
Možna izpitna vprašanja v 2009 / 2010: 
 
Priporočam naslednje študijsko gradivo: 

1. predstavitve predavanj (najdete na ŠISu) 
2. skripta F.Steinman, L. Gosar: Osnove gradbeništva, najdete na  
         http://www.fgg.uni-lj.si/kmte/academic_slo.htm 
 
3. Zakon o graditvi objektov ZGO-1B (Uradni list RS) 
4. zapiski s predavanj 
 

Izpitna vprašanja pa zajemajo naslednja poglavja: 
 

- graditev in gradnja: razlike, kaj vsebuje eno in kaj drugo 
- udeleženci pri graditvi objekta, kaj kdo počne 
- investitor, projektant, izvajalec, nadzornik: naloge pri graditvi 
- projektna dokumentacija, vrste projektov in okvirna vsebina 
- kaj je projekt za razpis, kaj projekt izvedenih del in kaj projekt za vpis v evidence 
- kaj je gradbeno in kaj uporabno dovoljenje 
- vrste nadzora gradnje, kdo nadzor izvaja 
- stavbe in inženirski objekti: razlike 
- možni materiali za nosilno konstrukcijo pri posameznih vrstah objektov: kdaj uporabiti kateri 

material in zakaj 
- stroke in dejavnosti povezane z gradbeništvom (vloga npr. geodezije, kemijske tehnologije, 

geotehnike in geologije, urbanizma, aritekture... v gradbeništvu) 
- konstrukcijaki materiali v gradbeništvu (jeklo, beton...) lastnosti in prednosti posameznih 

materialov 
- izolacijski materiali, vrste izolacij 
- materiali, ki so se uporabljali za gradnjo v zgodovini 
- gradbena mehanizacija za inženirske objekte in stavbe, naštej nekaj strojev in naprav  
- stroji in naprave za horizontalne in vertikalne transporte 
- posredna škoda pri gradnji oz zaključku graditve 
- ukrepi za varčevanje z energijo pri graditvi 
- ukrepi za varčevanje z energijo pri objektih 
- vrste temeljev, zidov, streh... 
- vrste mostov / viaduktov glede na razpone 
- monolitne in montažne konstrukcije: prednosti in pomanjkljivosti enih in drugih 
- obvezno prepoznavanje in opis določene konstrukcije, objekta ipd. s slike (materiali, zasnova, 

uporabnost): npr. zidana stanovanjska stavba, lesena strešna konstrukcija, kritina bobrovec...) 
- obvezno vprašanje iz seminarja, opis značilnosti konstrukcije, objekta, zgradbe, ki si jo 

predstavil/a v seminarju, kaj se ti zdi pri lastnem seminarju pomembno, ali je bil kak seminar, 
katerega predstavitev te je še posebej pritegnila ali nekaj podobnega 
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