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SEJMU GRADBENIŠTVA IN GRADBENIH MATERIALOV MEGRA BO ŠIRILO OBZORJA GRADITELJSTVA!
Sredi januarja je v prostorih Gospodarske zbornice
Slovenije potekal 2. sestanek programskega sveta 22.
mednarodnega sejma gradbeništva in gradbenih

Poudarek razstave bo na novih materialih, ki se bodo vse bolj
ali pa se še bodo začeli uporabljati zaradi velikih klimatskih
sprememb. Obiskovalci bodo večkrat dnevno na predavanjih, s
strani uglednih strokovnjakov, dobili praktične nasvete, kako

materialov - MEGRA. Udeležili so se ga predstavniki

graditi nizkoenergijske objekte in kako v obstoječih varčevati z

institucij, ki bistveno sooblikujejo strokovno podobo

energijo.

tega najpomembnejšega gradbenega sejma na stičišču
štirih držav.
Sejem MEGRA prinaša v Gornjo Radgono od 31. marca
do 4. aprila 2009 obširno predstavitev gradbene in
komunalne mehanizacije, materialov in elementov za
gradbeništvo, izolacij, gradbene opreme in orodij,

•

predstavljal znake kakovosti v graditeljstvu, ki so neobvezen
certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka za
označevanje najboljših izdelkov in storitev slovenskega
graditeljstva.
•

kovin, klepar-krovec, slikopleskar, lončar)

ogrevanje in hlajenje, stavbnega pohištva, notranje
posebnimi razstavami in strokovnimi dogodki bodo
poudarjeni varčne hiše, nizkoenergijska gradnja,
obnovljivi viri energije, kritine in varstvo okolja.
Ponudnike in investitorje bodo povezala številna
poslovna in strokovna srečanja. Bogate bere nasvetov
za nizkoenergijsko gradnjo bodo brezplačno deležni

Predstavitev deficitarnih poklicev (zidar, tesar, mizar,
inštalater strojnih inštalacij, avtoserviser, oblikovalec

opreme za urejanje okolja, inštalacij, opreme za
opreme, ter zaključnih del in sanacij v gradbeništvu. S

Predstavitev znakov kakovosti v graditeljstvu

Gradbeni inštitut ZRMK bo na svojem razstavnem prostoru

•

Sejem obrti in podjetništva

Organizator: Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska
Sobota
•

Prikaz dela kleparjev in krovcev

Organizator: Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije
•

Razstava energetsko varčnih hiš

Razstava v organizaciji Pomurskega sejma bo predstavila
strukturo in presek hiše od konstrukcije, izolacijskih in

vsi obiskovalci. Sejem bodo popestrila različna

gradbenih materialov, kritine, ogrevanja in hlajenja, do barv,

tekmovanja.

lepil, talnih oblog ter notranjih in zunanjih ometov. Prikazana

Prisotni so se dogovorili za okvirni strokovni in

bo tudi ureditev okolice objekta.

spremljajoči sejemski program, ki se bo do prireditve
še nadgrajeval in dopolnjeval.
VSE DNI SEJMA:
•

Razstava nizkoenergijske gradnje in varčevanja z
energijo

•

Brezplačna energetska svetovanja vsak dan od 10.00 do
18.00

Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK, ENSVET

•

Predstavitev slovenskega gradbenega poklicnega,
srednjega in univerzitetnega izobraževanja

Na skupnem razstavnem prostoru bo ob predstavitvah
posameznih šol v sodelovanju dijakov nastajal skupni
graditeljski projekt. Osnovnošolcem bodo namenjene
graditeljske ustvarjalne delavnice.
•

tekmovanje z mini bagerji in viličarji

Več o okvirnem strokovnem programu na sejmu:
http://www.pomurski-sejem.si/slo-megra/megra_strok.htm
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Zbiranje predlogov za spremembo zakonodaje: ZRud-B
Avtor: Borut Gržinič
Direktorat za energijo na Ministrstvu za

Prosimo vas, da nam iz izkušenj, ki jih imate z

gospodarstvo pripravlja v letošnjem letu

uveljavljanjem in določili tega zakona,

spremembe Zakona o rudarstvu (UL RS 98/04 –

posredujete vaša stališča, predloge za

UPB in 68/08).
68/08) V ta namen je bila tudi Zbornica

spremembe ali predloge za nove vsebine zakona.

