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Pred vami je nova izdaja revije Študentski most. 

Tokrat si lahko preberete, kdo so dobitniki 
Prešernovih nagrad Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo,  kdo so najuspešnejši študentje na 
FGG in kateri profesorji so letos prejeli pohvalo za 
najboljšega pedagoga. Preberite si tudi, kakšne 
imajo izkušnje naši študentje s študijem v tujini. 

vodarstva in geodezije v tokratni izdaji ne manjka.

Pripravili smo tudi novost. V rubriki Od študenta do 
strokovnjaka boste v prihodnje lahko brali intervjuje 
s strokovnjaki, ki so doštudirali na Fakulteti za 

na trg dela. Upamo, da od njih dobimo kakšen 
nasvet, ki nam bo dal motivacijo in nam pomagal pri 
iskanju prvih zaposlitev.

pozitivne energije. 

Tanja Jordan

Naj bo uspešno, lahko malo grešno...

modrosti....

OPIS LESENEGA MOSTU
Leseni most na naslovnici povezuje vasi iz levega in desnega brega 

funkcijo in jo bo vse do postavitve novega mostu, ki bo najverjetneje 
betonski.
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Študentska konferenca v Zlatiboru

na fakulteto dobili povabilo na štiridnevno 
Študentsko konferenco na Zlatiboru v 
Srbiji s strani kolegov iz Beograda. Sam 
sem se v šali takoj , da grem 
v Srbijo. Ampak seveda imajo prednost 
mlajši, ki bodo na tej fakulteti še nekaj 
let in bodo lahko to izkušnjo veliko bolje 
izkoristili. A glej ga zlomka, pol meseca 
kasneje so vsi kandidati ugotovili, da imajo 
tisti teden izjemno pomembne kolokvije, in 

smo itak vajeni vsega hudega.

, organizirali pa so 

poznamo z letošnje Gradbenijade. Potekala 
je na eni izmed najbolj poznanih planot 

tromeje Srbija, Bosna in Hercegovina ter 

urah pripeljal do Beograda, nato pa sem 

trajala še dodatne štiri ure. Na koncu poti je 
bila moja edina misel na udobne postelje in 

Takoj, ko sem odprl vrata svoje sobe, mi 
je postalo jasno, da so študenti v Srbiji 

Nastanjeni smo bili v Studentskom 
odmaralištu (naši najboljši ekvivalenti tega 
so CŠOD-ji), ki pa je v resnici renoviran 

jedilnica, bar in pred katerim se lahko 
naši CŠOD-ji samo skrijejo. Poleg tega je 
vse skupaj v lasti študentske organizacije 
Univerze v Beogradu in je namenjeno ravno 
takim dogodkom, kot je ta. Ali moram še 
kaj dodati?

Po otvoritvi konference, ki je potekala 

spoznavanju predstavnikov ostalih fakultet. 

pomeni, da je bil vedno nekdo na razpolago 
za debato, sprehod po mestu in okolici ali 

gore, Makedonije, Slovenije, Portugalske, 

glasni in vedno polni smeha ter norih idej in 

Glavna tema konference je bila seveda 

a poleg tega smo imeli na dan tudi tri 
predavanja. Ta so bila na temo modernih 

materiali, pametnega urejanja urbanega 
prostora, ustanovitve novega projektnega 
biroja, risk managementa in še mnogih 
drugih, ki so bile bolj ali manj zanimive. 

Razlogov, zakaj se je nekdo od nas moral 

razlog je bilo opazovanje in ustvarjanje 

organizaciji naše Študentske konference 
v Ljubljani, ki bo potekala aprila. Ostali 
razlogi so bili še povezovanje z drugimi 
gradbeniškimi fakultetami, pridobivanje 

Slednjega je bilo sicer manj, kot sem upal, 
vendar je Zlatibor s svojo lepoto kar dobro 
zakrpal to luknjo. Kot organizacija smo se 

storiti, pa še mnogo drugih podrobnosti. 
Na poti nazaj v Ljubljano sem se po štirih 

sam sebe spraševal samo eno vprašanje.

 v rezervi z razlogom.
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V avli naše fakultete je v ponedeljek, 
30. novembra 2015, ob 13h potekala 
podelitev Prešernovih nagrad. Namen 
le-teh je spodbujanje kakovosti 
znanstveno-raziskovalne in umetniške 
dejavnosti ter s tem krepitev ugleda 
univerze.

Po uvodnem govoru dekana je pred 
mikrofon stopil ing. Janez Gorišek, ki ga 
poznamo predvsem po letalnici v Planici, ki 
jo je skonstruiral skupaj z bratom Vladom. 
Ing. Gorišek je tudi prejemnik Zlate plakete 
Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri 
razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali 
umetniškega ustvarjanja univerze.
Temu je sledilo podeljevanje priznanj in 
ogromno ploskanja, saj nagrajencev ni bilo 
malo.

UNIVERZITETNA PRIZNANJA 
so prejeli:

visokošolskim sodelavcem za izjemne 

Gašper Okršlar, Domen Dolšak in Tanja 

FAKULTETNE PREŠERNOVE 
NAGRADE so prejeli:

in ocena projektne višine vala za 

Maja Jeromel,

igralnic v vrtcih, mentorica doc. dr. 

Kristl,

padavinskega dogodka, mentorica 
doc. dr. Mojca Šraj.

je prejel:

modelov širjenja nafte v morju po 
metodah trajektorij in sledenja delcev, 

NAJBOLJŠI ŠTUDENTI UL 
FGG so:

Rok Razinger – 1. letnik Operativno 
gradbeništvo,

geoinformatika,

Teja Mikelj – 2. letnik Geodezija in 
geoinformatika,

PRIZNANJA ZAPOSLENIM 
NA UL FGG.

Romana Hudin,
Mojca Lorber.

Svoje mnenje smo podali tudi študentje. Pri 
tem seveda nismo ocenjevali strokovnega 

ki so nas motivirali, nas spodbujali, nas 

naredili vtis. V zahvalo je vsak iz lestvice za 
najboljšega pedagoga prejel posvetilo.

Podelitev nagrad in priznanj na UL FGG
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Izbor Študentskega sveta za 
NAJBOLJŠEGA PEDAGOGA je 

prof. dr. Matej Fischinger
Pedagog s sposobnostjo razlaganja, ki 
je lahko za zgled mnogim. Na Vaših urah 
smo zapleteno snov hitro doumeli, saj 

ki ga moramo znati uporabljati. S takim 

Zahvali za dosedanji trud pa dodajamo še 

izr. prof. dr. Janko Logar
Za predavanja iz geotehnike lahko 

zanimivih in dovršenih. S svojim izjemnim 

aktivnostjo študentov ste konsolidacijo, 

samostojnemu razmisleku in aktivno 

marsikateremu študentu dala misliti – ne da 

razumeti predavano snov. Ob številnih 
anekdotah iz prakse, ki popestrijo Vaša 

dostopnost, poslušanje mnenja študentov 
in pristop s pravim razmerjem reda in 

izr. prof. dr. Simon Schnabl
Takšnih ur, kot so bile vaje pri statiki, pa 

pripravljeni pomagati. Sama razlaga snovi 
je bila fenomenalna, ob tem pa še bonus 
v obliki humorja in odprtega odnosa, v 
katerem lahko vsi dodamo svoje pripombe, 

Vedno ste bili odprti za komentar in ga po 
potrebi zavrnili ali pa potrdili ob ustrezni 

doc. dr. Peter Lipar
Z Vami smo prevozili vse ceste sveta, 
spoznali pravila, napake in stanje pri nas. 

predavanjih prek zanimive razlage dobila 
svojo prehodnico. Aktualnost, pestrost, 

nam študentom širijo obzorje in bogatijo 
znanje. Zahvaljujemo se Vam za Vašo 
prizadevnost in pedagoško delo.

izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov

tudi nekdo, ki zna poslušati in svetovati. 
Pedagog, ki med svojimi predavanji razlaga 

teorijo, hkrati pa poudarja pomen zdravega 

študentje izbrali za enega izmed najboljših 

v prihodnje in da bi še veliko generacijam, ki 
sledijo, prenašali svoje znanje z zavzetostjo 
kot do sedaj. 

Najboljši profesorji obravnavajo študente 

pripravljenimi vajami, primeri iz prakse, 

Kadar Vam isto vprašanje eden za drugim 

da svojo strast do geodezije prenašate na 
nas.

asist. dr. Dejan Grigillo
Lepo je biti na vajah, kjer sta s tako 

tudi zdrava mera avtoritete in spoštovanja. 
In Dejan, Vi to obvladate. Hvala Vam, da 
ste se kljub strokovnosti pripravljeni spustiti 
na naš mladostni nivo in nas obravnavate 
kot sodelavce na poti do znanja. Ta odnos 

sodelovanje. Vaših vaj je po navadi kar 

ohranite tak odnos do dela še naprej.

asist. dr. Oskar Sterle
Vaše vaje krasi kratek uvod v problem, ki 

bistva. Veseli nas, da rešitev ne dobimo 

deklamira – do spoznanja se lahko vsakdo 
dokoplje le sam. Ob problemih, s katerimi 
se nato študentje ukvarjamo, nas s svojimi 
komentarji vedno znova usmerite proti cilju. 
Spoštujemo vašo korektnost in dostopnost. 

Problemi se ne bodo reševali sami, “an”?

Brez Vas Hajdrihova ne bi bila kraj, kjer se 

dobro moralo študentov skrbite s klepetom 
med odmori na kavi, med brucovanjem ali 

Poleg kapitana oddelka na Hajdrihovi pa 

plujemo po znanju, ki ga skrivajo oceani, 
morja in obalni pasovi. Brez Vas bi študentje 
lahko kaj kmalu pozabili, da smo Slovenci 

ni veliko, pa je po Vaši zaslugi veliko vsaj 

uspešno vodite našo barko, potniki se 

Ne zanimate se zgolj za prodonosnost 

objektov, vendar tudi za prodonosnost in 
prehodnost študentov na fakulteti. Tako 

letnike fakultete prehajamo kvalitativno in 
kvantitativno in da se pri tem tudi dobro 

odidemo zgolj z novim znanjem predavane 

prispodob in z razširjenim besednim 
zakladom. Skrbite za to, da spletna 

pred spanjem. Veseli nas tudi, da si med 

problemi tretjega sveta.

