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AKTUALNO

HE Moste

INTERVJU

OD ŠTUDENTA DO STROKOVNJAKA

MALE SIVE CELICE

LAHKIH NOG NAOKROG

NA FOTELJU

KAZALO

UVODNIK

Poleg uspešnega študiranja vam tudi v prihodnje 

Tanja Jordan

PTICE

da si majhen kot mravlja
in velik kot ocean

in da v tebi proslavlja ŠS FGG

levi in desni breg reke Hunza in poteka ob znani Karakorumski 
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zaposleni na Fakulteti za gradbeništvo in 

preko glasovanja na Facebook strani revije 

so posneli študentje in zaposleni Fakultete 
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pa skozi objekt zapornic talnega izpusta po 

pregrade smo se spustili pod pregrado 

zalednih voda in se sprehodili do temeljev 

se okrog ojezeritve in si ogledali sanirano 

obdobju med obema vojnama zaradi velike 

Pregrado za HE so umestili v sotesko 

za proizvodnjo vršne energije s tedensko 

Pregrada ima štiri prelivna polja s 
prevodnostjo 570 m3

visokih voda in praznjenje akumulacije je 
ob desnem boku zgrajen temeljni izpust 

lahko prevaja 127 m3

zraven njega pa je prostor z varnostno in 

Sivica ima neugodne geomehanske 

nagibanje strojnice ter pronicanje vode mimo 

Pri tretjem agregatu se je s konstrukcijsko 
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spremembo (krajša os) poskušalo odpraviti 

akumulacijskega bazena so zagotovili s 
tesnilno zaveso do nepropustne podlage 

izgradnja nove strojnice na lokaciji nekoliko 
dolvodno v boljših geoloških razmerah z 

Ker je bilo treba objekte strojnice sanirati 

ekološke problematike in nasprotovanja 

Leta 2004 so lesene provizorije na prelivnih 

sanirali med leti 2008 in 2010 ter tako 

višino 2 m do 800 m oddaljenega vodostaja 

premerom 1 m do 900 m oddaljene strojnice 

V strojnici sta bili vgrajeni dve Peltonovo 

so zaradi iztrošenosti Peltonovih turbin v 

Viri: Splet
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vlogo pri izvedbi tega igra Evropska 

in mesta o pomembnosti trajnostnega 

je bila pobuda petnajstih evropskih mest 

vendar zadovoljstvo ob zmagi za naziv 

kot navdih drugim mestom s svojimi dobrimi 

bo svojo lovoriko prihodnje leto predala 

zeleno prestolnico Evrope izbrana prav 

in izvedli številne druge ukrepe v mestu v 

prestolnica leta 2016 se je potegovalo 12 

za trajnostni razvoj in Evropskega urada za 

prilagajanje podnebnim spremembam in 

Sistem se je vzpostavil po dunajskem 
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mestih je zmanjševanje hrupa in škodljivih 

prometnih konicah se s kolesom izognemo 

ne smemo omeniti tudi vpliv kolesarjenja na 

glede uporabe okoljsko manj škodljivih in 

Imeti pitno vodo na dosegu roke se 

odpadne vode upravlja s skoraj 1000 km 

primerno razmerje vsebnosti kalcija in 

V Ljubljani so se zgradili podzemni zabojniki 

je pripomoglo k racionalnemu upravljanju z 

infrastruktura in intenzivna komunikacijska 

prebivalcu enostavnejše in hitrejše zbiranje 

zbirnih centrih se pospešeno zbirajo 

katerim so prometno razbremenili ulice blizu 

treba graditi za prihodnost in v Ljubljani se 

da ne zaviramo njenega napredka in skupaj 

da ji ne škodujemo in poskušamo narediti 

Fröhlich
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Uvod v intervju vas je na kratko predstavil. 
Kako bi se vi predstavili našim bralcem in 
kaj bi uvodni predstavitvi še dodali? vzporedno pogojeno tudi s srednješolskimi 

informativnih dni odšel tudi na Fakulteto 

Z novo vlogo na fakulteti – vlogo asistenta, 

kdaj pomislili, da boste postali pedagog? 
Verjetno je nova vloga od vas zahtevala kar 
nekaj novih znanj in priprav. Kako ste se na 
to vlogo pripravili?

Seveda ni bilo vedno lahko in tudi sam 



Morje ali hribi?

Tarok ali Enka?

