
Klancek.si 

1. Opišite glavne značilnosti vzdrževalnih del glede na novogradnjo.  
• Kvantum vzdrževalnih del le redko dosega kvantum novogradenj 
• Dinamika vzdrževalnih del je veliko bolj vezana na obstoječe stanje objekta in na 

njegove uporabnike 
• Prostora za delo in notranji transport pri vzdrževanju ni mogoče tako svobodno 

oblikovati 
• Sodobni načini industrijske proizvodnje so oteženi ali onemogočeni 
• Stare vrste materialov so pogosto zdravju škodljive 
• Izgube v proizvodnji pri vzdrževalnih delih so praviloma večje kot pri novogradnji 

 
2. Naštejte glavne prispevke Taylorja k znanstvenemu pristopu organizacije dela.  

Delavca lahko analiziramo in izboljšamo njegovo produktivnost tako da se osredotočimo na 
posamezne elemente njegovega dela 

• Velika hitrost pretoka informacij 
• Elastično prilagajanje spremembam 
• Visoka strokovnost navodil 

 
3. Kakšen mora biti vzorec, da ga lahko uporabimo v metodi trenutnih opazovanj?  

• Mora biti dovlj velik (odvisno kakšno natančnost želimo) 
• Dovolj reprezentančen (značilen za celotno množico) 
• Slučajen  

Rezultati v obliki Gaussove krivluje. 
 

4. Naštejte pogoje, ki določajo oskrbo z materialom pri ureditvi in dimenzioniranju 
gradbišča.  
 

 
 

5. Skicirajte in na kratko opišite model sistema gradbene proizvodnje. 
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6. Kaj je produktivnost, normativ, učinek dela? Kakšne so zveze med temi 
količinami? 

• Produktivnost P = Q / T (količina izdelane proizvodnje, T – porabljen čas)  
Ločimo tehnološko, proizvodno in družbeno 

• Normativ je inverzni izraz tehnološke produktivnosti 
• Učinek dela je količina proizvodov, ki jo v eni uri izdela S delavcev s povprečno 

produktivnostjo P  
 

7. Naštejte glavne prispevke Emersona k znanstvenemu pristopu organizacije dela. 
Sinteza dobrih lastnosti Taylorjevega in Fayolovega sistema 

• Vpeljava štabnih kolegijskih funkcij (boljša koordinacija sistema, večja elastičnost 
prilagajanja spremembam) 

• Shema je hierarhična z dopolnilom strokovnjakov (svetovalci) 
• Človeški faktor 
 

8. Kaj prikazujemo na kontrolni karti po metodi kontrole kakovosti? 
METODA KONTROLE KAKOVOSTI 

• Zadovoljitev pogojev, ki jih predpiše projekt 
• Ugotavljanje pogostosti odstopanj 
• Vklapljanje lastnosti vzorcev v tolerance 
• Ugotavljanje in grupiranje vzrokov za odstopanje 
• Izračunavanje verjetnosti izboljšanja proizvodnje 
• (proces mora biti stabilen) 

KONTROLNE KARTE (za boljšo preglednost rezultatov kontrole kakovosti) 
So grafični pripomočki, kjer po horizontali nanašamo število vzorcev n, odvzetih v določenem 
obdobju in združenih v serije, po vertikali pa najpomemnejše dobljene rezultate , zlasti Xi,X, +-
R, +-(delta) 

 
9. Projekt ureditve gradbišča. Kaj sodi pod pripravljalna dela in kakšen je njihov 

namen? 
Pripravljalna dela: 

• Razčiščevanje terena 
• Prestavljanje obstoječih poti in vodotokov 
• Postavitev provizorijev oziroma dovoz kontejnerjev 
• Delež pripravljalnih del v skupnih stroških proizvodnje: 

1. stanovanjske in industrijske gradnje 3-7% 
2. melioracije 6-8% 
3. tuneli in zemeljske pregrade 10-15% 
4. hidrotehnični objekti 15-25% 
5. zelo razvlečeni objekti (ceste, daljnovodi) 35% 

 
10. Opišite glavne razlike med Taylorjevo in Fayolovo organizacijsko shemo, njune 

pomanjkljivosti in prednosti ter ju skicirajte.   
Pomanjkljivosti: Taylor:  

• Protislovnost posameznih navodil 
• Ni dobre kontrole 
• Slaba koordinacija na istem nivoju 
• Ni možna optimizacija ciljev 

