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KATALOG ZNANJA 

1. Ime modula: STAVBARSTVO 

2. Usmerjevalni cilji: 

    Dijak: 
• spozna naravno in grajeno bivalno okolje, 
• analizira vpliv gradnje stavb na širši prostor, 
• spozna področje urbanizma,  
• spozna gradbene elemente stavb in konstrukcijske sisteme, 
• spozna bistvene zahteve za lastnosti stavb,  
• spozna različne materiale in gradbene proizvode ter njihove lastnosti, 
• usvoji osnovna znanja o graditvi stavb, 
• spozna tehnologijo gradnje, 
• razmišlja o novih tehnologijah v okviru vplivov klimatskih pojavov na stavbe, 
• analizira povezavo med materialom, konstrukcijo in obliko objekta, 
• zna pravilno in gospodarno uporabljati materiale in gradbene proizvode, 
• razume vzroke za propadanje materialov in zna določiti ukrepe, 
• zna uporabljati gradbene proizvode za sanacijo stavb, 
• spozna načine vzdrževanja in sanacije stavb, 
• spozna inštalacije v objektu ter njihov vpliv na konstruktivne rešitve, 
• zna brati in delno izdelati projektno in tehnično dokumentacijo za stavbo, 
• spozna in uporablja veljavne gradbene predpise in standarde, 
• pozna predpise s področja varovanja zdravja in varstva pri delu, 
• se zaveda nujnosti varovanja okolja in upošteva okoljevarstvene standarde, 
• razume pomen varstva pred požarom, 
• razume pomen potresno varne gradnje, 
• pozna uporabo in pravilno izvedbo različnih pomožnih konstrukcij, 
• razume vodenje gradnje ter zna organizirati delo na gradbišču, 
• spozna odvzem vzorcev na objektu in preiskave materialov v laboratoriju, 
• spoštuje naravno in kulturno dediščino, 
• prikazuje gradbene elemente v ustreznih projekcijah, 
• zna povezovati različne strokovne vsebine, 
• zna uporabljati strokovno literaturo, 
• razume pomen kakovosti v gradbeni stroki, 
• se spozna s podjetništvom v gradbeništvu, 
• zna organizirati lastno delo in delo drugih, 
• spozna in razume pomen timskega dela, 
• razvija samozavest, utrjuje samostojnost pri delu in zna predstaviti svoje delo, 
• razvija čut natančnosti, vestnosti in odgovornosti pri delu ter čut za estetsko 

oblikovanje elementov in konstrukcij, 
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• spozna pomen stalnega strokovnega izpopolnjevanja kot posledico razvoja novih 
gradbenih proizvodov in tehnologij ter stopnje okoljske ozaveščenosti, 

• uporablja strokovno terminologijo, 
• povezuje teorijo in prakso z ogledi gradbišč, obratov, laboratorija za raziskavo 

materialov…. 
 

3. Poklicne kompetence: 

    Dijak: 

• obdeluje projekte za različne primere stavb, 
• obvladuje tehnologije gradnje in izdelave gradbenih proizvodov, 
• uporablja veljavne predpise in standarde za gradnjo stavb, 
• vodi gradnjo posameznih gradbenih del na stavbah, 
• prikazuje gradbene elemente v ustreznih projekcijah, 
• spozna in zna uporabljati temeljno programsko opremo za izdelovanje projektne 

dokumentacije stavb in za izvajanje del na gradbišču, 
• sodeluje pri pripravi tehnologije gradnje stavb, 
• načrtuje in vrednoti posamezna montažna in druga izvajalska dela na stavbah, 
• načrtuje in vrednoti pripravljalna in gradbena dela na gradbišču, 
• načrtuje in vrednoti zaključna gradbena dela, 
• načrtuje in vrednoti sanacije in vzdrževanje stavb, 
• načrtuje, pripravlja, izvaja in kontrolira lastno delo in delo drugih, 
• racionalno uporablja energijo, material in čas, 
• opravlja komercialna dela v prodaji in nabavi, 
• spozna osnovne laboratorijske preiskave gradbenih materialov, 
• sodeluje v pripravi dela, 
• sodeluje z ostalimi udeleženci v delovnem procesu, 
• vodi proizvodne enote v industriji gradbenih materialov in elementov, 
• pripravlja dokumentacijo za izdajo upravnih dovoljenj s področja urejanja 

prostora in graditve objektov, 
• uporablja strokovno literaturo in povezuje različne strokovne vsebine, 
• skrbi za varovanje zdravja in okolja, 
• spoštuje vrednote kulturne dediščine vseh vrst stavb, 
• upošteva pravila varstva in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 
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4. Vsebinski sklopi: 
1. Gradbeni elementi in konstrukcije (GK) 
2. Stavbe (ST) 
3. Inštalacije (IN) 
4. Gradbeni proizvodi (GRP) 
5. Gradbena fizika in biologija (GFB) 

