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A) DEMONSTRACIJA ELEKTRONSKIH 
MERITEV MEHANSKIH KOLIČIN 

Podan bo kratek prikaz, kako je mogoče 
velikost mehanskih količin (deformacija, 
pomik, pospešek, sila…) izmeriti s pomočjo 
spremembe električnih količin, kar danes 
poleg optičnih meritev predstavlja temelj 
sodobnih merilnih tehnologij. Prav tako bo na 
kratko prikazanih nekaj primerov dobre 
prakse. 
Udeleženci bodo lahko nato sami 
obremenjevali model lesenega mostu in ob 
pomoči izvajalca hkrati merili velikost 
obremenitev ter vertikalne in horizontalne 
pomike v karakterističnih točkah konstrukcije. 
Na voljo pa bo tudi konzola iz ogljikovih 
vlaken, ki bo opemljena z merilnimi lističi za 
merjenje specifičnih deformacij, 
pospeškomerom in induktivnim merilnikom 
pomikov. Z vsemi naštetimi senzorji in drugo 
pripadajočo merilno opremo bo mogoče 
spremljati odziv konzole na dinamične 
obremenitve, izrisovati časovni potek odziva 
in narediti preproste analize. 

Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Štrukelj 
Katedra za operativno gradbeništvo 
Lokacija: Laboratorij za preiskave gradbenih 
materialov in konstrukcij J1-002 

 



 
 

 

B) UPORABA VZVODA IN HIDRAVLIČNE 
DVIGALKE 

Moč človeških mišic je zelo omejena. V 
gradbeništvu pa se kar naprej srečujemo s 
potrebo po dvigovanju in transportu težkih 
bremen ter izvajanjem ogromnega števila 
aktivnosti, ki zahtevajo uporabo velikih sil, 
zato je uporaba sodobne mehanizacije v 
gradbeništvu izredno pomembna. Kljub 
vedno bolj zapleteni zgradbi pa večina 
mehanizacije za svoje delovanje še vedno 
uporablja princip vzvoda in hidravlike. Za 
demonstracijo uporabnosti omenjenih prin-
cipov bo za testiranje na voljo zelo preprosta 
naprava, s pomočjo katere lahko en sam 
človek razvije silo tudi do 300 kN, pri čemer 
lahko brez posebnega napora iz betona 
iztrga jekleno sidro premera 28 mm in več. 
V kombinaciji s kalibriranim merilnikom sile 
jo uporabljamo za izvedbo izvlečnih testov 
sider na težko dostopnih delih konstrukcij. Z 
manjšimi modifikacijami pa jo je mogoče 
uporabiti tudi za meritve sil v obstoječih 
prednapetih kablih, kjer ti potekajo izven 
betonskega prereza. 

Nosilec/izvajalec: red.  prof. dr. Andrej 
Štrukelj, izr. prof. dr. Andrej Ivanič 
Lokacija: Laboratorij za preiskave 
gradbenih materialov in konstrukcij J1-002 

 

 

 

C) INFORMACIJSKO MODELIRANJE V 
GRADBENIŠTVU – BIM 

Sodoben pristop obravnave gradbenih pro-
jektov predstavlja informacijsko modeliranje v 
gradbeništvu, ki ga na kratko imenujemo BIM 
(angl. Building Information Modeling). BIM v 
svetu postaja standard. V Sloveniji so 
postavljeni prvi temelji za implementacijo v 
prakso. Tako pedagoško kot raziskovalno 
sledimo tem trendom v gradbeništvu. Tekom 
študija pri posameznih predmetih študenti 
osvojijo osnovna znanja iz BIM pristopa in 
predstavljen bo primer obravnave grad-
benega objekta, ki zajema GIS–3D–4D–5D 
BIM modeliranje v sklopu redne pedagoške 
dejavnosti. To znanje študenti nadgrajujejo z 
raziskovalno dejavnostjo v okviru posa-
meznih projektov in v svojih zaključnih delih 
izdelanih z BIM pristopom. S tem pred-
stavljajo primere dobrih praks ter prispevajo k 
ozaveščanju potrebe po implementaciji BIM 
pristopa v gradbeni industriji. 

