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Zveza Strojnih Inženirjev Slovenije

Največja prireditev za iskanje novih 
sodelavcev in gradnjo blagovne 
znamke v Sloveniji

Mit Slim 2013

Smart - sejem za avtomatizacijo

Dnevi strojništva

ŠTUDENTSKI POGLEDI

3D karakterizacija obrabe rezalnega 
orodja pri procesu struženja

V SREDIŠČU

Intervju - prof. dr. Branko Širok

Whaylayer II - naravni materiali za 
razvoj trajnostne embalaže

SITHOK

SVETOVALEC

Karierni centri Univerze v Ljubljani

JEZIKOVNI ODTENKI

USODNA NIT

Na naslovnici: “Inženirski načrt - strojništvo”,  
zveza-zsis.si
Odgovorni urednik: Iztok Golobič
Urednica: Andreja Cigale
Tehnični urednik: Žiga Zadnik
Informacije so točne v času tiska.  
Preverite www.zveza-zsis.si za posodobitve. 

Svet strojništva (ISSN-1855-6493), revija, je vpisana v 
razvid medijev, ki ga vodi Ministerstvo za kulturo RS, pod 
zaporedno številko 872.

Revija je brezplačna za člane Zveza strojnih inženirjev 
Slovenije, podjetja, izobraževalne ustanove in drugo 
zainteresirano javnost na območju Republike Slovenije.
Objavljeni avtorski prispevki v promocijskem delu revije Svet 
Strojništva izražajo mnenja in stališča avtorjev in ne izražajo 
nujno tudi mnenja uredniškega odbora ali izdajatelja.
Revija Svet strojništva je dosegljiva tudi na internetni strani v 
elektronski obliki pod www.zveza-zsis/svetstrojništva.
Copyright © Svet strojništva

Avtorske pravice za revijo Svet strojništva so last izdajatelja. 
Uporabniki lahko prenašajo in razmnožujejo vsebino zgolj v 
informativne namene, ob pisnem soglasju izdajatelja.

UVODNIK

Po nekajletnem premoru je ponovno pred vami 
revija Svet strojništva. Tokrat v novi preobleki in upam, 
da vam bo prirasla k srcu. Poleg tiskane bo tudi spletna 
verzija na naslovu www.zveza-zsis.si/svetstrojnistva/. 
Združevala naj bi zrelo preudarnost in mladostno zagnanost 
slovenskega prostora. Predstavljala naj bi dosežke in naboj 
strojništva v vsej mavrični paleti odtenkov -  od študenta do 
inženirja, raziskovalca/profesorja, od iskalca do ponudnika 
zaposlitve, od prvih korakov do spominov – s skupnim 
imenovalcem svet strojniŠtva. 

Večji vpliv inženirstva in s tem strojništva v družbi, 
učinkovitejše ustvarjanje pogojev življenja in rasti 
zadovoljnega sožitja generacije otrok, mož in dedkov temelji 
na prenosu izkušenj in znanja, vseživljenjskega izobraževanja 
in tudi timskega dela, odrekanja in osebnostne rasti ob delu 
v strokovnih društvih in združenjih. 

Svet strojništva prinaša koristne informacije za vse, ki se 
poklicno ali ljubiteljsko srečujejo s tehniko in tehnologijo, ki 
jih privlači moč inženirstva, je gradivo za vse, ki uresničujejo 
sanje doseči nemogoče, tako na področju bio-, info- in 
nanotehnologij ter ekoprocesnoenergijskih tehnologij v 
luči vse bolj dovzetne družbene odgovornosti za odgovorni 
trajnostni razvoj. 

Seveda pa se moram zahvaliti glavni urednici, ga. Andreji, 
za njen pogum, znanje in vloženi prosti čas, ko obilico 
organizacijskih težav pri ponovnem razcvetu revije 
premaguje z nasmejanim obrazom.

Srečno Svet strojništva!

prof. dr. Iztok Golobič
predsednik Zveze strojnih inženirjev Slovenije
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Predhodnica Zveze 
strojnih inženirjev 
Slovenije je Zveza 
strojnih inženirjev in 
tehnikov Slovenije 
(ZSITS). Ustanovljena 
je bila leta 1961 na 
pobudo prof. Alberta 
Strune. Že takrat je ZSITS 
dobila organizacijsko 
strukturo - obliko 
povezave krajevnih in 
strokovnih društev v 
krovno Zvezo. V letu 
2002 se je Zveza strojnih 
inženirjev in tehnikov 
preimenovala v Zvezo 
strojnih inženirjev 
Slovenije (ZSIS), pri 
čemer se je status vseh 
članic Zveze ohranil. 