 

1. Vsebinski sklop: GRADBENI ELEMENTI IN KONSTRUKCIJE (GK) 

Poklicne kompetence:  

• Razume vlogo in sestavo gradbenih elementov in konstrukcij, 
• Grafično prikazuje in bere gradbene elemente in konstrukcije v načrtih, 
• Pozna osnovne gradbene elemente stavb in jih pravilno izbere, 
• Razume tehnično dokumentacijo gradbenih proizvodov, 
• Pozna tehnologijo in faze izdelave konstrukcij in objekta ter gradbenih 

elementov in proizvodov. 
 
 
Razume vlogo in sestavo gradbenih elementov in konstrukcij. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• utemelji vlogo in sestavo gradbenih 

konstrukcij, 
• loči glavne in pomožne gradbene 

elemente, 
• pozna vlogo glavnih in pomožnih 

elementov, 
• razvrsti gradbene konstrukcije, 
• razvršča gradbene elemente glede na 

lego in material, 
• razume tehnologijo izdelave gradbenih 

konstrukcij, 
• zna pravilno in smotrno uporabiti 

gradbene proizvode. 
 

• razume gradbeništvo kot področje 
gospodarske dejavnosti, 

• zna razvrstiti gradbene objekte, 
• spozna osnovne tehnologije izvedbe 

stavb in loči osnovne konstrukcijske 
sisteme, 

• oblikuje odnos do natančne in 
premišljene izvedbe, 

• izdeluje grafične izdelke in seminarske 
naloge, 

• zna smiselno sestaviti dele gradbene 
konstrukcije v celoto glede na zahteve, 

• obišče gradbišče. 
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Grafično prikazuje in bere gradbene elemente in konstrukcije v načrtih. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• zna uporabljati projektno in tehnično 

dokumentacijo za gradbene elemente in 
konstrukcije, 

• pozna osnovne značilnosti prostoročnih 
in tehniških risb in načine prikazovanja 
elementov na risbi, 

• spozna načine in oblike predstavljanja 
različnih gradbenih proizvodov in 
elementov na risbi, 

• spozna tehnično poročilo, 
• loči konstrukcije glede na lego in 

material, 
• ovrednoti primernost konstrukcije za 

določeno funkcijo, 
• razlikuje merila po podrobnosti prikaza 

elementov. 

• samostojno in natančno prikazuje 
gradbene elemente in jih zna brati v 
načrtu, 

• uporablja projekcije in merila, 
• smiselno uporablja projekcije za nazorno 

in razumljivo prikazovanje konstrukcij , 
• loči in zna smotrno uporabljati različne 

gradbene proizvode, 
• razvija občutek za pravilno sestavo 

konstrukcije, 
• predstavlja grafični del načrta v 

tekstovnem delu – tehničnem poročilu, 
• razume, kdo so udeleženci pri gradnji 

objektov, 
• izdeluje grafične izdelke in seminarske 

naloge, 
• obišče projektivni biro (projektantsko 

organizacijo). 
 
 
 
Pozna osnovne gradbene elemente stavb in jih pravilno izbere. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• spozna vrste zemljin in načine 

temeljenja, 
• spozna plitvo temeljenje, 
• spozna globoko temeljenje stavb, 
• spozna hidroizolacijo in drenažo. 
 

• spozna vlogo temeljev kot vmesnega 
člena med stavbo in temeljnimi tlemi, 

• spozna osnovne vrste temeljnih tal in 
njihov vpliv na izbiro temeljev, 

• našteje vrste temeljenja in jih poveže z 
zemljino in konstrukcijo, 

• loči temelje glede na material in obliko, 
• izbere vrsto temelja glede na 

konstrukcijo, 
• spozna pomen in vrste hidroizolacij, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 

• razlikuje vrste hidroizolacijskih 
materialov, 

• izbere primeren material za 
hidroizolacijo, 

• opiše vlogo drenaže, 
• spozna principe drenažnih sistemov, 
• obišče gradbišče. 