Mija Sušnik
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ideja o izletu na Geodetski observatorij 

fundamentalna postaja. Zamisel se nam je 

Le-teh je med študenti veliko premalo, 
zanimanja zanje pa je ogromno. Tako se 
nas je zbralo kar 18 geodetov iz treh letnikov 
študija, ki smo se bili pripravljeni podati na 

Zbor geodetov je bil v soboto zjutraj ob 

in geodezijo, od koder smo krenili na pot 
z dvema kombijema. Naš prvi cilj je bila 
trdnjava Hohenwerfen pred Salzburgom, 
kamor smo prispeli po slabih treh urah 

Alpami, datira v 11. stoletje in je v svoji 

lovski dvor, danes pa je urejena kot muzej. 

trdnjavo prost, saj smo jo obiskali smo ravno 

nas je rade volje spustil naprej, ko je 

domovanje številnim lovskim pticam, kar 
smo lahko spoznali zelo od blizu in dobro je 
bilo, da so bile privezane. 

observatoriju, ki je zelo dobro poznan vsem 
geodetom po svetu. Ob prihodu so nas 
zelo lepo sprejeli, celoten obisk pa se je 

ki nas je uvedel v delo observatorija ter 
predstavil njihovo poslanstvo in tehnologijo, 
ki jo imajo tam na voljo. Observatorij 

Geodäsie in deluje v sklopu raziskovalne 

Na observatoriju se izvajajo številne naloge, 

stran Lune. Kratkemu pregledu je sledil 
ogled nekaterih izmed modulov po samem 
observatoriju, kjer so nam med drugim 
pokazali kontrolno sobo z nešteto monitorji 

sprehodu po poslopju smo opazili veliko 
betonskih stebrov, za katere smo kaj kmalu 

ugotovili, da imajo enako funkcijo kot pri 
meritvah na pregradah in hidroelektrarnah –

pa se je z ogledom atomske ure, ki je 
marsikoga pustila ravnodušnega, saj smo 

Sledil je povratek proti Salzburgu, kjer smo 

ob spremljavi kitare in petja pesmi. Bili smo 
zedinjeni, da je mesto treba raziskati, kar 
pa ni bila ravno preprosto, saj smo se kaj 

Ekskurzija na geodetski observatorij Wettzell
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so kmalu omagali po napornem dnevu, 
medtem se drugi nismo dali in smo izlet 

ki je obsegala tudi diskoteko, tam pa smo 

Po zajtrku smo se organizirali v skupine in 
se odpravili raziskovat mesto. 

Ime Salzburg, ki v dobesednem prevodu 

Krasijo ga nešteti parki ter takšne in 

Naravoslovni muzej in se sprehajali po ozkih 

reki Salzach. Sledil je povratek v Ljubljano, 

navdihnjeni z novim znanjem in izkušnjami, 
za katere verjamem, da nam bodo še kdaj 
prišle prav. 

da bodo na naši fakulteti postali stalnica. 

voznikov ter vseh ostalih, ki so sooblikovali 
izlet in nam zaupali organizacijo.
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objekti smo se študentje magistrskih 
študijskih programov Vodarstvo in okoljsko 

odpravili na popoldansko ekskurzijo v okolico 
Ljubljane. Namen ekskurzije je bil ogled 
dveh nasutih zemeljskih pregrad, ki imata 

valov in s tem zagotavljanja poplavne 

po svojih karakteristikah sodi med velike 

odseka avtoceste Lukovica-Šentjakob, 

pregrade in skrbi za protipoplavno varnost 
dela naselja Grosuplje.

je efektivno zmanjšanje poplavnega vala in 
zagotavljanje poplavne varnosti dolvodnega 

na primer manjša umetna jezera, planirana 
ob cestnih prepustih, lahko pa so to

veliki objekti in akumulacije s kontrolnimi 

volumna vode, ki se sprosti med nevihto, 

ne zmanjša in umiri v normalnega. Mokri 

osnovne vloge varovanja pred poplavami, 
tudi dodatno vlogo pri zagotavljanju pogojev 
za kmetijstvo, rekreacijo, preskrbo z vodo in 
energetiko.

Razlogi za izgradnjo

kot del sistema zagotavljanja protipoplavne 

odseka avtoceste Lukovica-Šentjakob. 
Omenjena avtocesta je omejila prostor, kjer 
je prej naravno in brez škode poplavljala 
reka Radomlja. Zaradi tega posega se je 

in tudi same avtoceste. Za najustreznejšo 
rešitev nastalega problema se je izkazala 

razbremenilnika dovaja voda iz Radomlje. Z 
odvodom vode preko rova iz ozkega dela 

in delovanje hidromehanske opreme na 
jezovni zgradbi in vtoku v derivacijski rov je 
v celoti avtomatizirana in poteka na osnovi 

jezovne zgradbe in iztoka iz rova. 

O pregradi
Glavno vlogo zgoraj omenjenega sistema 

pregrada s centralnim neprepustnim 
jedrom iz mastne sive gline, ki sega do 
manj prepustnih naplavinskih slojev in 
hribinske podlage iz skrilavih glinavcev. 

je stalno ojezerjen. Tako pregrado štejemo 
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in obvodnih dejavnosti. 

Pri normalnih obratovalnih pogojih se 

stolpnega zajetja z jaškastim vtokom z 
osmimi prelivnimi polji in tablasto zapornico 
v jašku talnega izpusta. 

zaradi napak pri dimenzioniranju
V izjemnih primerih, ko naravni dotok v 

kot skrajni ukrep predviden evakuacijski 
preliv, ki se nahaja v centralnem delu 
pregrade. Po izgradnji pregrade so se 
pojavili pomisleki o kakovosti izvedbe 
samega preliva. Strokovnjaki menijo, da 
material, iz katerega je zgrajen prelivni del, 

zadostnega  odpora proti sili vode, ki se 
ustvari pri prelivanju tako visokega preliva. 
Primerno urejeno ni niti podslapje preliva, 
ki predstavlja osnovo za pravilno disipacijo 

Tako v sedanjem stanju pregrada nima 
zagotovljenega skrajnega varnostnega 

v primeru izjemnega dogodka. Upravljavec 
tako sedaj z reguliranjem pretoka skozi talni 

akumulacija ne napolni popolnoma, tega 
pa seveda ne more zagotoviti pri izjemnem 
dogodku. Za izboljšanje stanja so bile 

sanacijo prelivnega dela objekta. Stroka je 

lastnik pregrade. A nekajletno zatišje na 

zatišja nebo predramila kakšna nepotrebna 
katastrofa.

Razlogi za izgradnjo

poplavljal dele naselij dolvodno in predvsem 

na prerezu ob cesti Grosuplje-Brezje, ki 

vpliv na visokovodne konice vodotoka 

krasa pogosto poplavlja zlasti v spodnjem 
toku.

O pregradi
Pregrada je homogena zemeljska pregrada 
iz slabo prepustnega glineno-meljnega 
materiala z najvišjo višino krone pregrade 

in dostopna pot za gradbene stroje v 

omenjenim uporabljenim materialom za 

zadostno tesnost in zaradi karakteristik 
temeljnih tal, dodatna tesnitev ni bila 

je vgrajena tablasta zapornica. Tako kot na 

zgrajen varnostni preliv za izredne primere, 

primer nedelovanja (blokade) zapornice. 
Kljub temu, da gre tu za manjši objekt, kar 
pomeni, da bi bile hitrosti vode ob prelivanju 

dvomi o ustrezni izvedbi varnostnega 
preliva. Tudi v tem primeru upamo, da za 
preverbo ustreznosti izvedbe ne bo treba 

Tilen Koranter

Pregrada
Višina 18,2 m

Maksimalni

Tip pregrade slojevita zemeljska 
pregrada s centralnim 
neprepustnim jedrom

homogena zemeljska 
pregrada iz slabo 

prepustnega glineno- 
meljnega materiala

polsuhi visokovodni 
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Ste eden tistih profesorjev, ki je poznan 
skoraj vsem študentom na naši fakulteti, 

študentskih let? 
Mislim, da so me in me še imajo za prijatelja. 
Kadar smo morali študirati, smo dali vse od 
sebe, veliko smo si pomagali. Vsi iz letnika 
smo diplomirali. Ko smo se zabavali, je bilo 
lepo ...

Moja študijska pot je bila res dolga. Najprej 
sem se vpisal na geodezijo. Hotel sem na 

ne dovolj vztrajen. Geodezija je pretehtala 
tudi, ker imamo doma star teodolit. Ko 

sem se vzporedno vpisal še na rudarstvo, 
torej sem bil absolvent in ponovno bruc. 
Na rudarstvo sem se vpisal zaradi tega, 

teta in stric iz Ljubljane in gospod, pri 
katerem sem stanoval), na rudarstvu so 

rudarstvu sem nato redno delal izpite, na 

pred vpisom v tretji letnik rudarstva sem 
diplomiral na geodeziji. Potem sem se 
proti koncu študija rudarstva (prvi delovni 
dan med osamosvojitveno vojno) zaposlil 
na NTF kot asistent (saj sem diplomo 

Po diplomi na rudarstvu sem nadaljeval 
študij tretje stopnje na geodeziji. Nato sem 

doktorski študij vpisal spet na rudarstvu. 
Leto pred zagovorom doktorata pa sem 

zapustili prostore fakultete?

za geodezijo. Brez travm bi pogrešal 
administracijo, sestanke …

nasmejane profesorje, ki so pripravljeni 

teren s študenti? 
1. Jaz sem tam zaradi študentov, niso 
študentje tam zaradi mene.
2. Študent ne more vprašati neumnosti (to 

pa se tudi ve ...).

Opisali bi ga lahko kot zanesljivega, vedno dostopnega in nasmejanega 

vseprisoten.Verjame v nas, študente in nam vedno znova postavlja takšne izzive, 

tako na hodnikih fakultete kot izven nje. Študentom je znan tudi po zanimivem 

smejimo, ker zna biti tudi prijatelj.