Proza ali poezija?

kratke trenutke pristne 

vlogi? Kakšne so prednosti in slabosti 
gradbenika pedagoga?

poskušam biti vedno nasmejan in dobre 

– da s svojo lastno navdušenostjo tudi 
najbolj nemotivirane študente pripravimo k 

bom svoje znanje še nadgradil in da bodo 

znanstveno udejstvujemo in imamo še 

trenutno gradbena stroka v širši javnosti 

da si bomo ponovno izborili svoje mesto v 

Ali pri študentih opazite kakšno lastnost, 

študentom katere lastnosti in navade naj 
spremenijo?

To je verjetno tudi posledica pomanjkanja 

avtoriteto glede na vašo mladost? 

Študentje vedno radi preberemo tudi kaj o 

na fakulteti?

kakšna igra košarke ali nogometa pa tudi 

kjer sem v letošnjem letu prevzel tudi 

funkcionarska dela v Košarkarskem klubu 

sem razširil z veliko strokovnimi in pa tudi z 

Tanja Jordan
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How did you come to your decision for 
choosing The University of Ljubljana as your 
international study experience?

choose a city with good location so I could 

was searching information about Ljubljana I 

I also found out that the accommodation in 
dormitories is really cheap and that there is 
this system of student coupons for eating 

that the city of Ljubljana is small so it is easy 
to go around by walking or by bicycle and 

Have you heard about FGG or Ljubljana 
before?
Actually I have a friend who was an 
Erasmus student at this faculty 2 years ago 
so I have already heard about his positive 

time and that the Faculty here is very good 

and FGG? 

I went for a walk through the center which I 

I also really like the public bicycle system 

coming to Ljubljana I haven’t ridden a bike 

gave me an impression that this is very 

all the professors were very kind and there 
was no problem with arranging my study 

answer my questions and they all respond 

problem with overlapping of two subjects 

Do you live in a dormitory? How are you 

location is perfect because it is so close to 

I was a bit scared to live in a dormitory and 

but now I absolutely love the whole 

friend and living together made us very 

can cost around 1000 euros per month! 

in dormitories and also student meals and 
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Which destination did you like the most and 
why?

walking around on the hills from where you 

was just fascinated by the turquoise water 

But you still have one whole semester in 
Ljubljana. What do you still plan to visit?

Could you compare your study on FGG with 
study at your home university in Barcelona?
At my home faculty we have a quite different 

work during the semester because we have 
exams all through the year and not just at 

different because in general I don’t go to 
the lectures but instead I have individual 

for this is that all the lectures are in Slovene 

From other subjects I attend only practical 
exercises where we work in computer 

give me individual projects that I have to do 

Could you say that this was one of the best 
academic decisions you have ever made?

have learned a lot about civil engineering 

possibility to learn about some subjects that 

don’t have opportunity to learn a lot about 

found unusual?

is common to have dinner at ten o’clock in 

we usually put ice always when we drink 
something because we don’t hold drinks 

when we wanted to buy ice and we couldn’t 

Slovenes don’t give each other kiss on the 
chick when they greet but in Spain this is 

What do you think you will miss the most 
after the end of your stay in Ljubljana?
I’m sure I will miss the dormitory life and 

center of Ljubljana and the three bridges 

Could you sum up your exchange experience 
on FGG in one sentence?

Engineering in Ljubljana hosts exchange 

surrounded by a friendly atmosphere and 

nahrbtnik (because it is just so hard to pronounce!)

štruklji

Joe Peña’s 

walking
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Miha, pozdravljeni! V uvodu smo vas 
predstavili kot gradbenika. Bi vi svojemu 
opisu še kaj dodali?

gradbeništva? Je bila to vaša prva in edina 
izbira?

obiskal tudi Fakulteto za matematiko in 

Kakšne imate spomine na študij na naši 

mala malica v primerjavi z obveznostmi, ki 
jih imate sedaj?

predavanj smo imeli tudi razne seminarje 

nas je na koncu nagradil z veliko mero 

obveznostih pa še vse skupaj nadgradi 
v smislu uporabe na fakulteti pridobljenih 

nekaj let – vas je fakulteta pripravila za delo 
gradbenika? Je študijski program primerno 

fakulteta študenta ustrezno pripravi na trg 

gradbeništvo in geodezijo ste se razmeroma 
hitro zaposlili. Pa vaši kolegi, ste še v stikih? 

splošni gospodarski krizi sem se uspel 

so zaposleni kot projektanti v projektantskih 

o tujini?
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Študentje najverjetneje niti ne poznamo 

zaposlujejo?

situacije se s predstavnikom investitorja 

V praksi sem zares spoznal ogromno 

predstavlja kot projektiranje konstrukcij 

tako na primer lahko zaposli kot strokovnjak 

Bi delili z nami kakšno zanimivo izkušnjo iz 
pisarne ali terena? Kakšni so plusi in minusi 
vašega dela?

