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Na predanih zaposlenih sloni naša
največja konkurenčna prednost.

SIMBOL KAKOVOSTI

Eno najbolj inovativnih in sodobnih
gradbenih podjetij v Sloveniji.

GRADIMO NAŠO
PRIHODNOST

Z operativno odločnostjo
zagotavljamo kakovostno izvedbo in
nadpovprečno učinkovitost
gradbenih del vseh vrst.

GRADIMO VAŠ UGLED

Gradbeništvo 
gradbenistvo@kolektor.com

foto:Izidor Farič

grad_index_naslovnica_2-20.indd   1grad_index_naslovnica_2-20.indd   1 02/06/2020   15:3102/06/2020   15:31



Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev 2

Izdalo in založilo:  GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Vsebino pripravili: Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Odgovorni urednik: mag. Jože Renar

Naslovnica: Stanovanjski kompleks Belle vie Tivoli

Foto: Izidor Farič/Kolektor Gradbeništvo

Izvajalec: Kolektor CPG d.o.o.

Razmnoževanje in vezava: Birografika BORI d.o.o.

Naklada: 320

Izdaja: junij 2020

ISSN 1580 - 1675

SUSODCO
Support of  Social Dialogue  
for an  Effective Future  Construction   

Podpora socialnemu dialogu  
za učinkovitost gradbenega sektorja v prihodnosti 

Sodelujoče države: 
Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Bolgarija, Ciper in Grčija ter krovna organizacija 
na ravni EU Evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW).

Krepimo nacionalni socialni dialog v gradbenih dejavnostih

Vključujemo se v evropski socialni dialog

Dogodki za krepitev zmogljivosti med 
sindikati in delodajalci:
1. Dec 2020 Hrvaška

2. Feb 2021 Madžarska

3. Apr 2021 Ciper

4. Jun 2021 Bolgarija

Vabljeni zainteresirani predstavniki 
delodajalcev, stroške vam povrnemo iz 
projekta.

CILJ:
Usklajena, pregledna in ažurna 
brezplačna spletna platforma za 

• boljše sodelovanje socialnih part-
nerjev

• večjo obveščenost o glavnih 
vprašanjih, pobudah, idejah

• vpogled v najboljše prakse

• povečanje zmogljivosti in ustvar-
janje sinergij med partnerji

• učinkovitejši socialni dialog

Kontaktirajte nas:
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala
Dimičeva 13,
1504 Ljubljana
Tel.: +386 1 5898 246

Ta publikacija je pripravljena v okviru projekta »SUSODCO - Podpora socialnemu dialogu za učinkovito gradbeništvo v 
prihodnosti, št. VS/2020/0046«, ki je prejel finančno podporo Evropske unije. Podpora Evropske komisije za pripravo te 
publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli 
uporabo informacij, ki jih vsebuje.Informacije v tej publikaciji ne odražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije.

Sofinancira
Evropska unija
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