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NAGRADE IZS ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE

VUKA·IN AâANSKI,
univ. dipl. inÏ. grad.

NAGRADA VUKA·INU AâANSKEMU ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE
PRI PROJEKTIRANJU IN IZVEDBI VIADUKTA LOÎICA JE
ISTOâASNO TUDI PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO USPE·NO
STROKOVNO DELO PROJEKTANTA, ZNANEGA TUDI KOT
ODLIâNEGA PEDAGOGA, IZ KATEREGA ·OLE JE IZ·LA VRSTA
ODLIâNIH SLOVENSKIH GRADBENIH INÎENIRJEV. VIADUKT
LOâICA JE IZREDEN TEHNOLO·KI DOSEÎEK, KI GA JE BILO
MOGOâE DOSEâI LE S KOORDINIRANIM SODELOVANJEM
VEâJEGA ·TEVILA VRHUNSKIH STROKOVNJAKOV S
POSAMEZNIH PODROâIJ IN RAZLIâNIH STROK, KAR JE PRI
GRADNJI ZAHTEVNIH PREMOSTITVENIH OBJEKTOV POSTALO
ÎE NUJA. NI PA VSAKOMUR DANO, DA MU TO USPE.
VSEKAKOR JE TO USPELO INÎENIRJU VUKA·INU
AâANSKEMU IN SKUPINI STROKOVNJAKOV (JANEZU
PUGLJU, MARKU ZVR·KEMU, PETRU GABRIJELâIâU, BOJANU
MAJESU, MARKU FA·ALEKU, MATEJU FISCHINGERJU,
MILENKU PRÎULJU, PAVLU SAJETU, JOÎETU HERGI,
ALEKSANDRU MILOJEVIåU IN MIRKU HAUSMAISTRU), KI SO

Predsednik UO MSG g. Gorazd Humar, predsednik IZS mag ârtomir Remec in nagrajenec g. Vuka‰in Aãanski

SODELOVALI PRI GRADNJI VIADUKTA LOÎICA.

K

onec julija 2002 je bil odprt avtocestni
pododsek Vransko – Trojane, na katerem je
bilo v izredno zahtevnih geolo‰kih in morfolo‰kih razmerah izvedeno veliko viaduktov, predorov ter opornih in podpornih konstrukcij. Po
zahtevnosti in velikosti projektiranja in izvedbe
izstopa viadukt Loãica.
Viadukt Loãica je zasnovan z dvema loãenima prostokonzolno grajenima konstrukcijama. Oba
viadukta sta konstruirana kot kontinuirani prednapeti armiranobetonski konstrukciji, od katerih
vsaka sestoji iz 11 razpetin. DolÏina levega objekta
zna‰a 869, desnega dela pa 850 m. Najveãja razpetina tako levega kot desnega dela viadukta
zna‰a 125 m in je ena veãjih v Sloveniji.
Pri doloãanju poloÏaja trase avtoceste v obmoãju
poboãnega viadukta Loãica so interdisciplinarno
sodelovali projektant avtoceste, projektanti
viadukta, geomehaniki in recenzenti inÏenirja. Ta
sinergija se je pokazala in dokazala v izbiri izjemno uspe‰nih tehniãnih re‰itev z elementi izvirno-

sti ter implementacijo najnovej‰ih tehniãnih in
tehnolo‰kih novosti in doseÏkov v gradbeni‰tvu, ki
pomenijo uspe‰no predstavitev le-teh v Sloveniji.
Optimalen poloÏaj trase avtoceste na delu viadukta Loãica je bil doseÏen z izdelavo ‰tudije ob
upo‰tevanju maksimalnega varovanja okolja,
gozda in vodnih tokov. Objekt odlikujejo:
■ skladna kompozicija velikosti razpetin in poloÏaja podpor, ki je bila doloãena ob upo‰tevanju
morfologije poboãja z dolinami na konceh
viadukta, ter dispozicijsko, konstruktivno, statiãno in tehnolo‰ko pravilna konstrukcija
viadukta,
■ vi‰ina prekladne konstrukcije viadukta, oblika
intradosa ter prerez in oblika vmesnih podpor, ki
so oblikovno, konstruktivno in statiãno usklajeni,
■ specifiãna in racionalna konstrukcija votlih globokih vodnjakov velikega premera z minimalnim posegom v poboãje,
■ sodobna statiãna analiza viadukta s ‰tevilnimi
fazami gradnje, pri ãemer je bil izraãun deformacij kontinuirane veãrazponske konstrukcije z

■

■

■

■

desetimi mizami izveden z upo‰tevanjem spremenljivih geolo‰kih razmer v funkciji ãasa,
sodobna in specifiãna tehnologija prostokonzolne gradnje prekladne konstrukcije viadukta,
elastiãno uravnoteÏenje prekladne konstrukcije
z zategami iz visokovrednega jekla, ki so sidrane v tla ali temelje stebrov; to je zelo pogumna
in racionalna re‰itev, ki pri nas ‰e ni bila uporabljena in je privzeta iz francoske literature,
reguliranje poloÏaja prekladne konstrukcije z
vrha visokih vmesnih podpor s sinhroniziranimi
pre‰ami, ki predstavlja zelo zahtevno in pri nas
prviã uporabljeno sodobno re‰itev,
potresna izolacija kot alternativna re‰itev potresno varne konstrukcije, ki je bila pri projektiranju in konstruiranju viadukta Loãica v
Sloveniji prviã uporabljena.
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NAGRADE IZS ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE

mag. ROBERT SKOBE,
univ. dipl. inÏ. el.

