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primerne delovne pogoje. Posebej med nami pozdravljam tudi vse 

delo na fakulteti.

Iz srednješolskih klopi prihajate v fakultetne predavalnice in 

predavalnico in prostor pred njo prilagajamo predvsem vam, 

med odmori spoznavate zgodovino fakultete in z njo povezanih 
ljudi ter današnje pestro delovanje fakultete.

Z zavzetim delom lahko v treh letih pridobite prvostopenjsko 

vsi na široko govorijo o kompetencah diplomantov pri iskanju 

študijskega dneva naprej; poimenujmo to kar sprotni študij. Na 
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, ki med študenti ne velja za 
posebej lahko, uspejo tisti študentje, ki vedo, da so študentska leta 

nalog, seminarjev, kolokvijev in izpitov. V tem vašem delu in iskanju 

vseh vas, spoštovane študentke in cenjeni študenti, v tehniške 

ni le pridobivanje znanja, je mnogo bolj tudi rast v zrelo osebnost 

dobre in kakovostne rešitve. 

Verjamete lahko, da vam bo fakulteta pri vaših študijskih naporih 
in prizadevanjih stala ob strani z vsemi svojimi viri, tudi s podporo 

spoštovanje in redno izpolnjevanje študijskih obveznosti, brez 

nagrada v obliki prvostopenjske diplome pa kakovostna popotnica 

telesno in duhovno kondicijo ter skrbite za svoje zdravje in telo.

prostorih naše fakultete.

Vivat academia! 
Vivant professores!

Nagovor dekana
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Predstavitev fakultete

prostor za njihovo izvedbo, predavatelje 

gradbeništvo in geodezijo stoji in jo vodi 
po razburkanih vodah naš dekan prof. 

tem mu pomaga ekipa prodekanov, ki so 

izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
E: violeta.bokan-bosiljkov@fgg.uni-lj.si

E: joze.korelc@fgg.uni-lj.si

doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
E: alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si

E: dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si

programov, predstavniki kateder, profesorji, 
asistenti in, ne smemo pozabiti, referatom, 

za nas ustvarjajo okolje, v katerem lahko 
študenti vseh smeri in starosti napenjamo 

bi imeli študenti boljši pregled nad za vas 
pomembnimi informacijami glede delovanja 
fakultete, smo vam v nadaljevanju 

jadranjem po internetu pot zanese na 
uradno stran Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo http://www3.fgg.uni-lj.si, ki bo 

ki se nabere konec septembra pred njim. 

to ali ono zadevo, poskrbijo za vpis v višji 
letnik ali pa vam pomagajo pri reševanju 
zapletov z urnikom in še mnogo drugega. To 
je za študenta dejansko najbolj pomemben 
uradni prostor na fakulteti.

E: mojca.lorber@fgg.uni-lj.si

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je znotraj Univerze v Ljubljani 

obstajala le kot Oddelek za gradbeništvo na Tehniški fakulteti, ki je 
izvajal študija gradbeništva in geodezije, na okoljsko gradbeništvo 

Med 20. stoletjem sta študija gradbeništva in geodezije prešla skozi 

vojni izvajala na Tehniški visoki šoli v Ljubljani, nato pa postala del 

je iz Oddelka za gradbeništvo in Oddelka za arhitekturo razvila 
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, katere kratica 

je bila projektirana, še vedno opravlja svojo funkcijo. Z odcepom 
Fakultete za arhitekturo na noviga leta 1995 dan

z oddelki za gradbeništvo, geodezijo in okoljsko gradbeništvo.

naprej spijo konec tega študijskega leta in tako bodo na fakulteti 

in Okoljskega gradbeništva;

okolja.
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T: 01/4768 644
E: teja.japelj@fgg.uni-lj.si

E: suzana.erjavec@fgg.uni-lj.si

T: 01/4264 288 in 01/4254 052
E:elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si

Pot nas sicer malo manjkrat zanese na 
drugo stran avle, kjer se nahaja tajništvo, 
vendar v primeru, da imate urediti kaj s 

za študentsko delo ali pa imate recimo 
sestanek z dekanom, je to prostor, katerega 

grize. Morda se vam bodo le malo zašibila 

vrata.

Majda Klobasa
T: 01/47 68 507
E: majda.klobasa@fgg.uni-lj.si

Mateja Progar
T: 01/476 85 08
E: tajnistvo@fgg.uni-lj.si

Ne boste verjeli, ampak vedno zatohel CTK 
ali pa vaše premajhne mize v študentskem 
domu niso edini prostor, kjer lahko v miru 
študirate in izdelujete seminarske naloge. 

fakultete. Poleg tega lahko tam najdete še 

gradiva, ne najdete vaše priljubljene knjige 
pred spanjem, a ne še obupati. Priljubljeno 

lepo besedo in jih lepo vprašate.

kakšen je bil notranji dizajn izpred 80-ih let, 

imata na razpolago tudi študijski prostor in 

študentom, nedostopni.

E: knjiznica@fgg.uni-lj.si

T: 01/476 85 15 

Hajdrihovi 28 premajhni, si lahko svoje 
obzorje in prostorsko predstavo o velikosti 
fakultete širite na študijski izmenjavi v 
tujini. Iskanje fakultet, pisanje prošenj za 

za mednarodno sodelovanje. Ta študente 
pomaga usmeriti k pravim naslovnikom za 
njihove dileme ter ohranja in vzpostavlja 
nove dvostranske pogodbe za študijske 

fakulteti delujejo:

doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
E: alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si

Romana Hudin
E: romana.hudin@fgg.uni-lj.si

Na nivoju univerze se lahko vedno obrnete 

https://www.uni-lj.si/
mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave
V primeru, da se ta izvod Most-a nahaja 

modrosti. Izkoristite vse dane informacije in 
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Število tujih študentov Univerze v Ljubljani 

novo kulturo, novo mesto in drug jezik 
dolgotrajni, se pa proces prilagajanja lahko 
precej skrajša v primeru, da imamo za to 

Hrvaške, ki se je pred šestimi leti znašla v 
vlogi tuje študentke na Univerzi v Ljubljani, 
vam bom v nadaljevanju poskušala podati 
karseda koristne informacije za vašo 

Pri iskanju nastanitve imajo tuji študenti 

domovih, ki niso polno zasedeni, ali najem 
sobe oz. stanovanja. Zaradi premajhnega 
števila prostih bivalnih mest tuji študenti 

prostih mest v dijaških domovih se je treba 
obrniti na posamezne dijaške domove. 
Cene domov se med seboj razlikujejo in 
se gibljejo od 40 € dalje. V Ljubljani imajo 
prostor za študente v naslednjih dijaških 
domovih:

www.dd-vic.si

www.dic.si

www.d-poljane.lj.edus.si

cesta 57.

Informacije o najemu sob pri zasebnikih 
lahko tuji študenti dobijo na naslednjih 
spletnih straneh:

 Facebook skupina: 
„Stanovanjce, stanovanjce, kje si?“

ogled spletnih strani www.bolha.com in 
www.podarimo.si. Na prvi strani ljudje 
prodajajo svoje stare stvari po ugodnih 
cenah, na drugi pa ljudje podarjajo stvari, 

do rabljenih koles, kar lahko ljubljanskim 
študentom veliko pomeni. 

Za objavo razpisov ter posredništvo 
med študentom in delodajalcem poskrbi 

študentski servis. V Ljubljani obstajajo 

www.studentski-servis.
com
objavljajo ponudbe in razpisi za študentska 

izbirati med kratkotrajnimi deli, sezonskimi 

študentskem delu in ostalih študentskih 
servisih najdete na: 
clanki/seznam-studentskih-servisov-v-
ljubljani.

