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PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IZ INŽENIRSKE GEOLOGIJE 
 

 
OSNOVE 

 
1. O čem govori teorija o tektoniki litosferskih plošč 
2. Kaj je gibalo premikanja litosferskih plošč 
3. Naštej osnovne vrste dogajanj na stiku med ploščami 
4. Skiciraj dogajanja na območju razmikanja in pojasni geološke pojave, ki se nahajajo 

na takem območju 
5. Skiciraj dogajanja na območju podrivanja 
6. Pojasni, kako premikanje litosferskih plošč vpliva na geološka dogajanja v Sloveniji 
7. Poznamo dva tipa zemeljske skorje. Imenuj ju in imenuj njune značilnosti 

 
8. Naštej vsaj štiri od 8 elementov, ki sestavljajo 99 % zemeljske skorje 
9. Opredeli pojem “litosfera” 
10. Kaj je magma 
11. Naštej endogene sile in pojasni, kako vplivajo na geološko okolje 
12. Naštej eksogene sile in pojasni njihov vpliv na geološko okolje 
13. Bazična magma ima naslednje lastnosti (obkroži vse, ki ustrezajo): je zelo viskozna, 

je zelo vroča, vsebuje veliko SiO2, vsebuje veliko železa in magnezija 
 
KAMNINE 
14. Imenuj vsaj dve magmatski kamnini, ki sta razširjeni v Sloveniji 
15. Imenuj po tri predstavnike klastičnih in  biokemičnih sedimentnih kamnin 
16. Poveži spodaj naštete metamorfe kamnine s kamninami, iz katerih so nastale: 

marmor, kvarcit, gnajs, metamorfni skrilavec, blestnik/ glinavec, kremenov peščenjak, 
apnenec, granit 

17. Poveži naštete kamnine z bistvenimi minerali, ki jih gradijo: 
 
Apnenec,  
dolomit,  
karbonatni konglomerat 
lehnjak 
laporovec 
glinavec 
marmor 
blestnik 
gnajs 

a. Kisli glinenci in kremen 
b. Glineni minerali 
c. Kalcit 
d. Dolomit 
e. Bazični plagioklazi 

 
18. Pojasni razliko in morebitno skupno zvezo med naslednjimi pojmi: 

a. Glina: 
b. Illit+klorit: 
c. Glinavec: 

 
19. Opiši razliko med trdnostjo kamnine in trdnostjo kamninske mase 
20. Kaj vpliva na trdnost kamnine 
21. Kaj vpliva na trdnost kamninske mase 
22. Kaj razumeš pod oznako “clay bearing rock” 
23. Zakaj so kamnine, ki vsebujejo minerale glin, manj obstojne 
24. Pojasni fenomen nabrekanja v visoko prekonsolidirani zemljini 
25. Pojasni fenomen nabrekanja v zemljini, ki vsebuje nabrekljivi montmorillonit 
26. Kaj razumeš pod fenomenom “mehčanje” in zakaj do njega pride 
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27. Naštej 3 glavne načine določanja trdnosti kamnine v laboratoriju 
28. Naštej po tri glavne predstavnike: 

a. Trdne in zelo trdne kamnine: 
b. Srednje trdne kamnine: 
c. Kamnine nizke trdnosti: 
d. Zemljine 
 

29. Opredeli razliko med razpoko in prelomom 
30. Kaj določamo s preiskavo RQD 
31. Skiciraj težnostni (normalni), reverzni, narivni prelom ter tektonski jarek 
32. Skiciraj razliko med skrilavo in plastovito kamnino 
33. Skiciraj debelo zrnato, votlikavo in amorfno strukturo 

 
 

34. Razvrsti kamnine glede občutljivosti na fizikalno preperevanje od najmanj do najbolj 
občutljive: trdni lapor, granit, glinavec, dolomit 

35. Kraški pojavi se razvijajo v naslednjih kamninah (imenuj vse, za katere meniš da 
trditev drži): granit, gnajs, konglomerat, apnenec, sadra, dolomit, kvarcit, marmor 

36. Imenuj značilno preperino, ki se nahaja na krasu 
37. Skiciraj značilni prečni prerez kraške pokrajine in imenuj značilne oblike, ki se pojavijo 

v krasu 
 

 
GEOLOŠKA STAROST 
 

38. Kako določamo relativno starost kamnine 
39. Kako določamo absolutno starost kamnine 
40. Kako razdelimo geološko zgodovino 
41. Katere so najstarejše kamnine na slovenskem ozemlju 
42. Simboli oz. okrajšave, s katerimi označujemo geološko starost (periodo) so naslednje: 