OCENILI SMO, DA JE MAG. ROBERT SKOBE
POMEMBNO PRISPEVAL K USPE·NI
REALIZACIJI ZELO ZAHTEVNEGA PROJEKTA
NOTOL KOT CELOTE, ZATO VEMO, DA
NAGRADA INÎENIRSKE ZBORNICE
SLOVENIJE ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE S TO
PODELITVIJO PRIHAJA V PRAVE ROKE IN
NAJ BO TUDI SPODBUDA VSEM
SODELAVCEM NA PROJEKTU ZA
UVELJAVLJANJE KAKOVOSTI INÎENIRSKE
STROKE TUDI V PRIHODNJE.

Podpredsednik IZS g. Roman Lebar, predsednik IZS mag. ârtomir Remec in nagrajenec mag. Robert Skobe

N

OTOL je tovarna trdnih farmacevtskih
oblik z najvi‰jo stopnjo avtomatizacije v
Evropi. Tovarna ima tri objekte skupne
povr‰ine 23.124 m2, ‰tiri proizvodne otoke za granulirne linije, enajst proizvodnih otokov za
tabletirke, ‰tiri proizvodne otoke za draÏirne ali
oblagalne linije, dva proizvodna otoka za kapsulirne linije in pakirne linije. Projektirana letna zmogljivost je 2,5 milijarde tablet, obloÏenih tablet in
kapsul. Vstop materialov v proizvodne otoke poteka iz zaprtih kontejnerjev skozi v strop vgrajene
dozirne prikljuãne postaje neposredno v procesno
napravo. Izstop izdelkov iz procesne naprave je
skozi v tla vgrajeno predajno postajo v kontejner.
Priklop in odklop kontejnerjev je povsem samodejen, prav tako horizontalni prevoz in skladi‰ãenje
v visoko regalnem skladi‰ãu. Roãna manipulacija
poteka samo s surovinami v tehtalnih otokih iz
originalne embalaÏe v kontejnerje, v katerih se na
me‰alnih napravah surovine zme‰ajo v homogeno
zmes. Vse naprave so raãunalni‰ko vodene na ‰ti-

32 | Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije Posebna izdaja/2002

rih hirearhiãnih nivojih. Nekatere procesne enote
lahko obratujejo brez prisotnosti operaterjev celo
izmeno. DeÏurni tehnologi lahko nadzorujejo proizvodne procese na “Ïivih” tehnolo‰kih shemah
preko modemov doma.
Naãrtovanje tovarne je veãinoma teklo v Krki d.d.
in drugih slovenskih firmah. Pri projektu so sodelovala tudi tuja podjetja. Vsi raãunalni‰ki programi, razen programov za nekatere proizvodne
naprave in transport, so delo slovenskih podjetij.
MontaÏo so izvedla veãinoma slovenska podjetja.
NOTOL je kot tovarna trdnih farmacevtskih oblik
zasnovana z najmodernej‰im naãinom take proizvodnje. Kljub pomembnosti farmacevtskih tehnolo‰kih postopkov, so postopki, ki so re‰evali
naloge s podroãja logistike, raãunalni‰kega vodenja procesov, avtomatskih pralnih sistemov, infrastrukturnih sistemov (klima, farmacevtske vode) v

tem obratu ocenjeni kot zelo zahtevni in v funkciji
izbolj‰anja same farmacevtske proizvodnje.
V Krki d.d. je bil pomemben in nepogre‰ljiv ãlan
jedra projektne skupine mag. Robert Skobe, in
sicer v funkciji namestnika direktorja projekta. Kot
namestnik direktorja projekta je mag. Robert
Skobe koordiniral ali neposredno opravljal mnoge
konkretne naloge, kot so koordinacija vseh naãrtov in ostale tehniãne funkcije, vkljuãno z detajlnim inÏeniringom proizvodne opreme za logistiko
in vodenjem mnogih podprojektov v projektu
NOTOL.

NAGRADE IZS ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE

dr. JAKOB LIKAR,
univ. dipl. inÏ. rud.

INÎENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
PODELJUJE DOC. DR. JAKOBU LIKARJU
NAGRADO ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE NA
PODROâJU PROJEKTIRANJA CESTNIH
PREDOROV V OKVIRU IZGRADNJE AVTOCEST
V SLOVENIJI.