Nosilec/izvajalec: asistent dr. Zoran Pučko, 
doc. dr. Nataša Šuman 
Lokacija: Predavalnica A-203 



 

Č) POTRESNA MIZA 

Vzroke za pojav potresov poznamo, nimamo 
pa zanesljivih orodij, s katerimi bi lahko 
predvideli  lastnosti morebitnih potresov. Da 
bi lahko čim bolje preučili njihov vpliv na 
konstrukcije in tako zagotovili večjo potresno 
varnost, učinke potresov na gradbene objekte 
raziskujemo in skušamo najti čim boljše 
rešitve. Pri tem so ključnega pomena 
teoretične in eksperimentalne raziskave. Z 
osnovami teh znanj se srečajo tudi študentje 
Fakultete za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo. Nekateri s svojo 
prizadevnostjo močno odstopajo, kot študent, 
ki je sam izdelal računalniško vodeno 
potresno mizo, na katero je mogoče pritrditi 
modele zgradb, katerih masa znaša do 
150 kg. S potresno mizo je mogoče simulirati 
realna gibanja tal, ki so bila zabeležena med 
znanimi katastrofalnimi potresi po svetu in pri 
tem meriti odziv modela objekta. Podana bo 
kratka demostracija delovanja potresne mize, 
ki bo pokazala kompleksnost gibanja 
konstrukcije med delovanjem potresa. 

Nosilec/izvajalec: 
Marko Zidarič, mag. gradb., 
izr. prof. dr. Matjaž Skrinar, 
red. prof. dr. Andrej Štrukelj 
Lokacija: Laboratorij za preiskave gradbenih 
materialov in konstrukcij J1-002 

 

 
 

 

D) MEHANIKA TAL IN TEMELJENJE 

Vsaka stavba in inženirski objekt (most, 
viadukt, nasip, podporna konstrukcija, nasip, 
itd.) mora biti temeljena oz. izvedena na 
način, da ne bo presežena nosilnost temeljnih 
tal in/ali preseženi dovoljeni posedki in 
deformacije. 
Prikazane bodo osnovne fizikalne lastnosti 
temeljnih tal, ki jih sestavljajo zemljine in 
kamnine (skale). Zemljino sestavljajo trdi 
delci med katerimi so pore, ki so lahko 
zapolnjene z vodo in plinom. 
Udeleženci bodo med drugim lahko sami 
izdelali model armirane zemljine ter spoznali 
princip sodelovanja geotekstila kot 
“armature” in zemljine. 
Naša dežela je hribovita in zato ji pretijo 
zemeljski plazovi. Dobili boste odgovor zakaj 
nastanejo in kaj ter katere fizikalne količine so 
odločujoče. 

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Borut Macuh, 
asist. Sašo Kos 
Katedra za geotehniko 
Lokacija: Laboratorij za mehaniko tal J1-110 

  



 
 

 
 

 
 

 

E) VIRTUALNA REKONSTRUKCIJA 
STAREGA PIRANSKEGA MOSTU S 
POMOČJO MEŠANE RESNIČNOSTI 

Leta 1587 je bil v Piranu zgrajen prav pose-ben 
kamnit most, ki je premoščal ustje stare-ga 
pristanišča tako, da je bilo mogoče osred-nji del 
dvigniti in skozenj spuščati jadrnice v in iz 
pristanišča. Leta 1894 so mandrač za-suli, 
most pa porušili. 
Leta 2018 je raziskovalec starih mostov, 
gradbeni inženir Gorazd Humar, predstavil 
svoje ugotovitve o dimenzijah, načinu grad-nje 
in drugih posebnostih starega mostu, od 
katerega ni ostalo drugega, kot nekaj starih skic 
in dve fotografiji. 
Prikazali bomo, kako smo iz razpoložljivih 
podatkov podrobno rekonstruirali digitalni 
model mostu in analizirali način gradnje, 
natančneje, sestavljanja kamnitih blokov. 
Predstavili pa bomo tudi delovanje zelo 
domišljenega dvižnega mehanizma. 
Na koncu bomo most s pomočjo tehnologije 
mešane resničnosti (MR - mixed reality) tudi 
»postavili« v prostor in se skupaj sprehodili 
okoli njega in pod njim. 
 
Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Danijel Rebolj, 
Katedra za gradbeno in prometno informatiko 
Lokacija: predavalnica A-101 
 
 

  



 
 

 
 

 

F) JEKLA VISOKIH TRDNOSTI IN 
NJIHOVA UPORABA V KONSTRUKCIJAH 

Jekla visokih trdnosti so jekla, katerih 
napetost tečenja fy znaša več kot 460 N/mm2. 
Spadajo v skupino visokozmogljivih (high-
performance) jekel kot so še jekla visoke 
žilavosti, zelo duktilna jekla, nerjavna jekla, 
jekla z visoko trdoto in podobno. Jekla visokih 
trdnosti so normalizirana jekla, poboljšana 
jekla, termomehanska jekla in ultratrda jekla. 
Najtrše ultratrdo jeklo, ki se uporablja 
predvsem za izdelavo kablov mostov, ima 
natezno trdnost 1860 N/mm2, kar je 5-krat več 
od natezne trdnosti  normalnega 
konstrukcijskega jekla.  
Jekla visokih trdnosti uporabljamo pri gradnji 
konstrukcij velikih dimenzij, razponov in 
obremenitev. Najprej so jih uporabili v 70-letih 
prejšnjega stoletja za gradnjo naftnih ploščadi 
v Severnem morju. Danes jih uporabljamo pri 
gradnji večjih mostov, visokotlačnih cevo-
vodov, žerjavov, zapornic za hidroelektrarne, 
naftnih ploščadi, rezervoarjev in pri jeklenih 
stavbah večjih dimenzij.  
S kratkim predavanjem bomo predstavili 
predvsem realizirane projekte velikih dimenzij 
in obremenitev, ki smo jih načrtovali v 
Mariboru in postavili drugod po svetu: 
cevovod z največjim premerom na svetu - 
11,2 m na Tajskem, drugi največji distributor 
na svetu, zgrajen na Tajskem, visokotlačni 
cevovod premera 6 m na reki Drini, ki je 
obremenjen s 95 bari vodne obtežbe, plovni 
žerjav nosilnosti 1200 ton na Kaspijskem 
jezeru, največje zaklopne zapornice na svetu, 
montirane v preliv umetnega jezera v Alžiriji. 
Predstavili bomo tudi eno od nabolj obre-
menjenih tablastih zapornic na svetu - s 
15561 tonami vodne obtežbe v Iraku ter 
viseči most z enim pilonom z najdaljšim 
razponom na svetu, zgrajen preko reke Save 
v Beogradu. Poleg omenjenih objektov, ki 
smo jih načrtovali inženirji iz Maribora, katerih 
večina tudi predava ali je predavala na naši 
fakulteti FGPA, bo predstavljenih tudi nekaj 
največjih svetovnih konstrukcij tujih kon-
struktorjev. 
 
Izvajalec: red. prof. dr. Stojan Kravanja 
Katedra za metalne konstrukcije 
Lokacija: predavalnica A-205 
 

 



 
 

 
 

 

G) SAMOSTOJEČI MOSTOVI 

Pri gradnji mostov so gradbeniki skozi stoletja 
pokazali veliko kreativnosti. Kljub temu je 
večina mostov narejena v obliki loka. To ni 
slučaj. Lok namreč pomaga k stabilnosti 
mostu, saj se osna sila preko loka prenaša do 
temeljev. Idealna oblika mostu je verižnica. To 
je oblika, ki jo zavzame vrvica ali veriga 
obremenjena le z lastno težo. Vrvica namreč 
ne more prenašati prečne sile in zato 
zavzame obliko kjer so vse sile natezne in 
potekajo vzdolž njene osi. Če verižnico 
obrnemo navzgor, dobimo most v obliki loka, 
pri katerem se tlačne osne sile prenašajo 
pravokotno od kamna do kamna na temelje, 
kar daje mostu stabilnost. Ker strižnih sil ni, bi 
most v obliki loka stal tudi, če bi ustrezno 
oblikovane kamne brez vezivnih sredstev le 
nalagali enega ob drugega.  
Nekoliko drugačno različico samostoječega 
mostu si je zamislil znani izumitelj Leonardo 
Da Vinci. Da Vincijev samostoječi most 
enostavno zgradimo iz palic brez 
kakršnegakoli dodatnega orodja ali materiala. 
Za lažje sestavljanje in večjo stabilnost mostu 
lahko palicam dodamo zareze na določenih 
mestih.  
Na delavnici bo mogoče sestaviti most v obliki 
verižnice ter Da Vincijev most. Udeleženci 
bodo lahko iz pravilno oblikovanih kock 
sestavili ločni most na vodoravni plošči in ga 
nato skušali postaviti pokonci. Če bodo dovolj 
natančni, bo most stal. Lahko pa bodo s 
pomočjo palčk sestavili tudi Da Vincijev most. 

