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GZS - ZGIGM

Na GZS ZGIGM že drugo desetletje 
sodelujemo v domačih in evropskih 
mrežah. Gre za neformalne povezave, 
ustanovljene pretežno samo za čas re-
ševanja določene sektorske težave in 
preverjanja rešitev v praksi. 

Naslavljamo aktualne teme, ki bi 
utegnile zanimati večino gradbenih 
podjetij. Opažamo namreč veliko nujo 
in potrebo po digitalizaciji procesa izo-
braževanja in usposabljanja tako v izo-
braževalnih ustanovah kot v podjetjih. 
V času pandemije Covid-19 in omejitve 
glede usposabljanja v živo je to še toli-
ko bolj aktualno. 

Prednostim digitalizacije v procesa 
dela prav tako posvečamo pozornost. 
Podjetja želimo prepričati, da druge 
izbire za večino podjetij ni. Zanimajo 
nas vse ravni kvalifikacij, od nekvalifi-
ciranih gradbenih delavcev do visoko 
izobraženih in zelo usposobljenih grad-
benih inženirjev ter vodstva gradbenih 
podjetij. 

Dodatno se na GZS ZGIGM soočamo 
s slabo podobo gradbene dejavnosti. 
Le-to so si gradbena podjetja zaradi 
različnih okoliščin ustvarila v zadnjem 
desetletju in se je nikakor ne morejo 
otresti. Žal na ZGIGM še vedno preje-
mamo mnenja in opažanja strani raz-
ličnih zasebnih investitorjev. Ti z nami 
delijo včasih tudi veliko nezadovoljstvo 
s storitvami izvajalskih podjetij. 

Na ZGIGM verjamemo, da lahko z do-
brimi praksami in zgledom ter s sodelo-
vanjem vse neštete težave omilimo in 
jih v doglednem času tudi izboljšamo. 
Gradbena podjetja in različne z grad-
beništvom povezane organizacije zato 
vabimo, da z nami bolj aktivno sodelu-
jejo. Svoje potrebe po znanju, opažanja 
potreb po izboljšavi določenih spretno-
sti ali drugačni ureditvi gradbenega 
sektorja delite z ZGIGM in s skupnimi 
močmi nam bo uspelo!

Povezave so ključ do 
izboljšav

V zadnjem času je tudi v gradbe-
nih dejavnostih vse bolj pomembno 
sodelovanje podjetij in organizacij v 
domačih in tujih, predvsem evropskih 
mrežah. Časovno omejeno, a pravilo-
ma večletno sodelovanje deležnikov 
v okviru projektno zastavljenih ra-
znolikih skupnih ciljev, ki zasledujejo 
vnaprej določene prioritete in cilje, 
prinaša veliko prednosti, mednarodno 
pozicioniranje, razvoj organizacij in 
njihovih storitev, možnost primerjave, 
skupno raziskovanje ter omogoča sle-
denje mednarodnim trendom. 

Višina sofinanciranja projektnih ak-
tivnosti s strani različnih evropskih 

podlagi standarda ISO 17024 za 
nekvalificirane gradbene delavce, 
razvijali zelene spretnosti, na tere-
nu razgibavali gradbene delavce in 
nakazali ukrepe preprečevanja mi-
šično-kostnih obolenj. Razvili smo 
tudi aplikacijo v pomoč učiteljem 
in mentorjem, vključenim v vajeni-
ški (nemški) sistem, razvili spletne 
aplikacije za razvijanje komunikacij-
skih spretnosti za vodje gradbišč in 
gradbene delovodje, pripravili krajše 
video posnetke, namenjene poveča-
nju privlačnosti gradbenih poklicev 
za mlade, širili zavest o potrebi po 
povečevanju digitalne pismenosti, 
razvoju in krepitvi podjetniških kom-
petenc mladih gradbincev.

Digitalna orodja  
za izobraževanje  
in usposabljanje

Dandanes se izkazuje velika potreba 
po digitalizaciji procesa izobraževanja 
in usposabljanja. Vse več pedagoških 
gradiv se pretvarja v digitalne oblike, 
učna snov in miselni izzivi pa se po-
dajajo v obliki resničnostnih iger. Tako 
smo tudi na GZS ZGIGM skupaj s po-
dobnimi organizaciji iz Evrope razvili in 
začeli uporabljati več novih brezplač-
nih aplikacij za pomoč pri učenju in 
poučevanju dijakov ter že zaposlenih 
oseb: projekti SKILLCO, UPP GAMES, 
TYCON. 

Podpora socialnemu 
dialogu

Na ZGIGM smo ponosni, da vodimo 
že 3. mednarodni evropski projekt, SU-
SODCO - Podpora socialnemu dialogu 
za učinkovitost gradbenega sektorja v 
prihodnosti. Pri njegovem oblikovanju 
smo izhajali iz slabše situacije social-
nega dialoga v gradbeni dejavnosti v 
jugovzhodni regiji Evrope. 

