Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 4. 1. 2021
Število objav: 6
Internet: 5
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 3
Inženirski dan: 0
potres: 2
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

Bodimo realni! Smo res vsi usposobljeni?

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 1. 2021

Avtor

Matjaž Valenčič

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...stanovanjske hiše, ki je verjetno največja in najzahtevnejša naložba posameznika, je dovoljena v lastni režiji! Bodimo
realni: smo res vsi usposobljeni? Gradbeni zakon dovoljuje gradnjo za lastne potrebe (samogradnjo), če investitor
zagotavlja vse predpisano, brez odpustkov, upoštevajoč predpise in pravila stroke. Samograditelj mora...

Naslov

Sladoled moraš znati narediti

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 1. 2021

Avtor

Gorazd Utenkar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evropska sredstva so na neki način javna, pri naročnikih pa je spet vprašanje, kako pridobivajo denar. Neko
gradbeno podjetje dobi na primer denar za gradnjo cest od države, čeprav sami na ta denar ne gledajo kot na javna
sredstva, saj so ga pridobili na trgu. Skratka, prek projektov agencije za raziskovalno...

Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Mokronoga

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 3. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 18.11 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,3.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 54 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Mokronoga. Intenziteta potresa v
širšem nadžariščnem...

Naslov

Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 12. 2020 ter 1., 2. in 3. 1. 2021)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 3. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...januarja in o napovedanem množičnem testiranju v zdravstvenih domovih po vsej državi. Poročale so tudi o odprtju
slovenskih smučišč in dveh šibkejših potresih na območju Ljubljane in Idrije v soboto. Srbska tiskovna agencija Tanjug
je poročala o tem, da so po podatkih sledilnika za covid-19 v soboto potrdili...

Naslov

Duol: zastoj je omilil prirast poslov za industrijo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 1. 2021

Avtor

Romana Špende

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Duol: zastoj je omilil prirast poslov za industrijo “V naši osnovni dejavnosti, to je področje gradnje športne
infrastrukture, smo doživeli dvajsetodstotni upad,” poslovanje podjetja Duol, ki izdeluje in montira napihljive dvorane, v
minulem letu komentira...
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Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Naslov

Med potresom na vrhu Nebotičnika?

Medij

Reporter, Slovenija

Rubrika, Datum

Periskop; 4. 1. 2021

Avtor

Biserka Karneža

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 12

Površina: 186 cm2

...Med potresom na vrhu Nebotičnika? Močan potres z epicentrom v Petrinji na Hrvaškem je primerljiv s potresi v
Posočju in ljubljanskim potresom pred 125 leti. Primerjavo je podal mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske
zbornice Slovenije, njegov odgovor na vprašanje o tem, kakšna bi bila škoda v Sloveniji ob tovrstni magnitudi, pa bi
morala...
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Bodimo realni! Smo res vsi
usposobljeni?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Avtor

Matjaž Valenčič

3. Januar 2021, ob 9:12

Profimedia

Samogradnja je logično nadaljevanje udarniške gradnje po drugi
svetovni vojni, ki je imela večplastne učinke. Ne le družinske
stavbe, v samogradnji so gradili vikende, kmetijske objekte, šole,
vrtce, gasilske domove, ceste, vodovode …
Tudi po spremembi političnega sistema

je

ostala samogradnja kot relikt socializma. Ta

navidezni občutek svobode, da na svojem lahko dela vsak sam,
stanovanjske hiše,

ki je

je

grozljiv. Gradnja

verjetno največja in najzahtevnejša naložba posameznika,

je
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dovoljena

v

lastni režiji! Bodimo realni: smo res vsi usposobljeni?

Gradbeni zakon dovoljuje gradnjo za lastne potrebe (samogradnjo), če investitor
zagotavlja vse predpisano, brez odpustkov, upoštevajoč predpise in pravila stroke.
Samograditelj mora vključiti stroko (arhitekt, projektant, vodja projekta, strokovni
nadzornik, geodet …), pred začetkom uporabe stavbe pa pridobiti uporabno dovoljenje;
brez tega ne dobi hišne številke niti ne more prijaviti bivališča.
Birokracije pri samogradnji ni nič manj kot pri gradnji
izvajalcem,

le

z

usposobljenim in registriranim

fizično delo opravlja investitor sam. Če zna in ima potrebno orodje

Odgovornosti pa

je

ali

ne.

več, saj mora samograditelj podpisati izjavo o skladnem dokončanju

gradnje in podpisati dokazilo o zanesljivosti. Kdor misli, da

je

podpis zgolj formalnost in

da ga nihče ne bo preverjal, se moti. Ne goljufa države, temveč sebe.

Skoraj-nič
Globalne težave

je

treba reševati lokalno. Poslušamo o toplogrednih plinih, klimatskih

spremembah in globalnem segrevanju. Evropska unija je, med drugim, določila, da
moramo krepko zmanjšati rabo energije

v

stavbah in znižati okoljski odtis. Vse nove

stavbe morajo biti skoraj nič-energijske. Skoraj nič-energijska stavba (sNES)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ki

rabi zelo malo energije, pa še ta

Predstavljajte

si,

je iz

je

stavba,

obnovljivih virov ob njej.

da sončna elektrarna na strehi zadošča za ogrevanje, prezračevanje in

hlajenje stavbe, za toplo vodo, elektriko za celotno oskrbo gospodinjstva in za e-avto.
To

je

sNES.