• pozna vrste sten glede na material in 
nosilnost, 

• seznani se s potresno varno gradnjo, 
• spozna stebre, njihovo vlogo v stavbah in 

zgodovinski razvoj. 
 
 

• loči posamezne vrste sten in stebrov 
glede na material, lego v objektu, 
nosilnost in tehnologijo izvedbe, 

• razume povezanost sten in stebrov v 
konstrukciji, 

• opiše notranje in zunanje obdelave 
zidov in stebrov, 

• pojasni toplotno, zvočno in 
protipožarno zaščito, 

• izbere ustrezen konstrukcijski sistem, 
• uporablja tehnologijo izvedbe 

horizontalnih in vertikalnih vezi, 
• nariše in uporabi različne nosilne 

zidove, 
• poveže predelne stene z nosilno 

konstrukcijo, 
• razume vlogo stebrov v stavbah in zna 

poiskati primere uporabe stebrov iz 
različnih materialov, 

• nariše tlorise in prereze, v katerih je 
razvidna uporaba različnih gradbenih 
proizvodov, 

• uporablja risarske programe na 
računalniku (npr. AutoCad, …), 

• obišče obrat industrije gradbenega 
materiala. 

• spozna vrste stropov, 
o leseni stropovi, 
o AB stropovi, 
o stropovi na jeklenih nosilcih, 

• spozna loke, oboke in kupole ter razloge 
za nastanek teh konstrukcijskih 
elementov, 

• loči vrsto stropnih konstrukcij glede na 
material, obliko, lego v objektu, 
tehnologijo izvedbe , 

• predstavi primere v svetu, kjer se pri 
gradnji uporabljajo navedeni 
konstrukcijski elementi (geografsko in 
zgodovinsko), 

• našteje vrste nosilcev in preklad in jih 
loči glede na obliko in material, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• spozna vrste nosilcev in preklad ter jih 

primerja z loki, 
• seznani se z obdelavo tal in stropa. 
 

• razume vlogo nosilcev in preklad v 
stropnih konstrukcijah, 

• spozna načine talne in stropne obdelave, 
• izbere pravilno obdelavo nosilne 

konstrukcije, 
• spozna pomen pravilne izbire 

konstrukcije glede na razpon, 
• nariše prereze različnih medetažnih 

konstrukcij, 
• pozna in nariše detajle različnih 

prerezov čez plavajoče in navadne tlake, 
• razvija sposobnost izbire najustreznejših 

materialov in izvedb. 
• spozna načine za premoščanje višinskih 

razlik. 
• razlikuje med stopnicami, rampami ter 

pozna sestavne dele stopnic, 
• zna izbrati ustrezno vrsto stopnic glede 

na višinsko razliko, razpoložljivi prostor 
in material, 

• opiše vrste dvigal, 
• izračuna in nariše stopnice. 

• spozna strehe glede na naklon in vrsto 
kritine oz. način odvodnjavanja, 

 poševne strehe, 
 ravne strehe. 

 

• razlikuje vrste poševnih in ravnih streh, 
• pozna tradicionalne strešne kritine v 

Sloveniji, 
• razume povezavo med strešno 

konstrukcijo in kritino, 
• spozna odvodnjavanje streh, 
• loči vrste streh glede na material in 

razpon , 
• razvija sposobnost primerjanja in izbire 

najustreznejših gradbenih proizvodov in 
izvedb, 

• poveže izbiro strehe z okoljem in 
klimatskimi razmerami, 

• razume pomen zelenih streh v zvezi z 
izboljšanjem mikroklime, 

• izdeluje vaje (npr. tloris, prečni in 
vzdolžni prerez ostrešij). 

• pozna individualne in skupne dimovodne 
kanale, 

• pozna individualne in skupne 
ventilacijske kanale. 

• loči vrste dimnikov in ventilacij glede 
na material, obliko, izvedbo, 

• pozna pomen dimovodnih in 
prezračevalnih kanalov, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 

• zna izbrati vrsto dimovodnih in 
prezračevalnih kanalov, 

• spozna sanacijske metode in kleparska 
dela pri dimovodnih in prezračevalnih 
kanalih. 