pravi gradbinec vedno rad kaj dobrega 

Prednost dela na terenu je v svoji 

hobije?

sem se moral na primer voziti dobro leto 

gradili upravno stavbo in športni objekt za 

Kaj svetujete študentom, ki se sedaj 

bo to prišlo še kako prav na vaši poslovni 

tako boste zrasli v osebnem in strokovnem 

Tanja Jordan
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Kolo ali motor?

postati eden
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tem oddelku obiskujemo izbirni predmet 
Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni 

sklopu predmeta imeli tudi vodeni ogled po 

bodo študentje in ostali obiskovalci lahko 

vidna strešna konstrukcija pa je izdelana 

dimenzijsko stabilnost in odpornost proti 

predstavlja kombinacija celulozne izolacije 

Severozahodna stran objekta je namenjena 

za izvajanje pedagoškega procesa in 

bo lesena izvedba konstrukcije zagotovila 

veliko raziskovalnih del v okviru diplomskih 
in magistrskih nalog ter doktorskih 

vabljeni na ogled!

 2014

(skupaj z notranjo opremo kabinetov in 
laboratorijev)

 4867 m2

475 m2

2a
 razred C

Viri: Splet
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2014 je zaradi dotrajanosti nadvoza promet 

Cesta do nadvoza na medvoški strani 

na medanski strani preide v levo krivino in 

ko je po rekonstruirani gorenjski cesti med 
Ljubljano in Kranjem stekel promet po takrat 

Tranzitni promet se je po izgradnji gorenjske 

zaradi odpadanja krovnega sloja betona 

predstavlja glavno povezavo z Ljubljano 

Asfaltirani obvoz se dviga preko nasipa 

kjer se nahaja armiranobetonski opornik 

40 m se je postavila na betonske opornike 

spet potekal dvosmerno in tako se bo lahko 

Viri:
- splet
- Ficko, G. (ur.). 2014. Ceste na Slovenskem 
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stoletja bojujejo z vodo in z njo povezanimi 

prebivalce pa prisilile v aktivno spopadanje 

izpostavljen tveganju poplav zaradi vpliva 

da je dandanes upravljanje z vodami na 

tako visokem nivoju; povod za projekt 

za vedno ostalo zapisano kot mejnik v 

predstavljala pekel za ta del Evrope – poleg 
nizozemske obale je bila prizadeta še 

protipoplavne nasipe ter zahteval skoraj 

ustrezne varnosti tako prebivalstva kot 

izkušenj s tovrstnim obsegom del še ni 

Kot pogoj pri oblikovanju del je bilo 

njih je bila izgradnja zapornic na delu delte 

dvema stolpoma na obeh straneh reke 

V primeru nevarnosti poplavljanja se tako 
zapornici spustita v kanal in zapreta dovod 

saj so se z dvema nasipoma povezali – kot 

sta izboljšala tudi prometno povezanost 

predvideno ta del morja povsem zapreti z 

ki v tem delu obsega številne endemitne 
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prefabriciranih betonskih stolpov (vmesnih 

tem delu morja niso ustrezna za umestitev 

nadomestitvijo melja v podlagi s peskom 
in uporabo nekaterih geotekstilij na mestih 

novo sestavljena skupina devetih gradbenih 

povsem novim nalogam in razmeram 

stolpe so izdelali na kopnem v posebej za 
to izkopanem delu površine kvadratnega 

Izmed ostalih projektov so omembe vredni 

zadnji izhod v sili za primer ekstremnega 

predvidenem visokem nivoju morske vode zadnji del sestavljanke projektov 
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v razmišljanju! Trajnostno in obnovljivo 

pomembno?

vhodov v stavbe in zahajanje v higienske 

šole in javne objekte ter sedeti v zadnjem 

Izraz univerzalno oblikovanje se je pojavil 

celoten svet in se od takrat razvija po vseh 

doseganju cilja za enake pravice ljudi s 
posebnimi potrebami je odstranjevanje ovir 

products and environments to be usable 

and empowers a diverse population by 

V sklopu gibanja za pravice invalidov je 

objektov – The International Symbol of 

sponzorirala mednarodna organizacija 

ovir za osebe s posebnimi potrebami je 
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za primer vzamemo slepe in slabovidne 