Pri adaptaciji stavbe so podobne zahteve kot pri novogradnji, stara stavba mora po
preureditvi postati skoraj nič-energijska.
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Profimedia

Skoraj-nič v zakonodaji
Veliko let

je

že znan datum obvezne gradnje sNES, po letu 2018 za javne stavbe in po

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

letu 2020 za vse stavbe. Vendar zakonodaja zamuja, do sedaj še ni sprejetih podrobnih
kriterijev za sNES, teoretična izhodišča pa so ohlapna. To pa ni največja ovira pri gradnji
sNES.
Kakšna

je

sNES? Že pri načrtovanju

je

treba upoštevati danosti lokacije. Stavba

toplotnih mostov tako, da debel toplotni ovoj objema stavbo

z

je

brez

vseh strani, tudi zgoraj in

spodaj. Celotna stavba in vsi preboji za okna, vrata ter inštalacije so zrakotesni in brez
toplotnih mostov; okna so senčena; prezračevalne toplotne izgube so zmanjšanje

z

vračanjem toplote odpadnega zraka.
Le

z

dobro zasnovo, projektom in izvedbo

od tradicionalnih. V tradicionalnih stavbah

je
je

možno doseči, da so sNES boljše in cenejše
vrsta prostorov,

ki

so pravzaprav balast in

nepotreben strošek: vetrolov, veža, hodniki, stopnišča, balkoni, klet, garaža, podstreha
… Ko se vsem tem odrečete,

je

gradnja sNES lahko krepko cenejša od tradicionalne

gradnje, kljub dražjim gradivom in zahtevnejšim detajlom.
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Profimedia

Glede na pričakovano stanje tehnike so stroški ogrevanja sNES vsaj desetkrat nižji kot
tradicionalnih. Poleg tega sNES omogoča zdrave bivalne pogoje in udobno bivanje ob
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

manjši rabi energije. Vse te nove zahteve delajo težave že izkušenim izvajalcem, kaj
šele samograditeljem, zato

je

država predvidela dodatna usposabljanja izvajalcev.

Kakovosten projekt je osnova
Investitor podrobno načrtuje svoje želje, potrebe in možnosti. Ko naredi finančno
konstrukcijo in najde primerno parcelo, nastopi naslednji korak, pridobivanje
dokumentacije. V pogovoru

z

izbranim arhitektom

je

sprejet kompromis,

za projektno nalogo. Iskren investitor pove, koliko denarja

je

ki je

podlaga

pripravljen plačati do

vselitve, kako velika naj bo stavba in kdaj se želi vseliti, arhitekt pa oceni, koliko denarja
bo potrebno za dokumentacijo, za prispevke in za gradnjo.
Največji prihranki gradnje se lahko dosežejo
prostorov

je

v

fazi načrtovanja. S pravilno razporeditvijo

možno racionalizirati gradnjo, kar se podrobno zapiše

Arhitekt nato izdela projekt, skladno

s

v

projektno nalogo.

projektno nalogo.
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Stavba naj bo trajnostna. V fazi načrtovanja
ukrepov,

ki

Predvideti

je

treba predvideti vrsto preprostih

bodo omogočili rabo obnovljivih virov energije in varčevanje
je

treba integracijo stavbe

prezračevanje

z

v

s

pitno vodo.

pametna energijska omrežja, hibridno

vračanjem toplote in naravnim hlajenjem, rabo dnevne svetlobe,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

trajnostna gradiva, majhen ogljični odtis …

Profimedia

Tradicionalni ogrevalni sistem

je v

sNES odveč, zadošča kompaktna toplotna črpalka,

ki

zagotavlja ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode in prezračevanje. Zaradi tega ni
kurilnice, ni kleti, namesto garaže
na gašperček,

s

v

hiši naj bo ob stavbi nadstrešnica. Ne pozabite pa

katerim ogrevate hišo takrat, ko zmanjka elektrike.

Sestavni del projekta

je

popis,

s

katerim investitor išče več primerljivih ponudb

ali

pa se

odloči za samogradnjo. V obeh primerih naj pripravi terminski plan gradnje in upošteva,
da

je

čas denar.

Kakovostna gradnja brez napak
Stavba mora biti zgrajena brez toplotnih mostov, odlično toplotno izolirana in
zrakotesna. Ključni so detajli gradnje, napak ne sme biti.
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Zidana stavba se razlikuje od montažne, lahka od težke. Posamezne prakse
tradicionalne gradnje,
sNES

je

ki

so samoumevne, se

preprosto napisati, precej težje

je

v

sNES izkažejo kot napake. Nasvete za

narisati detajle, še težje

je

pravilno izvesti.

Zlasti, ker mora biti objekt cenejši in boljši od tradicionalnega.

arhiv Gregor

Najtežje pa

je

popravljati napake, ne pozabite. Gradite namreč zase in za vas

najboljše. Morda

je

je

dobro

le

bolje, da skrbno spremljate dela zunanjih izvajalcev, kot da se učite

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

del na svoji stavbi. Dokumentirajte, fotografirajte, beležite, arhivirajte. Ko pa opazite
napako, takoj opozorite izvajalca, naj jo odpravi. Ne pustite se odpraviti
»tako

je

z

besedami:

še boljše«. Posameznih napak kasneje ni možno opraviti, recimo pomanjkljive

hidroizolacije

ali

slabega tesnjenja proti radonu.

Ne pozabite, da mora vsak izvajalec dokazati ustreznost gradnje. Test zrakotesnosti
pokaže napake na ovoju stavbe, pri vgradnji stavbnega pohištva, pri inštalacijskih
prebojih … Izvajalce pravočasno opozorite, da boste osebno prisostvovali pri vseh
testih, vaš nadzornik tudi.