Danes ZSIS združuje 
pod svoje okrilje 15 
članic. Zveza strojnih 
inženirjev Slovenije 
samostojno ali prek 
svojih članic sodeluje 
z izobraževalnimi, 
razvojnimi in 
raziskovalnimi 
organizacijami, z 
zbornicami in drugimi 
organizacijami in 
institucijami.
     www.zveza-zsis.si

Predstavitev;
ZSIS - Zveza strojnih 
inženirjev Slovenije

Vizija Zveze je postati in obdržati 
prepoznavno vlogo stroke, prakse in 
znanosti na področju strojništva in 
vseh iz tega razvitih področij. 

Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, 
izobraževanje in izmenjava izkušenj 
med društvi in njihovimi člani s pomočjo 
organizacije posvetovanj, konferenc 
izobraževanj, delavnic ter nenehnim 
informiranjem in sledenjem tehničnega in 
tehnološkega razvoja dejavnosti v okviru 
bogatega področja strojništva. 

Zveza za namene pospeševanja in uveljavljanja 
strojne stroke in strokovnosti sodeluje tudi z 
drugimi zvezami in organizacijami izven meja 
Slovenije. 

Največja prireditev za 
iskanje novih sodelavcev in 
gradnjo blagovne znamke 
delodajalca v Sloveniji!
Zaposlitveni sejem MOJE DELO je karierno-
zaposlitveni sejem pod okriljem portala 
MojeDelo.com v Sloveniji, predhodno znan 
pod imenom Kariera. Namen sejma je, da se 
najboljši delodajalci na trgu dela povežejo z 
najboljšimi kandidati. Na odmevni prireditvi  
bo več kot 100 privlačnih slovenskih in tujih 
delodajalcev, izobraževalna podjetja in drugi 
ponudniki produktov in storitev, ki jih iskalec 
zaposlitve potrebuje.

Za obiskovalce sejma je to 
priložnost za spoznavanje 
delodajalcev in iskalcev 
dela, hkrati pa tudi 
možnost za pridobivanje 
novih znanj o iskanju 
zaposlitve, gradnji kariere 
in pridobivanje napotkov 
za življenjski uspeh. 
Podjetja, ki želijo, da jih 
trg dela še bolje spozna, 
se bodo predstavila s 
serijo predavanj Karierne 
možnosti v podjetjih. Vstop na vsa predavanja 
bo prost. Sejem bo ponujal tudi ostale 
priložnosti za uspešno kariero, med drugim bo 
zagotovljeno brezplačno svetovanje o pripravi 
življenjepisa vsem, ki bodo to želeli.

Sejem bo letos potekal v sredo, 23. oktobra 
in v četrtek, 24. oktobra na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, kjer bo istočasno 
potekala tudi Študentska arena, kar v praksi 
pomeni še več iskalcev prve zaposlitve.

Več informacij in seznam delodajalcev na: http://
www.kariernisejem.com/

Vir: http://www.kariernisejem.com/

INFORMATOR INFORMATOR
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Mednarodna 
konferenca 
ManageMent 
of innovative 
technologies & 
sustainable life in 
Manufacturing

Joško VALENTINČIČ, 
Davorin KRAMAR, Marko 
JERMAN, Izidor SABOTIN, 
Teja JUVAN
Fakulteta za strojništvo, 
Univerza v Ljubljani,

Mednarodna konferenca 
na temo inovativnosti 
in trajnostnega razvoja 
tehnologij se je odvijala 
konec septembra 2013 
na slovenski obali, 
natančneje v Fiesi 
(http://lab.fs.uni-lj.
si/lat/uploads/mit-
slim2013). V ta namen 

sta bili združeni dve 
konferenci in sicer 12. 
mednarodna konferenca 

z naslovom Management 
of Inovative Technologies 
in 4. mednarodna 
konferenca z naslovom 
Sustainable Life in 
Manufacturing. Glede 
na položaj svetovnega 
gospodarstva je bil 
sklop obeh tematik 
skrajno posrečen, saj 
lahko le inovativnost 
pri reševanju aktualnih 
problematik dá 
nove paradigme 
za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja 
celotne družbe. 

