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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.  

https://www.skillco.eu/sl/content/rezultati/  

V Sloveniji, Nemčiji in na Madžarskem, smo z  

anketami ugotovili skupna pomanjkljiva znanja 

gradbenih delavcev v praksi. Ta znanja so: 

 

Gradbene kalkulacije, varnost in zdravje pri delu, 

zelena znanja v gradnji ter branje načrtov. 

 

Projekt Skillco nadomešča manjkajoča znanja s 

priročniki, vajami, videi in z aplikacijo za mobilne 

telefone, tako za delavce v praksi, kot tudi za  

dijake in učitelje. 

GSM aplikacija - SKILLgApp 

Za vsako od 4 vrzeli smo 

napisali priročnik, mu 

dodali vaje, kviz  in test. 

Seveda smo vključili tudi 

slike za bolj nazoren pri-

kaz razlage ali vprašanja.  

Vsak partner je posnel 

predstavitveni video iz-

brane vrzeli, film dobre 

prakse (kako se dela) in 

film slabe prakse (možne 

napake pri delu). Vsi filmi 

so podnaslovljeni. 

Projektni partnerji:  

https://www.skillco.eu/sl/content/rezultati/


BRANJE NAČRTOV IN 
TERMINSKI PLANI 

ZELENA ZNANJA GRADBENE KALKULACIJE 

Archicad in  
BIMx 

GRADBENE KALKULACIJE 

Izračun stroškov gradnje za novo hišo SKILLCO.  

BRANJE NAČRTOV  
IN TERMINSKI PLANI 

Izdelava terminskih planov in branje dokumentacije v 

gradbeništvu s pomočjo IKT.  

1. izdelek Glavni element i 

Okno 1. Kit   
2. Steklo 
3. Les 
4. Kovinski ročaj 

UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO 

Specif ična tveganja 
pri delu z 
materialom 

 Prenašanje bremen 
 Uporaba el. ročnega orodja 
 Zdrs, padec, rušenje predmeta 
 St ik z ost rimi predmet i 
 Vdihavanje delcev/hlapov 
 Delo na višini 
 Zdrsi, spot iki, padci oseb 

Obvezna uporaba 
osebne varovalne 
opreme 

 
Varovalni 

čevlji 

 
Čelada 

 
Varovalne 
rokavice 

 
Zaščita sluha 

 
Varovalna 

očala 

 
Zaščita 
dihal 

Ves čas Ves čas Pri 
uporabi 

el. orodja 

Pri uporabi el. 
orodja 

Pri uporabi 
določenega 
el. orodja 

Azbest , 
močno 

prašenje 

 
Zaščitna 
maska 

 
Odsevna 
oblačila 

 
Delovna 
obleka 

 
Varnostni pas 

z vrvjo 

Druga: 
 

 

Prašenje 
(ni 

azbesta) 

Po pot rebi 
(promet , 

…) 

Ves čas Nezavarovana 
višina 

  

  V enem izdelku torej v tem primeru najdemo 4 različne materiale. V tem 
primeru (in tudi v drugih primerih) moramo raziskat i, kateri materiali 
sestavljajo izdelek in pri t em ocenit i njihovo  starost , ki je podlaga za 
ugotavljanje, če t i materiali vsebujejo nevarne snovi (kot  je npr. azbest ). 
Še posebej  v zgodnjih 60ih, 70ih in 80ih let ih je bil azbest  sestavni del 
okenskega kit a. To sicer ni nujno, lahko pa je to dejstvo, zato moramo 
okenski kit  iz starih hiš pregledat i in z njimi previdno ravnat i! Steklo, 
lesene okvirje in kovinski ročaj moramo ločit i in kot  t ake jih lahko 
vključimo gospodarski cikel, kot  kaže slika.  

 

ZELENA ZNANJA 

Ponovna uporaba in  
pravilno ravnanje z  
odpadnim  
gradbenim  
materialom. 

Načrt na mobilnem telefonu 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  

Preprečevanje mišično-kostnih obolenj pri gradbenih 
delavcih.  