Vsi študenti z veljavnim statusom imajo 
na voljo tudi subvencionirano študentsko 

v restavracijah, s katerimi ima sklenjeno 

prehrane je zelo enostaven, vse o prijavi v 
sistem ter o imeniku restavracij najdete na 
spletni strani www.studentska-prehrana.si.

mestni avtobusi Ljubljanskega potniškega 

http://bus.mbt.margento.org/

uporabe mestnega avtobusa z vrednostjo 

Koristne informacije za tuje študente 
Univerze v Ljubljani
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Informacije o prodajnih mestih in polnilnih 
napravah za kartico URBANA lahko dobite 
na internetnem naslovu: http://www.jhl.si/
enotna-mestna-kartica-urbana.

www.
moneta.si.

v prometu, zastoji in zamude, zato je za 
študente idealno prevozno sredstvo kolo. 
Za tiste, ki nimajo lastnega kolesa, obstaja 
tudi javni sistem koles pod nazivom Bicikelj 
www.bicikelj.si). Za dostop do storitve 
potrebujete veljavno prijavo in kartico 

ki so postavljena po celem mestu ter 
zagotavlja zelo preprosto uporabo. Prva 

1,00 €, tretja ura 2,00 € in vsaka nadaljnja 

uporabnik na katerikoli postaji zamenja kolo 

sistem »car sharing-a«, ki deluje po principu 
iskanja in ponujanja prevoza z avtomobilom. 

https://
prevoz.org

nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih 
storitev, in sicer na osnovi Evropske kartice 
zdravstvenega zavarovanja, ki jo izda 

imajo pravico le do uveljavljanja nujnih 
zdravstvenih storitev. Vsi ostali tuji študenti 
lahko sklenejo komercialno obvezno 
zdravstveno zavarovanje ali obvezno 
zdravstveno zavarovanje na Zavodu za 

strani slovenskega Ministrstva za zdravje, 
na Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

http://www.zzzs.si
za mednarodno zdravstveno zavarovanje 

Zdravstveni dom za študente Univerze v 

laboratorijem pa je v študentskem naselju v 

http://www.zdstudenti.si

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 

ambulanta s posvetovalnico »Pro Bono«, 

in strokovnih delavcev dela prostovoljno. 

na: www.pro-bono.ordinacija.net. 

pred vpisom v višji letnik študija, nekatere 

pa to zahtevajo pred vpisom v prvi letnik. 
O zahtevah posameznih fakultet se je treba 

izpit in sam izpit iz slovenskega jezika na 

www.centerslo.net

ter subvencioniranih strokovnih ali 

ustanovljena fundacija Študentski tolar, ki 

subvencioniranih strokovnih in jezikovnih 

http://studentski-tolar.si. 

ostalim dejavnostim, ki nas izpopolnjujejo. 

aktivnosti za študente skrbi Center za 

ugodnih študentskih cenah pa organizira 
http://www.zavod-solt.si

za tujce, študiju in obštudijskih dejavnostih 
najdete na:

da sem vam ga z informacijami, ki so 
tudi meni pomagale na tej poti, vsaj malo 
olajšala. V primeru, da se vam poraja še 
kako vprašanje, na katerega niste dobili 
odgovora, pa se vedno lahko vedno 
obrnete na študente tutorje, ki vam bodo z 
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Študentska organizacija FGG

vsakodnevno rutino sedenja za zapiski, ter 
jih med seboj povezati in razvedriti. Jedro 

sodelovali v upravnem odboru Študentske 

bo ekipa v novem študijskem letu nekoliko 

Vabimo vas, da stopite z nami v stik preko 
e-maila, Facebooka ali pa kar osebno. Z 

jim boste sledili na našem 

plakati z vabili na dogodke 
še naprej razobešeni 
na oglasnih tablah po 
fakulteti.

: Uspešno smo 

Matlab. Ob zadostnem zanimanju bomo 

 Lanskega 
novembra smo organizirali eksurzijo na 

ter si pogledali, kako poteka obnova 
jeklenega cestnega mostu. V januarju 
smo se odpravili na trodnevno ekskurzijo 
v München, kjer smo si ogledali delovno 

arhitekture, materialov in instalacij.

 Po izredno 
ugodni ceni smo v mesecu marcu 

vse potrebno znanje, ki je potrebno, da 

 Vsi se radi zapodimo po belih 

izlet na Turracher Höhe. Podoben izlet 

sezoni.

kjer se lahko vsak še malo razgiba. Kot bi 

ZABAVA

leta organizirali brucovanje, na katerem 

kolegi iz Veterinarske fakultete.

bivše Jugoslavije, ki je lani potekalo ob 

katerega namen je tako povezovanje »ex-
YU« študentov gradbeništva, vodarstva 
in geodezije, kakor tudi spoznavanje, 

Po nekaj letih premora, smo z novo ekipo 

organizirali skupinsko slikanje študentov 
vsakega letnika. Pri predsedniku letnika 

 V preteklem študijskem 

kart za tarok. Vsak element na kartah je 



 Študentski Most 9

 Proti koncu študijskega 

za vse študente in zaposlene na fakulteti. 
Pripravljeni smoothiji in sadje so bili popolni 

Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 

graditi na duhu pripadnosti. Mislimo, da 
smo puloverje vzeli za svoje tako študenti, 
kot tudi profesorji, zato bodo v novem 
študijskem letu ponovno na voljo.

ne uspe izvesti. Zato bi pozval vse, ki bi vas 
zanimalo sodelovanje z nami, da se nam 

nam lahko na silefgg@gmail.com ali pa 

vsem v novem študijskem letu in upam, da 

Jan Mak Bevcl
Podpredsednik Študentske organizacije 
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to nalogo zelo dobro opravi Facebook, vendar se dodani material 

so vse datoteke smiselno in pregledno razporejene po predmetih. 

Prijavljeni uporabniki lahko:

- dodajajo datoteke;

- uporabljajo Forum;

- uporabljajo našo aplikacijo za hitro pošiljanje e-mailov na Printbox, Piko ...

tudi kakršnekoli kritike in nasveta. Pišete mi lahko na info@klancek.si ali preko 
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Študentski svet FGG
Velikokrat se sliši, da študentje nimamo 

smer pluje barka, imenovana Univerza 
v Ljubljani, na kateri smo skupni potniki 

fakultet in Univerzitete.  Ti so edini uradni 
organi fakultet s pristojnostjo zastopati 
mnenje študentov pri vodstvu fakultete ter 

oktobru ali novembru, in sicer po principu, 
da ima vsak letnik 1. in 2. stopnje svojega 
predstavnika, ki jih zastopa v Študentskem 

predstavnika tudi doktorski študentje. Tako 
izvoljeni predstavniki med seboj izvolijo 
predsednika, podpredsednika in tajnika 

senatu, študijskih odborih, komisijah senata 
in akademskem zboru, od letošnjega 
leta naprej pa imamo predstavnika tudi v 

moramo biti študentje zastopani z vsaj 

Predsednik in podpredsednik Študentskega 
sveta posamezne fakultete sta po funkciji 

v Ljubljani. Ta obravnava vprašanja, ki se 
nanašajo na celotno Univerzo, sodeluje v 
komisijah na ravni Univerze ipd. 

med glavne naloge pa spadajo:

Tradicionalni ples v avli je izveden vsako 
leto decembra in zgodaj spomladi z izdatno 

vabim vse kolegice in kolege, da se ga v 

Študentski svet se v samo urednikovanje 

imenovanja glavnega urednika in njegovih 

zagotovijo, da so prispevki v reviji vsebinsko 
dovolj raznoliki.

med študenti preverja, kateri pedagogi so 
po njihovem mnenju v preteklem študijskem 
letu še posebej izstopali. Tem se še posebej 

decembra.