Fayol: 
• Potreba po kompleksnih strokovnjakih 
• Včasih premalo strokovna navodila 
• Počasen pretok infromacij 

Prednosti: Taylor: 
• Hiter pretok informacij 
• Elastično prilagajanje spremembam 
• Visoka strokovnost navodil 
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• Ozki specialisti 
Fayol 

• Nedvoumnost navodil 
• Možna optimizacija ciljev 
• Dobra kontrola 

 
11. Naštejte glavne vrste proizvodnih faktorjev, ki vplivajo na učinkovitost 

gradbenega delavca.  
Poznamo regulabilne (biološko-psihološki, organizacijsko-sociloški) ter neregulabilne 
(zunanji). 
Zunanji: 

• Klimatski pogoji (vreme) 
• Vlažnost in gibanje zraka 
• Osvetlitev 
• Ropot in hrup (primarni, sekundarni ukrepi) 
• Prah in lebdeči prašni delci (aktivnim, pasivni ukrepi) 
• Kontaminatorji 

Biološko-psihološki faktorji  
• Položaj telesa pri delu 
• Osebnostni biološki ritem 
• Spol 

Organizacijsko-sociološki faktorji 
• Motivacija 
• Trajanje in lega delovne izmene 
• Razporeditev dela 

 
12. Skicirajte in na kratko opišite ciklus proizvodnih odločitev.  
Vhodni podatki → plan → vodenje in kontrolagraditve → analiza → izhodni podatki    →naslednji 
plan 

 
• izboljšave in dopolnitve organizacijskega sistema naj bodo ciklične oziroma postopne 

(iteracijske) 
• vsaki analizi predhodne etape naj sledi sinteza 

ugotovitev in navodil izvedbe za naslednjo 
• vsako izboljšavo oziroma dopolnitev sistema 

organizacije: podrediti vnaprej določenemu načinu 
kontrole 
korekcije izvedbe naj bodo sprotne 
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13. Kaj je tehnologija graditve? Na podlagi kakšnih kriterijev poiščemo optimalno 
tehnologijo? 
Način in zaporedje izvedbe gradbenih del po posameznih sestavinah, ki se po nivojih (gib, 
faza, operacija, proces) združujejo v višje strukturne elemente. 
Kriteriji za optimalno tehnologijo: 

• Je najcenejša 
• Potrebuje najmanj vloženega dela in energije 
• Omogoča najkrajši čas graditve 
• Daje največjo proizvodnjo 
• Daje optimalno kakovost 
• Pomeni najmanjše poslovno tveganje 
• Optimalno rešuje cilje podjetja, družbe in okolja 
• Zagotavlja kontinuitetno uporabo kapacitet 
 

14. Opišite razlike med analitičnimi in sintetičnimi metodami študija dela in 
delovnega časa.   
Analitična metoda rabi že obstoječe delo kot podlago za analizo in izboljšavo, sintetična 
metoda pa se nanaša na optimalnooblikovanje novega, še neobstoječega dela, kar je pogosto 
nastopajoča potreba 
 

15. Opišite načela metode trenutnih opazovanj. Kdaj je primerna za uporabo in kaj 
je njen rezultat? 
Metoda za ugotavljanje izrabe delovnega časa oz. čas in vzroke delovnika. Primerna ja, ko 
želimo rezultate hitro, ob omejeni v naprej predpisani natančnosti. 

• Na podlagi karakterisitk serije opazovanj vzorca lahko z določeno stopnjo verjetnosti 
sklepamo o karakteristikah (neopazovane) celote. 

• Opazovanja nastopajo v slučajno izbranih neenakomernih intervalih 
Kot rezultat vzorca dobimo Gaussovo krivuljo. 

 
16. Naštejte in na kratko opišite glavne funkcije tipičnega gradbenega podjetja.  

Proizvodna funkcija: 
• Funkcija priprave dela 
• Operativna funkcija 
• Razvojna funkcija 
• Plansko-analitična funkcija 
• Funkcija interne kontrole 
• Funkcija oskrbe z delovnimi mesti 

Komercialna funkcija 
• Proučevanje tržišča 
• Pridobivanje kupcev 
• Kalkulacija cene 
• Evidentiranje in obračunavanje dobave 

Finančno računovodska funkcija 
• Gospodarjenje z gospodarskimi sredstvi 
• Izdelava finančnega plana 
• Knjigovodski posli 
• Finančni obračuni 
• Odpisi 