Slovenijo predstavlja v projektu še 
Sindikat delavcev gradbenih dejav-
nosti (ZZZS-SDGD) in organizacije iz 
šestih držav članic EU; Bolgarije, Nem-
čije, Hrvaške, Madžarske, Grčije in Ci-
pra. Sodeluje tudi krovna organizacija, 
evropska federacija delavcev v grad-
beništvu (EFBWW) iz Belgije kot par-
tner v socialnem dialogu na ravni EU, 
ki naš glas širi med bruseljske lobiste. 

V okviru mednarodnih aktivnosti SU-
SODCO želimo opolnomočiti socialne 
partnerje za uspešno izvajanje soci-
alnega dialoga in ozavestiti gradbene 
delavce in gradbene podjetja, da je 
socialni dialog nujen in se je za dobre 
kolektivne rešitve v prid obema soci-
alnima stranema treba potruditi in po-
slušati obe strani. 

Usmerjamo se v izboljševanje ka-
pacitet, povezanih s področjem ko-
municiranja in pozicioniranja. Med 
drugim pripravljamo nadvse uporab-
ne in zanimive brezplačne dvodnev-
ne dogodke izboljševanja kapacitet. 
Izbrani nastopajoči in atraktivne 
teme bodo v pomoč tako delodajal-
skim in delojemalkam organizacijam 
kot tudi socialnemu dialogu na ravni 
podjetniškega dogovarjanja. Prvi tak 
dogodek (seveda sedaj preko spleta) 
bo že decembra 2020, podrobnosti 
na susodco.eu. 

Kaj so še skupne aktualne 
teme v gradbeništvu v EU

Trenutno kot odgovor na razmere na 
trgu dela in spreminjajočem procesu 
dela v gradbenih dejavnostih aktivno 
sodelujemo še v več drugih evropskih 
sektorskih povezavah, ki jih delno sofi-
nancira Evropska komisija:

• strateška usmeritev v razvoj stro-
kovnih spretnosti v gradbeništvu 
(Načrt za gradbeništvo),

• približevanje BIM delavcem na grad-
biščih in nestrokovnjakom (ICONS),

• oblikovanje učnega portala, ki bo 
delodajalcem in zaposlenim poma-
gal reševati izzive pri usposabljanjih 
za BIM in usvajanju digitalnih spre-
tnosti (Step into BIM - SI!BIM),

• seznanjanje mladih z možnostmi iz-
gradnje poklicne kariere v gradbeni-
štvu (LET'S CAMPAIGN),

• razvijanje skoraj nič-energijskih 
spretnosti z učenjem na osnovi iger 
(BUNG),

• nadgrajevanje kompetenc za zeleno 
javno naročanje EU za storitve gra-
dnje (GUPP),

• znamčenje delodajalcev v gradbeni-
štvu (EMBRAND),

• predstavitev možnosti programov 
mobilnosti mladih v EU za namen 
pridobivanja praktičnih izkušenj v 
tujini na način, da gredo predstavni-
ki malih in srednjih podjetij v Evropo 
na študijski obisk (SMEEGE),

• izgradnja kompetenc zelene rasti za soo-
čanje z izzivom krožnega gospodarstva v 
gradbenem sektorju (GREEN GROWTH),

• usposabljanje arhitektov in gradbe-
nih inženirjev o uporabi kompozitov 
v gradbeništvu (TAB4BUILDING).

KORISTI SODELOVANJA
Vključevanje GZS Zbornice gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala (ZGIGM) v 
mednarodne iniciative s področja gradbeništva 
prinaša prednosti in koristi tako podjetjem in 
zbornici kot tudi organizacijam.
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Pomembno je sodelovati – pri-
dobivanje informacij iz drugih 
držav EU pomaga pri reševa-
nju domačih izzivov.

Gradbena podjetja in organizacije 
vabimo, da svoje potrebe po znanju 
in opažanja potreb po izboljšavi spre-
tnosti ali drugačni ureditvi gradbe-
nega sektorja (krožno gospodarstvo, 
uporaba novih naprednih tehnologij, 
orodij, neobhodne informatizacije, 
digitalizacije in VR delovnih proce-
sov, izsledkov raziskav s področja 
VZD OVO, URE, povečevanja pro-
duktivnosti, organizacije dela …) de-
lite z nami, da zanje poiščemo možno 
rešitev in sredstva za skupno realiza-
cijo ter pilotno preveritev.

programov je znana vnaprej in lahko 
predstavlja za družbe in organizacije 
ob uspešni kandidaturi projektne pri-
jave pomemben finančni vir. 

GZS ZGIGM se v mednarodne mreže 
vključuje že od leta 2009. Sodelova-
li smo v različnih evropskih mrežah, 
sestavljenih iz najrazličnejših orga-
nizacij, in naslavljali aktualne teme v 
obdobjih sodelovanja ter si pridobili 
zaupanje in trajne kontakte v tujini. 

Tako smo z več mednarodnimi or-
ganizacijami iz držav EU analizirali 
prestrukturiranje gradbenega sek-
torja, preučili možnost ustanovitve 
paritetnega socialnega sklada za 
gradbene dejavnosti, vzpostavili 
sistem potrjevanja kompetenc na 