• pozna vrste stavbnega pohištva. 
 

• razume vlogo in pomen oken in vrat v 
stavbi, 

• pozna sestavne dele oken in vrat, 
njihove lastnosti in vplive na rabo 
energije ter počutje, 

• pozna pojem energijsko učinkovita okna 
in zasteklitev, 

• razume pomen naravne osvetlitve 
prostorov in vpliv oken na toplotne 
izgube in toplotno pregrevanje 
prostorov, 

• pozna načine vgrajevanja stavbnega 
pohištva, 

• pozna standardne velikosti oken in vrat, 
• izdeluje vaje (npr. okna in vrata v 

tlorisu, prerezu ter nariše detajle). 
• pozna zaključna dela pri gradnji stavb. • pozna zaporedje del pri gradnji stavb s 

poudarkom na zaključnih in 
instalacijskih delih in ustrezne poklice. 

 
 
 
Razume tehnično dokumentacijo gradbenih proizvodov. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• zna uporabljati tehnično dokumentacijo 

gradbenih proizvodov, 
• ovrednoti primernost gradbenih 

proizvodov za določeno funkcijo, 
• razvija občutek za pravilno sestavo 

gradbenih proizvodov, 
• razume tehnologijo izdelave gradbenih 

proizvodov. 

• pojasni tehnično dokumentacijo 
gradbenih proizvodov, 

• loči in zna smotrno uporabljati različne 
gradbene proizvode, 

• oblikuje odnos do tehnične 
dokumentacije, 

• zna uporabljati strokovno literaturo, 
• izdeluje grafične izdelke in seminarske 

naloge. 
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Pozna tehnologijo in faze izdelave konstrukcij in objekta ter gradbenih elementov in 
proizvodov. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• spozna tehnologijo faze izdelave 

konstrukcij in objekta v celoti, 
• spozna načine klasične in montažne 

gradnje, 
• razporeja čas in sredstva za izdelavo, 
• nauči se pravilne uporabe sredstev za 

dela, 
• opazuje in spremlja tehnologijo izdelave 

gradbenih proizvodov. 

• zna samostojno navesti vse faze gradnje, 
• samostojno in natančno uporablja 

tehnično dokumentacijo, 
• samostojno obvlada izdelavo in izvedbo 

posameznih gradbenih elementov in 
konstrukcij, 

• loči in zna smotrno uporabljati različne 
gradbene proizvode in materiale, 

• zna opisati izvedbo posameznega 
gradbenega elementa, 

• razlikuje vrste gradnje glede na material, 
konstrukcijski sistem in tehnologijo, 

• opiše razvoj in tehnologijo klasične in 
montažne gradnje, 

• pozna funkcijo in opremljenost obratov 
za izdelavo gradbenih proizvodov, 

• izdeluje seminarske naloge, 
• obisk gradbenega obrata ali tovarne 

gradbenih proizvodov (betonarna, 
separacija, železokrivnica, opekarna, 
cementarna…). 

 
 

2. Vsebinski sklop:  STAVBE (ST)  
 
Poklicne kompetence:  
 

• Razume vlogo in zasnovo različnih vrst stavb, 
• Pozna zgodovinske vplive in razvoj posameznih vrst stavb, 
• Razume sanacije in rekonstrukcije stavbne dediščine. 
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Razume vlogo, zasnovo in prikaz različnih vrst stavb. 
 
Operativni cilji:  
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• razvija občutek za pomembnost 

stavbnega fonda za družbeni standard, 
• pozna vlogo in vpliv stavb na okolje. 
 

• loči glavne vrste stavb, 
• pozna vlogo različnih vrst stavb, 
• zna brati dokumentacijo za različne vrste 

stavb, 
• pozna osnovne principe delovanja in 

zasnove stavb, 
• razvija pravilen odnos do pojavnosti 

stavb v okolju. 
 

 
 
 
Pozna zgodovinske vplive in razvoj posameznih vrst stavb. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• spozna zgodovinski razvoj stavbarstva in 

arhitekture, 
• se seznani s posebnostmi stavbarstva v 

svetu. 
 