Študentski svet predlaga koordinatorko 
tutorjev, ki študentom prvih letnikov 
olajšajo študij z nasveti, povezavami do 
starih zapiskov, primeri izpitov in drugimi 
koristnimi informacijami. Vsak študent tutor 

denarno nagrado ali pa mu bo priznano 

svojih letnikih izvedli anketo, s katero smo 

katere vsebine naj se izvajajo v letošnjem 
študijskem letu. Upam, da bomo študentje 
tudi letos to anketo resno izpolnili, saj s 

poslušati.

prijavo na izpit in vpisom v novo študijsko 

negodovanje nad kvaliteto podajanja snovi 
in odnosa nekaterih pedagogov. Pozivam 
vse študente, da si konec semestra vzamejo 

lahko študentski predstavniki le z opiranjem 

in »prisilimo« pedagoga v spremembo. 

kakršnikoli primeri slabe in pa tudi dobre 

naslednje leto po potrebi tudi spremenijo.

vsi letošnji predstavniki študentov v 

zastopati študentski glas. Upam, da bo 
Študentskemu svetu v novi sestavi to 
uspevalo vsaj tako dobro, ali pa še bolje, 
kot nam je v zadnjih nekaj letih.
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uspešno opravljanje izpitov, vendar bolj, kot 

nam porajajo vprašanja o zaposlitvi, uvajanju 
v delo ali praksi. Velikokrat tudi slišimo, da 
je študent kot praktikant neuporaben in 
je podjetju le v napoto, karierni svetovalci 
pa neprestano poudarjajo pomembnost 
vprašanja: »Kakšno korist bodo imeli 

Pomembno je, da se zavedamo, da te vsaka 

zato naj to ne bo le še en dokument.

To poletje sem skupaj s kolegoma s fakultete 
opravljala prakso v podjetju FIBRAN 

zato bi rada naše pridobljeno znanje delila 
z mlajšimi kolegi in poudarila dejstva, ki so 

pomembna.

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo, prodajo 

izolacijski material s široko paleto 
uporabe. Poznamo ga predvsem po 

znašel dolg seznam del, ki jih je bilo treba 

si vsi lahko izbrali, kar nas bolj veseli in kjer 

z veliko preprekami, vendar so ravno te 
pripomogle k naši nadgradnji.

Med prakso smo se torej ukvarjali z veliko 

maket, kar je bila prava popestritev za nas 
»teoretike«. Ves material smo si samostojno 
pripravili, sestavili, zlepili in pobarvali. 
Modeli prikazujejo, kako naj bi v praksi 

material. Pri izdelovanju maket smo opazili, 

iznajdljivosti. V izziv nam je bila organizacija 
dela in komunikacija s proizvodnjo ter 

ponudb. To je zahtevalo veliko iznajdljivosti 
z naše strani.

Po lastni iniciativi smo naredili tudi 

smo oblikovali informativne plakate za vsak 
model posebej, na katerih je bilo pojasnjeno, 
kako je model sestavljen. Predstavljene 

Plakati bodo izobešeni poleg modela v 
predavalnici. Tako smo se seznanili tudi z 
oblikovalskimi programi. Med prakso smo 
pomagali tudi v laboratoriju za kontrolo 
kakovosti, kjer so nam najprej prijazno 

delo.

Mentorica je bila z našim delom zadovoljna, 
predvsem zaradi naše samoiniciativnosti in 

proste roke, pri tem pa je poudarila, da 

le pravilno usmerja in pomaga. Vloga nas 
mladih je pomembna, saj imamo veliko 
znanja, le izkoristiti ga moramo. Študentje 
moramo razumeti tudi to, da ima po daljšem 

pozna, da smo polni energije in imamo 
nove ideje. Te lahko veliko pripomorejo in 
razbijejo monotonost. 

Vedno se trudi nadgrajevati samega sebe 

podjetju. Imej svoje predloge in ideje, bodi 

nekaj, kar bi lahko izboljšal ali naredil. 

prakse, zato da se lahko hitreje vklopiš v 

vpliv cene, konkurence in nastop na trgu. 

Za konec bi se lepo zahvalila podjetju 

Marjeti Vide Lutman, saj nas je res lepo 
sprejela in bila odprta za vse naše ideje. 
Poleg tega nam je dala tudi realne napotke, 
konstruktivne kritike in poslušala naše 
komentarje. To je pa tudi to, kar si študent 

Praksa in samoiniciativnost
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Poljanska obvoznica Škofje Loke

V oktobru bodo v Škofji Loki odprli novo 
obvoznico, ki bo nadomestila odsek 
regionalne ceste I. reda št. 210, ki sedaj 
poteka skozi staro mestno jedro. Z izgradnjo 

prebivalcev starega mestnega jedra, saj 
se bo tranzitni promet preusmeril na novo 
obvoznico. Izboljšala se bo tudi prometna 
varnost, uporabniki nove obvoznice pa 
bodo lahko hitreje in udobneje prišli na cilj. 

Poljanska obvoznica se nahaja na trasi 

dolino, skozi predor do Cerknega, mimo 

oktobra 2015. Obvoznica je dvopasovna 

za gradnjo je pridobljenih iz Evropskega 

ostala sredstva pa so zagotovili Ministrstvo 

Kronologija gradnje obvoznice je zelo pestra 
in razgibana. Prve omembe gradnje segajo 

tri leta kasneje pa še odlok o lokacijskem 

2008 je razveljavljeno gradbeno dovoljenje, 

za II. in III. fazo. Za gradnjo II. in III. faze je 
izbrano podjetje Primorje, ki po zavrnjeni 

ustavijo dela na II. in III. fazi. Aprila 2012 je 
razveljavljeno gradbeno dovoljenje za del I. 

revizijska komisija zahteva nov razpis, po 

letu 2014 in 2015 sledi gradnja obvoznice.

faze:

Puštal;
II. faza: do naselja Puštal, predor pod 

potoka Hrastnica, ob desnem bregu 

Zaradi gradnje je bilo treba porušiti 
stanovanjsko hišo pred predorom, zidani 
gospodarski objekt, transformatorsko 
postajo, leseno lopo in pet kozolcev oz. 
njihovih delov. Prestavljena sta bila tudi dva 
manjša sakralna objekta.

na regionalni cesti Škofja Loka-Jeprca. 

pasove za leve zavijalce na obvoznici in 
Ljubljanski cesti ter urejena uvoz in izvoz 
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in kolesarje ter odcepi za Pod Plevno s 

cesto Medvode-Puštal, kjer je zgrajeno 

m. Ob predoru je zgrajena tudi predorska 

delno v vkopu, delno v nasipu. Na tem delu 

in gozdne poti, zato je bila v makadamski 
izvedbi urejena zbirna pot na desnem bregu 

cesti.

so se uredile tudi struge vodotokov, poleg 
tega pa so se nekateri vodotoki tudi delno 

Hrastnice. Pod podvozom se je uredil 

in uredil izliv Bodoljske grape v Poljansko 

ena sama mostna konstrukcija. 

V sklopu gradnje so bili zgrajeni tudi 

delu je zagotovljeno z obcestnimi jarki in 

za Bodovlje, ki poteka mimo kmetijskih 

Jersey« ograjo, urejeno pa je tudi ustrezno 

bazeni in lovilci olj. Zaradi ponekod 
plazovitega terena je na nekaterih mestih 
obvoznice hribina podprta s podpornimi 
konstrukcijami.

Na dober kilometer dolgem delu obvoznice, 

pred prekomernim hrupom. Protihrupne 

portalih predora.

Matic Zakotnik
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fakultete boste našli celovit pregled vseh 
univerz, s katerimi imamo sklenjene 

bi vas lahko zanimali. Poleg tega vsako 
leto ob razpisu Erasmus+ za naslednje 
študijsko leto organiziramo predstavitev 
mednarodnih izmenjav za naše študente, ki 

Namenjena je predvsem podrobnejši razlagi 
osnovnih postopkov in pravil, hkrati pa se 

roke izvedeli, kako in kaj pred izmenjavo, 
med samim študijem v tujini in ob povratku 

objavljamo na spletnih straneh fakultete.

Število študentov, ki se prijavijo za 

številka dejansko izvedenih izmenjav vsako 

tem, da kar nekaj študentov iz takšnih ali 

Zato bo potrebnega še kar nekaj truda, tako 
s strani študentov, kot s strani fakultete, da 

trend zadnjih let predvsem najbolj priznane 

dejavnik tudi denar, kar pomeni, da 
študentje radi izberejo tudi nekoliko cenejše 

kakovostnih univerz.