Prvo.

V gimnaziji prvo, kasneje drugo.

Terenske vaje enkrat na leto, kadar le lahko, 
domov na morje.

 V Izoli sem hodil v glasbeno šolo – igral sem 
harmoniko, v Ljubljani harmonike še nisem vzel 
v roke.

Pevske vaje 2-krat  tedensko, geodetski piknik 
2-krat letno.

puncami in fanti, z njimi poklepetati o 

interes?
Najdete me doma, z mojimi otroki Nino, 

petjem se baterije napolnijo preko 100 %. 

moraš jih poskusiti, ne da se jih opisati.

študentom in vsem zaposlenim? Ste kdaj 

Za pevski zbor FGG sem seveda slišal, 
vendar imajo pevske vaje isti dan in uro 
kot zbor, v katerem trenutno pojem. Komaj 

ste vedno tudi na terenskih vajah – sedaj v 

kakšno anekdoto iz vaših študentskih ali 
akademskih let?
S sošolci smo bili zares prijatelji. Ko smo 
vpisali absolventa, smo se vsak dan 

prinesel svojo skodelico) in se pogovorili o 

drugem, skupaj smo znali vse potrebno, za 
10. Pogovarjali smo se seveda tudi o drugih 
stvareh ...

nasvet za nas, študente, kako se znajti za 

snov obvladovali, imeli prednost pred onimi 
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Je sosedova trava res bolj zelena?

si prišla do tja? 
Sprva sem se na Dansko (DTU) prijavila na 
izmenjavo za dva semestra, a sem na koncu, 

FGG, opravila le enega. Kampus, sistem in 

univerzitetnega profesorja kar sredi 
predavanj. Ni se ravno strinjala s primerom 
vgradnje strešnega okna in je menila, da 

se je prijazno strinjal, da bi lahko poiskal 

takratnih predavanj nisem bila vajena.

povezano z višjim standardom. Kopenhagen 
je zelo lepo mesto, sploh za mlade – je 
nekakšen skandinavski ‘’Hipsterparadise’’.

dobro delo, saj so izdelki pogosto res odraz 

izdelek izgledal (in kje dobiti literaturo). 

Osebno mislim, da je tak sistem boljši, sploh 

postaneš bolj samostojen in znaš poiskati 
informacije. Vseeno pa menim, da gre za 

strokovnjakov iz podjetij, kar mislim, da je 
absolutno pravilno, saj profesorji ne bi smeli 

študente na funkcionalnost in delo v 

stvari v projektantskih podjetjih. Opazila pa 

v predavalnici. Na tem mestu moram zelo 
pohvaliti doc. Dovjak in doc. Koširja, saj 
so bile to prve vaje, kjer smo res veliko 

med študenti in profesorji je dosti bolj 

Ali opaziš kakšno razliko med študijem na 
danskem kot Erasmus študent in kot redni 
študent?
Razlika je precejšnja. Opazi se, da so 
magistrski (Msc) študenti bolj resni in 
ambiciozni. Zaznati je tudi kar nekaj 

med sabo in manj s študenti na izmenjavi 

pa je nekoliko bolj umirjeno, ustaljeno in 

Bistveno vprašanje pa je seveda, kako se 
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zelo drago in sramotno neokusno. Zdi se, da 
jih cela Evropa prinaša naokoli. Študentski 

nimajo, hrana pa je zelo draga. Nastanitev 

teh pa praskajo po severnih oblakih. Danci 

na svetu, saj je njihovo socialno okolje 
res primer uspešne prakse, ki smo si jo 
zastavili tudi v Sloveniji. Z visokim davkom 
je zagotovljena celotna zdravstvena oskrba, 
prava socialna podpora, zastonj zdravstvo, 

stvar. Temperature zraka niti niso tako 

bo prej ali slej potegnilo izza vogala. Cene 
javnega prevoza so me zadele v srce, zato 

razumem, saj je vse slano zasladkano in 

Obsedeni so z liqorice in sedaj sem tudi 
sama. V splošnem so Danci zelo prijazni, 

kompleksa, radi imajo red in ne zapletajo 

Danske sem obiskala Stockholm, Malmö, 
Göteborg, Helsinke, Bergen, Fjorde, St. 
Peterburg, Berlin, Varšavo, Prago in pa 
Dansko do Skagna z Alborgom, Arhusom, 
Odenseejem in Esbjergom. 

izkušnja zelo spremenila v pozitivnem 

zanima. Spoznala sem veliko novih ljudi s 
celega sveta ter tako tudi nove prednosti in 

pogrešam Slovenijo, saj nam v resnici ni 
tako zelo slabo, kot mislimo. Lahko bi se 
reklo, da v tujini pogrešam dom. Slovenci 
bi morali manj jamrati in najprej spremeniti 
sebe, da bi postali boljši. Problem vidim 

kaj novega in svojega. Slovenski študenti 
smo v resnici dobri, saj imamo široke 

Mija Sušnik
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Da pa uvod ne bi bil predolg, kar 
preidimo k prvemu intervjuvancu, 
gospodu Joštu Sodniku, ki je zaposlen 

zaposlen kot vodja projektive v 
Vodnogospodarskem podjetju d.d. 
Kranj (VGP Kranj), ki je specializirano 
za izvajanje in projektiranje vseh vrst 
vodnogospodarskih in hudourniških 
del ter drugih nizkih gradenj. Od leta 

kot vodja sektorja projektive v podjetju 
VGP d.d. Moja osnovna naloga je 

izdelujemo za koncedenta (MOP, ARSO) 

vodnogospodarske ureditve, poplavne 
in erozijske študije, strokovne podlage 

izdelujemo tudi projektno dokumentacijo za 
ostale nizke gradnje (ceste, manjši mostovi). 
V ekipi je poleg mene pet projektantov 

hidrotehniki ter diplomanti študija Vodarstva 

smo po velikosti srednje veliko podjetje, 
se poleg osnovnega dela ukvarjam tudi s 

z ostalimi podjetji). To je po eni strani 
prednost, ker je delo bolj pestro, po drugi 

vaše delo? 
Gradbeništvo je bilo v krizi od leta 2009 ali 

izvedba velikih projektov iz naslova EU 
kohezijskih skladov, ki so precej obrnila 

komunalne infrastrukture, ki se je v veliki 

Najprej se spodobi, da naredim kratek uvod v novo rubriko revije Študentski most. Rubrika Od študenta do strokovnjaka 

gradbeništva in geodezije. Praviloma bo šlo za ljudi, ki so doštudirali na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in so torej 

poklice, ki jih opravljajo ter podjetja in delovna okolja v katerih delujejo, obenem pa jih bomo prosili za kakšen dober 
nasvet in zanimivo anekdoto iz študija ali prakse.
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so moje domneve pravilne, se bo ponoven 
upad gradbene realizacije odrazil tudi v 

del izvajali sanacijski programi, ki so poleg 
same sanacije predstavljali neke vrste 
kompenzacijo za zanemarjanje vodotokov v 

poplave še decembra 2009, septembra 

prišlo. Šele z letošnjih letom se je izvedla 
reorganizacija upravljanja z vodami, ko se 
je ustanovila nova Direkcija za vode, ki bo 

Aktualna vlada ima zagotavljanje poplavne 

tega seznama prioritet ni prišlo. Sredstva 

zanimivo in nam vsekakor vsem predstavlja 

kako naj zagotovi zadostna sredstva za 

varnosti, nam, vodarjem, pa kako ta 

sredstva smotrno in predvsem strokovno 
porabiti – zagotavljanje poplavne varnosti 

Bi delili z nami kakšno zanimivo misel ali 

Glede na to, da sem prvih pet let delal v 

in kasneje kot vodja projektov mi lahko 
verjamete, da je delo na terenu zelo 
pestro in polno raznih zapletov in prigod. 
Tudi pri delu v pisarni se zgodi marsikaj, 

zanimivih dogodkov mi bodo v spominu 
verjetno najbolj ostale poplave septembra 

intervencijo in kasneje izvedbo sanacije 

po prvih analizah je bilo ugotovljeno, da je 

poleg ekstremnih padavin tudi lesno plavje, 
ki je bilo posledica gozdnega nereda v 
hudourniških grapah. In prav na ta del se 
navezuje zelo zabavna prigoda. Ko sem 

sanaciji in najnujnejših ukrepih, mi je nek 
gospod dejal, da mu je tik pred zimo voda 

vsekakor velika pestrost, kontakti z ljudmi, 

naravi. Minus pa je, poleg prej naštetih 

v kakšnem spominu vam je ostal študij na 
naši fakulteti?
V zadnjem letniku srednje šole sem kolebal 
med študijem strojništva in gradbeništva. Na 
koncu sem se po obisku obeh informativnih 

dobil veliko znanja in predvsem se mi zdi, 

pri reševanju problemov. V moji generaciji 
(vpis v prvi letnik univerzitetnega študija leta 
2000) nas je bilo okrog 150, v drugi letnik 
pa nas je šlo redno po mojem mnenju manj 
kot 20. Kljub temu smo se dobro zabavali, 
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med drugim je bilo takrat še dovoljeno piti 
alkohol v javnih ustanovah in se je dejansko 
v šolski menzi dobilo pivo. Naša generacija 

skupaj na Komno in kasneje je ta pohod 

pri telesni vzgoji študentov. Skratka, poleg 
resnega študija smo se tudi zabavali, 
vendar vse v mejah normale in z jasnim 
ciljem rednega študija.

