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1. Usmerjevalni cilji  
 

Cilji praktičnega usposabljanja so:  
 
• samostojno načrtovanje delovnih procesov, ki se izvajajo s stroji težke gradbene 

mehanizacije; 
• izvajanje zemeljskih in rušitvenih del na deloviščih;  
• upravljanje stabilnih postrojenj v gradbenem obratu in na delovišču; 
• izvajanje del na zgornjem ustroju; 
• izvajanje transporta na delovišču s stroji za transport; 
• opravljanje dnevnega preventivnega vzdrževanja strojev težke gradbene mehanizacije; 
• razvijanje odgovornosti pri delu; 
• upoštevanje standardov in  normativov ter standardov kakovosti, ki se uporabljajo pri 

izvajanju delovnih procesov; 
• samostojna uporaba delovne dokumentacije; 
• upoštevanje predpisov za varno delo, navodil za varovanje zdravja pri delu in varovanje 

okolja; 
• racionalna uporaba delovnih sredstev, materialov in časa; 

 
2. Pričakovani učni izidi 
 

Dijak/vajenec se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov: 
 

 
Oznaka 

Delovni procesi Zap.š
t. 

Operativni učni cilji 

   Dijak/vajenec: 

A* Priprava stroja   
gradbene 
mehanizacije  in 
delovišča 

1 Preveri brezhibnost stroja gradbene mehanizacije, priključnih 
orodij in varnostnih naprav. 

2 Preveri količino goriva in nivoje tekočin, olj ter maziv  na 
stroju gradbene mehanizacije. 

3 Ugotovi značilnosti gradbišča in delovišča (transportne poti, 
delovni in manipulativni prostor). 

4 Zavaruje delovno območje stroja gradbene mehanizacije in 
okolico. 

B 
Transport stroja 
gradbene 

5 Izvede nakladanje in razkladanje stroja gradbene 
mehanizacije in priključnih orodij na transportno sredstvo. 
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mehanizacije 6 Pravilno izvede postopek  pritrditve stroja gradbene 
mehanizacije in priključnih orodij na transportno sredstvo.  

C* Varstvo in zdravje 
pri delu 

7 Uporablja osebno varovalno opremo in dela v skladu s 
predpisi varnosti in zdravja pri delu. 

Č* Uporaba delovne 
dokumentacije 

8 Bere in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo in 
tehnična navodila. 

9 Izpolni poročilo o konkretni storitvi s podatki o količinah 
materiala, porabi goriva in porabi časa. 

D* Komuniciranje in 
uporaba strokovne 
terminologije 

10 Pogovori se s sodelavci, nadrejenimi in strankami o delu, ki 
ga opravlja in upošteva poslovni bonton. 

11 Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in 
pogovorno terminologijo v stroki. 

E* Načrtovanje dela 12 Predvidi pravilno zaporedje delovnih faz pri posameznem  
delu glede na tehnološki proces in skladno z načeli 
racionalne organizacije dela. 

F Zemeljska dela 13 Ugotovi stanje na delovišču (dostopnost, nevarnosti  pri  
izvajanju del zaradi lastnosti terena, možnost odlaganja in 
deponiranja zemljine). 

14  Postavi stroj gradbene mehanizacije na delovno mesto na 
delovišču in namesti priključno orodje in zaščitna sredstva 
skladno s pravili stroke. 

15 Pričakuje nepredvidene okoliščine pri izkopih in se jim zna 
sproti prilagoditi. 

16 Izvede izkop gradbene jame ali kanala s strojem gradbene 
mehanizacije in odloži izkopani zemljino na določeno mesto 
na delovišču (deponijo, kamion).  

17 Izdela naklone planumov in brežin na delovišču. 

18 Izvede razprostiranje izkopane zemljine na delovišču. 

19 Sortira izkopano zemljino na delovišču  in jo naloži na 
transportno sredstvo. 

20 Zasuje gradbeno jamo ali kanal z upoštevanjem tehnologije 
dela za posamezno vrsto, tip ali namen kanala. 

G Rušenje objektov 21 Preveri potek in odklop inštalacij ter ugotovi konstrukcijske 
lastnosti objekta. 

22  Postavi stroj gradbene mehanizacije na mesto rušenja 
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objekta na delovišču in namesti priključno  orodje ter 
zaščitna sredstva skladno s pravili stroke. 

23 Izvede rušenje objekta zidane konstrukcije. 

24 Izvede rušenje objekta armiranobetonske konstrukcije. 

25 Sortira odpadni materal po rušenju skladno z navodili. 

H Upravljanje 
stabilnih postrojenj 

26 Izvede pravilen zagon, preizkus delovanja in zaustavitev 
stabilnega postrojenja in pripadajočih segmentov. 

27 Upravlja stabilno postrojenje (kompresor, vrtalna garnitura, 
drobilec)v peskokopu ali kamnolomu.  

I Dela na zgornjem 
ustroju 

28 Nasuje in vgradi izkopano in/ali pripeljano zemljino. 

29 Nasuje, razprostre in izravna material po površini, nagibu, 
višini in širini zgornjega ustroja. 

30 Pripravi  beton s strojem gradbene mehanizacije. 

31 Vgradi asfalt na manjšo utrjeno površino z ustreznim 
doziranjem. 

32 Utrdi vmesne plasti in zaključno plast asfalta z valjarjem. 

J Transportne poti na 
delovišču 

33 Pripravi in uredi transportne poti na delovišču. 

K Ureditev delovišča 
po zaključku del 

34 Uredi delovišče in okolico ter pospravi opremo za 
zavarovanje delovišča. 

L Dnevno 
vzdrževanje  
strojev gradbene 
mehanizacije 

35 Očisti in podmaže stroj gradbene mehanizacije in priključna 
orodja po končanem delu. 

36  Opravi preventivno vzdrževanje stroja gradbene 
mehanizacije v skladu z navodili.  

37 Izvede manjša vzdrževalna dela v skladu z navodili. 

M* Zagotavljanje in 
kontrola kakovosti 

38 Sprotno preverja  in ocenjuje  kakovost izvedenih del (padce, 
naklone, dimenzije). 

N* Varovanje okolja in 
ravnanje z odpadki 

39 Razvršča in skladišči gradbene odpadke skladno z navodili in 
predpisi. 

40 Razvršča, skladišči in ravna z nevarnimi odpadki, ki 
nastanejo pri delu s stroji gradbene mehanizacije skladno s 
predpisi, standardi in normativi. 

O Izdelava delovne 
dokumentacije z 

41 Izmeri ali določi parametre, ki vplivajo na obseg dela na 
delovišču s strojem gradbene mehanizacije in izračuna 
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elementi ponudbe njihovo površino in/ali prostornino. 

42 Izdela popis materialov in del s strojem gradbene 
mehanizacije za določeno vrsto dela oziroma storitve. 

43 Izračuna predvideno porabo materialov in časa za izvedbo  
dela ali storitve s strojem gradbene mehanizacije na osnovi 
standardov in normativov. 

Opombe: 
*Generične kompetence, ki so vključene v delovne procese označene z zvezdico, se ves čas 
smiselno vključujejo v ostale delovne procese. 
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