lahko dobimo informacijo o celotnem 
prostoru (360°) okoli nas in je zato sluh 

primer zajemajo spremembo odmevnega 

kako si miselno predstavo prostora lahko 

še toliko bolj pa so ti pogoji pomembni 

Takšni pogoji so predvsem pomembni v 



22  Študentski Most

urbanizacija zahtevala postavitev primerne 

kjer upravljanje z vodami prehaja v roke 

oskrbo s pitno vodo ima izrazito monopolni 

storitvami ponudnika telekomunikacijskih 

Lahko to naredite v primeru oskrbe s pitno 

Ali ni vode dovolj za vse? Po projekcijah 

za enkrat; vsako leto brez podtalnice 

raznovrstnosti in internih vodnih virih na 
prebivalca med najbogatejšimi evropskimi 

podatkih Evropske okoljske agencije samo 

Primer delovanja multinacionalk na 
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poleg dobre volje še dovolj osnovne 

predstavlja skupaj 60 odstotkov slovenske 

blagajne in rešila problem oskrbe in 

vodnega sistema je samo še poslabšalo 

pa si je direktor korporacije odmeril letno 

cen vode gospodinjstva niso bila sposobna 

Veolii in se umaknila z bolgarskega 

lahko naše naravno bogastvo upravljajo 

ustavo

Tilen Koranter

Viri:

- splet
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spreminja tekom dneva in tako uravnava 

zaradi umetne svetlobe precej zmanjšana 

tik pred spanjem se seveda ne moremo 

Predstavila vam bom dve od omenjenih 
aplikacij –  in 

glede na podatek o lokaciji na podoben 

Poleg intenzitete se lahko regulira še 
temperaturo barve in zatemnjenost oziroma 

pripomogla k boljšemu spancu in manj 

Vir:
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z izdelavo kariernega in zaposlitvenega 

zaposlitveni razgovor in izvedemo tudi 

opravljanjem študentskega dela ali študijske 

to pomeni da skrbimo za rast lastne 

in geodezijo me študentje velikokrat 
sprašujejo glede iskanja dela v tujini ali 

pogoji in obveznostmi glede priznavanja 

si lahko preberete na 

si

Tina Kozic Kolšek

pridobivajo dodatna znanja in na  takšen 

Fakultete za gradbeništvo in geodezijo so 

da glede na svoje osebnostne lastnosti 

mu pri tem pomaga komunikacijska in druga 

projektnega dela ter aktualnih dogajanj na 

predstavniki delodajalcev in se aktivno 

Karierni centri bodisi s svetovanjem ali 
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Le še en semester in diploma pa smo 

nato pa bo vsega konec in treba si bo 

zaposlitev znotraj naše stroke v Sloveniji 

pogojev znanje tamkajšnjega jezika – 

mignil je prišel marec in takoj po zadnjem 

zgradbami je veliko prostora in prometna 
ureditev s tramvaji je boljša kot v kateremkoli 

imel pa nisem niti telefona niti povezave 

Stvar je šla hitro navzgor in kmalu sem 

pa sem tudi svoje prve prijatelje in to kar 

poslušali v kakšnem nakupovalnem centru 

res se je v tamkajšnjih  skupnih prostorih 

teden ob ponedeljkih organizirali dogodek 
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odrezanih skalah sredi rahlo hribovite 

predvsem druge vrste popestritve – od peke 

Poleg kopice lepih spominov je vsak izmed 
nas na izletu dobil vsaj kakšnega novega 

Hannover zbrali Erasmus študentje iz 

narodnost z zastavami in skupaj odkorakali 

Seveda se za zabavo in popestritev nismo 

poletnih mesecih je izredno priljubljeno 

so jih organizirali študentje iz Poljske in so 

sva se s prijateljem nekega dne na hitro 

hitro ugotovili v katerih zgradbah se bodo 

dobro opremljena in urejena univerzitetna 

pravo programsko orodje in še za obisk teh 

V sklopu študija sem obiskoval tri strokovne 

koncu predavanja s pestmi trkali ob mizo 

obiskovanih predmetov se je imenoval 

zagovor in oddajo krajše seminarske 

tudi pri predmetu lasersko skeniranje in 

naši fakulteti pri podobni nalogi meritve z 

ga zaradi zahtevnosti seminarske naloge na 

nekoliko manjšega razumevanja jezika in 

imam teden dni pred izpitom zapiske od 
petih sošolk in primere izpitov zadnjih 

na tuje študente s strani profesorjev manjši 

bodo vsi takoj za in ne bo izgovor v smislu 
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vam bom predstavila moje potovanje 