meri šok, saj je po mojem mnenju 
razlika med znanjem ali nivojem znanja 

delam krivico nekaterim tehnološko zelo 
naprednim gradbenim podjetjem, vendar 

risali še na roke, mi pa smo na fakulteti 
uporabljali sodobno programsko opremo, 

dela, teorije drugega reda pri konstrukcijah 

stroške, dela pa so bila s strokovnega vidika 
precej enostavna. Kljub temu še vedno 
zagovarjam, da mora fakulteta diplomantu 
nuditi dobre osnove osnovnih znanj, kot so 
naravoslovni predmeti, mehanika itd, saj je 

znanja kot pa obratno. Pri mladem 
diplomantu se mi zdi najbolj pomembno, da 
je samoiniciativen in da ga delo, za katero 
se prijavlja, veseli. Seveda pa je pomemben 

zavzetost posameznika in sposobnost, da 

spremljate na strokovnih ekskurzijah ali 
pa kot somentor z njimi sodelujete pri 

študiju sem se vpisal na podiplomski 

podiplomskega študija se je pokazala 

fakulteti. Od leta 2009 sem tako dopolnilno 
do 20 % zaposlen tudi na fakulteti, kjer 
delam na raziskovalnih projektih (Alpine 
Space, ARRS). Vmes sem se vpisal še na 
doktorski študij, smer Grajeno okolje. Poleg 
raziskovalnega dela pripravljam terenske 
ekskurzije za študente višjih letnikov, kjer 
si ogledamo izvedene objekte, projektno 
dokumentacijo, opišem jim potek del in 

stik z gospodarstvom. Kot somentor 

druge stopnje študija, kjer je moja naloga 

pedagoško delo je sicer zanimivo, vendar 
sem trenutno zelo zadovoljen z delom v 

povezava prakse in fakultete se mi zdi 

zelo naporna. Tudi sicer je moje mnenje, 

iz gospodarstva. Sicer se mi zdi, da je ravno 
na FGG veliko predavateljev, ki so priznani 

kar je ena od velikih kvalitet fakultete in dela 
študij na tej fakulteti kvalitetnejši. 

povezano z naravo, so tudi hobiji povezani 
z naravo. Ukvarjam se z gorništvom, 
gorskim kolesarstvom in zadnja leta zelo 
intenzivno z jadranjem. S kolegi se resno 

zelo dobre, celo vrhunske rezultate. Samo 
jadranje je poleg tega, da poteka v naravi in 
je tekmovalen šport, za mene zelo zanimivo 

se znanja meteorologije, aerodinamike, 

neznankami, od katerih vsaka prinese 1 % 

oziroma nasvet za nas, študente, ki smo 
šele na poti k prvim kariernim izzivom?
Ne glede na trenutno stanje v gradbeništvu, 
je to zanimiva in perspektivna panoga, v 

in napredovanja. 

Tilen Koranter
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Društvo študentov gradbeništva 
Društvo študentov gradbeništva UL FGG 

bilo ustanovljeno z namenom, da si študentje 

znanj in izkušenj tudi izven zidov gradbene 
fakultete ter si ob tem še razširimo obzorja 

izkušnja je za nas, študente gradbeništva, 
velikega pomena, saj poleg tega, da krepi 
našo splošno razgledanost, predstavlja tudi 

svoje poklicne kariere.

2009, Dubaj 2010, Evropa 2011, Azija 

se absolventi gradbeništva lani odpravili 

polotok in Evrazijo, kjer smo obiskali mesta 
Dubaj, Abu Dhabi in Istanbul.

 Društvo študentov gradbeništva  je v 
lanskem študijskem letu organiziralo tudi 
druge dogodke in tako smo v sodelovanju 

Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, kjer 

dobrodelni pridih, saj smo prva dva dneva 
zbirali prostovoljne prispevke, s katerimi 
smo kupili darila za mlajše bolnike, ki 

na oddelku za otroško hematologijo in 
onkologijo. Ostala dva dneva smo zbirali 

sedme strokovne ekskurzije.

organizirali dogodke za študente, kar se 

podjetju GP Krk predstavili plan in potek 
dela.
Cilj naslednje strokovne ekskurzije je 

se odpravili pod vodstvom prof. Ane 
Petkovšek. Vsekakor zanimiva izkušnja na 

delu smo se odpravili v repnico Najger, kjer 

kjer so nam pokazali pripravo penin.

Skupaj z DŠV smo organizirali tudi ekskurzijo 
na primorsko pod vodstvom prof. Janka 
Logarja, ki je vodil tudi predavanje o Luki 
Koper. Naš prvi cilj je bil predor Markovec, 
po katerem smo se lahko prosto sprehodili 
in kjer so nam razkazali razne varnostne 

sisteme. Naslednja postaja je bila Luka 

Zadnja postaja pred Ljubljano pa je bila 

Aleksandru Klenarju o pripravi vrhunskih 
vin.

Natanko 1. aprila smo skupaj z DŠGS 
organizirali 12. tradicionalne GeoGrad 

ob znanih slovenskih in tujih napevih – 
vsekakor stvar, ki je ne smete zamuditi.

Meseca maja je društvo sodelovalo tudi na 
CGS konferenci 2015, kjer smo predstavili 

vzhod 2015. Prav tako smo organizirali 
potopisno predavanje za študente in 
zaposlene na UL FGG.

Zaradi menjave generacije pa tudi letos vabimo študente k aktivnemu 

delovanja društva, pošljite mail na .
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V sklopu predmeta Eksperimentalne 
metode v geotehniki smo si v 
ponedeljek, 9. novembra, na ekskurziji 

gradnjo avtocestnega odseka 

opisu obeh lokacij bo v besedilu 
sledila “skromna” razlaga terenskih 
preiskav za merjenje vlage in gostote 
oz. modula plasti (“layer modul”) 
vgrajenega materiala v posamezni 

razlago pri samostojnem izvajanju 
meritev ter celotno strokovno vodenje 
ekskurzije sta poskrbela doc. dr. Ana 

Kamnolom je od junija letos v lasti podjetja 
TRIK KAMENINE, ki ima v koncesiji 
še manjši kamnolom Zagaj ter izvaja 

predelajo okoli 2000 ton dolomitnega 

predvsem s problematiko predrobljenosti 

frakcij materiala. Slabše mehanske lastnosti 
posameznih delcev izboljšujejo z mešanjem 

za vgradnjo v nevezane plasti ceste, za 
uporabo agregata in cementa v betonu in 
za zagotovitve drugih potreb. Kot stranski 
produkt prodajajo kameno moko Apnin 
Mg, ki je uporabna kot naravno gnojilo v 

kmetijstvu in vrtnarstvu. Z ekonomskega 

sorodna kamena moka iz apnenca. 

frakcije. Slabše zdrobljen material ponovno 

posodami) transportirajo na vrh in cikel se 
ponovi dokler zrna niso dovolj stabilna. 

Izgradnja avtocestnega (v nadaljevanju AC) 

Gruškovje. Trinajst kilometrov dolg odsek se 

bo gradilo vzporedno regionalno cesto za 

in podpornih konstrukcij, dva podhoda, tri 
podvoze in sedem nadvozov. Nadvozi so 
temeljeni na pilotih premera 120 cm, ki so 

slojev tal se tekom trase spreminjajo, zato 

Glavni izvajalci prve faze projekta so SGP 

CGP Novo mesto in CP Ptuj. Zunanjo 
kontrolo na projektu zagotavlja ZRMK, 
medtem ko notranjo zagotavlja podjetje 
Igmat, katere glavni vodja oddelka za 

V nadaljevanju so opisane metode s katerimi 
smo kontrolirali ustreznost izvedenih del, 

(nemški postopek)

postopoma obremenjujemo v najmanj 

da velikost posedka med posameznima 
stopnjama ne presega 2 mm. 

posedek od prejšnjega razlikuje za manj 
kot 0,2 mm. V nadaljevanju izvedemo še 

ki so za pol manjše od prejšnje. Merjene 

napetosti in na podlagi formul izvrednotimo 
deformacijski modul plasti - Ev1-obremenjevanje

in Ev2-razbremenjevanje.
E
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2-krat integrirati. Zveza med posedkom in 

plasti – Evd. 

3. Izotopska sonda

Za  potrebe meritve vlage naprava šteje 

vodikovimi jedri, medtem ko se gostoto 
meri posredno preko interakcije gama 

Šteje se število fotonov, ki izvirajo iz cezija 

Proctorjevo krivuljo. Kot veste se zahteva, 

98 %, naslednjih 1,5-2 m pa vsaj 95 % 

potrebna posebnih umeritev v zemljinah, 

vodo (sadra, ogljikovodiki). Poleg tega se 
je treba zavedati, da za meritve v debelo 

sondo.

Zaradi radioaktivnega delovanja je treba 

uporabo izotopske sonde je v nekaterih 

sondo potrebno ustrezno soglasje.

manjšim ovinkom do Maribora, saj smo si 
z avtobusa ogledali hotinjska ponikovalnika. 

drugega avtorja.

Aleš Oblak
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se izvajala rudarska dela, se nahaja na levi 

so se nahajali  proizvodnji obrati za 

hidrometalurške jalovine (HMJ) Boršt se 

nahajajo v kameninah grödenske formacije, 
ki se v neenakomerno širokem pasu 

z napredkom tehnike, so odkrili radioaktivno 
sevanje in s tem prisotnost uranove rude. 
Uran se je nahajal kot vezivo v orudenem 

Ko so leta 1958 v severni Italiji v grödenskih 
plasteh našli uranovo rudo, so se v Jugoslaviji 
na Inštitutu za iskanje nuklearnih in drugih 

raziskav in izgradnji prvega raziskovalnega 

rude. Po obisku sovjetskih strokovnjakov, ki 

naslednjih letih so se nadaljevale površinske 
raziskave. Z vrtanjem globokih vrtin so se 
pridobili podrobni  geološki podatki za 

je raziskave opravljal Zavod za nuklearne 

Geološki zavod Ljubljana. 

Zgodovina rudnika

kasneje Izvršni svet SR Slovenije sprejme 

leto kasneje je ustanovljena jamska 

pridobivati leta 1982, uranov koncentrat 

rude. Dve leti kasneje parlament sprejme 

Postopek pridobivanja urana

po t. i. kislem postopku. Ruda se je sprva 

zdrobilo in s transportnim trakom prepeljalo 
v predelovalni obrt. 

Z mokrim mletjem so v hidrociklonu 
še dodatno zmleli rudo.  Sledilo je 

sušilnikih. Ohlajen in posušen uranov 
koncentrat se je stehtal in zaprl v sode z 
odebeljenimi stenami.