Samogradnja ali usposobljen izvajalec?
Gradnja stavbe
ki

je

bi jo naredil sam

tako kompleksna in raznolika, da
ali s

si

ne predstavljamo samograditelja,

pomočjo sorodnikov. Zakonodaja dovoljuje, da kljub

samogradnji posamezna dela opravljajo usposobljeni izvajalci.
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Za samogradnjo predlagamo, da zahtevnejše faze opravijo usposobljeni izvajalci,
preprostejša dela pa naredi samograditelj. Primerno je, da vsa dela,

ki

so bistvena za

trdnost in zanesljivost stavbe, vključno toplotni ovoj in ovoj zrakotesnosti, naredijo
usposobljeni izvajalci,

ki

jamčijo za primernost del. Preprostejša opravila, posamezna

zaključna dela brez posegov

v

konstrukcijo, lahko naredijo samograditelji.

Preden se investitor odloči, da bo izvajal posamezna dela
finančni vidik. Za material,

ki

v

samogradnji, naj še preveri

ga vgradi samograditelj, plača poln davek, izvajalec pa

obračuna znižani davek. Večina finančnih spodbud, kreditov in subvencij,

je

na voljo

le,

če dela opravi usposobljeni izvajalec. In ne nazadnje, usposobljeni izvajalec praviloma

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

hitreje opravi dela kot samograditelj.

Pinterest

Moč samogradnje
Samograditelj lahko največ naredi

v

začetni fazi, pri izbiri lokacije, načrtovanju zasnove

stavbe, pri iskanju arhitekta in izbiri izvajalcev in pri kontroli izvedbe. Izkaže se lahko pri
notranji opremi, izdelavi pohištva in možici detajlov,

ki iz

stavbe naredijo dom.

10

03.01.2021

Zurnal24.si

Nedelja, 09:14

Država: Slovenija

Kazalo

8/8

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

Zahtevnejša dela naj prepusti strokovnjakom.
Nikakor pa nismo proti samogradnji enostavnih objektov,

so ob stanovanjski stavbi.

ki

To so nadstrešnice, ograje, kolesarnice, zunanja ureditev in podobno. Veliko bolje, kot
da meče cement

v

mešalec betona in postavlja zidak na zidak.

Še časovnica: montažna hiša, masivna

ali

lahka,

je

vseljiva

šestih, če imate zanesljive izvajalce. Samogradnja? Meri se
rekorderji pa gradijo tudi več kot 20 let. Kakor da

je

treh mesecih, zidana

v
v

v

letih, običajno deset let,

samogradnja način življenja in ne

reševanje stanovanjskih potreb.
je

neodvisni energetski svetovalec

iz

zavoda ZaEnSvet.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Matjaž Valenčič
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Sladoled moraš znati narediti
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Dolgoletni direktor Instituta Jožef Stefan je potegnil črto pod svoje
vodenje največje raziskovalne ustanove v državi in seveda komentiral
aktualno dogajanje.

Odpri galerijo
Institut Jožef Stefan

je

vodil dobrih 15

let,

dlje od kateregakoli predhodnika. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

03.01.2021 ob 09:00

Največji raziskovalni inštitut v Sloveniji, Institut Jožef Stefan, je vodil najdlje v njegovi
zgodovini, več kot 15 let. Konec prejšnjega meseca je dr. Jadran Lenarčič direktorsko mesto
predal nasledniku. Zdaj bo imel nosilec častnih nazivov vitez nacionalnega reda za zasluge
Francije in Italije ter redni profesor ljubljanske univerze več časa za svoje hobije, med
katerimi na prvo mesto postavlja slikanje.

Gorazd Utenkar
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Kot znanstvenik se Lenarčič raziskovalno ukvarja z robotiko. Je aktualna Delova osebnost leta
(za leto 2019), vsak teden pa kot eden od sedmih komentatorjev aktualnega dogajanja
sodeluje tudi na straneh Nedela .

Jadran Lenarčič je aktualna Delova osebnost leta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Petnajst let in pet mesecev ste bili direktor Instituta Jožef Stefan. Kako
nekomu, ki ne ve, s čim se na IJS ukvarjate, predstavili njegov namen?

bi

Ima več namenov ali bolje rečeno poslanstev. Prvo je izvajanje vrhunskih raziskav na visoki
mednarodni ravni, da ustvarja nova znanja za nas in svetovno zakladnico znanj in da se
znanja izmenjujejo. Drugo širše poslanstvo je razvoj tehnologij oziroma uporaba, aplikacija
teh znanj. Kar pomeni prenos znanj v družbo, na primer v gospodarstvo, medicino, šport.
Tretje poslanstvo je razvoj vrhunskih kadrov. Ne samo raziskovalcev, ampak še bolj za to, da
prehajajo v gospodarstvo ali na področje izobraževanja.

Kako pomemben

je

IJS za Slovenijo?
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Po mojem izredno. Je zelo znan tudi mednarodno. Po neki razvrstitvi so nas med 8200
ocenjenimi instituti po svetu postavili na 102. mesto. Pred nami so večinoma specializirani
medicinski instituti, za nami pa recimo sloviti francoski Institut Pasteur. Marsikdo pravi, da
ne delujemo toliko na aplikaciji znanj, vendar je približno polovica naše dejavnosti povezane
z gospodarstvom. V Sloveniji pa je težava, ker ima gospodarstvo v povprečju premajhno
dodano vrednost, da bi veliko vlagalo v raziskave in razvoj.
Po neki razvrstitvi so nas med 8200 ocenjenimi instituti po svetu postavili na 102. mesto.
Pred nami so večinoma specializirani medicinski instituti, za nami pa recimo sloviti
francoski Institut Pasteur.