 

• pozna vlogo in pomen razvoja 
posameznih stavbnih tipov, 

• zna umestiti stavbo v posamezna 
zgodovinska obdobja, 

• loči posamezne zgodovinske razvojne 
faze in značilne predstavnike 
posameznih tipov stavb, 

• razvija pravilen odnos do zgodovine 
stavbarstva ter odnos do stavbne 
dediščine. 

 
 
 
 Sanacija in rekonstrukcija stavbne dediščine. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• spozna pomen staranja materialov na 

trajnost gradbenih objektov, 
• spozna pomen varovanja naravne in 

kulturne dediščine, 
• spoznava zgodovinski pomen različnih 

vrst stavb, 
• pozna postopke pri adaptaciji in sanaciji 

stavb, 
• se zaveda nujnosti varovanja okolja in 

upošteva okoljevarstvene standarde, 
• spozna organizacije na področju naravne 

in kulturne dediščine in njihovo vlogo, 
• pozna tradicionalne stavbne tipe v 

Sloveniji, 
• spozna veljavno zakonodajo in standarde 

s področja varovanja stavbne dediščine. 

• dobi občutek za pomen pravilne sanacije 
stavbne dediščine, 

• razvija pravilen odnos do zgodovine 
stavbarstva, 

• razvija odnos do prenove stavbne 
dediščine, 

• si ogleda primer obnove objekta 
kulturne dediščine, 

• razvija čut vrednotenja kulturne 
dediščine, 

• izdela primer projekta sanacije ali 
rekonstrukcije objekta stavbne 
dediščine, 

• zna našteti in opisati razne primere 
arhitekturne dediščine v Sloveniji in v 
svetu, 

• zna opisati slovenske arhitekturne regije 
in primerjati stavbe med regijami, 

• zna našteti najvidnejše slovenske 
arhitekte in njihova dela, 

• zna našteti nekaj arhitektov svetovnega 
slovesa in njihova dela. 

 
 

3. Vsebinski sklop: INŠTALACIJE (IN)  
 
Poklicne kompetence:  
 

• Razume vlogo in izvedbo instalacij v stavbah, 
• Razume tehnično dokumentacijo strojnih in elektroinštalacij. 

 
Razume vlogo in izvedbo instalacij v stavbah. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• loči glavne instalacije strojne in elektro 

stroke, 
• pozna vlogo inštalacij, 
• pozna osnovne principe delovanja 

strojnih in elektroinštalacij , 

• razume vpliv inštalacij na konstrukcijsko 
in funkcionalno zasnovo objektov, 

• spozna inštalacije v objektu ter njihov 
vpliv na konstruktivne rešitve, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• spozna hišno vodovodno inštalacijo v 

povezavi s konstrukcijo, 
• spozna hišno kanalizacijo, 
• spozna načine za prezračevanje objekta, 
• spozna načine za ogrevanje objekta, 
• spozna načine za hlajenje objekta, 
• spozna osnove elektroinštalacij v 

povezavi z gradbenimi deli, 
• spozna druge inštalacije v stavbah 

(strelovodna zaščita, inteligentne stavbe, 
itd.). 

• spozna potrebe po vodi v stavbah in vire 
nastanka odpadnih voda, 

• razume možnost uporabe deževnice in 
izvedbe vodovodnega sistema v stavbah, 

• pozna elemente in izvedbo hišne 
kanalizacije, 

• razume pojem javna kanalizacija in mala 
čistilna naprava, 

• razlikuje med naravnim in umetnim 
(prisilnem) prezračevanjem, 

• spozna vrste ogrevanja glede na način in 
energijske vire, 

• spozna prednosti pasivne zasnove stavb 
na ogrevanje in hlajenje, 

• spozna načine hlajenja stavb, 
• razlikuje načine izvedbe elektroinštalacij 

v stavbi. 
 
 
 
Razume tehnično dokumentacijo strojnih in elektroinštalacij. 
 
Operativni cilji:  
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• zna brati dokumentacijo hišnih inštalacij, 
• razume vpliv inštalacij na konstrukcijsko 

in funkcionalno zasnovo objektov, 
• pozna osnovne principe delovanja 

strojnih in elektroinštalacij in potreb za 
izvedbo. 