Varovanje okolja
Ves prah, ki je nastajal pri mehanskih 
procesih predelave, se je odsesaval in se 

kislina se je nevtralizirala z dodajanjem 
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sulfat v odpadni vodi so nevtralizirali z 
apnenim mlekom in avtoklavirali ter tako 
pridobili amonijak, ki so ga ponovno 
uporabili pri obarjanju. Vsi rezervoarji 
za kisline in gorivo, ki so se nahajali v 
proizvodnem obratu, so bili opremljeni z 

Vsa jamska in odpadna voda iz predelave se 

merila radioaktivnost zraka ter jamske in 

kontejnerje in se s tovornjaki v spremstvu 

Ljubljano (Zalog) ali direktno v Luko Koper, 
od tam pa na obogatitev in predelavo v 
gorivne palice za Nuklearno elektrarno 
Krško (NEK) v Anglijo, Francijo ali ZDA. 

Po sprejetju sklepa o zaprtju rudnika se 

javno podjetje za zapiranje rudnika urana 

izvesti trajno zavarovanje okolja pred 

izvajati nadzor nad vplivi na okolje in na ljudi 
in izvajati upravljanje s saniranimi objekti.

V sklopu zapiralnih del je bila iz vseh obratov 
odstranjena vsa oprema. Tisti del opreme, 
ki se je dal dekontaminirati, je bil prodan 
(tudi kot odpadni material), ostali del je bil 

Vsi objekti, namenjeni predelavi uranove 
rude, so bili porušeni med leti 1998 in 

Jazbec. Ostali objekti so s spremembo 
namembnosti postali del Gospodarske 

Zapiralna dela v jami so potekala od leta 

redne meritve radioaktivnosti zraka in vode, 

grape Jazbec. Pred odlaganjem se je leta 

nahajali še glavni vhod v jamo,

betonarna in nekaj manjših

so odlagali rudniško

vsa kontaminirana oprema, ruševine 
drobilnice in predelovalnega obrata. Zaradi 
problemov stabilnosti in površinske erozije, 
ki sta bili posledica prestrmega naklona 

med leti 2005 in 2008 sanirali tako, 

uredili odvodnjavanje in prekrili sanirano 

izhajanje radioaktivnega radona Rn-222 

Boršt

zaradi zmanjševanja vpliva škodljivega 
radioaktivnega radona (Rn-222) ob inverziji. 
Zgrajeno je na slabo prepustnih kamninah, 
podtalnica se pojavlja samo v razpokah. Pri 

slabo vodoprepustne zemljine. Površinska 
in drenirana voda se je zbirala v betonski 
jarek do lovilnega bazena, kjer se je prelivala 

in uranove razpadne produkte. 

1990 se je zaradi visoke podtalnice na 

V sklopu nadaljnje sanacije se je zgradila 
skalometna peta, zmanjšali so se nakloni 

delovanja zaposlenih preko 500 delavcev. 

Matic Zakotnik 
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Ali ste vedeli, da vodne izgube v Sloveniji 

v Sloveniji z vodooskrbno infrastrukturo 

Nad temi informacijami smo se pri 
predavanjih predmeta Vodovod in oskrba 
s pitno vodo zamislili nekateri študentje 

(PKP), zato smo si morali najprej poiskati 
pedagoške mentorje, ki bi naše raziskovalno 
delo usmerjali. Kot pedagoška mentorja 
sta nas spremljala asist. dr. Daniel Kozelj 
in prof. dr. Franc Steinman. Sledil je izbor 

primer iz prakse. V okviru projekta smo 
sodelovali s podjetjema Eltec Petrol d.o.o in 

prosili tudi študenta magistrskega študija 

Motivacija za nastanek projekta z imenom 
Razvoj orodij za celovito upravljanje 
vodovodnih sistemov (ROCUVS) torej 

predvsem ekonomski problem upravljavcev 
z vodovodnimi sistemi.

problematiko vodovodnih sistemov 
(VS) v Sloveniji. Oskrba s pitno vodo 
je neprecenljiva javna infrastruktura, 
katere optimalno delovanje je zaupano 

Problematika staranja infrastrukture 

tako smo zaznali problematiko v izredni 
razdrobljenosti upravljavcev v Sloveniji, 

malo odjemalci. Razdrobljenost in velikost 

VS.

Neposredni indikator dotrajane 
infrastrukture so vodne izgube, ki v Sloveniji 

vode. Ker lahko proces odkrivanja vodnih 
izgub na sistemu pospešimo z izdelavo in 

ta v okviru projekta tudi izdelan in sicer za 

sistemi v Sloveniji, njihove izgube pa kljub 

Cilj projekta je bil med drugim tudi razvoj 

smotrno delovanje GJS, pri obnovi njihove 
dotrajane infrastrukture. 

Potek dela
V okviru projekta smo na nivoju med seboj 
povezanih manjših timov naredili splošen 
pregled zakonodaje oskrbe s pitno vodo 

Avstriji, Veliki Britaniji in Italiji. Pri študiju 
zakonodaje smo bili pozorni predvsem 

bolj pomemben dejavnik pri zagotavljanju 
kakovostne vodooskrbe. Izdelali smo tudi 
anketo, katere cilj je bil pregled izvajalcev 
GJS v Sloveniji ter ugotavljanje stanja 

podatkovnimi bazami upravlja. 

programske opreme projektnega partnerja 
Eltec Petrol d.o.o. v sodelovanju z lokalnim 

vpogled v stanje lastnega VS (tlaki, hitrosti 

kljub nizki starosti vodovodnega sistema, 

predstavljal osnovo za delo tretje skupine, 

pri obnovi dotrajane infrastrukture in 

izvajalcem GJS ter lokalnim skupnostim 

Kratka predstavitev projekta PKP:
Razvoj orodij za celovito upravljanje vodovodnih sistemov
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Rezultati
Našo anketo je izpolnila slaba polovica vseh 
slovenskih upravljavcev, njihovi odgovori 
pa nas niso presenetili. Razumljivo je, 
da se glede na nizko število zaposlenih v 

manjših podjetjih, pri slednjih ne vlaga 

bi zagotovo bilo smiselno razmisliti o uvedbi 
regij, oziroma vsaj centraliziranju razvojne 

ko bi bilo operativno izvajanje del na terenu 

ohranilo svoja delovna mesta, za razvoj pa 

Kakor Operativni program oskrbe s pitno 

upravljavec vodovodnega sistema v Sloveniji 
naj bi oskrboval okrog 20.000 prebivalcev, 

Z uvedbo regij oziroma malo višjo stopnjo 
centralizacije, z upravljavskega vidika, bi 
Slovenija pri modernizaciji vodooskrbe 

upravljavci in njihovim delom, prav tako 

Poleg navedenega bi bilo treba še dopolniti 
zakonodajo, predvsem v smislu, katere 

trenutna slovenska zakonodaja glede tega 

vgradnje cevovodov, ki pri nas predstavlja 
velik problem, saj so vodne izgube 

zelo velike. 

kot jo imamo sedaj, ne moremo predpisati 
kot obveznega. Morda bi lahko, z namenom 
zmanjšanja vodnih izgub, na kakšen drugi 

tlake in hitrosti vode v posameznih ceveh 

tem med drugim uvozili tudi Digitalni model 
višin in pa shemo vodovodnega sistema 
izdelano s programsko opremo AutoCAD.  

Tretja skupina je s pregledom tuje strokovne 
literature in znanjem kolegov iz Fakultete 

vodovodnih sistemov (vrsta materiala, 

...). Eden glavnih problemov, ki je omejeval 

delo, je bilo pomanjkanje podatkov o 
okvarah na vodovodnih sistemih v Sloveniji, 
zato smo izdelali podrobni obrazec za 
vnašanje podatkov o okvarah, ki bi jih 
lahko uporabljali vsi upravljalci v Sloveniji, 
s tem pa bi pridobili kakovostno bazo 
podatkov za nadaljnjo analizo vplivov na 
staranje sistemov. Podatke o okvarah smo 
pridobili s strani podjetja Kaliopa d.o.o., ki 
nam je podalo podatke na oskrbovalnem 

vplivne faktorje staranja. Faktorje staranja 

prioritetnih odsekih, ki so potrebni menjave.

študente, ki bi ob raziskovanju radi še kaj 
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V sklopu zunanjega izbirnega predmeta 
Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni 
gradnji, ki se izvaja na Oddelku za lesarstvo 
Biotehniške fakultete ter pod vodstvom 
profesorice dr. Manje Kitek Kuzman 

študentje 1. letnika magistrskega programa 

Tema je bila spoznavanje postopka izdelave 

v praksi. V ta namen smo obiskali eno 

leseno gradnjo – Jelovica, lesna industrija, 
d.d. Za tem smo obiskali Tesarstvo in 

Komendi, ki slovi predvsem kot manjše 

Obe podjetji sta zelo uspešni in dobro 

gradnja Tadej Zimic s.p., kjer so nam 
predstavili proizvodnjo njihovega glavnega 
produkta – celulozna izolacija.

Prednosti lesa kot gradbenega 
materiala

mesto po gozdnatosti v Evropski Uniji, 
takoj za Švedsko in Finsko. Velika in 
enostavna dostopnost lesa, kot naravnega 

uporabnost in priljubljenost le-tega v 
gradnji. Njegova priljubljenost pa ne izhaja 

les je najbolj ekološki gradbeni material,
odlikujeta ga izvrstna potresna in 

obremenitve in popusti pozneje kot 
jeklo in beton,

prenese tudi natezno in upogibno silo,
izjemna izolacijska sposobnost lesa 

mostov,

debeli opeki,
les je paropropusten (‘’diha’’) oz. ima 
naravno sposobnost sprejemanja in 
oddajanja vlage (samoregulacija vlage 
v prostoru),
nudi zdravo in prijetno bivalno okolje.

Skupina Jelovica d.d.

razširila na preko 25 svetovnih trgov, 

proizvodnje. Njihovo skupino sestavljajo 

pohištva (okna, vrata in drugi leseni izdelki). 

uvrstili med evropske pionirje energetsko 

Zanimivo je bilo biti gost v tako veliki 
proizvodnji. Po vhodu v tovarno smo najprej 

bil obisk tovarne zelo zanimiv. Glede na 
to, da smo podjetje obiskali v delovnem 

poteka vsakdanje delo v proizvodnji lesenih 

podjetje svojim strankam ponuja zelo 
individualen pristop, saj oblikujejo hiše po 

nadzorovanimi pogoji izdelajo posamezni 

seveda pa na to vplivajo vremenski pogoji, 

Tesarstvo in krovstvo Štebe
Po obisku tovarne podjetja Jelovica d. 