Za kako veliko institucijo gre?
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Na leto zaposlimo približno 120 ljudi, približno toliko jih gre drugam, tako da je številka vsak
dan drugačna. Trenutno je zaposlenih približno 1070 ljudi, 800 do 850 je raziskovalcev, od teh
skoraj 500 doktorjev znanosti, drugi so v podpornih službah in administraciji. Vedno sem se
trudil, da bi se z administracijo ukvarjalo čim manj ljudi, vendar lahko mirno rečem, da se je
obseg birokracije od leta 2005 podeseteril. Čeprav imamo odličen informacijski sistem,
potrebujemo v administraciji zaradi zunanjih vplivov danes več ljudi.

Predpisi se torej še vedno množijo?
Predpisi se še vedno zelo množijo, so kontradiktorni in pogosto zelo neumni. Birokracija je
neznosna, vendar moram reči, da to ni slovenska posebnost. Ker predavam tudi v Bologni,
vem, da nas Italijani prekašajo.
Mirno lahko rečem, da se

je

obseg birokracije od 2005 podeseteril.

Koliko znaša proračun IJS?
Nekaj več kot 50 milijonov evrov.

Koliko

je

od tega javnih sredstev?
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Odvisno je od tega, kaj štejete za javna sredstva. Neposredno javnih sredstev je približno dve
tretjini proračuna. V tretji tretjini sredstev jih je večina evropskih, drugo so neposredni
naročniki iz gospodarstva in negospodarstva. Tudi evropska sredstva so na neki način javna,
pri naročnikih pa je spet vprašanje, kako pridobivajo denar. Neko gradbeno podjetje dobi na
primer denar za gradnjo cest od države, čeprav sami na ta denar ne gledajo kot na javna
sredstva, saj so ga pridobili na trgu. Skratka, prek projektov agencije za raziskovalno dejavnost
dobimo približno dve tretjini sredstev. Vsa ta sredstva se pridobijo z razpisi, niti evra ne
dobimo brez tekmovanja.

Kaj dobimo za teh približno 35 milijonov javnega denarja?
Dobimo realizirane projekte, ki smo jih predlagali agenciji za raziskovalno dejavnost.
Približno polovica je temeljnih, polovica aplikativnih raziskav.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zakaj so pomembne temeljne raziskave?
Ker prinašajo nova znanja, odkritja, prinašajo možnosti za nove aplikacije. To pa seveda ne
pomeni, da bo nekdo, ki odkrije nekaj novega, to tudi uporabil. Morda bo to odkritje uporabil
nekdo čez 10 ali 15 let. Vendar so temeljne in aplikativne raziskave neločljivo povezane.
Predsednik največjega izraelskega raziskovalnega instituta, na katerem je delalo več kot 60
Nobelovih nagrajencev, je nekoč dejal, da sta znanost in tehnologija ena beseda. Tudi sami
pogosto ne vemo, ali je neka raziskava temeljna ali aplikativna. Malo znano je, na primer, da iz
tako imenovanih temeljnih raziskav dobimo več patentov kot iz aplikativnih. Ker so temeljne
raziskave prebojne.

Doktorat znanosti je najvišji akademski naziv, gotovo je med doktorji znanosti
veliko izrednih, vendar tudi svojeglavih osebnosti. Kako težko je voditi
kolektiv s 500 doktorji znanosti?
Če se držite klasičnih načel vodenja, ne boste prišli daleč. Na IJS je večina zelo inteligentnih,
nadarjenih, vase zaverovanih ljudi. Prepričani so, da so zvezde, kar je prav. Če hočeš imeti
zmagovito ekipo, moraš imeti vase prepričane ljudi. Zato se nisem nikoli držal nekih
predpisanih pravil vodenja. Deloval sem na podlagi intuicije, kolegialnosti, osebnega vpliva.
Vedno sem vse tikal in pričakujem, da me tikajo tudi mlajši kolegi. V znanosti je to v tujini
tako splošna navada.
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Na IJS

je

večina zelo inteligentnih, nadarjenih, vase zaverovanih ljudi.

Tudi sami ste znanstvenik, raziskovalec, profesor. Vodenje instituta pa
prvi pogled birokratsko delo. Vam je bilo sploh izziv?

je

na

Na IJS sem bil že pred doktoratom vodja laboratorija in to ostal deset let. Potem sem bil deset
let vodja odseka in nazadnje direktor. Funkcij si nisem nikoli želel, tudi za direktorja ne bi
kandidiral, če me kolegi ne bi nagovorili. Akademik Boštjan Žekš mi je rekel, da je boljši
direktor tisti, ki si tega mesta ne želi. Takrat sem si rekel, da torej morda niti ne bom tako slab,
in sem kandidiral. Administrativnega dela pa res ne maram.

Kako dolgo ste nameravali ostati na direktorskem mestu?
Morebiti dva mandata.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zakaj ste ostali

tri?

Po prvem se je zdelo nekako normalno, da ostanem še en mandat. Projekti potekajo in nihče
noče prevelikih sprememb. Po prvem mandatu se je začela tudi kriza, vendar je leta 2009 v
znanosti še ni bilo tako čutiti. Grozovita kriza za znanost se je v Sloveniji dejansko začela leta
2012. Sredstva so se zmanjšala za tretjino, sprejeli so zakon o urejanju javnih financ s kupom
restrikcij, na primer glede zaposlovanja in upokojevanja. Takrat smo si res reševali kožo, do
leta 2015. Tega leta se je kriza po svetu večinoma končala, v Sloveniji pa še ne. Zato sem si
zadal, da se bom osebno potrudil izboljšati razmere, jih vrniti v normalo, in se odločil še za
tretji mandat.