 

• oblikuje odnos do natančne in 
premišljene izvedbe inštalacij, 

• zna uporabljati strokovne izraze in 
komunicirati s strokovnjaki z drugih 
področij, 

• razume pomen inštalacij za vpliv objekta 
na okolje, 

• razvija svoj ekološki pogled in občutek 
za okolje. 

 
 
4. Vsebinski sklop: GRADBENI PROIZVODI (GRP) 
 
Poklicne kompetence:  
 

• Pozna lastnosti glavnih gradbenih proizvodov, 
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• Razume vlogo in uporabo gradbenih proizvodov pri gradnji objekta, 
• Razume tehnično dokumentacijo za različne vrste gradbenih proizvodov, 
• Pozna patologijo gradbenih proizvodov. 

Pozna lastnosti glavnih gradbenih proizvodov. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• spozna fizikalne, kemijske, mehanske in 

tehnološke lastnosti osnovnih gradbenih 
proizvodov , 

• spozna vodo, kot temeljno gradivo (voda 
v gradbeništvu), 

• naravni gradbeni kamen, 
• kamniti agregati, 
• glineni izdelki, 
• gradbeno steklo, 
• mineralna veziva, 
• malte, 
• betoni, 
• železo, jeklo in litine, 
• barvne kovine in litine, 
• les, 
• polimeri, 
• kompoziti, 
• izolacijski materiali. 
 

• spozna pojme gostota, specifična teža, 
prostornina in masa ter jih zna 
izračunati, 

• spozna pojem tlačna, natezna, strižna 
trdnost, 

• spozna pojem upogibna, torzijska, in 
uklonska odpornost, 

• loči med pojmi trdota, žilavost, 
elastičnost in plastičnost in jih zna 
eksperimentalno določiti, 

• spozna pojem obrusne odpornosti, 
• pozna fizikalne in kemijske lastnosti 

vode ter razume njene posebnosti, 
• razdeli naravni gradbeni kamen po 

izvoru, strukturi, teksturi, obdelavi, 
zrnatosti in uporabi, 

• pozna standardne zahteve kamnitega 
agregata za beton in malte, 

• pozna proizvodne postopke grobe 
keramike (priprava surovine, 
oblikovanje, sušenje, žganje, glaziranje), 

• razdeli mineralna veziva glede na 
njihove lastnosti, 

• pozna vlogo veziva, agregatov, vode in 
dodatkov kot komponent, ki sestavljajo 
malto, 

• pozna označevanje trdnosti betona in 
njeno določanje, 

• zna razložiti preizkusa tlačne in strižne 
trdnosti betona, 

• pozna razlike med železom, jeklom in 
litinami, 

• pozna makroskopsko zgradbo lesa, 
• spozna lastnosti različnih gradbeni 

proizvodov za izolacije, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• izvede osnovne laboratorijske preiskave 

materialov. 
 
 
Razume vlogo in uporabo gradbeni proizvodov pri gradnji objekta. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• spozna uporabo vode, kot temeljnega 

gradiva (voda v gradbeništvu), 
• spozna uporabo naravnega gradbenega 

kamna, 
• spozna uporabo kamnitih agregatov, 
• spozna uporabo glinenih izdelkov, 
• spozna uporabo gradbenega stekla, 
• spozna uporabo mineralnih veziv, 
• spozna uporabo malt, 
• spozna uporabo betonov, 
• spozna uporabo železa, jekla in litin, 
• spozna uporabo barvnih kovin in litin, 
• spozna uporabo lesa, 
• spozna uporabo polimerov, 
• spozna uporabo kompozitov, 
• spozna uporabo izolacijskih materialov. 

• loči in našteje naravne in umetne 
materiale, 

• loči in našteje organske in anorganske 
materiale, 

• loči po namenu uporabe konstrukcijske, 
vezivne, izolacijske in dekorativne 
gradbene proizvode, 

• glede na uporabnost loči anorganske 
nekovinske gradbene materialče, kovine, 
polimere, kompozite, polprevodnike in 
biomateriale, 

• pozna pojem in posledice korozije in 
izcvetanja soli, 

• loči naravni gradbeni kamen po izvoru, 
strukturi, teksturi, obdelavi, zrnatosti in 
uporabi, 

• spozna vrste keramike in uporabo v 
gradbeništvu, 

• spozna uporabnost gradbenih stekel 
glede na lastnosti, 

• pozna uporabo mineralnih veziv glede 
na njihove lastnosti, 

• pozna vrste malt po namenu uporabe , 
• pozna vrste betona in njegovo uporabo v 

gradbeništvu, 
• spozna uporabnost kovin v gradbeništvu, 
• pozna uporabnost lesa v gradbeništvu in 

sredstva za zaščito lesa, 
• spozna uporabnost različnih izolacijskih 

gradbenih proizvodov glede na namen 
uporabe, 

• obišče laboratorij za raziskavo gradbenih 
proizvodov. 
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Razume tehnično dokumentacijo za različne vrste gradbenih proizvodov. 
 