študentje dodiplomskega ali podiplomskega 

V skladu s pravili programa Erasmus+ je 

vse potrebne obveznosti za prehod v 
naslednji letnik. Lahko pa se odpravite 
tudi potem, ko imate vse izpite doma 

na 2. stopnji študija. Lahko pa se seveda 

stopnji, saj po pravilih Erasmus+ lahko na 

mesecev za študij in 10 mesecev za prakso.  

Erasmus+ izmenjavo, saj je tu izbira 

izbrani. Enako velja tudi za Erasmus+ 

spremljali spletne strani fakultete, boste 
lahko zasledili še nekaj drugih razpisov. 
Med temi velja poudariti štipendije sklada 

zahodnega Balkana v okviru programa 

Evrope.  

Bi lahko na kratko opisali potek prijave na 

za vse zainteresirane študente pripravimo v 

njihove programe in si naredite prvi izbor 
predmetov. Ko vam izmenjavo potrdimo, 
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naši fakulteti, ne nazadnje pa tudi tuja 
univerza. Vsem zainteresiranim študentom 
svetujemo, da si podrobno pogledajo 
navodila za izmenjavo, v  katerih je celoten 

Vi ste oseba, na katero se študentje lahko 
obrnemo v primeru kakršnih koli vprašanj 
v povezavi z mednarodnim sodelovanjem. 
Katera so najbolj pogosta vprašanja in 

študijem v tujini lahko opravili vse obveznosti 
za prehod v naslednji letnik. Zato vedno 
predlagamo, da pri izbiri univerze v tujini v 

ustrezajo. Univerza v Ljubljani zahteva, da 

semester. Hkrati vam moramo te kredite 
prevesti prav tako v najmanj 20 kreditnih 

lahko zgodi, da boste morali del štipendije 

da so si študenti pred odhodom v tujino 
premislili. Vendar se morate zavedati, da 
je število mest za posamezne destinacije v 
tujini omejeno, kar pomeni, da smo verjetno 
s tem, ko smo vas izbrali, nekoga drugega 
morali zavrniti, naknadna zamenjava pa 

razloga, poravnati stroške postopka po 
ceniku fakultete. Vendar naj poudarim, da 

izkušnje. V Mednarodni pisarni vam bomo 

Fakulteta se dejansko lahko pohvali z vedno 

jim pomaga tudi skupina naših študentov 

v tujini.

tujini. Pridite na predstavitev, ki jo bomo 
imeli v januarju prihodnje leto, in zagotovo 

slišali, da je bila to ena njihovih najboljših 
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Intervju: Franci Sinur

spoznali. Kako bi vas recimo opisali vaši 
sosolci iz srednje šole. Ste bili bolj pridne 

Mislim, da bi me opisali tako kot pridnega, 
kot tudi nagajivega. V šoli sem bil tisto 
prvo; priden, zanesljiv, vedno pripravljen za 
kakšne nove projekte in nove izzive. Nikoli, 

kakšen nov projekt, ki so nam ga predstavili 

vzgoje pa sem bil, no, ne bi rekel ravno 

srednja šola nekaj posebnega, še posebej 

fakulteto in v kakšnem spominu vam je 

Vpis na gradbeno fakulteto. Naj pomislim. 

srednjo šolo, saj sem se vpisal na srednjo 
gradbeno šolo v Novem mestu. Tako kot 

nisem vedel kam naprej. Razmišljal sem o 

in ekonomije do strojništva. Na podlagi 

za srednjo gradbeno šolo in trdim lahko, 

gradbenih konstrukcij. Po srednješolskem 

nadaljujem na Fakulteti za gradbeništvo, 

strojništvo, tretja pa geodezija.

Študij. Bilo je neponovljivo. Prvi prihodi 
na faks so v meni vzbujali strah in trepet. 
Vsi starejši kolegi, ki so z nami ponavljali 

lotil še bolj zavzeto. Po prvem izpitnem 
roku, ko sem opravil vse izpite, pa sem se 
vprašal, kaj je tu tako groznega, saj v resnici 

nove predmete. Led smo prebili in potem 
je bilo vsako leto lepše. Še posebno sem 

pojavili strokovni predmeti. V teh letnikih 
sem dobil še dodatno motivacijo in res mi 

Tudi takrat smo imeli brucovanja, pa majske 

Tekom študija je bilo veliko prijetnih 
trenutkov, naj si bo to zaradi profesorjev 
ali pa kolegov, s katerimi sem si delil klopi 
ta štiri leta študija. Nikoli ne bom pozabil 

mojega neprestanega spraševanja pri 

devet. Takrat sem se malce ustrašil in resnici 
na ljubo mi ni dal veliko maneverskega 
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Teorijo.

Mirje.

Kako je izgledal prehod iz študentskih 

Prehod iz študentskih v profesorske vode 

zaradi pristopa, ki ga je imel danes pokojni 
prof. Beg, ki ga zaradi njegovega truda 

cenim. Prof. Beg me je vpeljal najprej v 
znanstveno raziskovalno delo in to je po 

Po zagovoru doktorata sem dobil mesto 

Jeklene konstrukcije na prvi stopnji 
univerzitetnega študija. Prof. Beg je tu 
poskrbel, da sem se v študijski proces 

da sem se kvalitetno pripravil. Kasneje lahko 
to nadomestiš z izkušnjami in nekoliko manj 

V študijskem letu 2014/2015 sem zaradi 

predaval vse predmete v povezavi z 

univerzitetnem in magisterskem študiju. 
To leto je bilo izredno naporno, saj sem 
bil, poleg opravljanja raziskovalnega in 
strokovnega dela, ki sva ga uspešno 

Mislim, da ni bilo dneva, ko bi delovni dan 

to opazilo tudi v predavalnici. Na koncu 
poletnega semestra sem bil popolnoma 

stopil v predavalnico. Na predavanjih sem 

Med kolokvijskim oz. izpitnim obdobjem 
smo vas velikokrat videli hiteti po fakulteti. 

popravljali naše vaje in kolokvije ter hkrati 
delali še na raziskovalnem delu. Kako vam 

Hiperaktivnost? Kaj pa vem, mislim, da ima 

kar delaš rad.

Ne bi rekel, da je zahteven, je pa svojevrsten 

Lego kockami ... 

Kaj pa kakšni drugi, ne-konstrukcijski 

Zelo rad se ukvarjam s športom, vendar 

nogomet, preostali šport pa je povezan 

tudi v potovanjih, še posebno v kakšne 
toplejše kraje. Ne bi se branil tudi kakega 
glasbenega koncerta ali drame. 

odpravimo na kmetijo mojih staršev, na 

in se posvetim delu na kmetiji, bodisi na 
travnikih, njivah ali pa v vinogradu. Lahko 

projektiranje gradbenih konstrukcij in postati 

po mojem mnenju, premalo cenjen. Tako bi 
vrnili ugled tudi gradbeni stroki, ki ga je v 
zadnjih letih izgubila.

vrgel puške v koruzo. Naredil bom vse, 

naziv še za naslednjih pet let. V kolikor 

bom z veseljem vrnil.

Kaj boste najbolj in najmanj pogrešali, ko ne 

Najbolj bom pogrešal študente in nekatere 
sodelavce, najmanj pa neproduktivne 
sestanke. Ali se bom izognil slednjemu, pa 

Kakšna zadnja misel ali morda nasvet za 

Zavedajte se, zakaj študirate, in izkoristite 

ponuja. Bodite samoiniciativni in prodorni.