Mimogrede,

je

število mandatov na direktorskem položaju omejeno?

Ni. Vendar od ustanovitve IJS leta 1949 ni bil še nihče tako dolgo na direktorskem mestu.

Kaj

bi

izpostavili

v

15 letih vodenja?

Zelo poveden podatek je, da je bilo leta 2005 na IJS 770 zaposlenih, zdaj jih je 1070, skoraj pol
več. Zaradi tega je na institut lahko prišlo veliko mladih, ki drugače ne bi mogli. Potem so
odhajali naprej, v gospodarstvo, kdo tudi v tujino, kjer skoraj vsi ohranjajo povezave z nami …
Mislim, da je to povečanje največji dosežek. Vzpostavili smo nekatere stvari, ki jih prej ni bilo,
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kot sta center za prenos tehnologij, mednarodna pisarna, predvsem pa nam je uspelo povezati
različna področja med seboj. Okrepili smo tudi odnose z javnostjo, teh prej ni bilo v takem
obsegu. Zdaj me ljudje prepoznajo na ulici, ha, ha.

Kakšna

je

sestava IJS?

Imamo 27 oddelkov, mi jim pravimo odseki. Razdeljeni so na devet odsekov fizike in
reaktorske tehnike, devet kemije – materialov, biokemije in okolja – ter na tretje področje,
nekoč smo mu rekli elektronike, ki združuje devet oddelkov informacijske in komunikacijske
tehnologije. To so tri glavna področja. Vrhunski rezultati se rojevajo z njihovim sodelovanjem.
Tako sta mladi kemičarka in fizičarka razvili feromagnetno tekočino, za katero je v znanosti
veljalo, da je ni mogoče narediti. Multidisciplinarnost vidim kot prednost pred
specializiranimi instituti.
Multidisciplinarnost vidim kot prednost pred specializiranimi instituti.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kako ste zadovoljni

z

izbiro naslednika?

Sem zadovoljen, na neki način sem ga tudi nagovarjal, naj kandidira. Mislim, da je sposoben,
vendar bo potreboval nekaj časa, da se vpelje. Tudi sam sem potreboval kakšno leto.

Je

s

popolnoma drugega področja kot

vi.

Ali to vpliva na prioritete?

Dr. Boštjan Zalar je fizik. Sam sem vztrajal, da mora biti moj naslednik fizik. Jaz sem
elektronik, moj predhodnik je bil kemik, zdaj je moral na vrsto priti fizik. Ali to vpliva na
prioritete, težko rečem. Trudil sem se, da bi dal vsem enake možnosti. Tu mislim na področja,
saj sem drugače vedno dajal prednost mladim. Ko gledam nazaj, mislim, da je moj način
vodenja zelo povezan z mojim značajem, prepuščal sem se navdihu. Ugotovil sem tudi, da
včasih narediš najboljše, če ne narediš nič. Sadje mora dozoreti na drevesu, če ga poješ prej, ni
dobro.
Ugotovil sem, da včasih narediš najboljše, če ne narediš nič. Sadje mora dozoreti na
drevesu, če ga poješ prej, ni dobro.
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Tudi za Janeza Drnovška so govorili, da stvar dvakrat premisli, preden ne
naredi nič.
to kar drži. Delal sem po intuiciji. Boštjan ima verjetno druge karakteristike in slog vodje
seveda vpliva na delovanje.
Ja,

Se je izbira vašega naslednika res zavlekla samo zaradi epidemije
koronavirusa?
Res, to je bil edini vzrok. Že lani decembra smo na IJS podprli Boštjana Zalarja. To sicer ne
pomeni kaj dosti, saj direktorja izbere upravni odbor, znanstveni svet, se pravi strokovni
organ, da svoje mnenje, na koncu pa ga potrdi vlada. Razpis bi morali objaviti marca, vendar
je upravni odbor zaradi izbruha epidemije objavo prestavil. Zato sem na mestu kot vršilec
dolžnosti ostal pet mesecev dlje. Poleti smo, ker smo pričakovali, da se lahko pomladne
razmere jeseni ponovijo, vendar opravili vse potrebno in postopke tik pred drugim valom
končali.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V devetčlanski upravni odbor tri predstavnike imenuje neposredno vlada,
tudi drugi člani imajo gotovo svoje politične preference. Kako močno politika
vpliva na izbiro vodstva in sploh na delovanje IJS?
Nova vlada ni imenovala novih predstavnikov. Ko sem postal direktor, sem čutil nekaj
političnega pritiska, drugače pa vpliva ni bilo. Z vsemi politiki sem imel dobre odnose.

Verjetno imate neko politično prepričanje?
Imam, vendar ne ustreza nobeni stranki. Tudi član kakšne stranke nisem bil nikoli.

Bom vprašal drugače. Hodite na volitve?
Ne. Nikoli ne hodim na volitve. To, da ne grem na volitve,

je

zame politično stališče.

Nikoli ne hodim na volitve. To, da ne grem na volitve,

je

zame politično stališče.
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Verjetno ni področja, na katerem zaposleni ne bi bili prepričani, da je prav
njihovo zapostavljeno, podcenjeno, podfinancirano. Kako je s tem v znanosti?
Ko se primerjamo s tujino, vidimo, koliko pametne države vlagajo v znanost, raziskave in
razvoj. Na primer Avstrija. Oni na to področje vlagajo ogromno denarja. Pri nas pa sem nekoč
rekel, da vlaga Slovenija v znanost in tehnološki razvoj toliko, kot stane en Ronaldo . To ni več
res, ker se je Ronaldo medtem podražil in stane veliko več.
Avstrija dosega 120.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, Slovenija nekaj več kot
40.000. Če vračunamo, da imajo višje plače, jim ostane povprečno vsaj 60.000 evrov na
zaposlenega, kar lahko vložijo v razvoj. Pri nas pa povprečno ostane za razvoj skoraj nič. Edini
mogoč izhod bi bil, da bi pri nas vlagali več javnih sredstev, kar bi spodbudilo razvoj. V
institute in univerze bi torej morali vlagati več kot Avstrijci, če bi jih hoteli doseči.