Administrativna funkcija 
• Pravni posli 
• Služba varnost pri delu 
• Kadrovska služba 
• Servisne službe 
• Zdravstvena in ambulantna služba 
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17. Zakaj želimo v gradbeni proizvodnji zagotoviti neprekinjenost proizvodnje? 
Kako jo zagotovimo v operativnem in kako v srednjeročnem obdobju?  
Ker je to imperativen pogoj racionalnega poslovanja posjetja; proizvodna sredstva nas vedno 
stanejo neko vsoto v časovnem obdobju, dohoke pa imamo le kadar delamo. 
V operativnem obdobju (2-3 leta): glavna naloga je zmanjšanje ali odprava zimske prekinitve 
dela in prehod s sezonskega na kontinuirani način gradnje skozi celo koledarsko leto; razvoj in 
uporabo sodobnih tehnologij gradnje: prehod na suhe postopke, ki jih zimske razmere manj 
motijo. 
V srednjeročnem (5 let): realni perspektivni in razvojni programi podjetja ter skrbno 
srednjeročno planiranje s solidno akvizicijo dela. Tako zmanjšamo vpliv zagonske dobe in 
odmiranja gradbišča. 
 

18. Kaj so kazalci racionalnosti proizvodnje? Naštejte jih in na kratko opišite.  
• Produktivnost dela P: razmerje med količno izdelkov in časom porabljenim za izdelavo 
• Ekonomičnost dela E: razmerje med količino izdelkov in porabljenimi stroški 
• Rentabilnost dela R: merilo ekonomske upravičenosti vlaganj in uporabe delovnih 

sredtev 
• Likvidnost dela L: sposobnost pokrivanja prispelih poslovnih terjatev z razpoložljivimi 

sredstvi v okviru določenega časovnega obdobja 
• Akumulativnost dela A: je končni finančni rezultat in pomeni dobiček podjetja 
 

19. Kaj prikazuje diagram toka materiala? V kakšnih primerih ga uporabljamo? 
• Grafični prikaz tehnološkega procesa v tlorisu 
• Vrstini red delovnih operacij 
• Transportne razdalje 

Uporabljamo ga tam kjer se material (izdelek) giblje, delavci in delavni stroji pa so pretežno na 
na istem mestu 

 
20. Navedite osnovna načina plačevanja dela in na kratko opišite njune značilnosti. 

Plačevanje po času: 
• Najenostavnejše 
• Nemotivacijsko 
• Kjer je plačevanje po učinku zelo težko ali onemogočeno 
• Potrebno je striktno preverjanje prihodov in odhodov ter pogosto preverjanje 

učinkovitosti 
Plačevanje po delu 

• Eno osnovnih načel tržnega sistema 
• Tekmovalnost med zaposlenimi, napredovanje 
• Cilj: privarčevati del normativnega časa, vendar brez nevarnih posledic v primeru 

njegovega podaljšanja 
 
21. Navedite ter na kratko opišite glavne faze v življenjskem ciklusu gradbenega 

objekta. 
Pridobitev osnovnih materialov -> Proizvodnja gr. Izdelkov/materialov -> Gradnja -> Uporaba   
-> Rušenje -> Reciklaža/Odlaganje 
 

22. Naštejte osnovne vire (ter z njimi povezane izgube), ki so potrebni za gradbeno 
proizvodnjo. Opišite nekaj najpogostejših vzrokov za izgube delovnega časa. 
 
Najpogostejši vzroki: 

• Slučajno in odvečno delo 
• Slučajni zastoji 
• Prekrški delovne discipline 
• Vili Resnik je car 
• Merilna oprema je odvisna od vrste dela in namena meritev 
• Za kronometražo so potrebna merjenja v času 2-3 dni  
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23. Opišite, kako so kvantitativna merila za izračun racionalnosti proizvodnje 
medsebojno povezana.     

 
 

 
24. Kaj prikazuje karta delovnega procesa? V kakšnih primerih jo uporabljamo?  

Potek tehnoloških postopkov pri katerih se delavci in stroji gibljejo proizvod (izdelek) pa je 
večinoma na mestu. 

