirali smo Praktično delavnico VZD in azbesta v gradbeništvu, nadzor poslovnih subjektov 

se je začel 2.2.2015 
GZS ZGIGM je dne 15.1.2015 organizirala nacionalno praktično delavnico z naslovom VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V 

GRADBENIŠTVU S POUDARKOM NA RAVNANJU Z AZBESTOM. Dogodek je potekal v luči napovedane poostrene akcije 

nadzora na terenu izbranih poslovnih subjektov s strani Inšpektorata za delo (že od februarja 2015 dalje). 

Kar 12 govornikov je temo celostno predstavilo skoraj 40-im udeležencem, ki bodo opozorila Inšpektorata za delo, 

priporočila za varno delo, prikazano dobro in pravilno prakso ter navodila za varno ravnanje z azbestom na deloviščih, 

prenesli dalje v svoja podjetja, organizacije in ustanove.  

Moderatorica z GZS Službe za varstvo okolja je najprej predstavila prakso recikliranja gradbenih odpadkov in ponovno 

uporabe le teh v gradbeništvu kadar je le to  izvedljivo in je dovoljeno, GZS ZGIGM je predstavila nove slovenske 

prevoda publikacij ODKRIVANJE AZBESTA IN PRAVILNO RAVNANJE in dobro prakso ravnanja z azbestom v izbranih 

evropskih državah, ki bi jo veljalo prenesti tudi v naše poslovno okolje in nacionalno zakonodajo.  

GURS je predstavil možnost nadgradnje s podatki ter povezovanje podatkov z REN in katastrom stavb, ter opomnil, da 

je v Sloveniji še vsaj dobrih 6 % primarnih vodovodov na vodovodni infrastrukturi iz A/C cevi. Razširjen podatek, 30 % 

delež za zdravje in okolje nevarnih strešni kritin iz A/C valovitne kritine, pa preverili oziroma ponovno ocenili s 

pomočjo zračnega laserskega skeniranja, imenovanega tudi lidar.  

Predstavnik podjetja SALONIT ANHOVO d.d. je opozoril, da je tehnologija proizvodnje strešnih kritin po prepovedi 

vsebnosti azbesta zelo podobna prejšnji, in ju lahko razloči zgolj poznavalec. Vlakno cementna (v/c) kritina in za 

zdravje nevarna azbest cementna (a/c) kritina se razločita najhitreje po načinu oznake gradbenega proizvoda; in sicer 

imajo a/c strehe vtisnjeno oznako (krožnico z valovi), medtem ko je nova vrsta valovitk,  zdravju nenevarnih v/c plošč, 

označena na proizvodu zgolj površinsko in z daljšim tehničnim zapisom.  

Predstavnik OZS Sekcije kleparjev krovcev je predstavil dobro prakso sanacije zdravju nevarnih strešnih kritin-salonitk, 

ki se je med krovci že dobro prijela, opažajo pa, da zaščitne obleke in delovne opreme ne uporabljajo občani, ki kar v 

svojih osebnih vozilih na deponijo nevarnih odpadkov vozijo zdravju nevarno strešno kritino in se potem v tej isti 

kontaminirani obleki vračajo v svoje domove in na javna mesta in ustanove. Prakso na tem področju bo treba za 

državljane Slovenije še primerno urediti.  

Kako zelo se pozablja na izvajanje monitoringa pri sanacijah stavb, kjer se izvajajo posegi v vgrajen material, ki vsebuje 

azbest, pa  je opozoril predstavnik ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o. In sicer je zakonodaja mestoma zelo splošno 

napisana in premalo definira pogostost izvajanja in ponavljanja meritev na delovišču (obremenitev okolja in zaposlenih). 

Identifikacija azbesta v stavbah je težavna, prisotnost azbesta enoznačno lahko potrdi le usposobljen laboratorija. Kako 

v laboratorijih te analize potekajo, je pojasnila predstavnica Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Naročniki lahko analizo 

vsebnosti azbesta v gradbenem materialu naročijo pri njih, rezultate meritev pa prejmejo v nekaj dneh. 

Kako zelo so v Sloveniji med državljani pogosta z azbestom povezana poklicna obolenja pa je predstavila predstavnica 

Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, predavala sta tudi 2 strokovnjaka z Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje. Več o 

tematiki http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/66589  

 

S prispevkom sodelovali na posvetu Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD v sodelovanju z 

Inšpektoratom RS za delo, ki je potekal v sredo, 4. marca 2015, Celje 
Dobro obiskan posvet zbornice ZVD je obravnaval tematiko:  

• UGOTOVITVE INŠPEKTORATA PRI PREGLEDU GRADBIŠČ V LETU 2014  IRSD , AKTIVNOSTI IRSD NA PODROČJU 

NADZORA GRADBIŠČ V LETU 2015, IRSD,  ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNIH UKREPOV PRI ODSTRANJEVANJU 

AZBESTA mag. Lidija Korat, IRSD,  

• VSEBINA VARNOSTNEGA NAČRTA IN VLOGA KOORDINATORJA VZD PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA 

PRI ODSTRANJEVANJU AZBESTA Anton Ojsteršek, KOVA d.o.o.,  

• MERITVE AZBESTNIH VLAKEN PRI ODSTRANJEVANJU AZBESTA Boštjan Podkrajšek, ZVD Zavod za varstvo pri delu 

d.o.o., GRADBENI MATERIALI, KI VSEBUJEJO AZBEST Janez Fabijan, Zbornica VZD,  

• OBVLADOVANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA GRADBIŠČIH – PRIMER DOBRE PRAKSE GRADBIŠČ V TUJINI 

Vilijem Strašek, EKO POT, Vilijem Strašek, s.p.,  

• PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS Z RAVNANJEM Z AZBESTOM V NEKATERIH DRŽAVAH EU, Kuzma V., GZS ZGIGM  
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Izbor nekaj priporočil podjetjem… 
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GZS ZGIGM in mednarodni projekti, ki ponujajo možnost za sodelovanje 
 

Brezplačno certificiranje NKV delavcev (pomočnikov pri nizki in visoki gradnji) 
Partnerske države projekta bodo spomladi 2015 pričele s pilotnim brezplačnim certificiranjem nekvalificiranih 

gradbenih delavcev (2.raven po EOK). Za Slovenijo je na voljo 20 prostih mest.  Stroške certificiranja vaši zaposlenih 
NKV gradbenih delavcev deloma sofinancira Evropska komisija. Podjetja, ki bi želela sodelovati s svojimi NKV delavci 

sporočite interes na valentina.kuzma@gzs.si ! celodnevne certificiranje kandidatov bo potekalo na Šolskem centru Celje, 
predvidoma v aprilu 2015. 

                  
Projekt ISO-CONSTRUCT, Certificiran gradbeni delavec po ISO 17024, LLP - LdV Prenos inovacij,  

projekt št.: 2013-1-AT1-LE005-09481, Več: 

http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/mednarodni_projekti_zgigm

/iso_construct  
 
GZS ZGIGM kot projektni partner pričela s projektom Gradnja zelenih spretnosti 
Projekt Building Green Skills - BU.G.S. je bil odobren s strani Evropske komisije in je financiran v okviru programa 
PROGRESS in razpisa "Spodbujanje spretnosti za rast in delovna mesta" (VP/2013/010 Akcija 3.1, sektor: gradbeništvo). 

PROGRESS je program EU za zaposlovanje in socialno solidarnost, ustanovljen za zagotavljanje finančne podpore 
doseganju ciljev Evropske unije na področju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti, ki prispevajo k 

doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Glavni cilj 18 mesecev trajajočega projekta BU.G.S (december 2014 - maj 2016) 

je, s pomočjo partnerstva med javnimi in zasebnimi organizacijami ter trgom dela, razviti zelene veščine oziroma 
spretnosti v gradbeništvu. Projekt BU.G.S. je dobil ime s sklicevanjem na "hrošče" (bugs), in sicer zelene vrzeli v 

kompetencah, usposobljenosti delavcev, ki lahko škodujejo gospodarski rasti  in strokovnosti v gradbeništvu. 
Trenutno se na e-naslove članov GZS ZGIGM (na podjetja) pošilja krajše anketnike na temo usposabljanje zaposlenih za 

nova zelena znanja in zelene spretnosti. Vljudno vas prosimo, da anketnik (slovenska ali angleška verzija) izpolnite. 

 
Več: http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/66567  

 
 

Sodelovali bomo na sejmu Megra-Pomladnem sejmu 2015, na strokovnem obsejemskem programu  
Podrobni obsejemski strokovni program je objavljen: http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/pomladni-

sejem/strokovni-program . Vabljeni! 
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S seje SS na GZS, ki je obravnavala ključna vprašanja razvoja cestne in železniške 

infrastrukture v Sloveniji 6.1.2015 v Državnem svetu 
GZS ZGIGM se je udeležila seje strateškega sveta za politiko graditve in urejanje prostora na GZS. 

Sporočilo za javnost: Samo s pravočasnim ukrepanjem vzdržen strošek obnove cest 
Ljubljana, 19. februarja 2015  - Gospodarstveniki so na današnji seji strateškega sveta Gospodarske zbornice Slovenije 

(GZS) s Sergijem Grmekom, v.d. direktorja Direkcije RS za infrastrukturo, razpravljali o predlogu Akcijskega načrta 
obnove glavnih in regionalnih cest 2015. Akcijski načrt so udeleženci podprli, ker se z njim predlaga celovito, 

dolgoročneje načrtovano in financirano investicijsko vzdrževanje državnih cest, s katerim bi preprečili več sto 
milijonske škode na cestah, ki nastajajo zaradi  skrajnega varčevanja države za te namene. 

Izvršna direktorica GZS za zakonodajo in politike Alenka Avberšek, je uvodoma postavila današnjo sejo strateškega 

sveta za politiko graditve in urejanje prostora v okvir sprejemanja proračuna v državnem zboru, ki naj bi kljub 
varčevanju zaganjal gospodarsko rast. Poleg izvoza rast poganjajo investicije v projekte, financirane z EU viri iztekajoče 

se finančne perspektive, ki so po rasti presegle pričakovanja. Jih bo pa v letu 2016 neprimerno manj, kar pomeni manj 
javnih investicij in grožnjo za ponovno krčenje gradbeništva in inženiringov. Na ohlajanje investicij že kažejo tudi 

indeksi vrednosti gradbenih del konec leta 2014 glede na 2013. Zato je za te sektorje in rast BDP pomembno, kako se 
bodo financirale in izvajale državne investicije, odvisne od nacionalnih sredstev, tudi za investicijsko vzdrževanje cest. 