Koliko denarja nameni za znanost Slovenija?
V znanost, financirano prek raziskovalne agencije, približno 200 milijonov evrov na leto.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Koliko pa

bi

po vašem morali?

Če bi se hoteli primerjati z Avstrijci, vsaj štirikrat več. Vendar to ne gre čez noč. Morali bi
začeti sistematično vlagati na to področje, v celoten znanstvenoraziskovalni sistem. In
moramo ustvariti izmenjavo z gospodarstvom ter drugimi deli družbe. Imamo na primer
»strokovnjake«, ki menijo, da bi morala biti znanost samo aplikativna. To je tako, kot da bi
hoteli igrati nogomet brez treninga. Gre za popolno blodnjo. V enem letu poješ svoj sladoled
in ga nimaš več. Sladoled moraš znati narediti. Poleg tega znanost ni samo
naravoslovnotehniška. Je tudi jezikoslovje, zgodovina …

Strokovno se ukvarjate predvsem z robotiko. Koliko časa ste
lahko namenili strokovnemu delu?

v

zadnjih 15 letih

Razen urejanja in pisanja knjig ter posameznih poglavij nič. Preden sem postal direktor, sem
imel tudi nekaj doktorskih študentov, zato sem bil z njimi do konca njihovega študija, potem
pa novih nisem več sprejemal. Ko sem postal direktor, sem mislil, da si bom vzel kakšen dan
na teden za delo s študenti, vendar sem se že po treh tednih odločil, da bom vso svojo energijo
posvetil vodenju IJS.
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Na IJS je delal, že preden je diplomiral, njegovo raziskovalno področje je robotika. FOTO: Blaž Samec/Delo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Robotika v povezavi z umetno inteligenco zaradi hitrega razvoja povzroča
vedno večjo zaskrbljenost. Upravičeno?
Ne. Ni se treba bati robotov ali umetne inteligence, ampak ljudi. Marsikaj, tako kot jedrska
energija, se lahko uporabi v boju za prevlado.

Veliko se govori o robotizaciji vojn. Je kaj takšnega, kot je podton filmov o
Terminatorju se pravi upor strojev, mogoč scenarij za prihodnost ali čista
fikcija?
,

Trenutno je to čista fikcija. Roboti so na ravni robotskih sesalnikov za prah. Kaj nam lahko
naredi hudega? To je današnja raven robotov in še zelo dolgo bo tako. Rad bi povedal še to, da
pri poimenovanju umetne inteligence izraz inteligenca ni najbolj posrečen, kar pravijo tudi
kolegi s tega področja. Inteligence v smislu človeške ali drugih živih bitij v njej ni. Gre za
pristope, algoritme, postopke, ki navidezno tako delujejo.

Nam bodo roboti samo olajšali delo ali se bo kapital z njimi odkrižal
nezanesljivih, nehvaležnih, zabušantskih delavcev in nas vse poslal na zavod
za zaposlovanje, kar nekateri napovedujejo kot posledico tako imenovane
četrte industrijske revolucije?
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To se zagotovo ne bo zgodilo. To je približno tako, kot da bi vsi izgubili službo zaradi šivalnih
strojev. Treba je razumeti, da so roboti samo orodje, zaradi katerega lahko naredimo več, bolj
kakovostno, porabimo manj materiala, manj onesnažujemo okolje … V proizvodnji jih
ponavadi uporabljamo tam, kjer človek ne more delati ali je zanj nevarno, škodljivo. Tovarna
prihodnosti je simbioza človeka in stroja. Človek bo vedno odločilen, robot bo pomagal.
Robot bi zlorabil človeka samo v primeru, če bi imel v ozadju človeka, ki bi hotel zlorabiti
človeka.
Robot bi zlorabil človeka samo v primeru, če bi imel v ozadju človeka, ki bi hotel zlorabiti
človeka.

Znanstveniki z IJS so precej vključeni v sledenje in napovedovanje poteka
epidemije covida-19. Ste si že izračunali, kdaj boste prišli na vrsto za cepljenje?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

To bi res rad vedel. Če bi lahko, bi šel prvi. Me pa grabi panika, kako bodo to izvedli. Strašno
se bojim kaosa.

Kako gledate na nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, kot so
prekinitev šolanja oziroma šolanje na daljavo, policijska ura, ki traja tretjino
dneva, prepoved prehajanja med občinami?
Brez pametnih ukrepov bi bilo zdaj zelo hudo. Imeli bi tisoče žrtev, resno bi zbolevali tudi
mlajši, ki bi čutili posledice vse življenje. Dokler ne bo množičnega cepljenja, ni druge
obrambe kot medsebojna razdalja, nošenje mask in higiena rok. Če bi se ljudje držali tega, ne
bi potrebovali drugih ukrepov. Sem pa večkrat podvomil o smiselnosti nekaterih ukrepov in o
tem, na podlagi katerih podatkov so jih sploh sprejeli.
Večkrat sem podvomil o smiselnosti nekaterih ukrepov in o tem, na podlagi katerih
podatkov so jih sploh sprejeli.