Nagrajenec dr. Jakob Likar, predsednik UO MSRG dr. Îeljko Vukeliã in predsednik IZS mag. ârtomir Remec

P

ot Jakoba Likarja vseskozi zaznamuje prehajanje med formalnim pridobivanjem ‰olske oziroma strokovne izobrazbe in pridobivanjem izku‰enj v praksi. Po ‰olanju na Srednji
tehniãni ‰oli za kemijsko, metalur‰ko, rudarsko,
lesno in papirno stroko v Ljubljani se je zaposlil
kot pripravnik vodje revirja v jami pri Rudniku
Ïivega srebra v Idriji in se po ‰tirih letih jeseni
leta 1974 vpisal v prvi letnik Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, VTO Montanistike, Odseka za
rudarstvo. Med ‰tudijem je v letih od 1975 do 1979
priloÏnostno delal na In‰titutu za matematiko,
fiziko in mehaniko – v Laboratoriju za mehaniko
tal in kot ‰tudent sodeloval pri raznih znanstveno
raziskovalnih nalogah, ki so bile izdelane pod vodstvom predstojnika laboratorija prof. dr. Ivana
Sovinca. Po konãanem ‰tudiju leta 1979 se je zaposlil na In‰titutu za matematiko, fiziko in mehaniko
Univerze v Ljubljani kot strokovni sodelavec. V
letih od 1980 do avgusta 1987 je strokovno delal
na podroãju geomehanike in geotehnike v gradbe-

ni‰tvu in v manj‰i meri na podroãju rudarstva.
Leta 1987 se je dr. Jakob Likar kot raziskovalec
zaposlil na Rudarskem in‰titutu Ljubljana, kjer je
kasneje ustanovil Geomehanski laboratorij. Od
marca leto‰njega leta je tudi direktor In‰tituta za
rudarstvo, geotehnologijo in okolje. Marca 1995 je
uspe‰no zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom “Analiza mehanizmov nenadnih izbruhov premoga in plina v premogovnikih”, ki jo je izdelal
pod mentorstvom prof. dr. Uro‰a BajÏlja.
Od leta 1991 pa do danes je njegovo strokovno delo
usmerjeno predvsem na podroãje gradnje podzemnih prostorov za najrazliãnej‰e namene (podzemne garaÏe, cestne in Ïelezni‰ke predore), s
posebnim poudarkom na statiãnih analizah in
dimenzioniranju podpornih ukrepov. Tako je skupaj s sodelavci med drugim izdelal statiãne izraãune podpornih ukrepov za cestna predora
Pletovarje in Golo rebro, za predor Lucija in predor Golovec. V istem obdobju je vodil tudi raziska-

ve in projektiranje sanacijskih ukrepov za stabilizacijo cestnih teles na razliãnih obmoãjih v
Republiki Sloveniji, kjer so bili prisotni zemeljski
plazovi.
V zadnjih letih je na strokovnem podroãju predvsem aktiven kot odgovorni vodja projektov in
odgovorni projektant cestnih predorov v okviru
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in ârni
Gori ter Ïelezni‰kih predorov za potrebe gradnje
nove Ïelezni‰ke povezave Slovenija – MadÏarska.
Njegov inovativen pristop k projektiranju cestnih
in Ïelezni‰kih predorov danes omogoãa optimalno
in kakovostno gradnjo omenjenih objektov.
InÏenirska zbornica Slovenije podeljuje doc. dr.
Jakobu Likarju nagrado za inÏenirske doseÏke na
podroãju projektiranja cestnih predorov v okviru
izgradnje avtocest v Sloveniji.
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NAGRADE IZS ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE

MIKLAVÎ KRÎAN,
univ. dipl. inÏ. str.

MIKLAVÎ KRÎAN JE BIL DOLGOLETNI
VODILNI PROJEKTANT INSTALACIJ IN
ENERGETSKIH SISTEMOV, MENTOR
·TEVILNIM MLADIM INÎENIRJEM IN
PREDSTAVNIK V ·TEVILNIH STROKOVNIH
ZDRUÎENJIH. BIL JE EDEN OD AKTIVNIH
POBUDNIKOV USTANOVITVE INÎENIRSKE
ZBORNICE SLOVENIJE IN DOLGOLETNI
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA STROKOVNE
IZPITE V MATIâNI SEKCIJI STROJNIH
INÎENIRJEV.