Ponovila je stališče zbornice izpred leta dni, da je gospodarstvo skrajno zaskrbljeno zaradi posledic enormnega 

zmanjšanja sredstev za vzdrževanje državnih cest, zaradi katerega se kakovost cest pospešeno slabša, večajo pa se 
neposredne in posredne škode, ki bremenijo gospodarstvo. 

Sergij Grmek, v.d. direktorja Direkcije RS za infrastrukturo, je predstavil predlog Akcijskega načrta obnove glavnih in 
regionalnih cest 2015. Poudaril je, da je danes več kot 70% omrežja v mejnem, slabem in zelo slabem stanju, 10% več 

kot pred letom. Dotrajani so tudi številni premostitveni objekti. Zaradi slabega stanja cestišč bi morali za vzdrževanje 
namenjati okoli 200 mio evrov letno, pa jih ne. Hkrati so bila dosedanja vlaganja razpršena po celotnem omrežju, brez 

prioritet, ukrepi pa točkovno omejeni na reševanje najbolj akutnih primerov. Predlog načrta, ki ga je predstavil, gradi na 

predpostavki stalnega vira za vzdrževanje, ki se po prioritetah usmerja v celovito obravnavo odsekov, ne le posameznih 
točk. 

Strateške ceste, ceste z visoko in nizko obremenitvijo, ki se temu ustrezno obravnavajo prioritetno, se opredeljuje glede 
na potrebe gospodarstva in mobilnosti prebivalstva, ustrezno prometno varnost in ohranjanje okolja. Te so podlaga za 

šestletni načrt investicijskega vzdrževanja. V tako zastavljen sistem se bodo lahko s svojimi načrti vključevale tudi 
lokalne skupnosti, s projekti vzdrževanja lokalnih cest.  

Grmek je izpostavil stroške sanacije vozišč zaradi nezadostnih vlaganj v obdobju 2010/11 do 2013/14, ki so znašali 
265 mio evrov oz. 88 mio letno. Z izvedbo šestletnega programa naložb po 200 milijonov letno bi se za skoraj 95 mio 

evrov na leto znižali stroški uporabnikov, tovora in emisij, obnovili bi več kot polovico celotnega omrežja glavnih in 

regionalnih cest ter za 89% izboljšali razmere javnega potniškega prometa. Opozoril pa je, da je ta program še 
potrebno uskladiti z DARS in lokalnimi skupnostmi. 

Ključno za celovit in predvidljiv pristop k vzdrževanju državnih cest, ki bi bistveno zmanjšal tudi sedanje zamude zaradi 
neskladnosti razpoložljivih sredstev in postopkov javnega naročanja, je stabilen Cestni sklad. Vanj bi se stekala 

namensko zbrana sredstva iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in določen delež trošarin iz 
pogonskih goriv. Le tretjina teh sredstev bi zadoščala, da bi dosegli izjemne prihranke za državo in gospodarstvo. 

V razpravi so udeleženci predstavljen program podprli, ga ocenili kot zgled dobro pripravljenega dokumenta in 

pristopa. Hkrati pa so predlagali še bolj nazoren prikaz oportunitetnih prihrankov na račun pravočasnega vzdrževanja, 
ki bi morali predstavljati odločilen argument pri odločitvi vlade za podporo pristopu, ki terja ustrezne prerazporeditve 

za potrebno višino javnih sredstev za te namene.  Dodatno so izpostavili, da bi bilo potrebno tak koncept uveljaviti za 
celotno cestno omrežje, kamor sodijo tudi avtoceste ter lokalne ceste. Menijo, da bi lahko GZS vsa ta prizadevanja, s 

poudarkom na dolgoročnih narodno gospodarskih učinkih, integrirala pod eno streho. 
Ob splošni podpori akcijskemu načrtu je bila posebej izpostavljena nujnost, da bi se kot argument za odločevalce, kam 

vlagati omejena javna sredstva, primerjala analiza narodnogospodarskih učinkov naložb javnih virov v državne ceste z 

analizo vlaganj javnih sredstev v druge, tudi največje projekte, na primer v 2. tir.  
Avberškova je zaključila z mislijo, da je varčevanje, ko ni denarja, težko. Zato pa je treba vsak cent pametno obrniti, z 

razmislekom, kaj varčevanje zares pomeni. Ali prinaša prihranke ali škodo, ki jih prihranjen cent povzroči čez leto in 
več. In kaj pomenijo celovite strokovne rešitve za razliko od parcialnih in ad hoc rešitev, ki to niso.  

Več: http://mediji.gzs.si/slo//66792  
 

Objava povezanih vsebine s strani časnika Delo: http://www.delo.si/arhiv/na-drzavnih-cestah-le-najnujnejsa-
opravila.html in  

http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/slabih-je-ze-sedem-desetin-drzavnih-cest.html  
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Izsek iz vsebin izvlečkov predavateljev: Predstavitev predloga Akcijskega načrta obnove glavnih in regionalnih cest 

2015 , g. Sergij Grmek, v.d. direktorja Direkcije RS za infrastrukturo 
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GZS ZGIGM skupaj s Pomurskim sejmom na GZS organizirala srečanje izobraževalnih 

javnih ustanov s področja gradbeništva 
 

Dnevni red: 

1. skupna in posamična predstavitev srednjih šol in fakultet na razstavnem prostoru na sejmu Megra 2015 

2. živa izvedba skupnega predstavitvenega gradbenega izdelka v času sejma 

3. spremljajoče ustvarjalne delavnice za učence osnovnih šol 

4. izvedba tekmovanja dijakov v zidanju z zaključno prireditvijo 

5. tema strokovnega posveta, ki bi lahko spremljal predstavitev gradbenega izobraževanja 

6. predstavitev statistike trga dela na področju gradbeništva, ki jo spremlja Zavod za zaposlovanje RS, ter 

programov izobraževanja in usposabljanja, ki jih razpisujejo spremljajo (ga. Barbara Vrtačnik in ga. Zlata Šlibar) 

7. aktivnostih promocije, ki sodijo pod okrilje Centra za poklicno izobraževanje (Miha Lovšin) 

8. predstavitev aktualnih projektov s področja izobraževanja in usposabljanja v gradbeništvu, v katere je vključena 

GZS ZGIGM (Valentina Kuzma,  GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala)  

9. Razno: Uvedba dualnega sistema (MIZŠ) in pomen za gradbeno panogo, kakšne so zahteve gospodarstva? 

 

Zapisnik z vsebino razprave in ppt-ji na voljo članom, ki jih tematika zanima, če pišejo na valentina.kuzma@gzs.si . 
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Na GZS o čezmejnem opravljanju storitev v Avstriji 
Ljubljana, 27. februar 2015 – Preko sedemdeset podjetji se je danes na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) seznanilo z 

novostmi in spremembami pri čezmejnem poslovanju v Avstriji. Dogodek je pripravila GZS v sodelovanju s Slovensko 

gospodarsko zvezo v Celovcu in z odvetniško pisarno Grilc Vovk Škof. 
Uvodoma je Maria Škof iz odvetniške pisarne poudarila, da opažajo spremembe na področju svetovanja, kajti tudi 

zakonodaja in inšpekcijski nadzor sta se z novimi sankcijami in nadzori, ki jih izvaja avstrijska finančna policija, 
bistveno zaostrila. Poseben poudarek je bil namenjen skladu BUAK - skladu za plačilo nadomestil med letnim dopustom 

in odpravninam gradbenim delavcem, kar je še posebej pereč problem pri gradbenih podjetjih. 
Novosti pri čezmejnem poslovanju, ki so še posebej pod nadzorom avstrijske finančne policije, so na področju 

priglasitve dejavnosti, izpolnjevanju pogojev pri opravljanju dejavnosti, primerih nelojalne konkurence ter predložitvi 

zavarovalne police v postopku priglasitve dejavnosti. Pri napotenih delavcih so se spremembe pojavile s 1. januarjem 
2015 na področju kazenskih določb. 

V odvetniški pisarni Grilc Vovk Škof opažajo tudi vedno bolj zapletene postopke napotitve za državljane tretjih držav, ki 
so zaposleni v slovenskih podjetjih. Te postopke ureja Zakon o posojanju delovne sile in v teh primerih uradniki 

praviloma zavračajo vloge za napotitev delavcev. Po mnenju Škofove je to v nasprotju z EU direktivo. 
Pri izpolnjevanju obrazca ZKO 3 in ZKO 4 obrazcev gre za vsebinsko ista obrazca, vendar gre v primeru obrazca št. 3 za 

podjemno pogodbo, pri št. 4 pa za obrazec za posojanje delavcev. Podjetje mora samo izbrati pravilni obrazec, v 
nasprotnem primeru mu avstrijski organi zavrnejo prošnjo za napotitev delavcev. 

V nadaljevanju je Barbara Wiesler-Hofer iz združenja Kreditschutzverband (KSV) podala informacije o bonitetnih ocenah 

in insolventnosti podjetij v Avstriji. Tovrstni podatki so osnova za odobritev potrošniških kreditov in posojil za podjetja 
s strani bank. Združenje KVS je navzoče tudi pri vseh insolventnih postopkih, njihovo delovanje pa temelji na zaupanju 

bank. 
Ronald Grilc je v drugem delu seminarja predstavil postopke v primeru neplačevanja računov in stroške, povezane s 

tem. V primeru ravnanja z dolžniki je prvi in obvezni korak tožba. Podjetja so tako ob tej priložnosti izvedela vse o tem, 
kje vložiti tožbo, kakšni so izvršilni postopki in sredstva ter kdo plača stroške. 