Izvajalka: doc. dr. Anita Prapotnik Brdnik, 
Katedra za aplikativno fiziko 
Lokacija: določena bo naknadno 

 
 
 

 
  



ODDELEK ZA PROMETNO INŽENIRSTVO 

Prometno inženirstvo 
 

 
 

 
 

 

H) PROMETNA VARNOST – MERJENJE 
NEKATERIH POMEMBNIH VELIČIN 

Kadar govorimo o prometni varnosti na naših 
cestah je ta (skoraj) vedno povezana z 
novicami o (hudih) prometnih nesrečah. Ne 
glede na zavedanje o problematiki prometne 
varnosti, zelo težko zagotovimo “dan brez 
nesreč”. V dveh centrih, ki delujeta v okviru 
FGPA (Centru za prometne gradnje in Centru 
za prometno tehniko in varnost v prometu) se 
vsakodnevno trudimo, da bi z znanjem in 
izobraževanjem mladih strokovnjakov – 
študentov dvignili raven prometne varnosti na 
naših cestah. 
V ta namen sta centra opremljena z ustrezno 
eksperimentalno opremo, s katero lahko, 
med drugim, na različne načine izmerimo 
hitrosti vozil, simuliramo opitost udeležencev 
v prometu, preverimo kvaliteto prometne 
signalizacije, oprijemljivost in ostale 
parametre voziščne konstrukcije itd. 
Ker so hitrosti in kvaliteta prometne 
signalizcije (vertikalne in horizontalne) 
parametri, ki najbolj vplivajo na varno 
odvijane prometa, bomo v okviru delavnice 
prikazali zajemanje omenjenih parametrov z 
ustrezno opremo (laserski merilnik hitrosti 
RIEGEL LR 90/235/P; merilec za merjenje 
retroreflektivnosti Delta RetroSign GR1; 
merilec odsevnosti horizontalne prometne 
signalizacije -talnih označb Delta LTX-XL). 
Udeleženci bodo lahko sami izmerili vrednosti 
hitrosti s pomočjo laserskega merilca hitrosti, 
preverili kvaliteto prometnih znakov in talne 
signalizacije. 
Dobili boste odgovore na vprašanja, kako 
izmeriti hitrosti in kaj predstavlja kvalitetno 
signalizacijo v smislu reflektivnosti le-te. 

Predstavili bomo Tobii Pro Glasses 2 očala, 
ki dajejo raziskovalcem globok in objektiven 
vpogled v človekovo vedenje, tako da 
natančno pokaže, kaj človek gleda v realnem 
času, ko se prosto giblje v vsakdanjem okolju 

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Tomaž 
Tollazzi, red. prof. dr. Matjaž Šraml, 
mag. Sašo Turnšek, Chiara Gruden 
Lokacija: predavalnica A-205 

  



 

 
 

 

 

 

 

I) MODELIRANJE PROMETNEGA 
OMREŽJA 
 

Ste se po poti v šolo že kdaj vprašali zakaj 
prometna gneča? Zakaj dvopasovna 
namesto štiripasovna cesta? Zakaj tako 
nizka omejitev hitrosti? Zakaj ni več 
parkirnih mest? Zakaj ... ? 
Premikanje po prostoru je vsakodnevna 
aktivnost vsakega izmed nas. Posledično 
se na prometnem omrežju generirajo 
prometni tokovi, ki jih najlažje ponazorimo 
s pomočjo računalniških prometnih 
modelov. 
Za lažji odgovor na zgoraj našteta 
vprašanja ter boljše razumevanje 
prometnih zakonitosti bomo na primeru 
mariborskega prometnega omrežja na 
kratko prikazali izdelavo računalniškega 
prometnega makro modela (izbor 
prometnih omrežij, prometnih sredstev, 
prometnih con, ...). 
Udeleženci bodo skupaj z izvajalcem 
primerjali predpripravljene scenarije ter 
opazovali simulirane odzive prometa 
(uporabnikov) na spremembe: na 
prometnem omrežju (npr. izgradnja mostu, 
izgradnja obvoznice, spremembe omejitev 
hitrosti, spremembe prometnih režimov, ...) 
in v različnih časovnih prerezih 
(2015/2025/2035) ob upoštevanju 
demografskih sprememb (staranje 
prebivalstva) in gospodarskih sprememb 
(npr. »prihod Magne«), ... 
 