Nataša Štupar
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Predstavljam vam projekt, ki je potekal 
v okviru razpisa »Po kreativni poti do 

2015, je pod mentorstvom pedagogov in 
strokovnjakov iz gospodarstva sodelovalo 

predstavljali študentje smeri Vodarstva in 

analize, povezane z vodnimi organizmi, ne 

študentoma Biotehniške fakultete: Ines 

Naš cilj je bil izvesti kvalitetno oceno stanja 
vodotoka z vidika prehodnosti za vodne 

dostopne literature evidentirali prisotnost 
populacij ribjih vrst na obravnavanem 

prav tako pa so bile popisane tudi vse 

pragovi, umetne pregrade in drugi umetni 

zakaj je smiselno za indikator degradacije 

snovi, prav tako pa v njih poteka tudi 

s katerimi se prehranjujejo. Ker se ribe tudi 

Velik del projekta je potekal na terenu, 

spremembe. Ovirajo gorvodne in dolvodne 

poškodbe vodnih organizmov zaradi turbin, 
prelivnih polj in turbulenc v podslapjih ter 

vod in drugih abiotskih dejavnikov.

Na podlagi terenskih ogledov smo 
ocenili stanje objektov in njihov vpliv na 

je pregledalo njihovo stanje, ocenila njihova 

prednosti in pomanjkljivosti teh objektov. Na 

so se na podlagi ocene dejanskega stanja, 

in ribjih vrst, ki ga naseljujejo, predlagale 
smernice in omilitveni ukrepi za izboljšavo 
stanja.

vodotokov smo izbrali metodo, razvito 

povezanost vodotokov za ribe. Na podlagi 

naloge za obnovo vodotokov. Iz rezultatov, 
ki smo jih dobili, lahko sklepamo, da je 

Ocena stanja in predlogi izboljšav za 
prehodnost vodnih organizmov na Zgornji 
Savi
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na katerih je treba prednostno vzpostaviti 

prehodov glede na ciljne vrste.

podatke, ki pri gradnji ribjih prehodov 
pogosto niso upoštevani. Pri tem moramo 
ribji prehod dimenzionirati za najšibkejše 

so podatki o ciljnih migratornih vrstah, za 
katere bo prehod zgrajen, o ciklu migriranja 

rib in njihovem vedenjskem vzorcu. Na našo 

da so le ti relativno slabo dimenzionirani in 

zamašeni ter neprehodni. Poleg rednih 

tudi spremljati dejansko prehajanje vodnih 

uspešno najdejo vhod in nato v kolikšnem 
odstotku tudi uspešno preidejo preko ovire. 

ribjih stez in njihovo prilagoditev ribjim 

Ugotovili smo, da bi bilo treba, za uspešno 
vodenje teh evidenc in izvajanje ukrepov, 

z ribjo stezo ter kakšne so pristojnosti 

Za potrebe hidromorfološke ocene odseka 
in okolice vodne zgradbe se je vzporedno 
s terenskim listom za vodno infrastrukturo 

list je temeljil na metodi ekomorfološkega 

katero smo podali oceno ekološkega stanja 
vodotoka. Metodo so razvili na osnovi 

raziskave. Z uporabo RCE indeksa smo 

vodotoku je ekomorfološko stanje slabo, 
poiskali vzrok in podali predloge izboljšav.

Po pregledu trenutno veljavne zakonodaje 

k urejanju vodotokov celovito. To bi na 
našem prostoru pomenilo upravljanje z 

smo jo v preteklosti poznali v obliki vodnih 
skupnosti. Na vodnem in obvodnem okolju 

nima primerno izdelanega in celovitega 

vodno infrastrukturo.

Zgoraj navedeni problemi so eden 
izmed razlogov za slabo stanje vodne 

ki so bili predmet tega projekta. To stanje 
neposredno vpliva tudi na biološke pogoje 
v vodotokih, ki so pogosto neprimerni in 

potrebni izboljšav. Menimo, da je za tako 
stanje krivo predvsem stanje trenutne 
zakonodaje v zvezi z upravljanjem z vodno 

predstavitev svojega dela in rezultatov. 

objektih pa smo prikazali tudi v spletnem 

ki je dostopen na povezavi: http:// pkpz.
zgp.si. Menimo, da metodologija dela in 
pridobljeni rezultati projekta predstavljajo 

uporabo pri celovitem urejanju voda.

Tilen Koranter
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hidro izolacijo. A raven hrupa v stavbi je 
pomemben faktor, saj vpliva na zdravje in 

za njihovo delo. 

preveriti izolativnost zunanjih in notranjih 

izolativnost pri prehodu zvoka med prostori, 
prehodu iz zunanjosti v notranjost in iz 
notranjosti v zunanjost, zaradi udarnega 
hrupa, zaradi hrupa opreme ter preverjanje 

Izolativnost elementov pri prehodu zvoka 
med prostori je odvisna od konstrukcijskih 

Zvok nastane z vibriranjem izvora, na 

potujejo do sprejemnika, ki zvok zazna. 

vira, prenosnega medija in sprejemnika. 

naprej in nazaj, vzporedno s smerjo 

longitudinalno.

zaznavanje zvoka proporcionalno logaritmu 

instrumentom. To pomeni, da lahko pri 

zazna pa zvoke med 20 Hz in 16 kHz, s 

Je znanstvena veda, ki se ukvarja z 
nastankom, širjenjem in zaznavanjem 
mehanskih valovanj. Z zvokom se ukvarjata 

obravnava tudi prostorsko akustiko, kar 
zajema kakovost zaznavanja zvoka v 
prostorih z izvorom oziroma zagotavljanje 

klimo prostora in je kljub napredku v zadnjih 

glasen in kratek zvok ali pa, ko je prekinjen 

nato pa zaradi absorpcije zvoka pri odboju 

potovanju skozi zrak, postopoma pojemalo. 

other person in the house: »Mother, it’s a 

reverberation time was proportional to the 
reciprocal of the amount of absorption.

od prostornine prostora in skupne 

površina prostora je seštevek vseh površin 

material absorbira.

To dejstvo nam pove, da odmevnega 

glede na prostor uporabimo ustrezno 

6
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vemo, da se bodo v tem prostoru odvijale 

namembnostjo prostora in programom, ki 

kompromisi pripeljejo do tega, da odmevni 

Rešitev za to so na primer spremenljivi 
ukrepi. 

formul ali pa z merilno napravo. Vsak izmed 

je simulacija za izvedbo hitra in enostavna. 

predpostaviti. Prednost simulacije je tudi 

storiti »na roke«. Ta proces je dolgotrajen in 
hitro lahko pride do napake. V primerjavi s 

stanje prostora, ne da bi bilo treba karkoli 

pri merilcu paziti, da izberemo primeren 

najbolje opišejo realno stanje. 

merilnika nam sicer daje najbolj realne 
vrednosti, vendar je za izvedbo meritev 

simulacije. Pri tem moramo vedeti, da 

odstopanja od dejanskih vrednosti. 

prinese velika odstopanja. A ravno ta 
nezanesljivost rezultatov je vzrok za 
obstoj velike in pestre izbire ukrepov za 
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Energetska sanacija stavbne kulturne 

Energetska sanacija je ukrep, s katerim 

ki jo zahteva EU direktiva o energetski 

vidike, med katere sodijo: toplotni ovoj, 
ogrevalni sistem in oskrba s pitno vodo, 
klimatske naprave, vgrajena razsvetljava 
in notranji klimatski pogoji. Z navedeno 

minimalne zahteve glede energetske 

5 minimalnih zahtev glede energetske 

NC

P

Za energetsko sanacijo javne stavbe 

Vse povedano pa ne velja za stavbe, ki 

energetske sanacije stavbne kulturne 

vrednosti glede rabe energije v stavbi 
ni obvezna. Apliciranje energetskih 
ukrepov sanacije, pa mora biti v skladu s 
kulturnovarstvenimi pogoji varovanja, med 
katere spadajo ohranjanja tlorisne in višinske 
zasnove, uporabljenega gradbenega 

stran zunanjih sten. Pri nanašanju toplotne 
izolacije na notranjo stran moramo biti 

oziroma kondenzacije vode  znotraj 

termoizolacije. Okna in vrata je dopustno 
menjati le v primeru poškodb, ki jih ni 

oblikah, dimenzijah, materialih in barvah. 

naprave mora biti izvedena na takšen 

velika nevarnost za razvoj mikroorganizmov 

tem pa porabljamo energijo za ogrevanje, 
katero bi lahko prihranili. Pri sanaciji 
starejšega objekta je zato smiselna 
ureditev hidroizolacije podkletenih sten in 

Predstavila bom rezultate energetske 
sanacije kulturnovarovane javne stavbe. Z 
dodatno toplotno izolacijo zunanjih sten, 
sem izgubila toplotno akumulativnost 

izgubila notranjo uporabno površino in 
steno izpostavila tveganju za pojavitev 
kondenzacije in plesni, ob enem pa 

toplotne prehodnosti elementov zunanjega 
ovoja stavbe. 