V zaključnem delu je Škofova navedla primere in korake pri nadzoru nad gradbišči in sankcije, v kolikor podjetja nimajo 

potrebne dokumentacije za izvajanje del. Sledila je razprava, kjer je bilo največ zanimanja za postopke napotitev. Kar 
ponazarja in opozarja na dejstvo, da so podjetja slabo podučena o zakonodaji in pravilnih postopkih v zvezi s tem. Da 

je tematika še kako kompleksna, opozarja tudi dejstvo, da Škofova ni mogla v vseh primerih podati jasnih odgovorov, 
kajti kot je tudi sama večkrat poudarila, se je potrebno posebej posvetiti in poglobiti v vsak primer posebej. 

Avtor: Center za mednarodno poslovanje pri GZS 
Več: http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/66871  
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O  gradbeništvu in javnih naročilih v Avstriji tudi na IZS 
V ponedeljek, 09.03.2015 je v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška c. 10b, Ljubljana potekal predstavitev 

avstrijske prakse javnega naročanja in zahtev za inženirje, tematiko sta predstavila 

- ga. Susanne Payr iz oddelka za gradbeništvo in sklepanje pogodb pri družbi ASFINAG, ki gradi in upravlja avstrijske 
avtoceste. Predstavila bo način izločanja neobičajno nizkih ponudb, vrednotenje ponudb, uporabo meril za izbor, merila 

za ugotavljanje kvalitete in merila za ugotavljanje cene ter aktivnosti na strani naročnika pred samo izvedbo javnega 
naročanja, in  

- prof. Dipl.-Ing. Hans Lechner, profesor Tehnične univerze v Gradcu, ki se pri svojem delu ukvarja z razmerjem med 
kakovostjo in ceno inženirskih storitev in je avtor obrazložitev, ki so v Nemčiji obranile merila za določitev vrednosti 

arhitekturni in inženirskih storitev HOAI. Na predavanju bo predstavil svoje videnje razmerja med kakovostjo in ceno in 

pomen HOAI.  
Predstavitev je bila osnova za kasnejšo razpravo o tem, ali bi implementacija avstrijskih rešitev v naš sistem prinesla 

bolj transparentno ureditev na področju javnih naročil in ali bi in zakaj bi v Sloveniji potrebovali merila za določitev 
vrednosti arhitekturni in inženirskih storitev. Dogodka se je udeležil tudi Saša Matas, generalni direktor Direktorata za 

javno naročanje pri MJU. 
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Druge pomembnejše panožne objave  
Visoka rast gradbeništva le muha enodnevnica 
Sebastjan Morozov 10. marec 2015 10. marec 2015 12:4 7, DNEVNIK 

Potem ko je gradbeništvo v deležu BDP leta 2013 doseglo dno, je z izdatno pomočjo financiranja projektov iz evropskih 

sredstev ta panoga lani zrasla za petino. Že v letošnjem letu lahko pričakujemo negativni trend, nobeno presenečenje 
pa ne bo, če bo gradbeništvo prihodnje leto vnovič krenilo na pot kolapsa. 

Po petih letih padcev v gradbeništvu je ta panoga v minulem letu dosegla skoraj 20-odstotno rast. Od 1,68 milijarde 
evrov leta 2013 se je konsolidirana vrednost gradbenih poslov lani zvišala na okoli dve milijardi evrov. Toda tolikšna 

rast je bila posledica enkratnih dogodkov. Ker je bila daleč v največji meri financirana z evropskimi sredstvi, po 

iztekajoči se finančni perspektivi do leta 2013 lanskoletnih dosežkov zlepa ne moremo več pričakovati. Nasprotno, že v 
prihodnjem letu lahko v gradbeništvu ponovno zazeva ogromna luknja. 

Nihajoči trg eden od ključnih problemov 
Gradbeništvo je izjemno ciklična dejavnost. V zadnjih dveh letih pa je bila izrazito odvisna od »umetnega« cikla 
evropskih finančnih perspektiv in administracijske učinkovitosti črpanja tako ponujenih sredstev, so pojasnili v Banki 

Slovenije. Zaradi prepletenosti z nekaterimi panogami predelovalnih dejavnosti, trgovine in drugih storitev v zadnjem 
desetletju velika gibanja v gradbeništvu moteče vplivajo na agregatno gospodarsko aktivnost. Poleg Slovenije se to v 

največji meri dogaja še v Španiji in na Irskem, so dodali na Banki Slovenije.  

Ravno nihajoči trg je eden od ključnih problemov slovenskega gradbeništva. Po pojasnilih direktorja Zbornice 
gradbeništva in gradbenega materiala pri GZS Jožeta Renarja so v zadnjem desetletju povprečna letna nihanja v 

gradbeništvu znašala skoraj 18 odstotkov, v Avstriji pa le 2,7 odstotka. V sosednji državi so sposobni trende natančno 
napovedati za tri leta, z dobrim približkom pa za pet let naprej.  

V Sloveniji so bili lani popularni razni komunalni projekti (čistilne naprave, vodovodi, kanalizacije), ki so predstavljali 
velik delež prihodkov gradbeništva. Pri tem so številne občine čakale do zadnje minute, da so jim bila odobrena 

evropska sredstva. Toda kot je opozoril Renar, so na občinski ravni nastajale določene težave. Nekatere občine, ki jim je 
bil odobren evropski denar, namreč niso imele nujno potrebnih lastnih sredstev za udeležbo pri projektih. Spet druge 

so imele sredstva rezervirana, vendar niso imele dokončno prijavljenih projektov. Številni so tudi primeri, ko so občine 

prijavile projekte, pridobile bančne garancije, nazadnje pa ni bilo dovolj sredstev na voljo. Sodelovanje pri evropskih 
projektih je občine tudi dodobra finančno izčrpalo. 

Negativni trend že letos 
Za naslednjo finančno perspektivo še ni veliko prijavljenih projektov. Po oceni Igorja Baniča, predsednika uprave družbe 
SGP Pomgrad, vodilne gradbene družbe na slovenskem trgu (lani je dosegla za okoli 140 milijonov evrov konsolidiranih 

prihodkov), bo že letošnji trend v gradbeništvu negativen, relevantni podatki pa so tisti iz leta 2013: »To je tudi okvir, v 
katerem bomo morali živeti.«  

V teku je nekaj večjih železniških, cestnih in energetskih projektov. V železniške se med drugimi uvrščajo nadgradnja in 

posodobitev železniške proge Zidani Most–Celje, železniško vozlišče na Pragerskem, gradnja drugega tira na progi 
Šentilj–Maribor in gradnja dela vozlišča pri Tivoliju. Med načrtovanimi cestnimi projekti so gradnja avtocestnega odseka 

Draženci–Gruškovje, dokončanje ceste Izola–Jagodje in druga cev avtocestnega predora Karavanke. V kakšnem stanju je 
slovensko gradbeništvo, nazorno prikazuje nedavni javni razpis za gradnjo dela avtoceste Draženci–Gruškovje. Od 13 

kandidatov se za gradnjo prvih sedmih kilometrov avtocestnega odseka poteguje le en konzorcij, ki ga sestavljajo 
domače gradbene družbe (SGP Pomgrad, Gorenjska gradbena družba, CGP in Cestno podjetje Ptuj). Preostali kandidati 

so ali inženirske družbe ali pa mednarodni konzorciji. V energetiki se bodisi izvajajo bodisi se bodo začele izvajati 

naložbe na spodnjem in srednjem delu Save. Po pojasnilih Baniča se bodo odvijali še številni projekti pri energetskih 
sanacijah stavb, zaradi znižanja obrestnih mer na posojila pa je več družb začelo graditi nove proizvodne hale. Na Banki 

Slovenije so opozorili, da je eno pomembnejših vprašanj ravno to, kako spodbuditi investicije v proizvodne zmogljivosti 
podjetij. Investicije v opremo in stroje so namreč na nizki ravni. Toda le te lahko podjetjem srednjeročno zagotovijo 

potencial za povečevanje izvozne uspešnosti, za Slovenijo najpomembnejšega dejavnika gospodarske rasti in razvoja. 

Število pogodb lani že začelo padati 
Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v letošnjem letu sicer pričakuje nadaljnjo krepitev gradbeništva, 

povezanega z javnimi naložbami, medtem ko okrevanja pri gradnji stanovanj in drugih stavb še ne pričakuje. Sklenjenih 
pogodb v gradbeništvu je bilo konec lanskega novembra za skoraj 12 odstotkov manj kot konec leta 2013.  

Zaradi odsotnosti ustreznih strategij preteklih vlad, kako porabiti evropska sredstva, so se ta v preteklosti nemalokrat 

trošila nesmotrno. Ko se je pretekla finančna perspektiva zaključevala, smo številne projekte financirali, ne da bi sploh 
vedeli, kakšne multiplikativne učinke imajo na naše gospodarstvo. Za predstavo, multiplikativni učinki novih čistilnih 

naprav, ki so jih z evropskimi sredstvi pridobile številne občine, so nizki. Vsa tehnologija namreč prihaja iz tujine, pri 
nas pa se čistilne naprave le vgrajujejo. To pomeni, da je z manj sredstvi možno dosegati višje multiplikativne učinke. 

Pri pripravi rebalansa proračunov za leti 2014 in 2015 naj bi ekipa finančnega ministra Dušana Mramorja 
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izračunala multiplikativne učinke za številne proračunske izdatke. Kakšni so posamezni učinki znotraj gradbeništva, na 
ministrstvu za finance niso razkrili, ker so bili del internega gradiva. Na Banki Slovenije z multiplikatorji ne razpolagajo. 

Kot so pojasnili, je po propadu vseh velikih gradbenih družb zagotovo vpliv gradbenih investicij na BDP vsaj statistično 
nižji zaradi zvišanja uvoza gradbenih storitev.  