kjer sem spoznavanje novih krajev in 

sem motivacijsko pismo in teden dni 

ur dnevno in so zajemale predvsem 

menjave vlog smo lahko spreminjali situacije 

vsak izmed nas prispevati za spremembe v 

Tekom treninga smo obiskali tudi evropsko 

dejavnosti predstavljale lokalne in druge 

Kljub natrpanemu urniku smo imeli vsak 

sama izkoristila za raziskovanje Lizbone in 

je bil lep razgled po celotni Lizboni (takih 
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se tre barov in diskotek ter predvsem ljudi 

sodelovanjem sem v prvi vrsti vadila svojo 

bom v prihodnje z veseljem uporabila (in jih 

strah pred nastopanjem v angleškem 

mnogo novih poznanstev širom celotne 
Evrope (kar pa je konec koncev še vedno 

popotovanje po Lizboni in Portugalski stalo 

in norih izkušenj!
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fakultete na tem programu je bil profesor 

sodelovanje med univerzama ohranilo še 

semester drugega letnika magistrskega 

enega ali dva operativna gradbenika 

s celega sveta in vzpodbuja uporabo 
interneta tako za komunikacijo kot tudi za 

Slednja se seveda prav tako spreminjata 

ki se predvsem nanaša na kvaliteto zraka 

ocenili delo timov in izbrali zmagovalno 

V zgornjih odstavkih je na kratko 

celoten kampus in sistem je organiziran in 

napišeš elektronsko pošto in se dogovoriš 

uporabljamo z uporabniškim imenom in 

preko slušalke in mikrofona ter gledajo isto 

Jan Ratej

Vir slik: Splet



 Študentski Most 31

pri kateri glavno vlogo igra ravno zima z 

Plezanje zaledenelih slapov s cepini in 
derezami predstavlja ekstremni vidik 
zimskega alpinizma in pomeni tudi nujnost 

v tej zvrsti plezanja obstaja specializacija in 
veliko alpinistov se danes ukvarja predvsem 

plezanjem zaledenelih slapov in dolgih 

in kombiniranih smeri se najpogosteje 

meri odvisno od vzpostavitve edinstvenih 

mile zime in ob pomanjkanju vode lahko 
obdobje primernih lednih razmer traja 
samo nekaj tednov ali celo le nekaj dni 

razvijati nadgradnja lednega plezanja 

plezanje je kombinacija plezanja po ledu in 

kopne skale med plezanjem kombiniranih 

objektivnejšem primerjanju kakovosti 
plezalcev se je vzporedno razvijalo tudi 

zadnja leta zelo uspešni na tekmovanjih v 

zaostajamo tudi na tekmovanjih v lednem 

poleg drugih zvrsti alpinizma seznanijo 

in vodeno ledno plezanje ponujajo tudi 

nevarnim in nepoznanim razmeram pa se 

Seveda se lednega plezanja lotite ob 
primernih razmerah in v primernem letnem 

Tilen Koranter

Vir slik: Splet
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300 g mletega mesa

3 jajca

Priprava

Lovrenc Pavlin
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jajce in

Zanimivost
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ki ga lahko v celoti preberete na spletni 
strani

obravnava svojevrstno stanje Slovenije in 
mladine naše preljube domovine ter je moje 

v kateri nastopa kot glavni junak – takšna 

v svoji rani mladosti in so zato bila njihova 

pa so postali na ekonomsko stabilnost 

tako je realnost postala boljša od njihovih 

to je posledica odmika od ideje varne in 
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samoumevna in je zanjo treba trdo delati 

so znanstveno dokazano (
)

predstavo o svojih lastnih sposobnostih in 

v zadnjih letih sesula in pristala niti ne 

kruto realnost z njihovimi izjemnimi 
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evropske študente tehnologije in 

96 evropskih univerzah v 33 evropskih 

Sloveniji delujeta dve lokalni skupini in sicer 

Velik poudarek je narejen na spoznavanju 

Predstavlja lahko prvi korak k iskanju dela in 

kjer lahko študentje polegpoglabljanja 

in spletajo prijateljstva s študenti drugih 

V nadaljevanju bom opisala vse tri tipe 

ali tekmovanje v izdelavi naprave (Team 

strani organizatorjev tekmovanja ali s 

opravlja nalogo in tako rešuje zastavljen 

okvir reševanja nalog so vnaprej podrobno 

na lokalni ravni pa se nato pomerijo na 
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teh dogodkov je boljša koordinacija dela 

smo lahko poslušali predavanja na temo 

vetrnih elektrarn in novodobnih tehnologij 
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Te osnove so dovolj za 
nastanek preprostega šala ali 

S prilagajanjem zgoraj 
opisanih zavojev pa lahko 

misli v trenutku pozabljene! Kot rezultat pa lahko 

postaja vedno bolj priljubljena in kar preplavlja svet!
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