Z namestitvijo novih transparentnih 
elementov sem poskrbela za zmanjšanje 
potrebne toplote za ogrevanje objekta. Z 

proti neogrevanemu podstrešju in izolacijo 
sten v kleti, sem popolnoma toplotno 
sanirala zunanji ovoj stavbe. 

ventilacijske izgube in vplivala na kvaliteto 
notranjega bivalnega okolja; odvajanje 

temperature zraka v prostoru.
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Strokovna ekskurzija v podjetje HOJA d.d.

Podjetje Hoja d.d. je v resnici eno izmed 

se specializirale za lesene izdelke. Podjetje, 
ki smo ga obiskali v okviru strokovne 

konstrukcije, nosi polno ime HOJA, 

in lesenih konstrukcij ter svetovanja, kar je 

primeren je tudi njihov izid poslovanja, saj 
so iz 15 mio € prihodkov od prodaje leta 

Treba se je zavedati, da gre za podjetje z 

in tehnike.

objekte, kar jim tudi uspeva, saj so prisotni 

nadstreškov,  kongresnih centrov in 
podobnega, poleg tega pa tudi posameznih 

zavidanja vredno tradicijo, ki se lahko 

prednost je predvsem v tem, da poleg visoko 
strokovno usposobljenega kadra z veliko 
izkušnjami, strankam ponujajo vse od ideje 
do realizacije, kar zajema celoten proces od 

evropske standarde za proizvodnjo lesenih 
konstrukcij brez omejitev.

Proizvodni prostori podjetja se nahajajo na 

bilo na dan obiska zaposlenih 14 delavcev, 

tesarje in mizarje, nekaj je lesnih tehnikov, 
preostanek pa so delavci z izobrazbo, 
ki ni v povezavi z lesno stroko in so si ta 
znanja pridobili z izkušnjami. Celoten 
proces izdelave lepljenih lesenih elementov 

dobijo deske, iz proizvodnje na drugi strani 
pa odpeljejo lepljen element. Proizvodnja 

obdelavo lesa proizvajalca Mebor. Celoten 
postopek je opisan v nadaljevanju.

Les
Kvaliteta lesa je pri lepljenih elementih 
izrednega pomena, saj je od le-te v veliki 

izdelka. Nekaj seveda doprinese tudi 
postopek lepljenja in lepilo, vendar je vhodna 
surovina bistvenega pomena. V podjetju 

uporabljajo les smreke, ki je poleg ugodne 
cene tudi dokaj mehak, kar je ugodno 
za obdelavo, hkrati pa je med boljšimi 

homogenim prerezom je torej tak, da so vse 

stanja, v skrajni lameli potrebovali boljši 
les. Kot pravijo v podjetju, se po njihovih 

Les kot vhodna surovina se pri izdelavi 
lepljenih lameliranih nosilcev pojavlja v obliki 
rezanih desk, ki jih kasneje imenujemo 

pri obdelavi prilagaja glede na zahteve. Poleg 

lamel do pojava prevelikih napetostih v 
lesu, ki bi lahko pomenile katastrofo tako 
v konstrukcijskem, kot v geometrijskem 
smislu. Pri dobavi lesa se na vsaki paleti 

narekuje notranjo kontrolo. 
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Pod pripravo lamel razumemo pripravo 
lesenih desk kot vhodne surovine za 
postopek lepljenja. Pri deskah, ki jih dobimo 

tako imenovanih slabih mest, katere je 

spojem.

Ta ne sme predstavljati mesta oslabitve, 

vsaj enako obremenitev kot les poleg 

na slabih mestih, tudi na koncu oziroma 

ki ga lepijo.

Tako pripravljene deske gredo nato na 

ravne in da desko stanjšajo na ustrezno 

dveh desk in na mestih oslabitev, spremeni 
v lamelo z dvema vzporednima ravninama, 

neomejena, saj je pogojena le s kapaciteto 
proizvodne hale. Videz lamel je nekoliko 
odvisen tudi od predvidene postavitve 

oslabitev, kot pri skritih elementih oziroma 
bolj oddaljenih od opazovalca.

Po pripravi lamel sledi nanos lepila in 

raven, ukrivljen ali deloma raven in deloma 

lepila, ki poteka tako, da lamela potuje 

0,5 m še druga. Tak postopek dovoljujejo 
novejši standardi za razliko od starih, ki so 
predpisovali, da mora biti dvokomponentno 
lepilo pripravljeno in zmešano vnaprej, nato 
pa naneseno skupaj v zmešani obliki, kar 
je ob morebitnem zastoju na proizvodnji 
liniji lahko pomenilo dodatne stroške 

komponent, je treba lepilo nanesti na lamelo 
in zlepiti obe lameli. Ta je sicer odvisen tudi 

je v osnovi predpisan s strani proizvajalca 

uri.

pravila, da se lepilo vedno nanaša zgolj 
na eno stran lamele, nato pa se jih zlaga 

hidravlike pritisne lamele, na kar se pusti, 

ur, v primeru velikega povpraševanja in 

pregled in odobritev pred odpremo. V 

visokih temperatur v proizvodni hali odprti 

v podjetju pomagajo s polivanjem tal pod 

stroji v proizvodnji s svojim delovanjem 
oddajajo toliko toplote, da temperatura 
tudi pozimi nikoli ne pade pod 12°C. Po 

popravkov. 

V podjetju Hoja je proizvodna hala 
organizirana tako, da se nosilec iz mesta 

predvidene. Razlog za to so odstopanja v 

lahko pomenila prekratek nosilec. Z daljšim 

za oblanje, kjer se morebitna odstopanja 

odstrani tako, da na nosilcu dobimo dve 
vzporedni ravnini. Pri vidnih nosilcih se 

kitom v skladu z barvnim odtenkom lesa. 

škodljivci in se jih naolji ter pobarva oziroma 
obdela glede na zahteve. V primeru, 

nosilca zlepi tudi po celotni širini in s tem 
dobi nosilec, ki je širok 40 cm, namesto 

na odpremo. 

Jan Ratej

Viri slik: Splet, S. Kravanja
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zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki bi 

okviru projekta smo študenti v sodelovanju 

okolja iz kmetijskih dejavnosti v Pomurju 

izrabe bioplina. Cilji projekta so bili z 

neodvisnost ter obenem zmanjšali izpust 
toplogrednih plinov in pozitivno vplivali na 
razvoj regije. 

V splošnem za kmetije v regiji izziv 
predstavljajo nezadostne kapacitete, 

nitrate, fosfate, pesticide, soli in patogene 

pa je povezana s stroški, škodo v okolju 
ter tudi v gospodarstvu, zato se skuša 

vpliva tudi na ceno vode, podatki, dostopni 

da je kvaliteta podtalnice ponekod v 

neposredno pomagati kmetom in obenem 
z ukrepi izboljšati kakovosti pitne vode na 

gospodinjske odpadke, ki se proizvedejo v 

Za potrebe študija izvedljivosti in smotrnosti 
omenjenih rešitev smo izbrali poskusno 

tistih iz kmetijstva kot iz gospodinjstev. 

podatke so bili osnovani scenariji, ki so 

velikosti predlagane bioplinarne. V skladu 

reaktorju smo na podlagi izbranega 

velikost bioplinskega motorja, temu pa so 

zadnji, ki je obsegal oceno investicije in 
njeno smotrnost. 

projekta:

Ekipa bioplincev
Vir slike: Splet

odpadkov v bioplinarni za proizvodnjo in 
rabo toplote
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= zmagovalna kombinacija
Ko prideš po takšnem poletju nazaj na 

prideš nazaj v realnost vsakodnevnih 

potovanj, spoznavanja novih ljudi, ob tem 

prve v Lizboni na Portugalskem, druge pa v 

Poletno šolo v Lizboni je organiziralo 

projektnega dela na temo izboljšanja 
mobilnosti v mestu in njegovi okolici. Bil 

primernih za surfanje. Pri samem delu smo, 

od plavanja v Jadranskem morju. Potrdili 
smo hipotezo, da razen temperature in 
nekoliko višjih valov, drugih razlik ni.