        
 

25. Naštejte najpomembnejše zakone v RS, ki urejajo področje gradnje objektov. 
• Zakon o graditvi objektov (ZGO) 
• Zakon o urejanju prostora (ZUP) 
• Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) / Direktiva o gradbenih proizvodih 
• Zakon o obligacijskih razmerjih – gradbena pogodba 
• Zakon o javnih naročilih 

 
26. Opišite značilnosti treh temeljnih pristopov k organizaciji dela, ki jih srečamo v 

zgodovinskem razvoju te vede. 
• Stihijsko – ni posameznih poklicev, široko področje pokrivanja 
• Empirično – uporablja se podatke prejšnjih del, poklici 
• Znanstveno – natančne anlize del, spremljanje in uvajanje novih tehnologij,... 

 
27. Naštejte in na kratko opišite zunanje vplive na produktivnost delavca v gradbeni 

proizvodnji.      
Zunanji vplivi: 

• Vreme – najbolj motijo padavine 
• Temperatura – glede na temperaturo v katerem delo poteka ločimo: lahko (18-20), 

srednje težko (16-18) in težko delo (13-16) 
• Vlaga – če je prevelika je delo zelo težko, če je presuho je preveč prašnih delcev 
• Pretok zraka – zagotovljeno mora biti cca 30 kub. Metrov svežega zraka na delovca 

za osem ur. Hitrost vetra pa manjša od 6 in 8 m/s 
• Osvetlitev – za različna dela je potrebna različna intenzivnost osvetlitve 
• Hrup – zmanjšuje koncentracijo, poveča možnost nesreč, utruja (primarni ukrepi: pravi 

delovni stroji; sekundarni: zaščita pred hrupom) 
• Prah in lebdeči prašni delci – prašni delci motijo dihalne poti in so zdravju škodljivi 

(ukrepi: aktivni: vlaženje, prašni filtri; pasivni: maske) 
• kontaminatorji 

 
28. Opišite načela metode kontrole kakovosti. Kakšen mora biti proces, da ga lahko 

opazujemo s to metodo?     
• Zadovoljitev pogojev, ki jih predpiše projekt 
• Ugotavljanje pogostosti odstopanj 
• Vklapljanje lastnosti vzorcev v tolerance 
• Ugotavljanje in grupiranje vzrokov odstopanj 
• Ugotavljanje verjetnosti izboljšanja proizvodnje 

Proces mora biti stabilen (odstranjeni morajo biti nedopustni vzroki) 
 

29. Kaj je projekt organizacije gradnje oz. tehno-ekonomski elaborat? Naštejte 
področja in faze izdelave POG. 
POG je sistematična tehnično-ekonomska dokumentacija v kateri so predstavljeni vsi 
organizacijski in tehnološki ukrepi za prehod od projekta do operativne izvedbe. 
Področja 

• Tehnologija  
• Terminski plani 
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• Organizacija udeležencev 
• Ureditev gradbišča 

Faze 
• Organizacijsko tehnološka priprava 
• Idejni projekt organizacije gradnje 
• Izvedbeni projekt organizacije grednje 

 
30. Kaj razumemo pod pojmom "kakovost v gradbeništvu?" Kdo je odgovoren za 

zagotavljanje kakovosti in kako jo zagotavljamo v fazi izvedbe?  
Z metodami kontrole kakovosti, (t.j. ugotavljanje zadovoljitve zahtevam projekta, ugoravljanje 
pogostosti odstopanj, vstavljanje značilnosti vzorcev v tolerance, ugotavljanje in grupiranje 
vzrokov odstopanj, izračun verjetnosti izboljšanja kvalitete proizvodov).  
 
?Po moje? 
Delo spremljajo nadzorniki, ki so v projektu tretja oseba (varnost, roki, projekt).   

 
31. Opišite posebnosti gradbene proizvodnje v primerjavi z industrijsko. 

 
 

32. Kakšen je namen kontrolnih kart, ki jih uporabljamo pri metodi kontrole 
kakovosti? Kaj na njih prikazujemo? 
Za boljšo preglednost rezultatov kontrole kakovosti. Gre za grafični pripomoček na katerega 
po horizontalni osi nanašamo število vzorcev n, po vertikalni pa najpomembnejše dobljene 
rezultate zlasti Xi, X, +-R, +-(delta) 
 

33. Naštejte in na kratko opišite tri glavna področja, na katerih lahko izvajamo 
racionalizacijo gradbene proizvodnje. 

 
34. Opišite značilnosti prenove gradbenega objekta glede na novogradnjo. 

Kvantum obnovitvenih del le redko doseže kvantum novogradenj. 
Dinamika vzdrževalnih del je bistveno bolj vezana na obstoječe stanje objekta, še posebno 
njegvih uporabnikov. 
Prostora za delo in notranji transport je veliko težje oblikovati kot pri novogradnji.  
Sodobni načini industrijske proizvodnje so oteženi ali pa nemogoči. 
Stari materiali so pogosto zdravju škodljivi 
Izgube v proizvodnji pri vzdrževalnih delih so načeloma višje od tstih pri movogradnji. 
 