Nagrajenec g. MiklavÏ KrÏan, predsednik UO MSS g. Andrej Pov‰iã in predsednik IZS mag. ârtomir Remec

M

iklavÏ KrÏan je svojo strokovnost in
inÏenirsko du‰o izkazal na celi vrsti projektov urejanja energetske oskrbe posameznih objektov, industrijskih kompleksov, naselij
in mest. Med njegovimi uspe‰no realiziranimi projekti ‰e posebej izstopa projekt daljinskega ogrevanja mesta Ljubljane. S premi‰ljeno tehniãno
zasnovo ter ‰tevilnimi ‰tudijami in analizami je
projekt utemeljil tako s podroãja racionalnosti in
ekonomske upraviãenosti, kot tudi s podroãja
pozitivnih uãinkov projekta na varovanje okolja.
Kot glavni projektant je bil najbolj aktiven v prvih
desetih letih realizacije projekta, saj so bili v tem
obdobju skorajda vsi glavni projekti vroãevodnega in parnega omreÏja ter prikljuãnih postaj v
Ljubljani njegovo delo. V kasnej‰em obdobju je
aktivno sooblikoval naãrte ‰iritve in posodabljanja
daljinskega ogrevanja mesta Ljubljane.
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Inovativnosti in izvirnosti re‰itev v njegovih projektih ni manjkalo. OmreÏje daljinskega ogrevanja
se je v Ljubljani priãelo ‰iriti po letu 1960, to je v
obdobju splo‰nega pomanjkanja materialov in
opreme, zato je bila uspe‰nost projekta moãno
odvisna od inovativnosti in izvirnosti projektantskih re‰itev. Uveljavil je model natanãno izdelane
projektne dokumentacije s premi‰ljenimi tehniãnimi re‰itvami ter strogo postavljenimi zahtevami
za kvaliteto izvedbe in nadzora gradnje, zato je
magistralno omreÏje, ki je bilo po njegovih naãrtih
zgrajeno pred skoraj 40 leti, ‰e vedno v tehniãno
odliãnem stanju in predstavlja hrbtenico celotnega omreÏja daljinskega ogrevanja mesta Ljubljane.
Daljinsko ogrevanje mesta Ljubljana je v 40 letih
svojega razvoja preseglo prikljuãno moã 1.000 MW
in se razvilo v enega najveãjih in najuspe‰nej‰ih

sistemov daljinskega ogrevanja. Sistem na podroãju mesta Ljubljane predstavlja uãinkovit vir
toplotne energije, ki je za mesto neprecenljive
vrednosti.
MiklavÏ KrÏan je kot glavni projektant omreÏja za
daljinsko ogrevanje mesta Ljubljane ustvaril
pomemben inÏenirski doseÏek, ki si vsekakor
zasluÏi vse spo‰tovanje tehniãnih kolegov inÏenirjev, priznanje ter zahvalo ‰ir‰e skupnosti in po
tolikih letih uspe‰nega delovanja projekta tudi
nagrado InÏenirske zbornice Slovenije za inÏenirske doseÏke.

NAGRADE IZS ZA INÎENIRSKE DOSEÎKE

MIHA REMEC,
univ. dipl. inÏ. grad.

SO LJUDJE, KI S SVOJIM ZNANJEM IN
DELOM USPE·NO PROMOVIRAJO
INÎENIRSKO STROKO IN JI S TEM DVIGUJEJO
DRUÎBENI UGLED. ·E POSEBEJ JE ZA NAS
POMEMBNO, âE SO TAKI STROKOVNJAKI
âLANI INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE,
SAJ JE TO ISTOâASNO TUDI POTRJEVANJE
NJENEGA POSLANSTVA.

N

amen nagrad, ki jih je letos uvedla IZS, je
potrjevanje pomembnih inÏenirskih doseÏkov njenih posameznih ãlanov. To je
priloÏnost, ko moramo Slovenci ubeÏati iz pla‰ãa
na‰e Ïe skoraj prisloviãne skromnosti, vãasih zavite tudi v tanãico zavisti. Nagrade opozarjajo na
pomembne doseÏke v stroki in gradijo na‰o skupinsko inÏenirsko in na koncu koncev tudi nacionalno samozavest. Danes se nam v gradbeni
inÏenirski stroki ni treba sramovati pred drugimi,
tudi veãjimi tehniãno razvitimi narodi, ampak
lahko glavo nosimo pokonãno. To lahko poãnemo
tudi zaradi ljudi, kakr‰en je gospod Miha Remec,
univ. dipl. inÏ. grad., eden od najuglednej‰ih projektantov termoenergetskih in industrijskih objektov v Sloveniji in tujini. Celotno svoje izjemno plodno in ustvarjalno Ïivljenje je posvetil projektiranju in vodenju projektov.
Gospod Miha Remec je diplomiral na gradbenem
oddelku Fakultete za gradbeni‰tvo in geodezijo v
Ljubljani ter ‰e istega leta priãel strokovno pot
projektanta pri firmi ZUEBLIN v Stuttgartu v
Nemãiji. Po letu dni dela v tujini se je vrnil in bil