Kaj boste počeli zdaj, ko niste več šef?
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Zdaj sem nazaj v raziskovalnem odseku E1 – za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. In s
starimi kolegi iz tujine, ki so že ugotovili, da nisem več direktor, sodelujem pri pripravi ene od
treh največjih svetovnih konferenc s tega področja. Predvidoma bo decembra 2021 v
Ljubljani.

Kaj pa zasebno? Vnuki, šport, slikarstvo?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Poskušal se bom vrniti v slikanje, pobarvati vse okoli sebe. Od leta 2008 nisem slikal in
Božiček mi je prinesel nekaj kil barve, saj se mi je je v preteklih letih veliko posušilo.

22

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

03.01.2021
Sunday, 20:46
Nedelja,

Kazalo

https://www.sta.si/2851061/sibek-potresni-sunek-v-...

1/1

Šibek potresni sunek v bližini Mokronoga
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 18.11 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,3. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 54 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Mokronoga.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili posamezni prebivalci Mokronoga, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.
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Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 12. 2020
ter 1., 2. in 3. 1. 2021)
Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o dnevni koronski statistiki pri nas, o morebitnem vračanju otrok v vrtce in
šole v začetku januarja in o napovedanem množičnem testiranju v zdravstvenih domovih po vsej državi. Poročale so tudi
o odprtju slovenskih smučišč in dveh šibkejših potresih na območju Ljubljane in Idrije v soboto.
Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o tem, da so po podatkih sledilnika za covid-19 v soboto potrdili 725 okužb z
novim koronavirusom, umrlo pa je 29 oseb. O vsakodnevni koronski statistiki v zadnjih dneh sta sicer poročali tudi
hrvaška tiskovna agencija Hina in italijanska tiskovna agencija Ansa.
Tanjug je poročal o tem, da se prihodnji teden vse šole in vrtci v Sloveniji še ne bodo odprli. Po besedah ministrice za
izobraževanje Simone Kustec bi se sicer to morda lahko zgodilo 11. januarja. Otroci s posebnimi potrebami pa se bodo v
šole in zavode vrnili 5. januarja.
Tanjug je povzel poročanje STA o tvitih premierja Janeza Janše in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kjer so
sporočili, da je uporaba šestega odmerka cepiva proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha dovoljena,
če po odvzemu petih odmerkov ostane cepiva vsaj še za en odmerek.
Hina pa je pisala o optimizmu premierja Janeza Janše glede konca epidemije v Sloveniji v letu 2021 in o dobrih obetih
glede delovanja vlade. Ob tem so dodali, da je Janša za prihodnji teden napovedal množično testiranje z antigenskimi
testi v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji ter cepljenje zdravstvenih delavcev in zaposlenih v kritični infrastrukturi. O
tem je poročal tudi Tanjug.
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Hina je poročala tudi o odprtju slovenskih smučišč. Zapisali so, da je od 1. januarja smuka dovoljena osebam z
negativnim testom na novi koronavirus. Test sicer ne sme biti starejši od 24 ur, opravljen pa mora biti v Sloveniji. O tem
sta poročali tudi Tanjug in Ansa.
Tanjug je poročal o tem, da je Slovenija v soboto na petih mejnih prehodih s Hrvaško in brniškem letališču aktivirala
postaje za hitro testiranje na novi koronavirus.
Hina in Tanjug sta poročala o tem, da so v soboto zjutraj v Sloveniji zabeležili dva šibkejša potresa. Prvi je bil zabeležen
v bližini Ljubljane z magnitudo 1,0, drugi pa v bližini Idrije z magnitudo 1,1.
Ansa je poročala o tem, da so v četrtek ponovno zagnali slovensko Nuklearno elektrarno Krško (Nek) po tem, ko je bila
po potresu na Hrvaškem samodejno ustavljena. O tem je poročal tudi Tanjug, ki je dodal, da je inšpekcijski pregled
pokazal, da Nek zaradi potresa ni utrpel škode.
Ansa je poročala o tem, da je italijanski predsednik Sergio Mattarella v novoletni poslanici pozdravil razglasitev Gorice in
Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025. Ob tem je dejal, da gre za signal, da sta Italija in Slovenija razvili
dobre odnose.
Hina je poročala o tem, da je v 82. letu starosti umrl znani slovenski dramatik in gledališki režiser Dušan Jovanović, ki je
bil med drugim tudi prejemnik najvišjih državnih nagrad.
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Romana Špende
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min

Duol: zastoj
industrijo

je

omilil prirast poslov za

“V naši osnovni dejavnosti, to je področje gradnje športne infrastrukture, smo doživeli
dvajsetodstotni upad,” poslovanje podjetja Duol, ki izdeluje in montira napihljive dvorane, v
minulem letu komentira direktor Dušan Olaj. “A ne gre za upad v smislu izgubljenih poslov,
ampak so to posli, ki bodo počakali na boljše čase in obdobje, ko se bodo naše stranke izvlekle
iz koronakrize.”
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Eden od lanskih Duolovih večjih projektov je bila hala za motokros v Avstraliji. (Foto: Duol)

Po negotovem spomladanskem obdobju, ko niso vedeli, kdaj bodo lahko izvedli projekte po že podpisanih
pogodbah, je Duol, ki je bil v preteklosti zaradi hitre rasti nominiran za regijsko gazelo, v drugi polovici leta
delal normalno. Če je na področju športne infrastrukture, ki se je zaradi covida-19 razmeroma hitro zaprla,
prišlo do zastoja, pa so v podjetju dosegli velik prirast poslov za industrijo. »Že pred nekaj leti smo se
preusmerili v industrijo, v postavljanje velikih industrijskih napihljivih hal, kar je bila v lanskem letu naša
prednost,« pove Dušan Olaj. Balonske hale so bistveno cenejša investicija kot fiksni objekti, tudi hitreje se
jih postavi, poleg tega industrija v koronakrizi ne trpi toliko kot storitvene dejavnosti. Investicijski cikli,
posebno v naftnem in plinskem sektorju, za katerega Duol precej dela, so razmeroma normalni.

