
Poslovanje gradbeništva 
in industrije gradbenega 

materiala v letu 2018

Ljubljana, julij 2019

 
 

AXIS Podjetje v koraku z digitalizacijo gradbenih procesov   
 AXIS je inženirsko svetovalno podjetje, ki se ukvarja z razvojem, trženjem in 

uvajanje lastnih programskih orodij za upravljanje gradbenih investicij ter 
izvajanjem storitev projektnega vodenja in stroškovnega inženirstva v 
gradbeništvu. Naše stranke so zasebni in javni investitorji, izvajalska 
gradbena in projektantska podjetja ter finančne in druge institucije, ki se 
ukvarjajo z gradbenimi investicijami in načrtovanjem infrastrukturnih 
objektov. Naši zaposleni inženirji imajo bogate izkušnje iz velikih izvajalskih 
podjetij, specializiranih informacijskih okolij in pomembnih investitorskih 
organizacij. Teoretična znanja in pridobljene izkušnje smo združili v sodobno 
disciplino stroškovnega inženirstva kot pomemben del projektnega 
vodenja. V prakso in k našim strankam pa jo prenašamo z uporabo lastnih 
informacijskih sistemov »XPERT« za vodenje gradbenih investicij in 
»MAXIMUS« za upravljanje javne infrastrukture. 

 

Prva digitalna baza znanja v gradbeništvu  XBASE 
Raziskujemo različna področja gradbene stroke, kot so 
gradbena, obrtniška, strojna in inštalacija dela ter znanje 
zbiramo v sistematično urejeni in hierarhično strukturirani 
bazi podatkov XBASE. Našim strankam nudimo podatke o 
kalkulativnih in stvarnih proizvodnih virih kot so materiali, 
delo, stroji, in prevozi, številne gradbene normative in druge 
stroškovne analize. Po konceptu parametrov razvijamo 
lastno standardizacijo popisov del, ki jo zagotavljamo našim 
strankam. Hkrati pa vsakemu uporabniku naših produktov 
omogočamo, da bazo dopolnjuje z lastnimi opisi. 

 

 

XPERT Integralna rešitev za portfeljsko upravljanje projektov 
  XPERT je projektni informacijski sistem za upravljanje gradbenih 

investicijskih projektov. Namenjen je podpori pri upravljanju in poslovanju 
v vseh fazah investicijskega procesa, uporabljajo pa ga lahko vsi deležniki v 
procesu gradnje. V povezavi z orodji za terminsko planiranje (MS Project), s 
pregledovalniki BIM modelov (BIM Vision), s povezavo s poslovnimi sistemi 
(ERP) in uporabo pisarniških orodij (MS Office – Word, Excel) ter s spletnimi 
projektnimi portali za komunikacijo in dokumentacijo na projektu (MS 
Share Point), predstavlja XPERT povezano informacijsko rešitev (CERP) za 
gradbeništvo. 
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Blueprint All.Construction
Strateška usmeritev v razvoj strokovnih spretnosti v gradbeništvu

Projekt Blueprint All.Construction 
združuje tri krovne sektorske organizacije 
Evropske unije, skupaj z devetimi 
nacionalnimi sektorskimi predstavniki 
in dvanajstimi ponudniki poklicnega in 
izobraževalnega usposabljanja, iz dvanajstih 
držav EU. Skupaj bodo sodelovali pri 
razvoju novega sektorskega strateškega 
pristopa za sodelovanje znanja in spretnosti 
v gradbeni industriji. Projekt bo podpiral tudi 
boljše usklajevanje med potrebami po znanju 
podjetij in spretnosti, ki jih zagotavljajo centri za 
usposabljanje.

Projektni pristop bo urejen s strategijo sektorskih 
spretnosti, ki bo združila izkušnje, pridobljene 
pri drugih pobudah in predstavljena s celostnim 
pristopom, pri čemer bo opredelila politične, 
gospodarske, socialne, tehnološke, pravne in okoljske 
dejavnike, ki lahko vplivajo na sektorske spretnosti in 
ponudbo usposabljanja.

V okviru partnerstva bo oblikovano zavezništvo za sektorske 
spretnosti, ki je potrebno gonilo za trajnostno sektorsko 
strategijo in izvajanje načrta.

ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 4 leta,  
od januarja 2019 do decembra 2022

ŠT. PROJEKTA:  
Erasmus + SSA, LOT 3, 600885-EPP-
1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B

URADNO SPLETNO MESTO: 
www.constructionblueprint.eu

Spletna predstavitev projekta s 
strani koordinatorja projekta:  

Podpora Evropske komisije pri pripravi tega projekta ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev,  
in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 
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