Tesarstvo in krovstvo Štebe (TESKRO 

Najprej so nas zelo lepo sprejeli in nam 

pa smo lahko takoj zaznali, da je njihova 
proizvodnja v koraku s sodobno tehnologijo. 
Za krojenje lesenih elementov uporabljajo 

lesenih elementov, ki zagotavlja milimetrsko 

njihovo podjetje eno prvih v Sloveniji, ki je 

v stanovanjski in javni gradnji



 Študentski Most 25

lesenih konstrukcij.

Razlika med prvo in drugo ogledano 
proizvodnjo je predvsem v velikosti 
proizvodnje ter tudi projektih, ki jih podjetji 
izvajata. V Tesarstvu Štebe se poleg 

tudi s proizvodnjo raznih vrst ostrešij, 
poslopij ali pa malih vrtnih ut. Ukvarjajo se 
tudi z obnovo in izdelavo novih cerkvenih 

razreza lesenih elementov, opravljajo 

posamezne elemente sami montirajo na 
terenu. Podjetje Jelovica daje poudarek 

pohištvom, ki so nato na terenu sestavljeni 

Po ogledu vseh delavniških prostorov 
Tesarstva Štebe je sledil pogovor in 
pogostitev. Pred odhodom so nas povabili 
še v svojo pisarno, kjer so nam pokazali, 

konstrukcij, ki so pripravljeni za izgradnjo. 

program Dietrich’s, ki ponuja celosten 

do razreza elementov.

Nazadnje smo se odpravili še na obisk 

s.p., ki se ukvarja predvsem z izdelavo 
toplotne izolacije iz celuloze, gradnjo 
pasivnih hiš in preizkušanjem zrakotesnosti  
nizkoenergijskih ter pasivnih hiš. Podjetje 
deluje od leta 2002, njihov glavni proizvod 
pa je celulozna toplotna izolacija ZIMICELL.
Ko smo vstopili v tovarno smo najprej 

predelavo v termoizolacijo. To so predvsem 

in distributerjev. Najde se vse od starih 

Hitro smo izvedli kako poteka postopek 

razvlaknjuje v celulozna vlakna z visoko 

avtomatskega doziranja dodajajo razni 

fungicidna sredstva. Oblika ‘’celuloznih 

proti posedanju izolacijskega materiala 
po vgraditvi. Vgrajevanje poteka strojno, 

nastanka toplotnih mostov, saj izolacija 
po vpihovanju dobi obliko kompaktne 

enostavni vgradnji pa se uporablja tako pri 
rekonstrukcijah kot pri novogradnji.

Najbolj zanimiv del podjetja mi je bil 
prostor, v katerem imajo razstavljene 
primere sestavljenih konstrukcijskih 
sklopov zunanjih sten in streh, ki jih 

izvajalcev in pravilno izvedbo vpihovanja 
termoizolacije. To je zelo pomembno, saj 

odvisna od kvalitete vgradnje. Podjetje 

in pravilnem sestavljanju celotnih 
konstrukcijskih sistemov. 

Zelo zanimivo je bilo videti, kako poteka 
proizvodnja lesenih elementov v praksi. 

Na koncu nam je postala zanimiva tudi 
proizvodnja celulozne toplotne izolacije, saj 

da se ‘’odpadni’’ material uporablja v tako 
koristne namene.

Strokovne ekskurzije so pri nas, študentih 
gradbeništva, zelo dobrodošle, saj prav na 

kako poteka gradnja v praksi, zato mislim, 
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Pridobljena izobrazba pri iskanju zaposlitve 
dandanes ni dovolj, zato je potrebno, da 

ki je namenjen uporabi inovativnega, 
problemskega in skupinskega pristopa pri 

pri konkretnih projektih sodelujejo študenti, 
visokošolski zavodi, podjetja in organizacije.

Predstavitev vsebine in namena 
projekta

kozolcev s turizmom. Na 2,5 ha urejenih 

toplarjev v Sloveniji. Zaradi odmaknjenosti 
in slabo urejene infrastrukture za pešce in 

bilo treba najti drugo rešitev.

Naša projektna skupina, sestavljena iz 
devetih študentov (iz študijskih smeri 
geodezije in geoinformatike, prostorskega 

tehnologije), se je zato v sodelovanju s prof. 
Almo Zavodnik Lamovšek iz Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo, s prof. 
Andrejo Cirman iz Ekonomske fakultete, 

kolesarske in sprehajalne poti. Le-ta bi 

sprehode ter rekreacijo.

Potek projekta

prostorskih analiz. Nato smo se preko 
terenskih ogledov spoznali z obravnavanim 

sprehajalnih poti po Sloveniji. V nadaljevanju 

projekt in opravljene analize, nato pa 
smo prek razprave in vprašalnika pridobili 

poteka trase, materialov podlage ter 
ostalih elementov poti in elementov ob 
poti. Na podlagi anket smo ugotovili, da 

pešpot v Šentrupertu nujno potrebna, da 
bi še dodatno povezala kraj, po njihovem 
mnenju pa je najbolj pomembna ravno z 

storitve.

V tretjem delu projekta smo pretehtali vse 

nekatere odseke so v prihodnosti predvideni 

trim naprav, pitnika itd. Opravljeno je bilo 

in izris idejne zasnove poti. 

Po koncu projekta smo študenti pripravili 
tudi letak oziroma zgibanko na listu formata 

poti, katera bo obiskovalcem na voljo v 

projekta.

Pri projektu je vsak študent prispeval znanja 

novih stvari. Pridobljeno znanje in izkušnje 
so zelo dobrodošle pri nadaljnji poklicni poti 
vsakega izmed nas. Veseli smo, da smo 

projektu, ki ima velik potencial za dejansko 
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Na povabilo profesorjev s Katedre za 
mehaniko tal z laboratorijem sem se v 

v Salzburgu. Mozartovo rojstno mesto je 

gradbeništva, geologije in drugih strok, 

predorogradnji, gradnji nasipov, temeljenje 

materialov in še in še.

delavnice. Prijavil sem se na delavnico 
“Digital ground mapping”. Potek dela je 
bil razdeljen na dva dela, podobno kot 

uporabo, v popoldanskih urah pa smo 
slišano nadgradili s samostojnim delom 

posnetkov iskali potencialne drsine, labilne 

v stilu “welcome drink-a” v salzburški 
Rezidenci. Po kozarcu prvovrstnega 
šampanjca in piva so sledili zanimivi 
pogovori z eno od predstavnikov Kitajske. 

njena omemba zanimiva predvsem zato, 

sedenje na starinskih stolih ter poslušanje 

vtisnili za vedno.

predstavitve. Med njimi so bili predstavljeni 
zanimivi projekti po vsem svetu, odkritja 

Na tem mestu lahko omenim anekdoto 
in priznam, da ob poslušanju strokovne 

skoraj niti ene besede. Vsako predstavitev 
si lahko preko aplikacije ovrednotil in na 
podlagi vseh zbranih glasov so tekom 
dogodka izbrali najboljše predstavitve 

Nagrade so bile podeljene v petek popoldan 

dopolnil z mojo raziskovalno popotniško 

raziskal staro mestno jedro in tudi širšo 
okolico. Salzburški grad, sakralni objekti, 
ozke ulice, mostovi preko reke Salzach 
in druge znamenitosti so od sedaj naprej 

a life time”. Pozabil nisem niti na slavne 

koncu Getreidegasse še vedno pripravljajo 
originalne kroglice ovite v srebrno modro 
folijo, ki se od naših komercialnih razlikujejo 

Zahvaljujem se vsem, ki ste mi 

Aleš Oblak
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dodatnih pet minut. Lej ga vraga, zaspal 

stilu nogavic odletiš iz stanovanja. S 

avtobusne postaje pa se vrti 

teku nadaljuješ do Jamove 2. Iz popolnega 
transa se zbudiš šele, ko na vratih vate 
pihne klima. Takrat ugotoviš, da si hitrejši od 
Ljubljanskega potniškega prometa in imaš 

Si eden tistih, ki vedno s seboj nosi prazno 
steklenico ali  in si jo po 
potrebi napolni z vodo iz pipe ali eden tistih, 
ki vedno znova kupuje vodo iz plastenke na 
avtomatu?

Zgoraj opisani je skrajni primer, v katerem 
verjetno ne boš razmišljal o stvareh, kot so 
kakovost pitne vode iz javnega vodovoda ali 

in koliko hormonskih motilcev boš ob tem 
spil. Sedaj je december, zima je pred vrati 

vodo bomo pili ter kako racionalni bomo pri 

Kakšna je kakovost pitne 

javne oskrbe s pitno vodo v Sloveniji. 
Kakovost pitne vode, in seveda tudi vode 

zaostril koncentracijo nekaterih škodljivih 
snovi, npr. pesticidov. Upravljavcu vodovoda 
nalaga vzpostavitev notranjega nadzora po 
sistemu spremljanja kakovosti od vodnega 

nadzor, ki ga predstavlja uradni inšpekcijski 
nadzor nad oskrbo s pitno vodo in ga 

monitoring, ki predstavlja spremljanje 

Rezultate monitoringa (spremljanja) pitne 

v Republiki Sloveniji za posamezno leto. 
Vsi rezultati so na voljo tudi pri upravljavcu 
sistema za oskrbo s pitno vodo. 

