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Spremembe v gradbeništvu
bodo korenite, sodelovanje v
mednarodnih institucijah je nujno
Zbornica za gradbeništvo in industrijo gradbenega
materiala pri GZS sodeluje pri več mednarodnih
projektih za uvajanje digitalizacije, dvig kompetenc
zaposlenih in izobraževanje
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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■ Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije se
leta 2009. V tem

Času

Je v

mednarodne mreže vključila

so z evropskimi kolegi analizirali prestruktu-

riranje gradbenega sektorja, največ projektov pa

Je

bilo povezanih

z izobraževanjem In razvojem kadrov v gradbeni panogi. Ustanovitev paritetnega socialnega sklada za gradbene dejavnosti je ena od
pomembnih dejavnosti, vzpostavili so sistem potrjevanja kompe-

tenc za nekvalificirane gradbene delavce in razvili izobraževalno
spletno aplikacijo za pomoč učiteljem in mentorjem, ki so vključeni v vajeniški sistem, ter aplikacijo za razvoj komunikacijskih spretnosti za vodje gradbišč in gradbene delovodje. V podjetjih In institucijah predstavljajo razvojni potencial informacijskih tehnologi] v
gradbeništvu ter zagotavljajo pogoje za večjo digitalno pismenost
in krepitev podjetniških kompetenc mladih gradbincev.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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