gradbeništva in industrije gradbenega
materiala povabljena v delovno skupino, ki bo

Prosimo vas, da nam vaše prispevke posredujete

obravnavala predloge sprememb zakona.

najkasneje do:

Glede na to, da sami predlogi sprememb še

5. marca 2009

niso oblikovani, lahko v tej fazi kot možne
v naše uredništvo po elektronski pošti na naslov
zgigm@gzs.si ali z navadno pošto na sedež
ZGIGM..
ZGIGM

spremembe predlagamo vse, kar se vam zdi,
da v zakonu ni ustrezno rešeno ali je
pomanjkljivo rešeno ali pa v zakonu sploh ni
rešeno.

Dobro obveščeni: napoved okrogle mize in izida publikacije
Avtor: Borut Gržinič
Za mesec marec pripravljamo

V kolikor imate kakršnekoli predloge in ideje za

okroglo mizo na temo:

rešitev sedanjega stanja, nam sporočite čimprej
po elektronski pošti na zgigm@gzs.si .

Dileme pri rešitvah sedanjega neugodnega stanja
*******************************

in nadaljnjih usmeritvah na področju
stanovanjske izgradnje
izgradnje:
gradnje Nova stanovanjska

V začetku mesecu marca napovedujemo
izid publikacije:

politika – izziv in rešitev!,
rešitev!,
ki se bo vršila

Konjukturna gibanja, februar 2009
v petek, 20. marca 2009 ob 10,00 v Poslovni oazi
V publikaciji je del vsebine namenjen tudi

stavbe GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.
Ljubljana.

konjukturnim gibanjem v gradbeništvu, tj.
Na okrogli mizi bodo s svojimi prispevki in

vrednosti opravljenih del, izdanim gradbenim

predlogi sodelovali:

dovoljenjem, ...

-

predstavniki GZS in ZGIGM

-

predstavniki sindikatov;

-

predstavniki ministrstev in Vlade RS;

-

predstavniki stanovanjskih skladov;

-

predstavniki finančnih institucij;

-

strokovnjaki

različnih

Publikacijo izdaja SKEP Analitska skupina GZS

usmeritev

področja stanovanjske gradnje.

Več o publikacijah SKEP:
http://www.gzs.si/slo/storitve/poslovne_informa
s

cije/analize_napovedi_skep/analize_in_glavni_ek
onomski_kazalci

Vabila na okroglo mizo bodo posredovana takoj,
ko bodo predstavniki potrdili svojo udeležbo.
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Vroče: Kitajska - prijavite se na odprte projekte za obnovo
popotresne Sečuanske province
Avtor: Valentina Smrkolj
EU Projektni inkubacijski center (EUPIC) iz Chengduja Dodatne informacije v zvezi s posameznimi
na Kitajskem nam je poslal spisek 300 aktualnih

projekti lahko dobite neposredno na navedenih

državnih projektov – tenderjev, ki so namenjeni

telefonskih številkah oziroma preko pisarne EUPIC:

obnovi province Sečuan, ki jo je lani maja prizadel

Ms. Grace Yi

uničujoči projekt.

EU Coordinator
EU Project Incubation Centre

Navedeni projekti so sedaj odprti za pridobivanje

Add: Building 2A, Chengdu Hi-Tech Incubator,

najugodnejših izvajalcev in tudi slovenska podjetja

Tianfu Avenue, Chengdu, Sichuan, P.R.China

lahko preko naštetih kontaktov oziroma preko

610041

EUPIC-a pridobijo dodatne informacije v zvezi s

T: +86 28 8533 6792

kandidaturo za sodelovanje v okviru posameznih

F:+86 28 8533 6767

projektov.