J, K, Ol, Pc, M, C, Pl, E. Razvrsti jih v zaporedju od najstarejše do najmlajše 
 

GEOLOŠKA OKOLJA, PREPEREVANJE; EROZIJA TRANSPORT; USEDANJE 
43. Skiciraj vsaj 3 značilna okolja odlaganja sedimentov in imenuj tip sedimentov, ki 

pripadajo temu okolju 
44. Opiši glavne dejavnike erozije 
45. Opiši značilnosti morenskega zasipa 
46. Opiši značaj mladih (recentnih) poplavno zajezitvenih sedimentov 
47. Opiši značaj sedimentacije na ljubljanskem barju 
48. Kaj je polžarica 
49. Kakšne so značilnosti sedimenta “jezerska kreda” 
50. Opiši značilnosti vršajev 
51. Opiši dva glavna tipa sedimentov v dolinskih zasipih 
52. Opiši razliko med kredo “chalk” in apnencem 

 
Skiciraj:  

- Razliko med prelomom in gubo 
- Ravnina/ blago pobočje/strmo pobočje 
- Starostno zaporedje geoloških plasti, ki ležijo v normalni legi: K – apnenec, Pl – glina, 

P-C glinasti skrilavec, Q-prod 
- Prikazan je vzdolžni potek toka reka. Za točke A, B, C in D skiciraj najbolj verjetne 

prečne profile in tipe sedimentov, ki se odlagajo 
- Nariši oznako za prelom, ki poteka v smeri severovzhod-jugozahod in pada pod 

kotom 300 proti vzhodu  
- Skiciraj prerez ledeniške doline 
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- Skiciraj prerez doline s terasnimi zasipi. Pokaži, katera terasa je najstarejša. 
- Opiši pogoje nastanka terasnega proda 
- Opiši pogoje nastanka tufa 

 
 

53. Opiši inž. geološke značilnosti flišnih sedimentov 
54. Opiši okolje nastanka flišnih sedimentov 
55. Opiši inž. geološke značilnosti miocenskega laporja 
56. Opiši starost in vrsto kamnine, v kateri je potekala gradnja predorov Šentvid, Golovec 

in Trojane 
 
 
GEOLOŠKA KARTA 
 

57. Kaj je to “geološka karta” 
58. Katere podatke najdemo na osnovni geološki karti 
59. V kakšnem merilu morajo biti izdelane inženirsko geološke karte za potrebe izdelave 

PGD/PZI projektov gradnje 
60. Opredeli pojem “geološka meja” 
61. Na kakšen način označujemo geološke plasti različne geološke starosti in različne 

petrografske sestave na geološki karti 
 
 
INŽENIRSKO GEOLOŠKE RAZISKAVE 
 

62. Opiši glavne dejavnike, ki vplivajo na načrtovanje inž. geoloških raziskav 
63. Opiši glavno razliko med preliminarnimi geološkimi raziskavami in raziskavami za 

potrebe izdelave PGD projekta 
64. Kakšne podatke o kamnini pridobimo z geoseizmičnimi preiskavami 
65. Skiciraj delovanje piezometra 
66. Skiciraj delovanje inklinometra 

 
 

PLAZOVI 
 

67. Kaj so plazovi 
68. Opiši razliko med zemeljskimi plazovi in kamnitimi podori 
69. Kateri so glavni prožitelji plazov 
70. Skiciraj karakteristični prerez zemeljskega plazu in poimenuj glavne elemente plazu 
71. Opiši glavne dejavnike, ki vplivajo na načrtovanje inž. geoloških raziskav na plazovih 
72. Katere metode uporabljamo za opazovanje premikanja plazov 
73. V čem se drobirski tokovi razlikujejo od zemeljskega plazu 

 
HIDROGEOLOGIJA 
 

1. Kaj je vodonosnik 
2. Kaj je izolator 
3. Opiši princip terenske meritve prepustnosti vodonosnika za potrebe načrtovanja 

vodnjaka 
4. Opiši postopke meritev prepustnosti na terenu 
5. Kaj je depresijski lijak 
6. Opiši lastnosti kraškega vodonosnika 
7. Skiciraj geološki prerez, v katerem se lahko v plasti ustvari arteški tlak podzemne 

vode 
8. V katerih tipih tal velja Darcyev zakon 
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9. Skiciraj značilne tipe poroznosti v tleh, pomembne za razumevanje gibanja podzemne 
vode 

 
 
 
POTRESI 
 

1. Zakaj nastajajo potresi 
2. Kaj označuje magnitudo potresa 
3. V kateri geoloških materialih je hitrost strižnega valovanja največja 
4. Kaj označuje izraz “likvifakcija”  
5. V katerih geoloških materialih se lahko pojavi likvifakcija 

 
 
 
 
 