V strukturi BDP gradbeništvo med manj pomembnimi dejavnostmi 
Po dolgem obdobju krize je k lanski 2,6-odstotni rasti gradbeništvo prispevalo 0,5 odstotne točke. Kriza je bila 

posledica poka investicijskega balona konec leta 2008 in varčevalnih ukrepov države v kasnejšem obdobju, s 
povprečnim negativnim učinkom gradbeništva na letno rast BDP v višini slabe odstotne točke, so pojasnili v Banki 

Slovenije.  
Po deležu dodane vrednosti v nominalnem BDP, nadaljujejo v Banki Slovenije, se gradbeništvo v strukturi slovenskega 

gospodarstva umešča med manj pomembne dejavnosti, precej za industrijo in nekaterimi storitvami. Njegov delež je 
pred začetkom prekomerne rasti investicij v letu 2005 znašal le nekoliko nad pet odstotkov BDP, dosegel vrh leta 2008 

s 7,3 odstotka, dno pa leta 2013 s 4,5-odstotnim deležem. V minulem letu se je zvišal na 4,9 odstotka BDP. V skoraj 

celotnem obdobju je bil njegov delež višji, kot je znašalo povprečje evrskega območja.  
20 % je bila lani rast konsolidiranih prihodkov v slovenskem gradbeništvu.  

Več: https://www.dnevnik.si/1042708952/posel/novice/visoka-rast-gradbenistva-le-muha-enodnevnica  

 

Objava Smernic za izvajanje ukrepov izboljšanja ene rgetske u činkovitosti v stavbah javnega 
sektorja po principu energetskega pogodbeništva 
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo smernice za energetsko pogodbeništvo, čigar projekti bodo eden ključnih 

finančnih inštrumentov energetske sanacije stavb v okviru izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske 

politike za obdobje 2014-2020, ki je bil potrjen v decembru 2014 s strani Evropske Komisije. 

Direktiva o energetski učinkovitosti vzpostavlja več ukrepov, med katerimi je tudi vzpostavitev vodilne vloge javnega 

sektorja pri energetski prenovi stavb. Direktiva v 18. in 19. členu nalaga državam članicam, da: 

• podpirajo javni sektor pri sprejemanju ponudb za energetske storitve, zlasti za izvedbo prenove stavb, ter 

• sprejemajo ukrepe za odpravo regulativnih in neregulativnih ovir za energetsko učinkovitost zlasti z namenom, 

da se  posamezni javni organi ne odvrnejo od naložb v izboljšanje energetske učinkovitosti in od uporabe 

pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in drugih mehanizmov financiranja s tretje strani na dolgoročni 

pogodbeni osnovi.  

Za izpolnjevanje te obveznosti je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Ministrstvom za finance in strokovno 

javnostjo pripravilo gradivo, ki predstavlja pojasnila, navodila in priporočila za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske 

učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva. 

 

Energetska obnova stavb v javni lasti z zasebnim kapitalom v okviru energetskega pogodbeništva predstavlja javno-

zasebno partnerstvo na področju učinkovite rabe energije, ki pa je v Sloveniji še relativno nerazvito. Pravne podlage 

instrument sicer omogočajo, vendar se zaradi pomanjkanja izkušenj in precej odprtih vprašanj, kot so knjigovodsko-

računovodska, ter zaradi tega večjih tveganj in transakcijskih stroškov, v praksi še skoraj ne izvaja. Namen smernic je, 

da se lastnikom oz. upravljavcem stavb javnega sektorja ta inštrument predstavi in pokaže, kako se ga izvede. 

 

Projekti energetskega pogodbeništva bodo eden ključnih (finančnih) inštrumentov energetske sanacije stavb v prihodnje 

tudi v okviru izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (OP EKS 2014-

2020), saj se na ta način v financiranje ukrepov učinkovite rabe energije v večji meri vključi zasebni kapital in s tem 

multiplicira vložena javna sredstva ter doseže večje prihranke energije na enoto spodbude za investicijo. 

Smernice se bodo nadgrajevale v skladu s prakso, predvsem s strani t. i. tehnične pisarne, ki bo izvajala te projekte na 

državnih stavbah. 

 

Več:  

http://www.energetika-portal.si/novica/n/objava-smernic-za-izvajanje-ukrepov-izboljsanja-energetske-

ucinkovitosti-v-stavbah-javnega-sektorj/ ,  

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/prenova-javnih-stavb/smernice-za-energetsko-pogodbenistvo/,  

http://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_energetsko_pogodbenistvo-web.pdf, 

in EU projekt TRANSPARENSE: http://www.transparense.eu/si/news/   
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Poslovne priložnosti 
 

Odprti razpisi EU 
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 1 2015 

ROK PRIJAVE: 18. 3. 2015 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 2 2015 

ROK PRIJAVE: 18. 3. 2015 

ICT 2015 - INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 

ROK PRIJAVE: 14. 4. 2015 

CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR NEW INDUSTRIEL CHAINS 

ROK PRIJAVE: 30. 4. 2015 

FAST TRACK TO INNOVATION PILOT 

ROK PRIJAVE: 29. 4. 2015 

H2020-LEIT-BIO-2015-1 (BIOTECHNOLOGY) 

ROK PRIJAVE: 26. 3. 2015 

H2020-NMP-PILOTS-2015 (CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION) 

ROK PRIJAVE: 26. 3. 2015 

H2020-GALILEO-2015-1 (APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION - GALILEO 2015) 

ROK PRIJAVE: 8. 4. 2015 

H2020-ICT-2015 (INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY) 

ROK PRIJAVE: 14. 4. 2015 

H2020-WASTE-2015-TWO-STAGE (WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS) 

ROK PRIJAVE: 21. 4. 2015 

VEČ: http://www.een.si/razpisi/eu/?begin=0  

 

Dogodki GZS CEMP 
Center za mednarodno poslovanje, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. Tel.: 01 5898 164. E-naslov: cemp@gzs.si 

 

DATUM OZNAKA DOGODEK KONTAKT 

13. - 14. 3. 

2015 

izhodna 

delegacija 

ITALIJA: Neapelj 

Forum agenti Mediterraneo 
Marko Jare 

18. 3. 2015 seminar 
AVSTRIJA - odskočna deska za internacionalizacijo vašega 

podjetja 

Ines Čigoja 

23. - 25. 3. 

2015 

izhodna 

delegacija 

JORDANIJA: Aman, Akaba 

Poslovni forum in B2B srečanja 
Nataša Turk 

24. 3. 2015 seminar MEHIKA - dežela priložnosti Marko Jare 

30. 3. - 3. 4. 

2015 

izhodna 

delegacija 

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI: Dubaj in Abu Dhabi 

Poslovni forumi in B2B srečanja 
Nataša Turk 

22. - 24. 4. 

2015 

izhodna 

delegacija 

POLJSKA: Varšava, Lodž in Lublin 

Poslovne konference in B2B srečanja  
Marko Jare 

 Več: http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/dogodki_cempa  
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Poslovne 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 

platftormi še ne razkrije svojega imena). 

Izbor nekaterih s portala poslovnih priložnosti EEN za gradbeništvo za zadnji kvartal:  

 

 
 
 

Več: http://www.gzs.si/slo/59305 
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Poslovne priložnosti s portala IZVOZNO OKNO  
Rubrika: GRADBENIŠTVO 

1. Ancillary Equipment - Four 2m3 Concrete Mixers - Dodatna oprema - 4 mešalci za beton (2m3) visoko kakovostni, 

robustni, vzdržljivi, primerni za težke klimatske razmere in težaven teren 

Tip: NATO razpisi, vpisano: 10.03.2015 

2. obnova vodovoda: Ukrajina 

Tip: javni razpisi, vpisano: 25.02.2015 

Več: http://www.izvoznookno.si/Poslovne_priloznosti/Vsi.aspx?id_menu=774  

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Kohezijski e-kotiček št. 75 

 
Vir: http://www.eu-skladi.si/za-medije/  
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Pomembnejše spremembe v zakonodaji 
 

Program dela Vlade Republike Slovenije za leto 2015 
Vlada RS je dne 22. 1. 2015 sprejela normativni delovni program za leto 2015, v katerem je med drugim predviden 

sprejem sprememb in dopolnitev Zakona o graditvi objektov, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o cestah, 

Zakona o vodah, Zakona o varstvu okolja in drugih. V program dela so navedene predvidene spremembe zakonov in 

podzakonskih aktov, ki jih bo sprejemala Vlada RS, ministrstva in vladne službe. Normativni program za leto 2015 je 

objavljen tukaj: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/program_vlade/2015/PDV2015_2901.pdf, spodaj izsek. 

 
 

Pomembnejše spremembe panožne zakonodaje, objavljene v UL RS v marec 2015 
Vir: http://www.uradni-list.si/1/  

 

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015  

• Zakon o spremembi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-

D) 

• Zakon o spremembah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1C) 

 

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015 

• Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije na Ohridu, v Republiki Makedoniji 

• Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije na Ohridu, v Republiki Makedoniji 

• Sklep o spremembi Sklepa o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Bitoli v Generalni konzulat Republike 

Slovenije v Bitoli 
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GZS Plačni kažipot 
V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh 

prejemkov iz dela. 

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega 

delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot 

so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči. 

Več: http://www.gzs.si/slo/62413 

Fiec sporočila februar – marec (GZS ZGIGM je članica FIEC) 
Polna besedila e-okrožnic FIEC dosegljiva v tajništvu GZS ZGIGM, 01 5898 246  na e-naslov zgigm@gzs.si  

 

TR: Mr. E 2015/087 - Information - Single Market Policy 

Mr.E 2015/093 - Draft Minutes - WG Housing meeting 19/2/2015 

Mr E 2015/092 - ACTION - Assessment of all the EU H&S legislation 

Mr. E 2015/091 - EFSI - FIEC draft position paper – ACTION 

Mr. E 2015 / 090 - SOC-1 Information 

Mr.E 2015/089 - Proposed dates for next TEC-2 meeting and meeting of the innovation forum 

Mr. E 2015/088 - Info- Business Plan for proposed CEN Technical committee on BIM 

Mr. E 2015/084 - ECO-Plen meeting - 25.03.2015 agenda & documents 

Mr. E 2015/086 - Information - Cancellation TEC-2 meeting 

Mr.E 2015/085 - outcome of Council meeting on Competitiveness (for info) 

Mr.E 2015/083 - UNECE project Teams PPP standards - call for experts (23/3/2015) 

Mr.E 2015/082 - CEN Delegated Decisions (09/2015) 

Mr. E 2015/81 - Information - Energy Infrastructure - CEF 1ST CALL 2015 

Mr. E 2015/80 - Info & Action - TEC-3 meeting 31.03.2015 

Mr.E 2015/079 - Energy Union Package - Memo for info 

Mr.E 2015/078 - call for nomination of experts on fire-related topics-construction products (meeting 12/3/2015) 