Organizatorji so delo razporedili tako, da 

mesta in njegovih glavnih znamenitosti, sami 

kjer smo si ogledali enega izmed najbolj 
znanih gradov na Portugalskem, ki je 

spregledati dejstvo, da se po 14 dneh 

povezave med nami hitro stkale.

ur intenzivnega pranja umazanega perila 

Engineering, v organizaciji Bauhaus 

študentom gradbeništva. Po podatkih 

Razporejeni smo bili po celotnem mestu 

iz zgodovine v srednji šoli, saj je bila tu leta 

vojni. V mestu, ki velja za nekakšno kulturno 

drugi.

Ker je bil akademski del poletne šole tu 
nekoliko zahtevnejši kot v Lizboni, so nam 

manjši od Maribora, zato smo se za konec 

Berlin. Za ogled vseh znamenitosti Berlina 
bi lahko porabil cel mesec, mi pa smo 

se znašli Reichstag, Brandenburška vrata, 

spanca, ki sem jih pridelal. Vsem kolegom 
študentom iskreno svetujem, da se 
prijavijo na kakšno izmed teh ali podobnih 
poletnih šol ter si s tem razširijo obzorja in 
krog poznanstev. Potovanje v kombinaciji 

zanimivih krajev, prijateljstva, ki jih sklenete 

še dolgo.
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Climate KIC – The Journey

sredstev. Je organizacija oz. skupnost 
javno-zasebnega partnerstva, katere glavni 

k podnebnim spremembam. V osnovi tako 

in ponovne uporabe ter podobno.

Poletna šola pod imenom » «,

julija do avgusta. Letos je bilo skupin na 

po svetu. Med drugimi so mesta, ki jih 

Kopenhagen, Zürich, Pariz, München in 

programe v sodelovanju s Climate KIC 
organizacijo, kar v praksi pomeni, da je 
poleg študija precej pozornosti namenjeno 
še temam, ki jih Climate-KIC promovira: boj 

inovativnih poslovnih rešitev.

vedno pridih interdisciplinarnosti. Zgolj letos 

o tem.

postavljen sredi elitne bogataške soseske 
v Kensingtonu, predavanja in delo pa so 
potekali v prostorih tamkajšnjega Imperial 

spoznavanje tematike klimatskih sprememb 
in sorodnih tem, kot sta odpadna hrana in 

bi ob prekinitvi dobave hrane »izstradal« 

njegovo zmanjšanje, mobilnost, pa tudi 
teme socialnega podjetništva, razvoja ideje 

design thinking«, pisanje poslovnega 

predavalnicah in drugih prostorih kampusa 

skupinsko delo nikoli nista zdela kot delo. 
Kot celotna skupina smo imeli izjemno 
dinamiko, pozitivnost pa je prevevala prav 
vsak izziv in nalogo.

interesov, akademskega ozadja drugih 

posameznih izdelkov in storitev ipd. Šlo 

feeling-a«, torej ljudi, ki smo se v medsebojni 

pozitivno. Na koncu se je izbira izkazala kot 
izjemna, saj smo v vseh stresnih trenutkih 
kljub pritiskom delovali kot celota za skupen 
cilj. Naša ideja se je ukvarjala z nadgradnjo 
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in zelenjave, supermarketi za atraktivno 
prodajo le-teh ter prebivalci velemest za 

hladilnika bi temeljil na uporabi odpadne 

v zaprtem sistemu predelali v hranila, ta pa 
bi kasneje poganjali do rastlin v vodnem 
mediju. Nekaj podobnega uporablja 

za vir hranil, ki se dovajajo rastlinam, voda 

lokalno pridelano hrano v velemestu je npr. 

Oblikovanju skupin in prvim idejam v 
Londonu je sledilo precej bolj »samostojno« 
obdobje dela v Lundu na Švedskem. 

oddaljeno le nekaj kilometrov, pa vendar 

prikupno, staro študentsko mesto, povsem 
podrejeno tamkajšnji univerzi, ki narekuje 

nas je predvsem preskok v »zelenosti«. 

naravi, trajnostnemu razvoju in zeleni 
energiji. To smo opazili tudi med obiskom 
samooklicanega »najbolj zelenega mesta 
v Evropi«, Växjö. V nasprotju z Londonom, 

poteka po zakonih »the greener is better«. 

Univerza v Lundu, nam je v dveh tednih 
bivanja tam postala drugi dom. Švedi so 

razigrana in glasna mednarodna skupina 42 
študentov precej predramila mesto, takrat 
še nedotaknjeno s strani študentov, ki so se 

je precej stisnilo pri srcu, ko smo se zadnji 
teden odpravili proti Kopenhagnu, ki je 
predstavljal našo zadnjo destinacijo. Nanj 

predstavitve idej oz. »pitchi« so predstavljali 
vrhunec celotnega potovanja, spremljevalne 

«.

na neverjetno izkušnjo zgolj nasmehnem 

stopiti izven cone udobja ter izkusiti nekaj 
povsem novega. Kljub odsotnosti visokih 
temperatur na severu Evrope nam je bilo na 

f it weren’t 

for the last minute, nothing would ever get 
done

projektnem delu v mednarodnem okolju, 

Manca Petek

Avtor slik: Triin Viilvere
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Kitajska od juga do severa

skoraj tridesetih urah potovanja dobil kar v 

da je vzdušje pravo za dobra dva tedna 

da boš prišel v nek drug svet in tako 
je po pristanku v Hongkongu tudi bilo. 

lahko bila za neizkušenega popotnika, kot 

Hongkong dobro aklimatizacijsko mesto. 

stoletnega nadzora Britancev pa ima veliko 

poceni, ker pa se je naš hostel nahajal 

naokrog hodili kar peš. Hoja med neštetimi 
stolpnicami, ki ustvarjajo znameniti »skyline«, 
je zabavna in razburljiva, saj te na vsakem 
koraku spremljajo raznorazne trgovinice, 
restavracije in veliko zlatarn. Imajo celo 
posebno ulico, zgovorno poimenovano 

Tretji dan smo zapustili Hongkong in 
vstopili v »pravo« Kitajsko, kjer nas je 

predhodno prek spleta, zato smo jih morali 

pri nas. Pravzaprav je potovanje z vlakom 
bolj podobno letenju z letalom, saj sta na 
vozovnici navedena ime potnika in številka 

pokazati potni list. Ker smo vozovnice 
rezervirali le nekaj dni pred potovanjem, 

pa tudi za spalnike. Tako smo se morali 

razredu, ki je primerljiv z našim drugim 
razredom, zato pa je bilo potovanje toliko 
bolj zanimivo, saj so se poleg nas peljale 

klub in moški iz delavskega razreda. Po 

nas je odpeljal do Jangshuo-a. To je manjše 

krasa. Prvi dan sta nas mestece in pokrajina 

nekaj dni. Naslednji dan smo najeli kolesa 
in se odpravili na turo po okoliških vaseh. 
Povzpeli smo se na hrib »Moon hill«, ki ima 
pod vrhom ogromno naravno okno. Izlet 

peš raziskovali mesto in okolico, ob tem 

mesta.

