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GZS podelila že 383 spričeval za 
gradbene delovodje
Vsi z uspešno opravljenim delovodskim izpitom in najmanj 5 let delovnih 

izkušenj se lahko vpišejo v imenik vodij del na GZS - ZGIGM.
Jože Renar, GZS - Zbornica gradbeništva in IGM

Gradbeni zakon je prinesel novo definicijo reguliranih 

poklicev v gradbeništvu, ob enem pa zahteva za vse 

posamezne regulirane gradbene poklice obvezen 

vpis v ustrezne registre, ki jih vodijo na ZAPS, IZS, 

OZS in GZS - Zbornici gradbeništva in industrije 

gradbenega materiala (ZGIGM). Z junijem 2020, ko bo 

zakon v celoti stopil v veljavo, pa bo pogoj za izvajanje 

dejavnosti gradenj v gradbenemu podjetju zapo-

slitev za polni delovni čas vsaj enega posameznika, 

vpisanega v imenik vodij del ali na IZS ali na OZS ali na 

GZS - ZGIGM. V odvisnosti od zahtevnosti gradbenega 

projekta ali od vloge izvajalca v procesu gradnje, so 

lahko vodje del le tisti, ki so vpisani v imenike IZS, OZS 

in GZS ZGIGM.

Podjetja se morajo na spremembe pravočasno 

pripraviti

Podjetja, ki se temu ne bodo prilagodila, ne bodo več 

smela izvajati del v gradbeništvu. Zato je prav, da se 

v podjetjih na nove zahteve pravočasno pripravijo in 

uredijo svojo kadrovsko zasedbo tako, da bodo lahko 

še naprej nemoteno in zakonito opravljali svojo dejav-

nost tudi po juniju 2020. Za vpis v registre reguliranih 

gradbenih poklicev mora posameznik izpolnjevati 

zahtevane pogoje, vezane tako na izobrazbo kot 

pridobljene izkušnje pri izvajanju gradbenih projek-

tov. V Slovenji je preko 7 tisoč gradbenih podjetij 

in vsa, razen tistih, ki izvajajo zaključna dela, bodo 

morala po juniju 2020 polno zaposlovati najmanj 

enega, ki bo vpisan v enega od imenikov reguliranih 

gradbenih poklicev.

Proces izobraženja zahteva svoj čas in podjetja, ki 

še nimajo nobenega polno zaposlenega z reguliranim 

gradbenim poklicem, bodo morala to urediti v zelo 

kratkem času. Razpoložljivih kadrov na trgu je malo, 

zato se bodo morala ozreti tudi po svojih zaposlenih 

in jih ustrezno izobraziti. 

GZS - Center za poslovno usposabljanje 

vabi k vpisu

Glavna naloga GZS - Centra za poslovno usposablja-

nje (CPU) je izobraževanje za potrebe gospodarstva. 

Jeseni vas tako vabimo, da si pridobite potrebna 

znanja in kompetence nove generacije Gradbenih 

delovodij. Gospodarska zbornica Slovenije že od 

leta 2002 izvaja izpite za kandidate, ki si želijo po tej 

poti pridobiti srednjo strokovno izobrazbo in naziv 

delovodja. 

Vpis v imenik vodij del na GZS - ZGIGM

Vsi tisti, ki uspešno opravijo delovodski izpit in imajo 

najmanj pet let delovnih izkušenj, se lahko takoj po 

opravljenem delovodskem izpitu vpišejo v imenik 

vodij del na GZS - ZGIGM. Gradbeni delovodja izpol-

njuje tudi kadrovski pogoj za mentoriranje dijakov 

oz. vajencev, ki opravljajo praktično usposabljanje na 

delovnem mestu. gg

Pridobitev naziva 
gradbeni delovodja 

in vpis v Imenik vodij 
del na GZS - Zbornici 

gradbeništva 
in industrije 
gradbenega 

materiala, 
omogoča nemoteno 

poslovanje vašega 
gradbenega podjetja 

tudi po juniju 2020, 
ko bo Gradbeni 

zakon stopil v polno 
veljavo. 

Več informacij o izobraževanju za pridobitev naziva 

Gradbeni delovodja:

Urška Kavčič Rihar

01 58 97 652

urska.kavcic-rihar@cpu.si

www.cpu.si

Več informacij 
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