Mr. E 2015/077 - Invitation -  SOC-1 & Social Dialogue WG "Vocational Training" 

Mr. E 2015/076 - Registration/Documents - >TEC-2 meeting - 17.03.2015 

Mr. E 2015/074 - Action - FIEC “KEY FIGURES - ACTIVITY 2014” 

Mr. E 2015/075 - REMINDER - R58 – Action  

SOC-2 and SD H&S meetings 4/3/2015 - Document on line 

Mr. E 2015/071 - Registration open - TEC-3 meeting 31.03.205 

Mr.E 2015/072 - CEN Delegated Decisions (08/2015) 

Mr. E 2015/071 - Registration open - TEC-3 meeting 31.03.205 

Mr. E 2015/070 - Information – EEFIG 

Mr.E 2015/069 - E-Procurement - 2nd meeting of Commission's experts" Group 

Mr E 2015/68 - ACTION - New FIEC Communication Package 

Mr.E 2015/067 - Commission STUDY to evaluate the Late Payment Directive 2011/007 

Mr. E 2015/066 - Info - Juncker Investment Plan 

Mr. E 2015/065 - Info -EESC/CCMI own-Initiative report 

Mr. E 2015/064 - Info - IFRS Newsletter - February 2015 

Mr. E 2015/063 - Info - ECTP Newsletter 

Mr. E 2015/062 - Information - Energy Efficient Builging materials 

Mr. E 2015/061 - FOR ACTION - Databases of documents for construction works 

Mr. E 2015/060 - FOR INFO AND ACTION - TEC-2 Meeting 

Mr. E 2015/059 - Info - CE opens consultation on a Capital Markets Union  

Mr. E 2015/058 - information - CEN Delegated decisions - 07/2015  
Mr.E 2015/057 -  ECOSOC/ CCMI Research of initiatives similar to "Industry 4.0" - action (11/3/2015) 

Mr E 2015/056 - FOR INFO - Seminars on "European Works Councils" 

Mr.E 2015/053 - FIEC/EIC WG "Ethics" - Collated comments on draft standard ISO37001 

Mr.E 2015/055 - change of date Next TEC-1 meeting : 29/4/2015 
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Pregled 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: 

Oznaka 

TDT  

Referenčna 

oznaka  

Slovenski naslov Angleški naslov 

Začetni 

datum 

javne 

obravna

ve 

Končni 

datum 

javne 

obravn

ave 

0033705

3 

kSIST FprEN 

15430-

1:2015 

Oprema za vzdrževalna dela zimske službe in 

službe za vzdrževanje cest - Zajem in prenos 

podatkov - 1. del: Zajem podatkov v vozilu 

Winter and road service area 

maintenance equipment – Data 

acquisition and transmission - Part 1: 

In vehicle data acquisition 

01-mar-

2015 

31-mar-

2015 

0006711

5 

oSIST prEN 

12004-

1:2015 

Lepila in malte za ploščice - 1. del: Zahteve, 

vrednotenje skladnosti, klasifikacija in 

označevanje 

Adhesives for tiles - Part 1: 

Requirements, evaluation of 

conformity, classification and 

designation 

01-mar-

2015 

31-mar-

2015 

0006711

2 

oSIST prEN 

12004-

2:2015 

Lepila in malte za ploščice - 2. del: Preskusne 

metode 

Adhesives for tiles - Part 2: Test 

methods 

01-mar-

2015 

31-mar-

2015 

0031501

2 

oSIST prEN 

13200-

8:2015 
Prostori za gledalce - 8. del: Upravljanje varnosti 

Spectator facilities - Part 8: Safety 

Management 

01-mar-

2015 

31-mar-

2015 

0012728

5 

oSIST prEN 

1364-

2:2015 

Preskusi požarne odpornosti nenosilnih 

elementov - 2. del: Stropovi 

Fire resistance for tests for non-

loadbearing elements - Part 2: 

Ceilings 

01-mar-

2015 

31-mar-

2015 

0025661

4 

oSIST prEN 

13848-

5:2015 

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Kakovost 

tirne geometrije - 5. del: Ravni kakovosti tirne 

geometrije - Preproste linije, kretnice in križišča 

Railway applications - Track - Track 

geometry quality - Part 5: Geometric 

quality levels - Plain line, switches 

and crossings 

01-mar-

2015 

10-apr-

201 

0025674

4 

oSIST prEN 

16727-

3:2015 

Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - 

Protihrupne ovire in pripadajoče naprave, ki 

vplivajo na širjenje zvoka v zraku - Neakustične 

lastnosti - 3. del: Splošne varnostne in okoljske 

zahteve 

Railway applications - Track - Noise 

barriers and related devices acting on 

airborne sound propagation - Non-

acoustic performance - Part 3: 

General safety and environmental 

requirements 

01-mar-

2015 

10-apr-

2015 

0008827

4 

oSIST prEN 

16809-

1:2015 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - 

Proizvodi, izdelani na mestu vgradnje iz nasutih 

nevezanih in vezanih kroglic iz ekspandiranega 

polistirena (EPS) - 1. del: Specifikacija za 

nevezane in vezane nasute proizvode pred 

vgradnjo 

Thermal insulation products for 

buildings - In-situ formed products 

from loose-fill expanded polystyrene 

(EPS) beads and bonded expanded 

polystyrene beads - Part 1: 

Specification for the bonded and 

loose filled products before 

installation 

01-mar-

2015 

30-mar-

2015 

0028802

2 

SIST EN 

1538:2011/

kFprA1:201

5 

Izvedba posebnih geotehničnih del - Diafragme 
Execution of special geotechnical 

works - Diaphragm walls 

01-mar-

2015 

15-mar-

2015 

0015416

7 

SIST EN 

933-

8:2012/kFp

rA1:2015 

Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 8. 

del: Ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peska 

Tests for geometrical properties of 

aggregates - Part 8: Assessment of 

fines - Sand equivalent test 

01-mar-

2015 

16-mar-

2015 

Več: http://www.sist.si/members/norm/pesearch.aspx   
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Krajša panožna slovenska in EU statistika 

 

Poslovanje panoge gradbeništvo v državah EU in v Euroobmočju 
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del (2010=100!), za izbrane države EU, m/m-12 

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

 

    
 
 
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 
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Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija  
 

Vrednost v decembru 2014 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu 

Vrednost v decembru 2014 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v 

novembru 2014, in sicer za 1,5 %. To je bilo že šesto zaporedno znižanje v primerjavi s prejšnjim 

mesecem. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila tokrat nižja za 0,9 %, na gradbenih inženirskih objektih 

pa je bila višja za 0,4 %.  

Vrednost v decembru 2014 opravljenih gradbenih del višja kot pred enim letom 

Vrednost v decembru 2014 opravljenih gradbenih del je bila za 4,6 % višja od vrednosti teh del, opravljenih 

v decembru 2013. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 7,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa 

za 4,5 %. 

Vrednost v letu 2014 opravljenih gradbenih del je bila tako glede na leto 2013 višja za 19,4 %.Vrednost teh 

del na stavbah je bila višja za 3,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 26,4 %.  

Vrednost v decembru 2014 opravljenih gradbenih del za več kot 33 % nižja od povprečja za leto 2010  

Vrednost v decembru 2014 opravljenih gradbenih del je bila za 33,2 % nižja od povprečja za leto 2010. 

Vrednost teh del na stavbah je bila od povprečja za leto 2010 nižja za 61,4 %, na gradbenih inženirskih 

objektih pa za 12,8 %. 
 

Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija, januar 2009–december 2014 (Ø2010=100) 

 
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja. Pri komponenti trend-cikel so zadnji 

podatki nezanesljivi (problem končnih točk). 

Vir: SURS 

Tabela 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, december 2014 

 XII 2014 

XI 2014  

XII 2014 

XII 2013 

I–XII 2014 

I–XII 2013 

XII 2014 

 Ø 2010  

Gradbeništvo 98,5 104,6 119,4 66,8 

  stavbe 99,1 107,0 103,8 38,6 

  gradbeni inženirski objekti 100,4 104,5 126,4 87,2 

Vir: SURS 

 

Več: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=4999  
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Poslovne tendence  
So rezultat odgovorov iz mesečnih vprašalnikov SURS , ki jih izpolnjujejo podjetja (400) iz gradbeno panoge) 

Rezultati anket so izraženi v obliki ravnotežja (ravnotežje je razlika med % pozitivnih in % negativnih odgovorov, 

izražena v odstotkih). Ravnotežja prikazujejo gibanje opazovanih ekonomskih spremenljivk (stanj in pričakovanj), ne pa 

dejanskih velikosti ekonomskih kazalnikov.   Iz vprašalnikov: http://www.stat.si/doc/vprasalniki/PA-GRAD-M_2012.pdf, 

Ankete PA-GRAD, ki se izvaja na vzorcu podjetij, registriranih v gradbeništvu. Vzorec podjetij je oblikovan na podlagi 

dveh kriterijev: razvrstitve gradbenega podjetja po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) ter velikosti podjetja. V 

anketi sodeluje približno 400 izbranih gradbenih podjetij. Naključni vzorec teh podjetij in uteži, ki kažejo relativno 

pomembnost posameznega podjetja v vzorcu, omogočajo reprezentativnost rezultatov na vseh ravneh. 

 

 
 

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila februarja 2015 za 2 odstotni točki višja kot januarja 2015, za 8 

odstotnih točk višja kot februarja 2014 in za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.  

Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale; zvišali sta se vrednosti kazalnikov 

zaposlovanje in skupna naročila, vrednost kazalnika zagotovljeno delo pa je ostala enaka. Vrednosti kazalnikov 

pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižala se je le vrednost 

kazalnika pričakovane cene. 

