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Manjkajoče vrzeli, identicifirane v projektu Skillco, in 

za njih razvito novo učno gradivo: 

Gradbene kalkulacije: 

Izračun stroškov gradnje za novo hišo Skillco. 

Varnost in zdravje pri delu: 

Preprečevanje mišično-kostnih obolenj pri  
gradbenih delavcih. 

Zelena znanja pri gradnji: 

Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov in odpad-
kov iz rušenja na primeru hiše SKILLCO. 

Pismenost:  

Branje načrtov in terminsko planiranje gradnje hiše SKILLCO. 

Projektni partnerji: 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrdi-
tve 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 možnosti, 
organiziran bo časovni termin za katerega bomo 

prejeli največ prijav:  

- od 10.00 do 15.00 

- od 12.00 do 17.00 

- od 14.00 do 19.00  

(obkrožite izbrani termin) 

Datum:   Podpis: 

 

Rok prijave: 19.4.2019 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski  
naslov: masa.rener@gzs.si, 01/5898 246   

Vabljeni: 

− koordinatorji VZD na gradbiščih, VZD inženirji 

− vodje del (po novem Gradbenem zakonu: Gradbeni 

delovodje, Gradbeni tehniki, Gradbeni inženirji, Zidarski 
mojster, Tesarski mojster, Železokrivski moj-
ster, Mojster klepar krovec, Slikopleskarski mojster, 
Pečarski mojster, Mojster polagalec keramičnih ob-
log, Kamnoseški mojster, Mojster strojnih inštala-
cij, Elektro-inštalaterski mojster, Mojster suhomontažnih 
del, Mojster polagalec talnih oblog  in drugi)  

− kadroviki v podjetij gradbenih dejavnostih 

Vabilo na brezplačno  

izobraževalno panožno VZD 

delavnico 

 

 Preprečevanje  

mišično - kostnih obolenj pri 

gradbenih delavcih 

Izobraževalna delavnica bo       

potekala 23.4.2019, na     

Gospodarski zbornici Slovenije 

Organizatorja:  

GZS Zbornica gradbeništva in industrije  

gradbenega materiala - ZGIGM  
in  

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja - NIJZ 



I. SKLOP 

(10 min) 

Udeleženci prejmejo tudi podporno gradivo: 

avtorski tematski priročnik. Več na 

www.skillco.eu  

POZOR: Delavnica lahko šteje med obvezne 

letne PZDM aktivnosti podjetja po ZVZD-1. 

Informativni učni videi SKILLCO VZD za 
preprečevanje mišično-kostnih obolenj 
med zaposlenimi v gradbeništvu 

 

Maša Rener, GZS ZGIGM 

UVOD 

(15 min) 

Pregled ZGIGM aktivnosti in izdelkov s    
področja VZD v gradbeništvu (Gradim   
zdravo, Upp Games aplikacija, Fitnes      
preizkus mladih)  
 

Mag. Jože Renar, GZS ZGIGM 

Maksimalno število udeležencev: 20 

Kotizacije ni.  

Dogodek sofinancira EK,  
program Erasmus+, SSA 

Lokacija izobraževalne delavnice:  

GZS, Dimičeva ulica 13, 

1000 Ljubljana, dvorana E 

Nov usmerjen tematski VZD priročnik in  
učna aplikacija za preprečevanje mišično-

kostnih obolenj med zaposlenimi v gradbe-
ništvu 

 

Maša Rener, GZS ZGIGM 

viš. pred. Andrea Backović Juričan, univ. dipl. 
org, dipl. del. ter., viš. fiziot., NIJZ 

III. SKLOP 

(120 min) 

IV. SKLOP 

(20 min) 

Ponovimo usvojeno/naučeno 

  

Maša Rener, GZS ZGIGM 

viš. pred. Andrea Backović Juričan, univ. dipl. 
org, dipl. del. ter., viš. fiziot., NIJZ 

Kako naj bi potekal delovni dan delavca na 
gradbišču (primerno zdravju in delu na tere-
nu). Pregled ogrevalnih, intervencijskih in 
kompenzacijskih vaj 
 

viš. pred. Andrea Backović Juričan, univ. dipl. 
org, dipl. del. ter., viš. fiziot., NIJZ 

II. SKLOP 

(10 min) 

Odmor in okrepčilo 

(30 min) 