Rešitev

v

globalizaciji poslovanja

»Kriza v letih 1998 in 2008 nas je naučila kriznega razmišljanja, da bi se izognili takim težavam, smo
globalizirali poslovanje. Danes delamo na več kot 60 trgih na vseh celinah sveta,« nadaljuje Olaj. V
minulem letu so podjetje reševali predvsem projekti v Avstraliji in Afriki. Del pogodb, ki naj bi jih realizirali v
glavni sezoni, med avgustom in oktobrom, jim je uspelo izvesti, vseh pa ne, predvsem ne tistih v evropskih
državah, ki jih je hudo prizadela kriza. Na nekaj trgih zahodne Evrope, denimo v Nemčiji in Veliki Britaniji,
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je Duol imel razmeroma uspešno leto, na drugih, kot sta Francija in Italija, pa je bil upad poslov precejšen.
Ti projekti so prestavljeni v letošnje leto, zelo malo je izgubljenih, poudarja Olaj in izpostavi velik prirast
pogodb v zalivskih državah, kjer so naredili nekaj prestižnih projektov. Aktualne so postale tudi afriške
države, na Kitajsko pa podjetje navkljub obetavnim referencam za zdaj še ni seglo resno, ker se

ji

niso

utegnili posvečati toliko kot drugim oddaljenim trgom. »Predvsem smo bili zelo zasedeni z drugimi projekti,
ob tem smo morali krepko spremeniti poslovni model, od dela na domu in posledično novih protokolov,
vezanih na kontaktiranje strank, do marketinga, ki se v celoti spreminja, ko nimaš osebnih stikov, zaradi
omejitev potovanj pa poskusno vpeljujemo montažo in servis na daljavo prek videopovezave.«
Lanski poslovni rezultat bo kljub oteženemu poslovanju boljši kot predlanski, ko so imeli nekaj več kot 8
milijonov evrov realizacije s pozitivnim izidom. Dobiček bo nekajkrat višji kot leto poprej, tudi zaradi tega,
ker podjetje na oddaljenih trgih zasluži več kot na bližnjih, saj je konkurenca na njih manjša. »Zelo mirno
spimo, vsaj za polovico letošnjega leta imamo dela več kot dovolj, ob tem da vemo, kateri projekti nas
čakajo, in da vsako leto računamo na še dodatne,« pove direktor. »Ostaja pa veliko vprašanje, kaj bo s
koronakrizo in kakšne omejitve še bodo na ta račun. Zato stabiliziramo nabavne vire, saj imamo z
zagotavljanjem kontinuitete nabav več skrbi kakor s potencialnimi kupci. Če gre neka industrija v
posamezni državi v zaprtje ali so zaprti naši dobavitelji, ostanemo na suhem. Zadeve rešujemo s širjenjem
dobaviteljske verige, kjer se da, pa tudi z zalogami, ki jih kopičimo za zagotovljene projekte. Zaloge iz
naslova poslovanja niso ravno zaželene, dražje pride vse skupaj, vendar nimamo izbire.«

Potencialni kitajski kupec opreznejši
Že nekaj časa je slišati, da se za nakup Duola zanimajo Kitajci, kar potrdi tudi Dušan Olaj, a pristavi, da je
potencialnega kupca koronakriza naredila bolj opreznega. »Stvari v Evropi niso več tako jasne kot takrat,
ko je bila z njegove strani prvič izražena želja. Še vedno smo v stikih. Na podlagi podpisane pogodbe o
nerazkrivanju podatkov nam pošiljajo zahtevke za podatke in vprašalnike, smo pa bistveno dlje od
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

možnosti nakupa, kot smo bili pred sedmimi ali osmimi meseci. Je pa pomembno poudariti, da nismo mi
tisti, ki si želimo prodati, ampak so Kitajci tisti, ki nas želijo kupiti. Mislim, da nas z enim očesom opazujejo,
mi pa čakamo na naslednji korak. Če se ta ne bo zgodil, ne bo nič slabše. Jaz pravim: kasneje ko nas
bodo kupili, dražje nas bodo kupili.«

Projekt razvoja habitatov na Marsu poteka naprej
Kaj se bo dogajalo z vesoljskim programom, v katerem Duol z Evropsko vesoljsko agencijo in Naso
sodeluje s projektom habitatov za Mars, je težko napovedati. V podjetju projekt razvijajo naprej, vendar
se prvotno postavljeni roki oziroma smele napovedi, da bo prva človeška posadka na Mars odpotovala
leta 2028, krepko odmikajo. Kljub temu poteka interdisciplinarni razvoj, v katerem sodelujejo številna
podjetja, preizkušajo se materiali in iščejo rešitve, povedo v Duolu.
Duol

napihljive hale

gazela

Dušan Olaj

POŠLJI KOMENTAR

POŠLJI POPRAVEK
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Med potresom na
vrhu Nebotičnika?
s potresi v Posočju
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Za izjemo

v centru

mesta velja 70 metrov visok Nebotičnik, ki kljub temu
da je bil zgrajen leta 1933, sodi med najbolj potresno
varne stavbe

v Ljubljani.
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