Slovenija je bogata z vodnimi viri in po 

znani podatki o njeni kakovosti. Kakovost je 

vodovodi imajo praviloma kakovostno pitno 
vodo in ustrezno strokovno upravljanje. 
Tako je na primer mesto Ljubljana z okolico 
oskrbovano z naravno pitno vodo, katere vir 

viru popolnoma zdravstveno ustrezna, 

prestolnicami je to prava redkost. Problem z 
zdravstveno ustreznostjo pitne vode bi lahko 
nastal pri zasebnih vodovodih, ki oskrbujejo 
manj kot pet objektov. Tam bi lahko 
prišlo do pomanjkljivega ali neustreznega 

mora zagotoviti oskrbo s pitno vodo vsem 
porabnikom pitne vode pod enakimi pogoji 
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in 

raste, zlasti prodaja pitne vode iz plastenk. 

in okusne vode. Za proizvajalce in trgovce 
je to seveda velik posel, zato ga tudi dobro 
reklamirajo.

jo polnimo v plastenke, velja enak pravilnik 
o pitni vodi. Pa je embaliranje take vode 
smiselno, oziroma jo je res smiselno 

evra. Kozarec vode (2 dl) nas tako stane 

s kisikom, pri vodi iz plastenke pa gre lahko 

tem tudi vode v plastenki res lahko dovolijo, 

voda? Pogosto je iz etikete na plastenki 
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Voda v plastenki je za razliko od vode iz 

narejena plastenka. Plastika, tako kot tudi 

drugi npr. kovinski materiali, steklo in 

Po podatkih Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje je sicer pretirana skrb zaradi 

kaj se dogaja s plastenko, ki je bila izdelana 
za enkratno uporabo in jo uporabljamo 

Nekatere raziskave, ki so jih opravili na 
omenjenem inštitutu, so pokazale, da tudi 
v tem primeru ni prišlo do negativnih vplivov 
na zdravje. Pri tem je treba opozoriti, da so 
bile preizkušene le nekatere plastenke, ki se 

uporabe plastenk, napolnjenih z vodo, na 
migracijo snovi iz plastenk še ni na voljo 

S pitjem vode iz plastenke nismo le 

tudi do okolja. Z uporabo takšne vode se 

izdelane iz nafte, predvsem pa velika 
poraba energije za proizvodnjo,

dostavo takšne vode.

plastenke, zamaška in ostalega pakiranja 

2 milijona Slovencev vsak dan v letu popilo 
le eno tako plastenko, pomeni to, da smo 

moramo prišteti še fosilna goriva, ki smo 

jo hladili najprej v trgovini in nato še v 

tudi, ko gre za komunalni odvoz plastenk in 
njihovo morebitno recikliranje.

uporabite plastenke, ki so narejene za 

avtomatih ali v trgovinah, pa tudi do okolja 
boste bolj prijazni. Z  se lahko 

za to sta na fakulteti, tako na Jamovi kot 

embalirana voda nujno potrebna (npr. ob 
poplavah, izrednih sušah, na potovanjih), 
tako, da jo nekaj na trgovskih policah mora 
ostati, seveda pa ne v takem obsegu, kot 
je to sedaj in ne z namenom pridobivanja 

Tilen Koranter

Plastenke je potrebno reciklirati
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nedostopen vodni šport, surfanje na valovih. 
Naše morje ne premore dobrih valov niti za 

s Tribujevci- agencijo, ki ima organizirane 

Hop na letalo in s prijatelji smo pristali v 
Lizboni, glavnem mestu Portugalske. Slab 
dan smo si vzeli za ogled tega, zame res 
zanimivega mesta. Staro mestno jedro 

ulice zelo strme in za motorna vozila 
nedostopne. Mesto je arhitekturno zelo 

Tagus je opaziti repliko mostu Golden Gate 
Bridge iz San Francisca. V daljavi smo videli 

originala, ki stoji v Riu de Jeneiru. Lizbona 
ima nemalo znamenitosti, ampak naš glavni 
cilj se je nahajal 100 km bolj severno. 

Naslednje jutro nas je kombi pobral v 
Lizboni in odpeljal proti mestu Peniche, ki 
je eno izmed najbolj priljubljenih spotov za 
surfat. Najprej smo se ustavili v hiši, kjer so 

vodja in voznik so le del mlade ekipe, ki 
je prebivala z nami hiši. Poleg nas je v hiši 

so prišli iz cele Slovenije in s katerimi smo 

postali dobra klapa. Na razpolago smo imeli 
tudi drugo opcijo, bivanje v kampu, ampak 

dnevno sobo, v kateri je biljard (odigrali smo 

Po kratki razlagi in navodilih s strani vodje 

smo se odpeljali par kilometrov stran na 

svetovno prvenstvo v surfanju. Na tekmi 
niso manjkali znani obrazi surfarskega 
sveta, kot sta lanskoletni zmagovalec tega 
tekmovanja Gabriel Medina in Avstralec, 
ki ga je letos deska rešila pred napadom 
morskega psa, Mick Fanning. Tisti dan smo 

dan prihoda nimamo inštrukcij surfanja, 

naslednjih dneh. 

Ta pridni smo vstali in opravili jutranjo 

Ampak ko veš, da si naredil nekaj dobrega 

bistvu zelo povezana s samim surfanjem 

obilnem zajtrku (all you can eat and drink) 

plitvo vodo. Valovi so v tem delu dokaj 

pogoje za opravljanje dela. Prostorna 
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Mi smo s tremi inštruktorji - Portugalci 

konstanto pihal veter in voda je imela malo 

pred vsakim vstopom v vodo. Inštruktorji 
so nam najprej pokazali, kako se vstane na 

vstaneš na noge in… surfaš. V teoriji se 
sliši to zelo enostavno. To smo poskusili 
spraviti v prakso najprej na suhem. Surfe 
smo zasidrali v mivko in poskusili vstati po 

energije zunaj in smo se hitro podali v vodo.

val. Glede na to da sem bila popolna 

so dobri in katere je bolje spustiti naprej. 

vseeno. Pride val, veslam in veslam in še 
preden sem poskusila vstati, sem bila 

in bolj plovne od tistih profesionalnih, kar 

deski. Ampak slej ko prej pride trenutek 
zmagoslavja. Ujameš dober val, hitro 

tako vesel, da dvigneš roke v zrak, zgubiš 

ti je ravnokar uspelo. Zopet neuspešno. 
A vaja dela mojstra in vsak dan je bil bolj 
uspešen. Surfanje je naporen šport in ti 
pobere veliko energije. Kdor ni v dobri 

jutranjih inštrukcijah pa smo imeli prosti 

se ponovno podali v vodo in izpopolnjevali 
znanje o surfanju. Vsak dan smo se prijetno 

Neverjetno je, da ena oseba pripravi tako 

za spanje pa je bilo, kot vedno na takšnih 

Po tednu dni smo se navadili na tak ritem 

kombija in se poslovili od tistih, ki so še 

nepozabnega tedna in zagotovo ta teden 
surfanja ni bil moj zadnji. Pravijo, da je 

Barbara Fröhlich
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Kje iskati prepotrebno motivacijo za poletno 

pisanju diplomske naloge, ko so zunanje 
temperature krepko višje od številke, ki 
predstavlja tvoja leta? 

ki so me dober mesec po uspešnem 

prebivalcev in se razprostira ob reki Spree 
in reki Havel. Skozi zgodovino je bil Berlin 
prestolnica Pruskega kraljestva, Nemškega 

pa je bil z zidom razdeljen na Vzhodni 
in Zahodni Berlin. Danes je eno izmed 

V slabem tednu dni smo si uspeli ogledati 

arhitekta Daniela Libeskinda in ostale 

Brandenburger Tor) na koncu znamenite 
ulice Unter den Linden, Parlament (Der 

holokavsta in se sprehodili skozi trg 
imenovan Potsdamer Platz, berlinski 
Manhattan. Drugi dan smo se z metrojem 
odpeljali do najdaljšega ostanka Zidu, 
imenovanega East side gallery in si ogledali 

Vzhodnega na Zahodni Berlin, Checkpoint 
Charlie. Tretji dan smo obiskali trg 
Aleksanderplatz, se slikali pred televizijskem 
stolpom (Der Berliner Fernsehturm) in 
obiskali najatraktivnejši muzej v mestu, 
NDR muzej (das DDR Museum). 

zanimivost, bom v nadaljevanju predstavila 

omenjene delitve Berlina na Vzhodni in 

turiste, opozarjajo domiselni semaforji za 

uporabljajo še danes.

poskrbel za izjemen prvi vtis in nakazal na 

še ponudi, smo se navsezgodaj zjutraj 
odpravili v enega najbolj obiskanih muzejev 
v Berlinu – muzej judovstva. Ogled le-tega 

Berlinu in se vsaj malo zanima za dogajanje, 

oblika in fasada muzeja ukradeta pozornost 

brez reda odsekane zastekljene linije na 
fasadi predstavljajo razdejano Davidovo 
zvezdo (simbol judovstva), kot simbol vseh 
grozot, ki so jih pretrpeli Judje, praznine v 
fasadi pa praznino, ki je ostala v evropski 
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spomini, osebni predmeti in zapisane 
zgodbe Judov. Na koncu prve osi, osi 
holokavsta, je postavljen Stolp. To je prostor 
v zunanjosti iz vseh strani obdan z visokimi, 
hladnimi betonskimi stenami, osvetljen zgolj 
z majhno lino na vrtu le-tega. V stolpu vlada 
tišina, katero prekinjajo zvoki zunanjosti. V 

izgnanstva na koncu katerega se nahaja 
Vrt izgnanstva. To je edini prostor v cikcak 
stavbi s povsem pravokotnim tlorisom, 

ortogonalnimi stebri, vendar nagnjenimi 
tlemi. Tretja os, je os nadaljevanja in 

zgodovino in danes. 

Seznanjeni z najpomembnejšimi dejstvi 
zgodovine Judovstva, smo se še taisti dan 
sprehodili do Potsdamer Platz-a, mešanice 
ameriškega in evropskega mestnega 

svetovne vojne popolnoma porušen, je 

imenitni objekti, najbolj pa mi je ostala v 
spominu stavba Sony centra, zgrajena leta 
2000. Ker smo bili konec koncev v Berlinu 
sami gradbeniki, smo stvari in dogajanje 
okoli nas, sem pa tja pokomentirali tudi 
iz zelo strokovnega vidika. Naglas smo 
se spraševali kakšen prerez imajo vijaki 
na jekleni konstrukciji ene izmed postaj 

tudi posamezne tehnologije gradnje, ki 
so nam bile poznane zgolj iz gradiva iz 
predavanj. 