odpeljali do mesta Liuzhou, kjer smo 
presedli na vlak za Zhangjiajie. Po desetih 

nad dolino, med njimi in nanje pa vodijo 
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neuporabno »kitajsko robo«. Tudi naslednji 

Povzpeli smo se na vrh Tianzi, kjer nas je 

na vrh prišli z gondolo. Ker moraš naravo 

pohodniški poti do naslednjih vrhov. 
Naslednji vlak nas je odpeljal do mesta 
Yichang. Na vlaku smo spoznali študenta, 

se je konec 2,4 km dolge in 120 m visoke 

mali Kitajec z listom, na katerem je pisalo 

ki nas je od postaje popeljal do našega 

ta, da ti po prihodu v novo mesto ostane 

za obisk slavnih vojakov iz terakote. To je 

tem ogledu me je poleg samega obsega 

da so bili vsi vojaki ob odkritju razbiti na 
kose. Vojake še danes sproti odkopavajo 

sestavljankami.

odpravili na vrhove Huashana. To je ena od 

so zelo strma in se pogosto prepadno 

2000 m visoko goro kljub opozorilom brez 

opazovati pokrajine pod seboj, vendar pa 

vlakom pripeljali iz 1200 km oddaljenega 

zadnjem desetletju ekonomskega buma. 

dela zidu imenovanega Zhuangdaokou. Zid 

Po uri hoje po neobnovljenem zidu smo 

obnovljenega zidu. Ker se turizem v tem 
kraju šele razvija, smo bili na zidu sami in 

in prevzetosti nad zidom je piko na »i« dala 
še popolnoma nova urejena sprehajalna 
pot v sotesko, iz katere se je vil potok, ki je 
napajal jezero. 

Šestnajst dni mine veliko prehitro in tako, 
kot smo se v Hongkongu zbrali, smo se 
v Pekingu razšli, vendar vsi bogatejši s še 

opisati na teh straneh. 

Lovrenc Pavlin
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Evrope

smo prvega avgusta najeli avtodom za 21 
dni in se še isti dan odpravili na pot. Ker 

Danska
Po 1400 km avtoceste smo v mestu Vejle 

Viborg. Po krajšem ogledu mesta smo si 

v Atlantiku s temperaturo 15 °C smo igrali 

najavili odhod, da ne bi zamudili trajekta 
za Norveško, vendar smo kmalu spoznali, 

smo odkopali avtodom in ujeli trajekt. Ja, 

Hirtshals-Larvik, smo se po eni od redkih 

jezera in hribovita razgibanost naredijo 
glavno mesto Norveške edinstveno v 
Evropi. V mestu smo si ogledali Nobelov 
mirovni center in ostale znamenite stavbe 

zanimivost naj poudarim, da se v Oslu 
podeljuje zgolj ena izmed petih Nobelovih 

sledilo tudi umivanje v ledeno mrzlem 

si fjorde ogledovali z lokalnih trajektov, saj 
nam je ceste enostavno zmanjkalo pred 
nosom. Razgibana cesta, obdana z ene 
strani s fjordom ter na drugi s prekrasnimi 
slapovi in gozdovi, nas je pripeljala do 
mesta Ålesund. To je bilo po Oslu prvo 

vsak drugi prebivalec Norveške ima svoj 
avtodom. Ljudje v geografskem smislu 

lepe slovenske pokrajine? 

Še vedno smo bili na spodnji tretjini 
Norveške, za to smo pohiteli proti severu. 

na kolih ob ustju reke Nidelve, trdnjava 

raziskovati v vasici z najkrajšim imenom na 
svetu, to je vasica Å. Na Lofotih smo tudi 

saj je v dveh urah, ko smo se vzpenjali na 
450 m visoki Reinebringen, sonce posijalo 

še vikinški festival, kjer so potomci pravih 

prhe, v kampu pa nismo dobili zgolj tople 

na Švedskem. 
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Norkappa, sem skoraj pozabil na severne 

milijontih komarjev.

se pretok lahko tudi podvoji. Nato mi je 
raziskovalna iskrica v meni govorila, naj 

smo se peljali dobrih 60 km po makadamu 

cerkvico in starinskimi hišami. Z izrazov 

preko Visoke obale in kasneje po hitri 
cesti do Uppsale. Mesto je poznano po 

najznamenitejši študent je verjetno Carl 
Linnaeus. Od enega univerzitetnega 
mesta smo se odpravili do drugega, ki je 

ogledom muzeja Vasa. Ne morem opisati 
navdušenja nad predstavljenim v muzeju. 

ki je potonila na svoji krstni plovbi leta 1628. 

V sedemnadstropnem muzeju je arhivirana 
celotna, dobrih 60 metrov dolga ladja Vasa, 

gradnja in še in še. 

vztrajno preko oresundskega mostu skozi 

Aleš Oblak
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okronana za skrajni del Evrope zaradi 
zgodovinskih odprav.

- Mostnina in predornina se na Norveškem 
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Red Bull 400: Planica 2015

Velika letalnica v Planici je svetovno znana 

tek na 400 metrov na svetu. Letos je bilo 
organiziranih sedem tovrstnih tekaških 

Harrachov, Bischofshofen, Park City in 

klanec v seriji.

vendar, na tekmovanje se lahko prijavi 
kdorkoli, le pohiteti mora s prijavo, saj je 
na voljo omejeno število mest in ta se kar 

s štirimi tekmovalci ali gasilske štafete 
z osmimi tekmovalci. Tako smo se našli 

prijavili kot štafeta. 

Pok pištole je naznanil start. Prvih 250 

pa so pri premagovanju strmine prišle še 

150 metrov betonskega podesta, ki po 

skakalnice. Tekmovalci v kategoriji 
posameznikov imajo za vzpon do vrha 15 

Ob progi so dogajanje budno spremljali 
gorski reševalci, ki so pomagali nekaterim, 

Zaradi zelo velikega števila tekmovalcev v 
moški kategoriji so v tej skupini potekale 

v boju za zmago kar dvakrat povzpeti po 

vrh je pritekel v 5 minutah in 8 sekundah. 

zasedli drugo in tretje mesto v obeh 
kategorijah in za vodilnimi zaostali le nekaj 
sekund. Najboljša štafeta je štafetno palico 

11 sekundah, najhitrejša gasilska štafeta 

adrenalinsko izkušnjo. Tokrat se je po 

Konkurenca je bila zelo huda, saj so se 
favoriti na startu dobesedno izstrelili proti 
vrhu, zato gre tekmovanje jemati z vso 
resnostjo. Naša štafeta je tekmovanje 

tovrstnega tekmovanja in dokler nismo 

zagledali strmine, v katero se bomo zagnali, 
se pravzaprav nismo najbolje zavedali, kaj 

resno lotili priprav nanjo. Na tem mestu bi 

Mateja Klun
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Bananina torta

Sestavine
1. plast
80 g masla

2. plast
2 banani 

3. plast

1 banana

4. plast
500 ml sladke smetane

Priprava
Prvo plast torte predstavlja piškotno dno, ki ga pripravimo tako, da 
piškote zmeljemo in dodamo stopljeno maslo, mleko ter rum. Vse 
skupaj dobro premešamo, da dobimo gnetno maso. Tortni model 

Postavimo v hladilnik, da se strdi. 

minut.

postavimo v hladilnik. 

Za zadnjo plast dobro stepemo sladko smetano, ki smo ji dodali 

  Barbara Corn

Posladkajte se!
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Minuta za razvedrilo

1

2

4
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študentskih del, ki so prispele na razpis za univerzitetne in fakultetne Prešernove 
nagrade. Študenti boste podelili priznanja najboljšim pedagogom, mi pa bomo izbrali 
najboljše študente. Z letošnjim letom uvajamo tudi fakultetno priznanje za zaposlene, za 
spodbujanje kakovostnega dela na fakulteti, ter za dela za potrebe fakultete in drugih 

semestra ga bomo le predali v uporabo. 

v vseh organih šole. 

Utrinek z Dneva odprtih vrat UL FGG (foto: Boštjan Pulko)

e-naslov: alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si