E: grace_yi@eupic.org.cn
www.eupic.org.cn

300 razpisanih projektov je razdeljenih predvsem na
naslednje sklope:

Evropski projektni inkubacijski center (EUPIC) je
neprofitna trgovinska promocijska organizacija, ki

•
•
•

izgradnja prometne infrastrukture (ceste,

je bila ustanovljena ob koncu leta 2006. Podpirajo

železnice, letališča,…)

jo tako Evropska unija kot Kitajski državni

javna komunalna infrastruktura (čistilne

tehnološki in znanstveni urad, Kitajski državni

naprave, kanalizacija, deponije,…)

trgovinski urad, Vlada sečuanske province, mestna

eksploatacija naravnih virov in surovin in

oblast Chengduja in Hi-tech industrijski center

kemično predelovalna industrija

•

•

•
•
•

tega mesta. EUPIC je edini evropski inkubacijski
industrijski projekti (kovinsko predelovalna in center na Kitajskem, sodeluje pa s 26
elektro industrija, gumarska in plastična
organizacijami iz 26 evropskih držav, med drugim
industrija, kontrola zračnega prometa,….)

tudi z Gospodarsko zbornico Slovenije. Njihova

agroživilska in kmetijska industrija

osnovna naloga je pomoč in pospeševanje

(živinoreja, sadjarstvo, proizvodnja sokov,

sodelovanja med evropskimi in kitajskimi podjetji,

gobarstvo,…)

poleg tega pa pomagajo vsem zainteresiranim pri

inkubacijski proizvodno-razvojni centri –

vključevanju v evropsko-kitajske programe

tehnološki parki

sodelovanja.

moderna logistika – logistično transportni
centri

Podrobni opisi in vrednost posameznih projektov

kulturna in turistična dejavnost.

so na voljo na
http://www.gzs.si/slo/storitve/43241
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Priporočamo udeležbo

Poročilo o industrijskem razvoju bo predstavil g.

Avtor: Metka Jerina, v.d. generalnega

Donocik, vodja UNIDO programa za Evropo in nove
neodvisne države. Med govorniku bodo še mag. Mateja

Vabimo vas na delavnico:

Čepin, direktorica Centra za konkurenčnost pri GZS, g.

Izzivi mednarodnega razvojnega sodelovanja

Vinanchiarachi,

ki bo v

grozda

v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije
Naraščajoči pomen držav v razvoju in tranzicijskih
držav kot lokacij za proizvodnjo, nabavnih in
prodajnih trgov slovenskih gospodarskih družb
predstavlja izziv in hkrati nalogo, da se glede na
izzive vzpostavijo prilagojene podporne storitve. To
doseže

mednarodnega

s

kooperacijo

razvojnega

akterjev

sodelovanja,

ob

upoštevanju razvojnih ciljev Republike Slovenije na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki
vključuje med drugim tudi cilj »boj proti revščini v
državah

v

razvoju

s

podpiranjem

njihovega

gospodarskega in družbenega razvoja«.
Na

delavnici

bodo

predstavljene

naslednje

gospodarskih

družb

teme/vsebine:
-

Način

vključevanja

mednarodno

-

razvojno

v

Slovenije,

Horžen,

ter

ga.

Tanja

Permozer,

razvojno

sodelovanje,

iz

Ministrstva

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 04.03.2009 (na
e-pošto: Majda.Sinkovec@gov.si oz. telefon 01/ 400 35
42 ali Tea.Zver@gzs.si oz. telefon 01/58 98 164).
Gradiva za delavnico bodo na voljo v elektronski obliki
na dan predstavitve na spletni strani Ministrstva za
gospodarstvo (www.mg.gov.si).
PROGRAM:
9.30 -

Registracija udeležencev

10.00
10.00 -

Uvodni pozdrav,
pozdrav mag. Mateja Čepin,

10.05

direktorica GZS – Center za
konkurenčnost

10.05 -

Uvodni pozdrav,
pozdrav ga. Metka Jerina, v.d.

vsebine,

10.10

generalnega direktorja, Direktorat za

in

način

vključevanja

gospodarskih družb v mednarodno razvojno

ekonomske odnose s tujino, Ministrstvo

sodelovanje).

za gospodarstvo Republike Slovenije

Predstavitev poročila o industrijskem razvoju

10.10 -

Razvojna pomoč in gospodarstvo,
gospodarstvo ga.

10.30

Tanja Permozer, vodja Sektorja za
multilateralne ekonomske odnose in g.

organizacije združenih narodov za industrijski

Toni Horžen, razvojno sodelovanje;

razvoj - UNIDO . Predstavitev je osredotočena

Ministrstvo za gospodarstvo Republike

na proizvodnjo dejavnost oz. obravnava nove

Slovenije

industrijske izzive za

države

v

razvoju;

vodilni avtor poročila Profesor Paul Collier,

10.30 -

Pozdrav predstavnika UNIDO,
UNIDO g. Grzegorz

10.35

Donocik, vodja UNIDO programa za
Evropo in nove neodvisne države (NIS)

Univerza Oxford, Združeno Kraljestvo).
Primer dobre prakse mednarodnega razvojnega

10.35 -

IDR poročilo 2009,
2009 g. J. Vinanchiarachi,

sodelovanja:

11.10

glavni svetovalec generalnega direktorja

mednarodni

tržni

dostop

za

dobavitelje komponent v avtomobilski industriji
v

Srbiji.