dve leti zaposlen na Fakulteti za gradbeni‰tvo in
geodezijo v Ljubljani kot asistent pri predmetu
Statika. Od leta 1963, ko se je zaposlil v inÏenirskem biroju Elektroprojekt, je do leta 2002, ko se
je upokojil, pri isti firmi projektiral ‰tevilne termoenergetske in industrijske objekte doma in v tujini.
Imel je tudi posebno sreão, ki si jo Ïeli vsak projektant, da so bili praktiãno vsi projekti, ki jih je
naãrtoval, tudi realizirani. Vsi ti doseÏki priãajo o
uspe‰nih in inovativnih zasnovah, ki jih je prispeval s svojim znanjem, ustvarjalnim instinktom,
trdim delom in uspe‰nim vodenjem svoje ekipe. V
svoji strokovni karieri je pre‰el vse razvojne stopnje inÏenirja od samostojnih strokovnih del statika
do vodje projekta za najzahtevnej‰e objekte termoelektrarn do moãi 1000 MW. Sodeloval je pri
projektiranju in gradnji ‰tevilnih industrijskih
objektov, predvsem v Sloveniji, na Kosovu, v Bosni
in Hercegovini, Nemãiji in takratni Sovjetski zvezi.
Od objektov, ki jih je projektiral, oziroma pri njihovi zasnovi in izgradnji sodeloval kot konzultant, je
potrebno izpostaviti toplarne na Kosovu, Hrva‰kem in v Bosni ter vse termoelektrarne v Sloveniji,
tovarno avtomobilov Kine‰ma, petrokemijski kombinat v Schwedtu, tovarno vlaknenk Lesonit v
Ilirski Bistrici, tovarno vlaknenk Lesna v Oti‰kem
Vrhu in veã objektov v sklopu tovarne Belinka
Ljubljana.
Realizirane projektne re‰itve, ki jih je izbral in
doloãil inÏenir Miha Remec, kaÏejo na veliko mero
inÏenirskega obãutka za optimalne konstrukcijske
re‰itve in tudi inovativen pristop pri re‰evanju
najteÏjih inÏenirskih problemov. Tako je na primer
problem temeljenja posameznih vitalnih objektov
v TE ·o‰tanj re‰il s takrat originalno idejo, ki bi jo
danes imenovali seizmiãna izolacija temeljev.
Dolga Ïivljenjska pot dana‰njega nagrajenca gospoda Mihe Remca, prepletena s ‰tevilnimi uspe‰nimi inÏenirskimi re‰itvami, nam je lahko vzpodbuden zgled in zato smo ‰e bolj prepriãani, da izroãamo nagrado v prave roke.

Nagrajenec g. Miha Remec, predsednik UO MSG g. Gorazd Humar in predsednik IZS mag. ârtomir Remec
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NAZIVI / âASTNI âLAN INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

NAZIVI

âastni ãlan InÏenirske
zbornice Slovenije

FRANC PEâOVNIK, univ. dipl. inÏ. str.

mag. JANEZ LAJOVIC, univ. dipl. inÏ. arh.

GORAZD PUST, univ. dipl. inÏ. grad.

Prof. Dipl. Ing. KARL KLING
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NAZIVI / âASTNI âLAN INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

FRANC PEâOVNIK,
univ. dipl. inÏ. str.

GOSPOD FRANC PEâOVNIK JE EDEN IZMED
USTANOVNIH âLANOV INÎENIRSKE ZBORNICE
SLOVENIJE. KO POSKU·AMO OPREDELITI
AKTIVNOSTI, KI KARAKTERIZIRAJO NJEGOVO
AKTIVNOST NA PODROâJU GRADITELJSTVA,
KMALU UGOTOVIMO, DA JE LE TEH TOLIKO, DA
BI SE V NA·TEVANJU VSEH ZAGOTOVO
IZGUBILI. IZKU·NJE SO NE SAMO ·TEVILNE,
TEMVEâ TUDI RAZNOVRSTNE IN PREDVSEM
BOGATE. NAJ OMENIMO LE, DA JE BIL PRI
IZGRADNJI VEâ BLOKOV V TERMOELEKTRARNI
·O·TANJ EDEN KLJUâNIH SODELAVCEV.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec, ãastni ãlan g. Franc Peãovnik in drÏavni sekretar MOPE g. JoÏe Novak

P

riãakovali bi, da se bo v letih pred upokojitvijo umiril in zmanj‰al svoje aktivnosti pri
uveljavljanju inÏenirskih strok v graditeljstvu. Vendar ne. Tudi v letih pred upokojitvijo je
ves ãas aktivno deloval pri mnogih in zelo razliãnih
projektih, ki so potekali v zbornici. Kljub temu, da
nikoli ni bil visok funkcionar zbornice, pa je s svojim delom v zbornici pustil neizbrisen peãat.
Mlaj‰im je bil in je ‰e vedno vzor s svojo predanostjo in delavnostjo. Veliko svojega neizmernega znanja in avtoritete je vloÏil v uveljavljanje
enakopravnosti strok v InÏenirski zbornici Slovenije, kar ni bila vedno lahka naloga. Znatno je
pripomogel k uskladitvi programov za strokovne
izpite znotraj Matiãne sekcije tehnologov in drugih inÏenirjev. Aktivno je sodeloval v uredni‰kem
odboru glasila zbornice in do danes vanj tudi sam
pisal.