Tema dneva številka dva je bil Berlinski zid. 
Berlin pred njim, se razlikuje od Berlina v 

Platz, opisanega v prejšnjem odstavku. 
Vzdušje je precej bolj alternativno obarvano. 

svoje delo bodisi v obliki risanja s kredami 
po tleh, bodisi s kitaro v roki. Ostanek 

East Side Gallery. 

in 1990 pa lahko obiskovalec dejansko 

obiskovalcem vseh starosti prav posebno 

prelistala otroške slikanice, ki so precej 

da so bile njihove obleke res iz sintetike, 
zaplesala v ritmih Ost glasbe in se usedla 

obiskovalcu ostane še kaj zanimivega za 
odkriti.

Vsak obisk tujega kraja je neposredno 

študentu, ki bo obiskal nemško prestolnico, 
svetujem, naj doma ne pozabi svoje 
veljavne študentske izkaznice. Študentom 
nudijo precej ugodnosti – tu mislim na cene 
vstopnic v muzeje. 

Na koncu bi rada poudarila, da sem 

dogajanjem v mestu (tudi gradbenim), še 

nadaljnji študij. V svetu se dejansko gradijo 
novi veliki objekti zanimivih arhitekturnih 

Urša Mrhar
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Floorball

O športu

je ograjeno s 50 cm visoko ogrado, ki je 
na vseh vogalih zaobljena. Standardno 
število igralcev za eno ekipo v polju je pet in 
vratar. Floorball se igra v obliki dvoboja med 
moštvoma, namen igre pa je v okviru pravil 

palice iz umetnih mas, razen vratarja, ki 

brez palice. Pri palici je najpomembnejša 

kajti le-to v veliki meri vpliva na boljši 

pri palici lahko po potrebi zamenjamo, 
dovoljeno pa je tudi zmerno ukrivljanje. 

s palico pa lahko dosega hitrost tudi do 

bolje zavarovan, saj igra brez palice, zato 
skuša vrata zavarovati s telesom, nogami 

brezrokavnik, na kolenih in komolcih 

v njem pa se lahko giblje le vratar. Strategija 
igre, postavitev igralcev, napad, obramba, 
podaje – vse skupaj je precej podobno 
hokeju na ledu, le da morajo igralci biti še 

ni pa je dovoljeno prijemati z rokami (to je 

Tako kot pri hokeju na ledu so dovoljene 

za igralce, je igra primerna za rekreacijo, 

dvorani.

Zgodovina

sedemdesetih letih na Švedskem, kjer je 
danes eden najpomembnejših športov. 

tleh segajo v leto 1992, ko se je v sklopu 

– trije igralci brez vratarja). Od takrat dalje 
se je igranje športa razširilo predvsem po 
gorenjski regiji, ki tudi danes predstavlja 

glavno bazo moštev, ki igrajo v Slovenskem 

klubih tvorijo reprezentanco Slovenije, ki 

prvenstvu skupine B na Finskem, od takrat 

mednarodnih tekem.

Pogled v prihodnost

iz leta v leto. Floorball velja za relativno 
poceni šport, saj za osnovno igro (brez 
vratarja) ne potrebujemo veliko posebne 

in športne copate; pozabiti pa ne smemo 

osnovna rekvizita pri tej igri. Priljubljenost 

primeren za oba spola in vse generacije in 
da so poškodbe v tem športu redke. 

Tilen Koranter

hokeja, le da si za razliko od bolj znanega hokeja na ledu, tu med seboj 

v športnih dvoranah. Igralci (razen vratarjev) pa pri tem ne potrebujejo veliko 

je predvsem palica, o tej pa nekoliko kasneje.
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1 vaniljev sladkor 

1 pecilni prašek

1 vaniljev puding
cca. 100 g kokosove moke

Rumenjake stepemo s sladkorjem, primešamo mleko in olje ter 
nato še moko s pecilnim praškom. Na koncu rahlo vmešamo trd 

s hladnim mlekom.

2 dl vode
250 g masla

Vodo, maslo in sladkor v prahu zmešamo v loncu in zavremo. 

g kokosove moke, tako, da dobimo lepo gosto maso, iz katere je 

da se povsem ohladi. Iz mase oblikujemo kroglice in jih povaljamo 

Do serviranja naj kroglice stojijo na suhem. Serviramo jih lahko 

primeru bodo hitro pošle.

Lovrenc Pavlin
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Ker se za vsakega posameznika spodobi, 

bankomatih v tujini in še kaj.

namenoma izvzeta.)

gotovine na bankomatih – skratka 
poslovanje z denarjem. Za vodenje 

stroške vodenja in druge storitve, kot so 
dvigi na drugih bankomatih, izvedena 

Študenti in mladi nasploh smo pri teh stvareh 
pogosto v prednosti, saj banke mladim 

Kljub temu so med posameznimi bankami 
velike razlike pri ponudbah za mlade. 

na bankomatih katerekoli banke, ugodne 
študentske kredite, druge pa teh ugodnosti 

poslovalnic, uporabniku prijazno spletno 

banke).

Je pa seveda res, da za vsem tem stoji 

privadijo na sistem posamezne banke in ga 

pridejo tudi višji stroški poslovanja. 
Nekatere banke sicer ponujajo prehodne 

izognemo. Velja se pozanimati, ali obstaja 

Menjava banke
Ko razmišljamo o menjavi banke, nas od 
tega odvrne misel na dolge in zapletene 
birokratske postopke ter visoke stroške. Pa 
je res tako? Seveda ne. 

skupaj s pooblastilom, da namesto vas 

preveri, ali so poravnane vse obveznosti, 

direktnih obremenitvah vaši izbrani banki, 

dva tedna. Postopek zamenjave banke je 
brez nadomestila, razen za kritje dejanskih 

to opredeljeno v ceniku storitev. Stroški 

Konec koncev pa seveda ni nujno, da star 

hkrati, je pa treba biti pozoren, da ti ne 

stalnica. Vsaka banka se ga loteva na svoj 

lastnost pri spletni banki je varnost, sledi 
ji uporabnost in prijaznost do uporabnika. 

potrditvi identitete. Shranjujte ga na 

upoštevamo glavne smernice – preverite 
spletno stran  in 
navodila svoje banke.

najpogostejše so debetna, kreditna in 

storitve. Lastnosti svoje kartice preverite pri 
banki.

 je namenjena 

na POS terminalih ali preko spleta. Naš 

Najpogostejši sta Maestro in debetna Visa 

– ali veste, kolikšnega imate vi? Limit za 

limitu za dvigovanje na bankomatih, se pa 
praviloma seštevata.

dolar), ki je v tem primeru lokalna valuta, CAD 
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 oz. kartica 

spleta. Dvigi denarja na bankomatu so zelo 

– zato ime kreditna kartica, saj nas izdajatelj 
do takrat kreditira. Pogoste so Mastercard, 

zahtevajo redne prilive, kar veliko študentom 

kartice.

da lahko porabite le toliko, kolikor ste nanjo 

varovalka pred zlorabami, saj vam ne morejo 

preko spleta. Strošek nakupa je nizek (za 
štiri leta veljavnosti okoli 10 evrov), vendar 

kartice ali pa neaktivnost. Prav tako je 

Obrestuje se torej preveriti ponudbo.

in Smartpaycard ter pri Hypo banki ni banka, 

sistema za jamstvo vlog. Za potrošnike 

banke, da za njihovo kartico ne velja 

(povzeto po ZPS).

tujino

ponudnikih izdelkov in storitev. Za varnost 

(CVV2; trimestna številka na zadnji strani 

registracija v sistem PayPal, kjer registriramo 

vpisujemo – namesto tega uporabimo 
naslov svoje elektronske pošte in izbrano 

.

je Zveza potrošnikov Slovenije pripravila 
preprost kalkulator, s katerim lahko 
preverite okvirne letne stroške poslovanja 

v Sloveniji. Baza podatkov oz. vrednosti 
storitev so posodobljene vsaka dva 
meseca. Seveda pa je poleg neposrednih 
stroškov poslovanja treba pri izbiri banke 
upoštevati še druge dejavnike (uporabniku 
prijazna in varna spletna banka, obrestne 

Stroške poslovanja lahko preverite na strani 
Zveze potrošnikov Slovenije (www.zps.si) v 

spletne strani bank oz. njihove poslovalnice.

Za dvige s karticama Maestro in debetno 

evro) je provizija enaka kot doma, torej je 
lahko zastonj v primeru, da vam banka 

denarja na bankomatih drugih bank 

je dobro preveriti, ali so dvigi na njenih 
bankomatih morebiti cenejši. Prav tako je 

Pomembno – pri dvigu tuje valute se 

primeru vam bo znesek pretvorila lokalna 

in provizije so velikokrat cenejše kot 

Direktna bremenitev – je poravnava 

komunale, telefonije …). Z njo mora 

podpisanega soglasja banki pošlje nalog za 

Trajni nalog (trajnik) – prenos enakih, 

UPN

 – Optical character 

Slovenije (ZBS) na spletnem naslovu

Eva Reberc
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postavljamo in kako nas ocenjujejo drugi. 

aktivnosti, ki smo jih izvedli, nikakor ne morejo nastati brez sodelovanja zaposlenih 

jasno, da lahko takšen dogodek uspe le v skupnih prizadevanjih in dobrem sodelovanju 

je bila tudi promocijsko-predstavitvena brošura FGG v angleškem jeziku. Pri njenem 
nastanku so sodelovali vsi oddelki in katedre ter ostali zaposleni in študentje. 

Doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek u. d. i. a.



GRADBENIŠTVO, OKOLJSKO GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJA 
SKOZI CELOTNO ZGODOVINO ČLOVEŠTVA PREMIKAJO MEJE ZNANEGA. 

PRIHODNOST PRINAŠA TRAJNOSTNE IZZIVE NA ZEMLJI IN NOVE V VESOLJU. 

BOŠ ZRAVEN, KO SE BO GRADILA PRIHODNOST? 
Če želiš izvedeti več, pridi na 
informativne dneve 12. ali 13. februarja!

Diploma na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani je mednarodno priznana.

Rok za vpis je 5. marec 2016!