Več: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=4962  
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POSLOVNE TENDENCE V GRADBENIŠTVU, SLOVENIJA, FEBRUAR 2015 

BUSINESS TENDENCY IN CONSTRUCTION, SLOVENIA, FEBRUARY 2015 
 
 
 

1. 1 KAZALNIK ZAUPANJA1)  V GRADBENIŠTVU V SLOVENIJI IN EU2), JANUAR 2005–FEBRUAR 2015 

  CONSTRUCTION CONFIDENCE INDICATOR1) IN SLOVENIA AND EU2), JANUARY 2005–FEBRUARY 2015 
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© SURS  
 

 

1. 2 KOMPONENTE KAZALNIKA ZAUPANJA1) V GRADBENIŠTVU, SLOVENIJA, JANUAR 2005–FEBRUAR 2015 

  COMPONENTS OF CONSTRUCTION CONFIDENCE INDICATOR1), SLOVENIA , JANUARY 2005–FEBRUARY 2015 
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© SURS  
 
 
 
1)   Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja. / Seasonally adjusted data are original data from which the seasonal and   calendar 

effects are eliminated. 

2)     Vir: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/time_series/index_en.htm, okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. 

        Source: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/time_series/index_en.htm, around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. 

Vir / Source: SURS 
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2.  GIBANJE EKONOMSKIH KAZALNIKOV1) V GRADBENIŠTVU V SLOVENIJI IN EU2), JANUAR 2005–FEBRUAR 2015 

 EVOLUTION OF ECONOMIC INDICATORS1) IN CONSTRUCTION IN SLOVENIA AND EU2), JANUARY 2005–FEBRUARY 2015 

-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ravnotežje/
balance

Obseg gradbenih del / Assessment of building activity

© SURS  

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ravnotežje/
balance

© SURS

Poslovno stanje3) / Business situation3)

-60

-40

-20

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ravnotežje/
balance

Tehnične  zmogljivosti3) / Technical capacity3)

© SURS  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mesec/month Zagotovljeno delo4) / Assured  work in hand4)

© SURS

Ocena stanj  
 Appreciation of situation 

 Pričakovanja v naslednjih 3 mesecih  
Expectations over the next 3 months 

-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ravnotežje/
balance

© SURS

Skupna naročila / Overall order-books

 

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ravnotežje/
balance

© SURS

Pričakovana skupna naročila3) / Order-books expectations3) 
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    desezonirani podatki Slovenija / seasonally adjusted data Slovenia 

   desezonirani podatki EU / seasonally adjusted data EU 

    dolgoletno povprečje Slovenija (2005–2014) / long-term average Slovenia (2005–2014) 

 

1)    Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja. / Seasonally adjusted data are original data from which the seasonal and  calendar 
effects are eliminated. 

2)     Vir: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/time_series/index_en.htm, okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. 

        Source: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/time_series/index_en.htm, around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. 

3)     Podatki za EU niso na voljo. / Data for EU are not available. 

4)    Kazalnik opazujejo v EU vsake tri mesece. / In the EU the indicator is observed every three months. 
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4.  OMEJITVENI DEJAVNIKI V GRADBENIŠTVU V SLOVENIJI, JANUAR 2005–FEBRUAR 2015 

 FACTORS LIMITING BUILDING ACTIVITY IN SLOVENIA, JANUARY 2005–FEBRUARY 2015 
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© SURS

 
Grafikon ponazarja deleže zaposlenih v gradbeništvu, ki imajo naslednje skupine 
težav: 

– Skupina "ni omejitev" zajema zaposlene, ki se ne soočajo z omejitvami. 

– Skupina "težave s povpraševanjem" zajema zaposlene, ki imajo težave z 
nezadostnim povpraševanjem in konkurenco v dejavnosti. 

– Skupina "težave s ponudbo" zajema zaposlene, ki imajo težave s slabimi 
vremenskimi pogoji, visokimi finančnimi stroški, visokimi stroški materiala in 
dela, težave pri pridobivanju kreditov. V to skupino sodijo tudi podjetja, ki 
imajo težave s pomanjkanjem usposobljenih delavcev, opreme in materialov. 

–  Skupina "hude omejitve" zajema zaposlene, ki imajo hkrati težave z 
dejavniki iz skupine "šibko povpraševanje" in z dejavniki iz skupine "težave s 
preskrbo". 

The chart on obstacles shows the share of employees in construction who are 
facing the following groups of problems: 

–  Group "no limits" includes employees with no limits in building activity. 

–  Group "weakness in demand" includes employees who are facing 
insufficient demand and competition in own sector. 

–  Group "supply difficulties" includes employees who are facing bad weather 
conditions, high cost of finance, materials and/or labour; difficulties with 
access to bank credits, lack of equipment, and shortage of skilled labour and 
shortage of materials. 

–  Group "severe obstacles" includes employees who are facing at the same 
time problems from the group "weakness in demand" and those from the 
group "supply difficulties". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir / Source: SURS 

Več: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?id=79&headerbar=5  
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Zaposleni v panogi gradbeništvo 

Število zaposlenih (delovno aktivno prebivalstvo) v panogi  F-GRADBENIŠTVO 

DECEMBER 2014: 51874 delovno aktivnih prebivalcev (zaposlene osebe + samozaposlene osebe) 

 
Več: 

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

eb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/&lang=2  

 

Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti F Gradbeništvo (SKD2008), tuji državljani december 2011-december 2014: 

  2011 2012 2013 2014 

Delovno aktivno prebivalstvo 62 057 53 486 52 036 51 874 

Državljani Slovenije 41 388 36 898 36 149 36 570 

Tuji državljani 20 669 16 588 15 887 15 304 

 

Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti F Gradbeništvo (SKD2008), tuji državljani, december 2014 

Države   

Bosna in Hercegovina 8 833 
Kosovo 2 340 

Makedonija 1 364 

Hrvaška 1 159 

Srbija 667 

  

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Metodološka pojasnila, Aktivno prebivalstvo, Slovenija: 

http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/07-009-MP.htm  
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Brezposelnost in trg dela  
 

Zavod za zaposlovanje RS: Trg dela: 

 
Več: http://www.ess.gov.si/trg_dela  
 

Statistični urad RS: Delo in brezposelnost: 

 
Več: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?id=79&headerbar=5  
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Pregled aktualnih statistik s trga dela – posebej za gradbeno panogo od ZRSZ 

 
Število prostih delovnih mest za kandidate s srednješolsko izobrazbo 

Prosta delovna mesta po nazivu izobrazbe KLASIUS-SRV in KLASIUS-P, januar - december 2014* 

Področje izobraževanja (Klasius - P)/ 
I - XII 2014 

Raven izobraževanja (Klasius - SRV)/ 

582 Gradbeništvo   

130 nižja poklicna 1.647 

140 srednja poklicna 3.593 

150 srednja strokovna, srednja splošna 490 

  

Opomba: Prosta delovna mesta so pošifrirana le na 3-mestno kodo Klasius-SRV. Tako 

razpolagamo le s podatkom o razvrstitvi izobraževalnega programa/naziva na raven 

izobraževanja (koda KLASIUS - SRV) in področje izobraževanja (koda KLASIUS - P). Podatki se 

nanašajo zgolj na skupino različnih nazivov pridobljene izobrazbe, ki jih določata raven (KLASIUS 

- SRV) in področje (KLASIUS – P) izobraževanja.  

Prosta delovna mesta po poklicih SKP, januar - december 2014* 

Poklic SKP I - XII 2014 

7112.01 Zidar 1.905 

7112.04 Pečar 13 

7115.01 Tesar 968 

7122.03 Polagalec keramičnih ploščic 161 

7122.04 Tlakovalec 6 

7122.05 Polagalec tlakov 18 

7123.01 Izvajalec suhomontažne gradnje 503 

7131.01 Pleskar 492 

7133.01 Dimnikar 19 

8342.01 Upravljavec strojev gradbene mehanizacije 661 

8343.01 Upravljavec žerjava 118 

* ZRSZ od leta 2013 nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi, saj je dne 12. 4. 

2013 pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki 

je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Delodajalci, ki ne sodijo v javni 

sektor ali niso gospodarske družbe v večinski lasti države, tako lahko objavo prostega delovnega 

mesta zagotovijo sami, o tem pa ZRSZ ne obveščajo. Prav tako ni več mogoča primerjava s podatki 

iz preteklih obdobij. 
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Število brezposelnih oseb v gradbeništvu 

Brezposelne osebe v Sloveniji po nazivu izobrazbe KLASIUS-SRV in KLASIUS-P 

Področje izobraževanja (Klasius - P)/ 
III 

2014 

VI 

2014 

IX 

2014 

XII 

2014 
Raven izobraževanja (Klasius - SRV)/ 

Naziv strokovne izobrazbe 

582 Gradbeništvo 5.342 4.298 3.934 4.710 

11 nepopolna osnovnošolska 3 3 5   

Neznano * 3 3 5   

12 osnovnošolska 15 6 4 2 

Neznano * 15 6 4 2 

13 nižja poklicna 847 674 595 740 

betoner 7 9 8 12 

cementninar 1 

gradbeni miner 
 

1 1 

gradbinec 83 71 57 85 

krivec armature 
  

1 

krivilec armature 1 2 9 

krovec 4 1 1 2 

Neznano * 88 61 43 4 

parketar 3 3 3 

pleskar antikorozist 3 3 3 12 

polagalec asfalta 3 3 2 3 

polagalec keramičnih oblog 38 31 33 36 

pomočnik pri tehnologiji gradnje 5 5 6 11 

tesar opažev 111 88 81 91 

upravljalec gradbene mehanizacije 30 32 28 29 

upravljalec lahke gradbene mehanizacije 27 27 26 20 

upravljalec lahkih gradbenih strojev 
  

1 

upravljalec težke gradbene mehanizacije 29 24 18 13 

vgrajevalec asfalta 1 1 1 

vodar 1 1 1 1 

vzdrževalec cest 
  

2 

zastekljevalec 12 13 12 17 

zidar za zidanje in ometavanje 406 299 269 386 

14 srednja poklicna 2.610 1.996 1.802 2.302 

cementninar 1 1 1 1 

črkoslikar 18 21 20 20 

gradbinec za progovna dela 1 1 
 

2 

izolater 4 2 4 7 

izvajalec suhomontažne gradnje 9 9 6 5 

klepar-krovec 13 9 11 13 

komunalec 1 

monter gradbenih konstrukcij 1 1 1 1 

Neznano * 119 91 58 10 

pečar 67 66 73 67 

pečar-keramik 21 19 27 53 

pečar-polagalec keramičnih oblog 4 4 7 14 

polagalec podov 1 1 4 8 
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polagalec talnih oblog 4 2 1 5 