Nedavno pa si je zadal ‰e izredno teÏko nalogo
priprave, uskladitve in uveljavitve minimalnih
tarifnih pogojev za delo vseh inÏenirskih strok,
zdruÏenih v zbornici. Delo, ki se ga loteva s skupino kolegov, veliko ga je Ïe opravljenega, je strokovno izredno zahtevno in naporno. Franc Peãovnik je kljub vsem teÏavam, ki ga spremljajo, prepriãan v uspe‰en zakljuãek prevzete naloge, ki bo
prviã v Sloveniji posku‰ala poenotiti tarife znotraj
na‰ih inÏenirskih strok.
Na‰teta dejstva so nedvomno zadosten dokaz prispevka Franca Peãovnika k strokovnosti in vsebinski kakovosti delovanja zbornice, dokaz, ki ga ni
mogoãe spregledati, in dokaz, ki ga je nedvomno
potrebno nagraditi. InÏenirska zbornica Slovenije
z zadovoljstvom in Ïeljo po nadaljnjem skupnem
delu v zbornici sprejema gospoda Franca Peãovnika za svojega ãastnega ãlana.
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mag. JANEZ LAJOVIC,
univ. dipl. inÏ. arh.

DrÏavni sekretar MOPE g. JoÏe Novak, ãastni ãlan mag. Janez Lajovic in predsednik IZS mag. ârtomir Remec

M

ag. Janez Lajovic je ãlanom zbornice in
‰ir‰i javnosti znan ne le kot arhitekt,
temveã tudi kot velik zagovornik in
borec za ustreznej‰e priznavanje vloge inÏenirja
projektanta v procesu investicijske graditve in v
druÏbeni sceni nasploh ter borec za praviãnej‰e
vrednotenje dela inÏenirja v praksi. V svojih ‰tevilnih ãlankih, javnih nastopih in diskusijah je vedno
dobronamerno, toda strokovno kritiãno analiziral
dogajanje na podroãju naãrtovanja, projektiranja
in gradnje objektov, kakor tudi pomanjkljivosti
zakonodaje s tega podroãja. Vztrajno je dajal
pobude in predlagal re‰itve za izbolj‰anje sedanjega stanja na tem podroãju. Poleg tega si Ïe vsa
leta prizadeva za izvedbo predvsem tistih nateãajev, ki omogoãajo pridobitev kvalitetnih, strokovnih in izvirnih re‰itev, kar je naletelo na ustrezen
odziv tudi pri investitorjih.
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Ker je deloval v veãini organov InÏenirske zbornice Slovenije, v zadnjem mandatu tudi kot njen
podpredsednik, je s svojim znanjem in izku‰njami
ter aktivnim vkljuãevanjem v delo organov veliko
prispeval k re‰evanju vsakodnevnih problemov,
pripravi predlogov InÏenirske zbornice Slovenije
za izbolj‰anje zakonov in predpisov s podroãja
graditve objektov ter vsebinskemu oblikovanju
aktov zbornice. Marsikateri njegov predlog bo
vtkan v novo zakonodajo, ki je ravno v postopku
sprejemanja. Pri tem pa je kot vztrajen sogovornik
znal in zmogel upo‰tevati stali‰ãa tudi drugih
posameznikov in strok ter sprejemati kompromisne zakljuãke. S tak‰nim strokovnim sodelovanjem
in taktom je prav gotovo veliko prispeval k uveljavljanju ter profiliranju InÏenirske zbornice
Slovenije. âestitamo!

NAZIVI / âASTNI âLAN INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

GORAZD PUST,
univ. dipl. inÏ. grad.

GORAZD PUST JE BIL EDEN OD POBUDNIKOV
ZA USTANOVITEV INÎENIRSKE ZBORNICE
SLOVENIJE.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec, ãastni ãlan g. Gorazd Pust in drÏavni sekretar MOPE g. JoÏe Novak