Operativni cilji:  
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• spozna tehnično dokumentacijo za 

cement, beton, malte, elemente za 
zidanje iz različnih gradbenih 
proizvodov (beton, opeka, …). 

• spozna projekt betona, 
• spozna  zakon o gradbenih proizvodih, 
• spozna standarde za gradbene proizvode. 

 
 
 
Pozna patologijo gradbenih proizvodov. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• spozna vzroke propadanja materialov, 
• spozna vpliv temperature, vode, vlage na 

gradbene proizvode, 
• spozna ukrepe zaščite gradbenih 

proizvodov. 
 

• spozna vpliv visokih in nizkih 
temperatur na gradbene proizvode, 

• zna glede na temperaturne razmere 
izbrati ustrezen gradbeni proizvod, 

• razloži kapilarne pojave v gradbenih 
proizvodih, 

• pozna vpliv korozije na obstojnost 
gradbenih proizvodov, 

• pozna ukrepe zaščite gradbenih 
proizvodov (hidroizolacijski in zaščitni 
premazi). 

 

5. Vsebinski sklop: GRADBENA FIZIKA IN BIOLOGIJA (GFB) 
 
Poklicne kompetence:  
 

• Razume pomen kvalitetne izvedbe ovoja stavbe, 
• Pozna zaščitne ukrepe pred neugodnimi in nezdravimi vplivi v stavbi in v okolju, 
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Razume pomen kvalitetne izvedbe ovoja stavbe. 
 
Operativni cilji:  
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• razume lastnosti gradbenih proizvodov 

in elementov, ki se vgrajujejo v gradbeni 
objekt, 

• razume možnosti napak pri uporabi in 
kombiniranju gradbenih proizvodov, 

• spoznava pravila delovanja posameznih 
detajlov in ovoja kot celote, 

• se seznani z energijsko učinkovito 
gradnjo. 

• pozna pravilno vgrajevanje in 
kombinacije gradbenih proizvodov, 

• primerja lastnosti gradbenih proizvodov, 
• predstavi ovoj stavbe in vpliv na 

kvaliteto bivanja in na okolje, 
• zna smiselno določiti pojave v stavbnem 

ovoju, 
• prikazuje detajle izvedbe gradbenih 

elementov iz različnih gradbenih 
proizvodov, 

• pojasni izvedbo fasadnega pasu, 
mansarde, 

• razume pomen pravilne razvrstitve 
zvočne, toplotne izolacije in 
hidroizolacije. 

 
 
 
 
Pozna zaščitne ukrepe pred neugodnimi in nezdravimi vplivi v stavbi in v okolju. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: Dijak: 
• spozna pozitivne in negativne dejavnike 

vplivov na živa bitja v stavbah in v 
okolju, 

• se seznani z energijsko učinkovito 
gradnjo, 

• se seznani z ukrepi za zmanjšanje hrupa, 
• spozna pozitivne in negativne geološke, 

materialne, inštalacijske, barvne, 

• zna pojasniti toplotne izgube skozi stene, 
akumulacijo toplote v stenah in načine 
za zmanjševanje toplotnih izgub oz. rabe 
energije za ogrevanje, 

• pojasni vrste in način širjenja hrupa 
glede na izvor ter ustrezne ukrepe za 
zmanjšanje hrupa, 

• pozna osnovna pravila opremljanja 
prostorov, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
proporcijske in druge dejavnike vplivov 
na živa bitja v stavbah in v okolju. 

• pozna geološke vplive, 
• pozna vpliv instalacij na počutje v 

stavbah, 
• pozna učinek barv na počutje in 

delovanje človeka, 
• pozna osnovna razmerja. 

 


