
II. SKLOP 

(45 min) 

III. SKLOP 

(45 min) 

 Razlika med linearnim in krožnim gospo-

darstvom na primeru graditve. 

 Katera znanja zahtevajo nove priložnosti? 

 Kako pristopiti k uvajanju principov krožne-

ga gospodarstva v aktivnosti podjetja? 

 Zakaj je nujno razumeti definicijo poslov-

nega modela? 

 Katera znanja so pri tem potrebna (s 

poudarkom na gradbeni panogi)? 

I. SKLOP 

(45 min) 

 Kako lahko prehod v krožno gospodars-

tvo ustvarja nove priložnosti? 

 Katera tveganja poslovanja je moč 

omejiti s prehodom na krožno gospo-

darstvo? 

 Principi krožnega gospodarstva. 
Lokacija izobraževalne delavnice:  

GZS, Dimičeva 13, 

1000 Ljubljana, dvorana F 
Vsi udeleženci prejmejo tudi podporno  

gradivo: avtorski tematski priročnik. 

Kaj moramo vedeti o krožnem  

gospodarstvu, če delujemo na področju  

gradbeništva 

Andro Goblon, SGG 

UVOD 

(15 min) 

Predstavitev aktivnosti GZS Zbornice  

gradbeništva in industrije gradbenega  

materiala in aktivnosti v okviru projekta 

SKILLCO. Prikaz tematskih panožnih 

avtorskih video-produkcij. 

Mag. Jože Renar, GZS ZGIGM 

Potenciali krožnega gospodarstva v  

gradbenem sektorju 

Vladimir Gumilar, SGG 

Priložnosti krožnega gospodarstva (nove 

tehnologije in poslovni modeli) 

Andro Goblon, SGG 

IV. SKLOP 

(15 min) 

Primer panožnih spretnosti s področja 

zelenih spretnosti: ponovna uporaba in 

pravilno ravnanje z odpadnim gradbenim 

materialom, uporabljenim v SKILLCO hiši. 

Valentina Kuzma, GZS ZGIGM 

V. SKLOP 

(15 min) 

Primer iz prakse: Izkušnje iz načrtovanja in 

izvedbe rušenja stanovanjske hiše ter  

vloga investitorja 

Andrej Sedej, Maca Uhlir, PRE-BOJ, d.o.o. 

Diskusija in vprašanja ter kratek 

tematski test (do 30 min) 

Maksimalno število udeležencev: 20 

Kotizacije ni. Dogodek sofinancira EK,  

program Erasmus+, SSA.  



Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills 

alliances at EACEA. 

Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 
575824-EPP-1-2016-1-SI- EPPKA2-SSA www.skillco.eu 

Vrzeli v projektu Skillco so: 

Gradbene kalkulacije  

Izračun stroškov gradnje za novo hišo Skillco. 

Varnost in zdravje pri delu  

Preprečevanje mišično-kostnih obolenj pri  
gradbenih delavcih. 

Zelena znanja v gradnji  

Ponovna uporaba in pravilno ravnanje z odpadnim  
gradbenim materialom (na primeru hiše SKILLCO). 

Pismenost:  

Branje načrtov in terminsko planiranje gradnje hiše 
SKILLCO. 

Projektni partnerji: 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrdit-
ve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, prav tako Komisija ne more 
biti odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebujejo. 

PRIJAVNICA 
Ime in priimek: 

Podjetje:*
 

Naslov:* 

Telefon: 

E-pošta: 

* Podatek ni obvezen. 

Zainteresiranim udeležencem ponujamo več terminov, 

organiziran bo termin za katerega bomo prejeli naj-

več prijav:  

- 10.00 do 15.00 

- 12.00 do 17.00 

- 14.00 do 19.00   

(obkrožite želeni termin) 

Datum:   Podpis: 

Rok prijave: 20.1.2019 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski  

naslov: valentina.kuzma@gzs.si  

Vabljeni: 

- vodje del (po novem Gradbenem zakonu: Gradbeni 

delovodje, Gradbeni tehniki, Gradbeni inženirji, Zidarski 

mojster, Tesarski mojster, Železokrivski mojster, Mojster 

klepar krovec, Slikopleskarski mojster, Pečarski moj-

ster, Mojster polagalec keramičnih oblog, Kamnoseški 

mojster, Mojster strojnih inštalacij, Elektroinštalaterski 

mojster, Mojster suhomontažnih del, Mojster polagalec 

talnih oblog  in drugi 

- nosilci gradbenih dejavnosti, še zlasti aktivni na 

visokogradnjah (stavbah). 

Vabilo na izobraževalno 

delavnico 
 

Ponovna uporaba in 
pravilno ravnanje z 

odpadnim gradbenim 
materialom (na primeru 

hiše SKILLCO) 

Izobraževalna delavnica bo potekala  
21.1.2019, na Gospodarski zbornici 

Slovenije. 

Organizatorja:  

GZS, Zbornica gradbeništva in industrije  

gradbenega materiala - ZGIGM in  

Slovenski gradbeni grozd - SGG 

 