I

deji, ki je tlela Ïe nekaj let, je dal moÏnost
realizacije prenovljeni Zakon o graditvi objektov iz leta 1996. Takrat je skupina pobudnikov
pristopila k organizaciji prve skup‰ãine InÏenirske
zbornice Slovenije, ki je potekala 17.3.1997. Na tej
skup‰ãini je bil kot ugleden strokovnjak, organizator in vsestransko dinamiãen ãlovek za prvega
predsednika InÏenirske zbornice Slovenije izvoljen
Gorazd Pust, univ. dipl. inÏ. gradbeni‰tva.
Njegova najveãja zasluga je sodelovanje pri postavitvi osnovnega koncepta delovanja InÏenirske zbornice Slovenije in matiãnih sekcij, pri pripravi cele
vrste aktov zbornice in prenosu teh aktov v uporabo. Gorazd Pust je vzpostavil tudi zgledno sodelovanje z resornim Ministrstvom za okolje in prostor.
Kot inÏenir z dolgoletno prakso na vodilnih poloÏajih, tudi v tujini, je v zaãetnem obdobju delova-

nja zbornice nekaj teh izku‰enj, pa tudi novih idej,
lahko prena‰al v delovanje v zbornici. Tako se je
po njegovem konceptu InÏenirska zbornica Slovenije iz zdruÏenja, v katerem so bili prvotno zdruÏeni le projektanti, raz‰irila v zdruÏenje, v katerem
se zdruÏujemo vsi sodelujoãi pri graditvi objektov.
Njegova zasluga je tudi vzpostavitev stikov z
Bavarsko inÏenirsko zbornico in preko nje vzpostavitev stikov za zaãetek sodelovanja v evropskih
inÏenirskih zdruÏenjih
Gorazd Pust je bil predsednik do srede leta 1999.
Vsekakor je s svojim delom v zaãetnih letih
delovanja InÏenirske zbornice Slovenije postavil
osnove, ki so v uporabi ‰e danes in dal odmeven
peãat delu zbornice in njenim prvim korakom
uveljavljanja.
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NAZIVI / âASTNI âLAN INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Prof. Dipl. Ing. KARL KLING

PROF. KARL KLING JE BIL KOT PREDSEDNIK
BAVARSKE INÎENIRSKE ZBORNICE ZA
GRADITEV PRVI TUJI PREDSEDNIK, KI JE
VZPOSTAVIL SODELOVANJE Z INÎENIRSKO
ZBORNICO SLOVENIJE ÎE KMALU PO NJENI
USTANOVITVI IN KONSTITUTIVNI SKUP·âINI
LETA 1997.

Predsednik IZS mag. ârtomir Remec, ãastni ãlan Prof. Dipl. Ing. Karl Kling in drÏavni sekretar MOPE g. JoÏe Novak

Z

aãetni razgovori in ‰tevilni koristni nasveti
ob prvih korakih delovanja na‰e zbornice
so prerasli v vedno bolj aktivno mednarodno sodelovanje bliÏnjih deÏel in Ïe v letu 1998 je
bila podpisana pogodba o sodelovanju med slovensko in bavarsko inÏenirsko zbornico.
Prof. Kling je bil pobudnik in je tudi nudil tako
strokovno, kot organizacijsko podporo pri ustanavljanju inÏenirskih zbornic v vzhodnoevropskih
drÏavah in drÏavah biv‰e Jugoslavije in njihovem
povezovanju z inÏenirskimi zbornicami drÏav
Evropske skupnosti, predvsem z namenom uskladitve in poenotenja vsebine in pristojnosti inÏenirskih zbornic.
S stali‰ãa InÏenirske zbornice Slovenije so ‰e
posebej pomembna prizadevanja nagrajenca za
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vzpostavitev enotnih tarifnih pogojev in vzajemno
priznavanje poklicnih in zakonskih pristojnosti
pod skupno streho bodoãe Evropske inÏenirske
zbornice.
Prof. Klinga cenimo kot velikega strokovnjaka,
odliãnega vodjo, predvsem pa kot dobrega prijatelja Slovenske inÏenirske zbornice, zato smo popolnoma prepriãani, da gre naziv ãastnega ãlana
InÏenirske zbornice Slovenije kot prvemu tujcu v
prave roke.
Prof. Karl Kling, naj se vam na koncu ‰e enkrat najlep‰e zahvalimo za vse, kar ste v preteklih letih
storili za na‰o zbornico. Veselimo se naslednjih
skupnih korakov na poti v Evropsko skupnost.

NAZIVI / âASTNI âLAN INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Zahvala
Prof. Dipl. Ing. KARL KLING

”

V ãasu od podpisa smo pogodbo o sodelovanju
oÏivili. Maribor danes predstavlja nov mejnik v
sodelovanju. Postali smo prijatelji. Sodelujemo pri
gradnji skupne hi‰e z imenom Evropa. Borimo se
za prepoznaven status na‰ega poklica. Povezujemo poobla‰ãene inÏenirje. Pripravljamo se za
nastop v skupni Evropi. âutimo, da pripadamo tehni‰ki inteligenci na‰ih drÏav. Zavzemamo se za
napredek. Postavljamo kamne bodoãnosti. Smo
oporniki druÏbe za skupno dobro, odgovornost,
neodvisnost in za‰ãito potro‰nika. InÏenirji so
temelji vsakega gospodarstva.
Danes je zgodovinski dan za Slovenijo. V Evropskem parlamentu v Strasburgu se je zbralo 200
delegatov iz evropskih drÏav in drÏav, ki se bodo
Evropski uniji pridruÏile leta 2004. Danes bo prviã
vsak jezik simultano prevajan v 23 jezikov. Danes
bodo slovenski poslanci v Evropskem parlamentu
spregovorili prviã. Strasburg je razobesil slovensko zastavo. Pozdravljam zastopnike pridruÏujoãih
se ãlanic.