Izvajalec: Beno Mesarec 
Lokacija: določena bo naknadno 

 

 
 

J) MIKROSIMULACIJE V PROMETU 
 

Mikrosimulacije so pomemben del vsake 
prometne študije. Pomembne so 
predvsem za določanje zmogljivosti 
križišča ob velikih prometnih 
obremenitvah.  
Predstavljena bo najnovejša pridobitev 
fakultete, oddelka za Prometno 
inženirstvo, in sicer napredni video 
analitični program – datafromsky, ki s 
pomočjo nevronske mreže prepozna 
(klasificira in sledi) vse vrste vozil in  
udeležencev v prometu, tudi pešce. 
 

Izvajalec: Matej Moharić 
Lokacija: določena bo naknadno 

 

  



 
 

 

K) PROBLEM TRGOVSKEGA POTNIKA 

Trgovski potnik mora obiskati določeno 
število mest, tako da bo pri tem prehodil čim 
krajšo pot oziroma za pot potreboval čim 
krajši čas. Potovanje lahko začne iz katerega 
koli mesta. Vsako mesto mora obiskati 
natanko enkrat in se vrniti v mesto iz katerega 
je začel pot. Pri tem pa je pot iz mesta A v 
mesto B lahko različno dolga kot pot iz mesta 
B v mesto A (npr. zaradi enosmernih cest ali 
zastojev). Rešitev problema trgovskega 
potnika je na prvi pogled zelo enostavna. 
Potrebno je samo preveriti vse možne 
kombinacije poti in izbrati najboljšo. Žal 
število možnih kombinacij zelo hitro raste s 
številom mest. Pri 5-tih mestih moramo 
preiskati 24 možnih kombinacij, pri 10-tih 
mestih 362880, pri 20-tih mestih pa že čez 
1017 kombinacij. Udeleženci se bodo s 
pomočjo interaktivne table lahko preizkusili v 
iskanju najkrajše trgovske poti skozi 10 
največjih slovenskih mest. Pridobili bodo 
občutek, kako težavnost problema narašča s 
številom mest. Razloženi jim bodo nekateri 
znani algoritmi, s pomočjo katerih rešitev 
poišče računalnik. Algoritme bodo lahko tudi 
preizkusili ter primerjali koliko časa potrebuje 
računalnik za pravilno rešitev in kako blizu do 
rešitve pride, če mu čas omejimo. 

Izvajalka: doc. dr. Anita Prapotnik Brdnik, 
Katedra za aplikativno fiziko 
Lokacija: določena bo naknadno 

  



ODDELEK ZA ARHITEKTURO 

Arhitektura 
 

 

L) HIŠA IN VRT 

Hiša in vrt sta neločljivo povezana celota. Če 
velja, da ima vsak lonec pripadajoč pokrov, 
potem tudi k vsakemu objektu sodi 
kakovostno oblikovan zunanji prostor. S 
pomočjo slikovnega gradiva bodo 
predstavljeni različni tipi objektov in njihovi 
vrtovi.  

 

Dijaki, spoznali boste kako urediti zemljišče, 
da bo postalo prostor bivanja in dobili 
odgovor na vprašanje zakaj je sosedova trata 
vedno bolj zelena. Preizkusili boste svojo 
sposobnost opazovanja in logičnega 
sklepanja pri odkrivanju zelenih površin 
mesta. 

Izvajalka: doc. dr. Melita Rozman Cafuta 
Lokacija: Krekova 2 

 

 

M) VIRTUALNA ARHITEKTURA  
IZKUSITE »PREDREALNOST« 

Udeležencem bodo predstavljeni sodobni 
načini vizualizacij v arhitekturi, ki se 
uporabljajo za predstavitve objektov. 
Predstavljena bo programska oprema 
(TwinMotion, Lumion, BIMx) ter uporaba VR 
očal, ki omogoča arhitektom predstaviti 
arhitekturne ideje preden so le te zgrajene. S 
takšnim pristopom se lahko kjerkoli in 
kadarkoli doživijo interaktivne vizualizacije, ki 
v vsakdanjem projektiranju bistveno olajšajo 
komunikacijo s potencijalnimi investitorji. 
Poglejte v prihodnost poklica arhitekture. 

Izvajalec: dr. Marko Jaušovec, Maja Žigart 
Lokacija: Krekova 2, računalniška učilnica 

 