35. Kaj je OTSW analiza in kdaj jo uporabljamo? 
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36. Naštejte glavne udeležence v procesu graditve, navedite in skicirajte možne 
oblike medsebojnega pogodbenega sodelovanja. 

 
 
37. Navedite načela, na katerih naj sloni učinkovit način plačevanja dela. 

Plačevanje po delu. Pri tem pomembna stimulativnost, ki jo s tem dosežemo (pride do 
notranje konkurence, možnost in želja po napredovanju) 

 
38. Skicirajte življenjski krog gradbenega objekta in na kratko opišite njegove faze. 

 
 

39. Opišite glavne znailnosti strateških, taktičnih in operativnih odločitev. 
• Strateška raven: Potrebne so informacije za gibanje v okolju za 5-8 let vnaprej 

(načeloma zunanje informacije) 
• Taktična raven: deloma zunanje, deloma notranje informacije; nanašajo se na 2-3 leta 

vneprej 
• Operativna raven: informacije o trenutnih stanjih resursov (nivo rutinskih operacij) 
 

INVESTITOR 

Pravna ali 
fizična oseba, 
ki naroči 
graditev 

NEPOSREDNI 
Projektanti 
Revidenti 
Izvajalci 
Nadzorni inženirji 
Konzultanti 
Izvajalci predhodnih 
raziskav 
Različni dobavitelji 

Ostali udeleženci v procsu gradnje 

POSREDNI 
Organi državne uprave 
Inšpekcije 
Urbanisti 
Gospodarska zbornica 
Strokovna združenja 
Komunalna, javna 
podjetja 

Pridobitev osnovnih 
materialov 

Proizvodnja gr. 
izdelkov/ materialov 

Gradnja 

Uporaba Rušenje 

Reciklaža / odlaganje 
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40. Kako določimo normativ s pomočjo metode sinteze elementarnih časov? 

 
 
 

41. Kaj vse moramo rešiti v okviru ureditve gradbišča? 
Pripravljalna dela: razčiščevanje terena, premaknitev obstoječih poti in/ali vodotokov, ureditev 
provizorijev ali dovoz kontejnerjev. Delež za ureditvena dela spada pod stroške investicije in je 
različen za različna dela: industrijske in stanovanjske gradnje (3-7%), melioracije (6-8%), 
tuneli in zemeljske pregrade (10-15%), hidrotehnični elementi (15-25%), zelo dolgi objekti: 
ceste, daljnovodi, kanali do 35% 
 

42. Naštejte in na kratko opišite organizacijsko sociološke faktorje produktivnosti. 
Organizacijsko-sociološki faktorji 

• Motivacija: stimulacija materialne in nematerialne narave 
• Trajanje in lega delovne izmene: upoštevanje človeškega bioritma (dnevna/tedenska) 
• Razporeditev dela 

 
43. Kaj je prag rentabilnosti vlaganj in kako ga določimo? 

Rentabilnost je merilo ekonomske upravičenosti vlaganj in porabe delovnih sredstev v 
gradbeništvu. Niti sanja pa se mi ne kaj je prag rentabilnosti in kako ga določimo in v bistvu mi 
niti ne bi moralo biti bolj vseeno. 
  

44. Naštejte najpomembnejše vrste dokumentacije, ki se pojavlja v procesu graditve. 
 

 
45. Kaj so gradbene norme, zakaj so pomembne in kakšne vrste podatkov so zbrane 

v njih?      
Sistematizirana zbirka gradbenih normativov 
 

46. Opišite metodi, s katerima grafično prikazujemo potek tehnoloških postopkov v 
gradbeništvu.       

• Diagram toka materiala 
• Karta delovnega procesa: metoda namenjena raziskavi, ugotavljanju in oblikovanju 

optimalnega poteka tehnoloških procesov 
 

47. Naštejte in na kratko opišite dokumente, ki jih moramo voditi na gradbišču. 
WTF?! 