Prof. Dipl. Ing. Karl Kling, predsednik Bavarske inÏenirske zbornice,
ãlan predsedstva Nem‰ke zvezne inÏenirske zbornice

Spo‰tovani g. drÏavni sekretar, JoÏe Novak,
spo‰tovani g. predsednik InÏenirske zbornice
Slovenije, mag. ârtomir Remec,
spo‰tovani g. predhodni predsednik InÏenirske
zbornice Slovenije, Gorazd Pust,
spo‰tovani g. Ïupan mesta Maribor, Boris Soviã,
kolegice in kolegi, cenjeni gosti.

S

hvaleÏnostjo in veseljem sem pri‰el v
Maribor na va‰ Dan inÏenirjev in arhitektov, ki ga organizira InÏenirska zbornica
Slovenije. Naj danes ob tej priloÏnosti obnovim
nekatera doloãila Pogodbe o sodelovanju med
Bavarsko inÏenirsko zbornico in InÏenirsko zbornico Slovenije, sklenjeno 25. marca 1998: dogovor
o partnerskem sodelovanju, poklicni solidarnosti
in ãlove‰kem povezovanju.

1. maja 2004 bo, tako so vãeraj v Bruslju zakljuãili
zunanji ministri drÏav Evropske unije, evropska
vizija postala resniãnost.
Slovenija je lahko ponosna. DrÏava je v vrhu. Njeni
drÏavljani imajo najvi‰ji bruto nacionalni produkt
med vsemi drÏavami kandidatkami. Leta 2000 je
zna‰al prihodek na posameznika 9800,00 evrov.
Kupna moã zna‰a 71 % povpreãja kupne moãi v
Evropski uniji. Gospodarska rast bruto nacionalnega produkta zna‰a v ãasu od priãetka pristopnih
pogajanj 3,4 %. V gospodarstvu izstopa podatek,
da je 52 % bruto nacionalnega produkta ustvarjenega v storitvenem sektorju. InÏenirji imajo pri
tem velik deleÏ.
Dana‰nji Dan inÏenirjev in arhitektov v Mariboru je
znak izbruha. Ukvarjate se s prometom, okoljem,
razvojem prostora, prostorskim redom, stanovanjsko gradnjo in novim zakonom o graditvi v sprejemanju. Tako kot vedno doslej lahko raãunate na

na‰o pomoã. Besedilo na‰ega zakona o graditvi je
sprejelo vseh 16 nem‰kih deÏel.
DrÏavni sekretar, sprejmite ta na‰ zakon o graditvi, ki bo uveljavljen v vseh nem‰kih deÏelah.
Pravica graditi, pravica posega v prostor in pravica posega v okolje temeljijo na varnosti, normah
in skupnem dobrem. Razmerje drÏavno-privatno je
v njem na novo definirano.
V bavarskem parlamentu bo v letu 2003 na osnovi
soglasno sprejetega novega nem‰kega zakona o
graditvi noveliran tudi na‰ bavarski zakon o graditvi. Morda se lahko uãimo drug od drugega ?
Spo‰tovani predsednik, dragi prijatelj ârtomir
Remec!
Danes sem postal ãastni ãlan InÏenirske zbornice
Slovenije. To je zame velika ãast. Priznanje sprejemam ganjen, vesel in hvaleÏen. Sprejemam ga tudi
v imenu svojih kolegic in kolegov Bavarske inÏenirske zbornice, ki so s svojo vizijo in dejanji pripomogli na skupni poti v Evropo. Vi osebno in
InÏenirska zbornica Slovenije s svojimi ãlani lahko
tudi v prihodnje raãunate na mojo brezmejno in
trdno podporo ter solidarnost. Zahvaljujem se
vam za ãlove‰ko povezanost, ki nas bo povezovala
‰e veliko prihodnjih let.
Bavarski lev iz nymphenbur‰kega porcelana in ‰ãit
svobodne deÏele Bavarske sta moji darili. V na‰i
domovini ob slovesni priloÏnosti, kot je dana‰nja,
pojemo na‰o deÏelno himno “Bog bodi s tabo,
deÏela Bavarska”.
Zahvaljujoã, da Ïivimo skupaj v miru, svobodi in
dostojanstvu, in da lahko delujemo, vas pozdravljam
z besedami “Bog bodi s tabo, drÏava Slovenija”.

Prof. Dipl. Ing. Karl Kling
Predsednik Bavarske inÏenirske zbornice

”

Posebna izdaja/2002 Glasilo InÏenirske zbornice Slovenije | 41