slikopleskar 332 263 250 319 

slikopleskar - črkoslikar 8 4 3 9 

stavbni steklar 3 4 3 1 

strojnik gradbene mehanizacije 137 97 98 116 

tesar 532 377 326 419 

upravljalec težke gradbene mehanizacije 1 1 1 2 

vodogradbenik 1 1 1 3 

zidar 1.120 931 827 1.130 

železokrivec 112 91 80 97 

15 srednja strokovna, srednja splošna 1.333 1.150 1.071 1.165 

črkoslikarski mojster 1 1 1 1 

gradbeni delovodja 158 131 111 127 

gradbeni tehnik 1.125 974 922 1.006 

gradbeni tehnik za nizke gradnje 2 

gradbeni tehnik za visoke gradnje 3 3 10 17 

mojster klepar-krovec 1 1 1 1 

Neznano * 32 30 21 8 

pečarski mojster 1 1 

slikopleskarski mojster 3 2 1 2 

tesarski mojster 1 1 1 
 

zidarski mojster 6 6 3 2 

železokrivski mojster 1 

16 visokošolska 1. stopnje ipd 372 327 309 342 

diplomirani inženir gradbeništva 5 10 15 16 

diplomirani inženir gradbeništva (UN) 5 3 5 11 

diplomirani inženir gradbeništva (VS) 96 75 60 65 

diplomirani inženir okoljskega gradbeništva (UN) 1 1 2 

gradbeni inženir 5 7 6 8 

inženir gradbeništva 184 166 181 194 

komunalni inženir 13 14 21 45 

Neznano * 64 51 20 1 

17 visokošolska 2. stopnje ipd. 157 135 142 156 

magister inženir gradbeništva 1 7 7 

Neznano * 20 12 9 
 

univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva 117 105 98 117 

univ. dipl. inženir vodarstva in komunalnega inženirstva 20 17 28 32 

18 visokošolska 3.stopnje ipd. 5 7 6 3 

doktor znanosti 1 1 1 2 

Neznano * 4 6 5 1 
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Enaka statistka prikaza le po drugačnem šifrantu 

 

Brezposelne osebe v Sloveniji po nazivu izobrazbe v skladu s Šifrantom poklicne in strokovne izobrazbe 

Zavoda RS za zaposlovanje 

Naziv poklicne in strokovne izobrazbe  

(Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe ZRSZ) 
III 2013 VI 2013 IX 2013 

XII 

2013 

Gradbeniki 5.844 4.828 4.321 5.019 

I. stopnja 316 259 225 343 

15201 GRADBENI DELAVEC 316 259 225 343 

II. stopnja 835 657 586 736 

25200 POMOŽNI GRADBENIK 25 22 21 25 

25201 BETONER 9 4 3 6 

25202 KRIVILEC ARMATUR 16 13 11 12 

25203 TESAR OPAŽEV 124 100 82 107 

25204 ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE 470 346 309 413 

25205 GRADBINEC 90 78 72 79 

25206 POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE 1 2 5 

25211 UPRAVLJALEC LAHKE GRADBENE MEHANIZACIJE 29 28 29 28 

25212 UPRAVLJALEC GRADBENE MEHANIZACIJE 33 31 25 24 

25213 UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE 32 30 27 31 

25231 POMOŽNI MONTER GRADBENIH KONSTRUKCIJ 1 1 

25241 POLAGALEC ASFALTA 5 3 4 4 

25261 VODAR 1 1 1 1 

IV. stopnja 2.493 1.940 1.705 2.091 

45200 GRADBENIK 30 24 22 30 

45202 ŽELEZOKRIVEC 152 129 104 112 

45203 TESAR 595 470 393 520 

45204 ZIDAR 1.465 1.135 1.010 1.263 

45205 CEMENTNINAR 3 1 1 1 

45210 STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE 198 143 134 125 

45211 STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE ZA POSTROJENJA 5 3 4 3 

45213 STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE ZA ZEMELJSKA DELA 33 23 25 23 

45214 STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE ZA PROGOVNA DELA 1 1 

45231 MONTER GRADBENIH KONSTRUKCIJ 1 1 1 1 

45232 IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE 5 7 9 10 

45241 ASFALTER 2 1 1 

45251 GRADBINEC ZA PROGOVNA DELA 1 1 

45252 PROGOVNI POSLOVODJA 1 1 

45261 VODOGRADBENIK 1 2 1 1 

V. stopnja 1.590 1.412 1.285 1.326 

55201 GRADBENI DELOVODJA 247 193 157 157 

55203 TESARSKI MOJSTER 3 1 1 1 

55205 ZIDARSKI MOJSTER 5 4 5 6 

55211 GRADBENI TEHNIK 1.299 1.180 1.091 1.125 

55221 GRADBENI TEHNIK ZA VISOKE ZGRADBE 27 26 22 24 

55231 GRADBENI TEHNIK ZA PROMETNE ZGRADBE 6 5 6 6 

55232 GRADBENI TEHNIK ZA PROGOVNA DELA 1 1 1 1 

55233 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK 2 2 2 6 
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VI. stopnja 302 262 245 240 

65201 INŽ. GRADBENIŠTVA 197 177 175 167 

65211 INŽ. GRADBENIŠTVA (VSŠ) 105 85 70 72 

65291 INŽ. GRADBENIŠTVA SPECIALIST 1 

VII. stopnja 304 291 270 272 

75201 UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA ZA ORGANIZ. IN 

TEHNOLOG.DELA 9 8 9 9 

75202 UNIV. DIPL. GOSPODARSKI INŽ. GRADBENIŠKE SMERI 9 7 6 4 

75203 UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA 130 125 119 117 

75211 UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA ZA KONSTRUKCIJE 6 6 7 8 

75221 DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA (VS) 131 124 103 110 

75231 UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA ZA PROMETNE ZGRADBE 2 2 1 1 

75241 UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA ZA HIDROTEHNIČNE 

ZGRADBE 1 

75251 UNIV. DIPL. INŽ. VODARSTVA IN KOMUNALNEGA INŽ.STVA 13 14 22 19 

75291 UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA SPECIALIST 1 1 2 

75299 MAGISTER GRADBENIŠTVA 3 4 2 2 

VIII. stopnja   1     

85299 DOKTOR GRADBENIŠTVA 1 

Bolonjski programi 4 6 5 11 

95202 DIPL. INŽ. GEODEZIJE (UN)/1.bol.st/ 1 1 1 1 

95204 DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA (VS)/1.bol.st/ 2 3 3 7 

95210 MAGISTER INŽ. GRADBENIŠTVA/2.bol.st/ 1 2 1 3 

Gradbeniki za zaključna dela 237 218 199 208 

II. stopnja 63 56 51 54 

25301 KROVEC 4 4 3 3 

25311 POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG 42 36 32 35 

25321 POMOŽNI POLAGALEC PODOV 5 5 4 4 

25331 ZASTEKLJEVALEC 12 11 12 12 

IV. stopnja 174 162 148 154 

45311 PEČAR 72 65 60 59 

45312 PEČAR KERAMIK 79 72 69 70 

45313 PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG 3 3 2 8 

45321 POLAGALEC PODOV IN TLAKOV 9 12 10 10 

45322 POLAGALEC TALNIH OBLOG 6 5 5 4 

45331 STAVBNI STEKLAR 5 5 2 3 

** Prosimo vas, da s podatki ravnate v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP). 
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Bolniški staleži v gradbeništvu (F) in industriji gradbenega materiala (del B, del C) 
V industriji gradbenega materiala in gradbeništvu je promocija zdravega načina življenja in skrb za zdrava delovna 

mesta pomembna aktivnost, saj so delovna mesta zaradi narave dela pogosto zdravju škodljiva in predstavljajo redne 

dnevne obremenitve ter delo v najrazličnejših vremenskih stanjih (megla, pršenje, mraz, vročina, …). Delavci v 

gradbenih dejavnostih pa so pri svojem delu izpostavljeni težkim obremenitvam, različnim vremenskim vplivom, delu v 

prisiljenem položaju, ropotu ter delu v vlagi in zaprašenosti, in počitku z malico ob različnih urah vsak dan (skladno z 

delovnim procesom tega dne) zaradi katerih je med temi delavci veliko odsotnosti zaradi mišično kostnih obolenj.  

 

Spodbujanje preventivnih ravnanj in njihovo izvajanje lahko na dolgi rok zmanjšata absentizem iz tega naslova, 

delavcem pa omogočita zdravo življenje tudi v starosti in v podobni fizični kondiciji kot v ostalih gospodarskih panogah. 

V povprečju je bolniški stalež v industriji gradbenega materiala in gradbeništva v letu 2013 trajal 22,8 delovnih dni, 

povprečje za Slovenijo pa je znašalo 13,7 delovnih dni. Bolniški stalež za bolezni mišičnokostnega sistema in vezivnega 

tkiva je v letu 2013 v industriji gradbenega materiala in gradbeništvu skupaj znašal 150 270 delovnih dni, oziroma v 

povprečju kar 34 dni odsotnosti za en primer. 

 

Z namenom vzpodbujanja promocije zdravja na delovnem mestu in zmanjševanja odsotnosti z dela v celotni gradbeni 

panogi za delodajalce in delojemalce, so Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti, Zbornica varnosti in zdravja pri delu 

ter GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pripravili projektni predlog za razpis ZZZS odprt do 

9.3.2015.  
 

Nakaj statistik o bolniških staležih pa v tabeli spodaj. 