(Avtomobilski

grozd

Slovenije

se

uspešno vključil v projekt UNIDO, ki se izvaja v
Srbiji in med
strokovnjake;

izvajalci vključuje slovenske
iz

prve

roke

boste

za

12.20 h.

(izvedeli boste novosti, ki se nanašajo na
pogoje

vodja

gospodarstva). Delavnica se bo končala predvidoma ob

sodelovanje

2009 (Industrial Development Report - IDR)

-

generalnega

Sektorja za multilateralne ekonomske odnose in Anton

(konferenčna dvorana A - Triglav)

lahko

svetovalec

direktorja UNIDO, g. Bušen, direktor Avtomobilskega

ponedeljek, 09. marca, ob 10.00 uri

se

glavni

UNIDO
11.10 -

Odmor

11.30
11.30 -

Primer dobre prakse:
prakse Srbija - Avtombilski

11.50

grozd Slovenije, g. Dušan Bušen, direktor

prejeli

ACS

informacije o izkušnjah na podlagi sodelovanja

11.50 -

Razprava

slovenskih izvajalcev razvojnega sodelovanja v

12.20

(vprašanja in odgovori)

konkretnem primeru).
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Avtor: GZS - Center za konkurenčnost

Avtor: Matej Rogelj

V sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo,

Gospodarska delegacija na Kosovo, Priština, 18. - 19.

znanost in tehnologijo vas vabimo na

marec 2009

Predstavitev programov EUREKA in
EUROSTARS,

NAMEN: V želji, da bi spodbudili interes slovenskih
podjetij ter jim približali poslovno okolje in

ki bo v torek, 17. marca 2009, ob 9.00 uri na

priložnosti na Kosovu, GZS v sodelovanju z

Gospodarski zbornici Slovenije, dvorana A/I.

Gospodarsko zbornico Kosova ter sponzorji

nadstropje
nadstropje

organizira obisk poslovne delegacije na Kosovu.

Eureka je mednarodna tehnološka iniciativa za

Delegacijo bo vodil mag. Samo Hribar Milič, generalni

področje raziskav in razvoja, s ciljem pospešitve

direktor GZS
GZS in spremljal Miroslav Kert, nekdanji

kooperacije med podjetji in raziskovalnimi

direktor Kasabanke Priština (sedaj NLB) in predstavnik

institucijami.

GZS v Prištini.

EUREKA deluje v okviru skupnega evropskega
raziskovalnega prostora (ERA) in je za razliko od

PROGRAM: Zaradi nerodnih terminov letalskih

Evropskih okvirnih programov za raziskave in razvoj

povezav želimo v koncentrirani obliki izvesti

usmerjena predvsem v tržno realizacijo znanj skozi

popoldanski in dopoldanski program delegacije, ki bo

konkretne inovacijske projekte, ki zagotavljajo

okvirno obsegal:

konkurenčne tehnologije in izdelke –

18.3.2009 - popoldne in zvečer (hotel
hotel Gorenje Niti

njihovo uporabo, sodelovanje, prenos znanja.

Tiki Company)
•

podjetja Buçaj, namestitev

Eurostars - program za podporo malim in srednje
velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj, v

zbor na letališče Ljubljana (vzlet 13:15), ogled

•

individualni programi gospodarstvenikov,

okviru iniciative EUREKA.

večerno srečanje delegacije in gostov

Program EUROSTARS omogoča sofinanciranje za tržno

(predstavitev Slovenskega poslovnega kluba

orientirane industrijske raziskave in razvoj s

na Kosovu, srečanje s slovenskim

posebnim poudarkom na malih in srednje velikih

veleposlanikom, idr )

podjetjih, ki jih izvajajo le-te. Predmet sofinanciranja

19.3.2009 – zjutraj, dopoldne (kongresni
kongresni center

so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno

hotela Gorenje Niti Tiki Company)

razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko

•

področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov
proizvod, postopek ali storitev.

poslovna konferenca in bilateralna srečanja
(uradni jezik konference je angleški)

•

13.00 odhod na Aerodrom Priština (vzlet ob
15:45)

Programa bosta predstavila
predstavila dr. Aleš Mihelič in Petra

INFORMATIVNI STROŠKI potovanja v okviru delegacije

Žagar iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in

(letalski prevoz in nočitev z zajtrkom) znašajo do

tehnologij.