 
Več: http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/66911  
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Pesimizem gradbenega sektorja preseneča 
Anketa SKEP GZS o pričakovanjih v gradbeništvu in inženiringu, izvedena v februarju 2015, kaže na pesimizem med 

anketiranimi ter dokazuje, kako preveč so podjetja v tem trenutku vezana na evropska sredstva in na planirane projekte 

države. Kratkoročnost pogodb in iztekanje shem EU v 2015 izkazujejo tudi rezultati anketiranih podjetij, saj ima ob 

sedanji ravni sklenjenih pogodb in pričakovanih naročilih zagotovljeno delovanje podjetja do 4 mesecev 39 % družb, 

polovica od 6-9 mesecev, le 4  % 1 leto in le pri 7 % podjetij poslovanje ni ogroženo. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je 

sedanje stanje in obseg pričakovanih naročilih le za šestino podjetij višji kot v 2014. Glavnina podjetij torej pričakuje 

manj poslov. Da je bilo 2014 ponovno zelo uspešno v gradbeništvu, ki ga ne bo zlahka ponoviti, izkazujejo tudi 

pričakovanja družb v 2015 in 2016, ki so zelo pesimistična. Kar 81 % družb meni, da bodo prihodki v 2015 nižji kot v 

predhodnem letu, za 2016 je takih 65 %. Prihodki na tujem trgu naj bi se jim v 2015 zmanjšali - to meni 73 % družb, ter 

v 2016 kar 82 %. Trend zmanjševanja zaposlenih naj bi se nadaljeval – v 2015 jih bo 67 % družb odpuščalo, v 2016 še 

več, 75 % družb. 

 

Planirana realizacija podjetja v letu 2015 glede na leto 2014 pri naslednjih kategorijah  

Indeks (2015/2014)  

 
 

Planirana realizacija podjetja v letu 2016 glede na leto 2015 pri naslednjih kategorijah  

Indeks (2016/2015)  

 
Več makroekonomskih vsebin v Konjunkturnih gibanjih, marec 2015 

http://skep.gzs.si/slo/konjunkturna_gibanja  
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Napovednik nekaterih panožnih dogodkov v Sloveniji 
 

GZS - GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (člani poslovni subjekti) www.gzs.si 

 Glej KOLEDAR DOGODKOV  http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/kljucni_dogodki/koledar_dogodkov  
  

 GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov www.gzs.si/zgigm  
 

V okviru projekta Zdravi na kvadrat –  

Združenje kemijske industrije, Športne zveza Ljubljana in Razgibajmo Ljubljano  

vas ob svetovnem dnevu zemlje vas vabimo na 

DAN ZDRAVJA IN ŠPORTA  

 

22. april 2015 OD 10h do 18h 

na stadionu MORS (za GZS stavbo) 
 

• Svitovo debelo črevo (osveščanje ljudi) 

• meritve (krvni tlak, maščobe, kostna gostota) 

• svetovalnica (prehrana, zdrav življenjski slog) 

• test hoje na 2 km  

• delavnica nordijske hoje 

• delavnica teka 

• športne aktivnosti s športnimi društvi 

• glasba (ozvočenje z animacijo) 

• piknik prostor (hrana bo plačljiva) 

• brezplačne degustacije 

 

Vse aktivnosti so brezplačne! 

Pridite športno oblečeni! 

Prinesite odeje za piknik! 

 

Več info na 01 5898 401: Alenka Dovč, zdravi2@gzs.si  

 

 
 
 
Projekt »Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu – zdravi na kvadrat« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo 
zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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CPU Center za poslovno usposabljanje pri GZS www.cpu.si  

Več: http://new.cpu.si/seminars/  

 

 

OSVEŽITVENO USPOSABLJANJE ZA DELOVODJE IN SKUPINOVODJE 

 

Naloga delovodje je, da načrtuje, pripravi, organizira in nadzira lastno delo, delo na terenu ali  

delavnici. Delovodja mora znati poiskati, primerjati in selekcionirati različne vire informacij. 

Od njega se pričakuje, da obvlada metode in tehnike vodenja skupine, obrata ali delavnice in 

da skrbi za motiviranje in razvoj sodelavcev. Pretežen del njegovega delovnika obsega tudi 

sporazumevanje s sodelavci in naročniki, v veliko primerih pa je delovodja odgovoren tudi za 

prenašanje znanj in izkušenj na sodelavce, nove delavce, dijake in študente. 

 

Delovodje obvladajo strokovna znanja, manjkajo pa jim znanja s področja vodenja, 

komunikacije, motivacije…. 

 

V ta namen smo za delovodje pripravili 10 - urno delavnico, kjer bodo udeleženci osvajali in urili kompetence in 

spretnosti s področja vodenja, komunikacije in motivacije. 

KAJ PRIDOBIJO UDELEŽENCI: 

 Osvojili bodo ciljno vodenje, ki ima za posledico višjo produktivnost in optimiranje stroškov. 

 izboljšali bodo svoje komunikacijske veščine, 

 izboljšati bodo metode in tehnike motiviranja, 

 naučili se bodo ustvarjati tim odličnih sodelavcev, 

 naučili se bodo obvladovati čas in učinkovito organizirati lastno delo in delo sodelavcev. 

VSEBINA DELAVNICE: 

1. Vodenje, 

2. motivacija, 

3. komunikacija kot orodje za povečanje učinkovitosti, 

4. reševanje problemov in konfliktov, 

5. organizacija lastnega dela in dela sodelavcev. 

VABLJENI: 

 Delovodje 

 Skupinovodje 

 Izmenovodje    

 Vodje oddelkov 

na področju gradbeništva, elektroenergetike in elektroindustrije, strojništva in živilsko – predelovalne industrije, papirna 

industrija, komunala. 

KDAJ IN KJE?  

Sobota, 18. april  2015 od 8.00 do 16.00 

GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, 

Ljubljana 

PREDAVATELJ:  

Vladimir Pirc, dipl. org. dela, prihaja iz gospodarstva in si je izkušnje pridobival na vodilnih mestih v trženju in vodenju 

podjetij. Kariero gradi na delu z ljudmi, z uporabo organizacijskih metod in tehnik za področje vodenja, organizacije in 

komunikacije. Zelo je uspešen pri usposabljanju vodij, z namenom zviševanja lastne učinkovitosti in uspešnosti ter 

uspešnosti njihovih sodelavcev. Pri tem prenaša teoretična izhodišča, ki so podkrepljena z dolgoletnimi izkušnjami iz 

prakse na udeležence,  

DODATNE INFORMACIJE: Urška Kavčič Rihar: 01 58 97 652 

e-pošta: urska.kavcic-rihar@cpu.si 

 

IZKORISTITE  MOŽNOST UGODNE INTERNE IZVEDBE DELAVNICE V VAŠEM PODJETJU. 
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Drugi panožni dogodki: 

 
Zbornica varnosti in zdravja pri delu  pripravlja  dne 15. aprila 2015  s pričetkom ob 9 uri v Koloseju v Ljubljani 

strokovni posvet o varnosti in zdravju pri  z izjemno zanimivimi in aktualnimi temami. Posvet bo organiziran v 

sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti  ter Inšpektoratom RS za delo. 

Tematika:  

• Poročilo IRSD in planiranje akcije inšpektorata RS za delo 

• Ekološke preiskave delovne ga okolja – pogled IRSD na izvedene preiskave in interpretacijo  rezultatov ter 

skladnost  s predpisi 

• Strokovni pristop izvajalca ekoloških preiskav na delovnih  mestih- praktični primer 

• Integrirana ocena tveganja  za varnosti  in zdravje pri delu  

• Promocija zdravja na delovnem mestu- predstavitev podjetja, ki je prejelo nacionalno priznanje za dobro 

prakso in prejemnik nagrade za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu  

• Izgradnja varnostne kulture v podjetju, temelj uspeha na področju varnosti in zdravja pri delu in predpogoj za 

uspešnost podjetja  

Posvet je namenjen strokovnim delavcem varnosti in zdravja pri delu, direktorjem podjetij, vodjem delovnih procesov, 

izvajalcem medicine dela. Detaljni program: http://www.zbornica-vzd.si/    
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19. marec 2015 Gradbena pogodba   

26. marec 2015 Uporaba standardnih pogodb po FIDIC pogojih (Maribor)  

31. marec 2015 Spremenjena pravila stroke za hišno napeljavo pitne vode  

07. april 2015 Zaščitni ukrepi pred elektromagnetnim impulzom 

14. april 2015 Prezračevanje stanovanjskih stavb 

21. april 2015 Urbanistični kriteriji za umeščanje objektov v prostor 

23. april 2015 
Strokovni ogled 110/20 kV RTP Mengeš in tovarne CALCIT v Stahovici, 

Kamnik 

Več: http://www.izs.si/izobrazevanja/izobrazevanja-izs/koledar-izobrazevanj-izs/    

 

10.aprila 2015 bo v Ljubljani, v Kristalni palači potekal 

"STRATEŠKI FORUM 2015 - Energetska prenova stavb ali novogradnja?", 
ki ga organizira Inženirska zbornica Slovenije. 

 

Vabilo s programom je objavljeno tukaj: 

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/aktualno/aktualno-leto-2015/Vabilo_SF_2015_www.pdf 

 

Udeležba je brezplačna ob predhodni prijavi. Prosimo izpolnite prijavnico tukaj: 

http://www.izs.si/nc/dogodki/strateski-forum/prijavnica/ 
 

 
 

 
 
Brezplačna delavnica za MSP in upravne organe 18. marca 2015.Na Institutu "Jožef Stefan" bo v sredo, 18. 3. 2015, 

potekala brezplačna delavnica "Podpora MSP pri razvoju eko-inovativnih rešitev ter financiranju ukrepov URE in OVE". 

Delavnica, na kateri se bo govorilo tudi o energetskem pogodbeništvu v Sloveniji in primerih dobre prakse le-tega, bo v 

veliki predavalnici Instituta "Jožef Stefan" na Jamovi cesti 39 v Ljubljani, z začetkom ob 9. uri 
http://www.transparense.eu/tmce/Slovenia/Novice/Vabilo_na_delavnico_MSP_-_URE_in_OVE_18.3.2015.pdf  
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Panožne publikacije v pomoč (EU KNJIGARNA http://bookshop.europa.eu-

brezplačna gradiva) 
 

PRIMERJAVA VLAGANJA V TRANSPORTNO IN ELEKTRIČNO INFRASTRUKTURO za vse države Evropske unije, izbor 

primerjav za Slovenijo in Avstrijo. 
 
   
 
 

 
http://bookshop.europa.eu/en/infrastructure-in-the-eu-

pbKCAH14203/?CatalogCategoryID=WmMKABstNjAAAAEjNZEY4e5L  
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