520€. Kotizacija za stroške organizacije, najemov,

Začetek predstavitve je ob 9.00 uri,

pogostitve in lokalnih transferov je 200 € Kotizacijo

predviden zaključek pa ob 11.00.

plačate ob prijavi udeležbe na TRR GZS 029240017841495, sklic 1510-30.

Prosimo da svojo udeležbo potrdite najkasneje do
petka, 13.03.2009 na e-naslov

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na

jadranka.marasovic@gzs.si ali

Matej.Rogelj@gzs.si ali tel. 01/58 98 159.

na tel. št. 01 58 98 484.
Več: http://www.gzs.si/slo/storitve/43242
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Ključ do novih poslov
Avtor: Valentina Smrkolj
Poglejmo spletne gradbene portale v Nemčiji
Pregledni portal vsega povezanega z gradbeništvom v Nemčiji:
stroški, delovna mesta, zaposlitve v gradbeništvu,interesne
novice, programska oprema, ...
http://www.baulinks.de/
Portal o prodaji/nakupu rabljene gradbene mehanizacije
http://www.bau-center.com/
Združenje nemške industrije gradbeništva
http://www.bauindustrie.de/
Združenje nemških proizvajalcev gradbenih materialov
http://www.baustoffindustrie.de
Novosti programske opreme CAD področje gradbeništva
http://www.cad-im-bauwesen.info/

Avtor: GZS

Zvezna agencija za delo - Centrala za posredovanje delovne
sile v tujino s sedežem v Stuttgartu
(Bundesagentur fuer Arbeit: Zentrale Auslands- und
Fachvermittlung)

WVV Stuttgart
Nordbahnhofstr. 30-34
30169 Stuttgart
T: +49 711 920 32 51/ 00
E: ZAV-Stuttgart-WVV@arbeitsagentur.de
I: http://www.arbeitsagentur.de/

PROSTOR ZA PRISPEVKE ČLANOV:
ČLANOV
dosežki, napredek, oglas, mnenje,
problematika, odziv na tržne razmere ipd

Nemško veleposlaništvo v Ljubljani: določila v zvezi z vizumi

Prispevke za objavo pošiljate v uredništvo na

za napotitev v Nemčijo, stran je v slovenskem jeziku!

naslov:

http://www.laibach.diplo.de/Vertretung/laibach/sl/01/Seite__
Willkommen__in__DEU__SVN.html
Prihodnjič:spletni portali s področja gradbeništva v Avstriji

GZS – Zbornica gradbeništva in industrije
gradbenega materiala (ZGIGM)
Dimičeva 13

Primeri objavljenih odprtih javnih naročil v zadnjih 5 dneh v

1504 Ljubljana

državah, ki so geografsko blizu Slovenije

Slovenija

V dodatno pripetih dokumentih Gradbeniških iskric smo vam v

f: 01 5898 100, 01 4361 178

GZS Centru za konkurenčnost pripravili seznam odprtih javnih

e: zgigm@gzs.si

naročil v EU objavljenih v zadnjih dneh za države, ki so
geografsko blizu Slovenije. Dodali smo tudi odprte javne

s pripisom: ZA ISKRICE

razpise v Sloveniji. Detajlno smo povzeli še dve javni naročili:
primer iz Italije in primer iz Slovenije (kako izgleda podrobna
vsebina razpisa na TED), ter zadnji razpis iz Slovenije. Morda
bi še enkrat poudarili, da se na spletni bazi TED objavljajo le
tista javna naročila gradenj, ki presegajo prag vrednosti
5.150.000 EUR.
Avtor: Jadranka Marasović
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM
Dimičeva 13  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 242, 58 98 000  F: (01) 58 98 200  info@gzs.si, zgigm@gzs.si  www.gzs.si/zgigm