Prejšnja konferenca 
MIT&SLIM je bila v 
znamenju aktualnega 
ekonomskega dogajanja 
v svetu, ki ga lahko 
povzamemo s (pre)veliko 
gospodarsko rastjo in 
posledičnim kolapsom. 
Vodilne tematike 
preteklih konferenc so 
se dotikale raziskovanja 
tehnoloških inovacij in 
managementa tehnologij 
z multidisciplinarne 
perspektive. Predvsem 
poudarek na 
multidisciplinarnosti 
predstavlja edinstven 

doprinos preteklih 
enajstih konferenc – 
združevanje akademske 

sfere in strokovnjakov 
z različnih področij z 
namenom izmenjave 
idej, znanj in izkušenj, 
ki lahko pomembno 
vplivajo na potek 
interdisciplinarnih 
raziskav ter spodbujajo 
inovacije v praksi.  

Tematike človeškega 
dejavnika, »tehnozofije« 
(modre uporabe 
tehnologije) in 
trajnostnega vidika 
predstavljajo poglavitna 
interesna področja 
večine udeležencev 
konference. V 
času nadaljevanja 
gospodarske recesije, 
finančnih in okoljskih 
izzivov so omenjene 
tematike MIT&SLIM  
konference še posebej 
pomembne in aktualne.  

S čudovito kuliso 
slovenske obale v Fiesi, 
bližnjima mejama 
s Hrvaško in Italijo 
ter znotraj z avtom 
dostopnih razdalj do 
drugih evropski držav, 
predstavlja domovanje 

konference stično točko, 
kjer se srečajo različne 
kulture. Podobno 
kulturni raznolikosti 
udeležencev je program 
konference zaobjemal 
področja različnih 
disciplin, interesov in 
perspektiv. 

“Cilj konference je 
bil ustvariti ideje in 
smernice, ki lahko 
pripomorejo k izhodu 
iz ekonomske krize 
v industrijskem in 
ekonomske sektorju 
ter lokalni in širši 
skupnosti nasploh.”

Glavne teme konference:
• kreativno razmišljanje, 
inovativnost, 
optimizacija, 
management in 
marketing,
• trajnostna proizvodnja,
• mikrotehnologije.

INFORMATOR: MIT SLIM 2013
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Konferenca je 
bila organizirana 
pod znanstvenim 
pokroviteljstvom prof. 
dr. Mihaela Junkarja 
(LAT – Laboratorij 
za alternativne 
tehnologije) in prof. 
dr. Janeza Kopača 
(LABOD – Laboratorij 
za odrezavanje) s 
Fakultete za strojništvo 
Univerze v Ljubljani, 
Paula Levyja z Univerze 
v Brightonu in doc. dr. 
Oguza Çolaka z Univerze 
Suleyman Demirel iz 
Turčije. Znanstveniki, 
raziskovalci, menedžerji 
in gospodarstveniki so 
na konferenci predstavili 
svoje poglede in 
dognanja na zgoraj 
navedenih področjih. 
Od znanstvenih 
področij je bilo najbolj 
množično zastopano 
strojništvo, ki je zaradi 
multidisciplinarnega 
značaja konference 
razširjeno na druga 
področja, kot sta na 
primer menedžment in 
kemijsko inženirstvo.

teMatski govorniki

“Temeljne smernice 
konference so 
postavili trije 
tematski govorniki in 
sicer Paul Levy, Elvis 
Halilivić, Friedrich 
Bleicher in Joel Rech. 
“

Paul levy je govoril 
o pomembnosti 
upoštevanja časovnega 
kontinuuma »preteklost, 
sedanjost in prihodnost« 
kot enega temeljnih 
konceptov za nastanek 
in uveljavitev inovacije 
na trgu. Pri tem se 
pogosto zanemarja 
aspekt preteklosti 
pri odločitvah za 
prihodnost. To velikokrat 
povzroči tipične napake 
in pomanjkljivosti, s 
katerimi se soočimo 
šele v prihodnosti, 
vendar bi se jim lahko 
izognili z doslednjim 
poznavanjem 
preteklosti, ki nas je 
navsezadnje motivirala 
za inovacijo. Glavni 
razlog je prezaposlenost 
vodilnih akterjev in 
menedžerjev, ki vodi do 
zanemarjanja preteklosti 
in posledično do večje 
verjetnosti občutenja 
napak v prihodnosti. 
V tem kontekstu je 
zanimiva alegorija tega 
koncepta z metalcem 
kopja. Ta za uspešen 
izmet kopja v zastavljeni 
cilj prihodnosti najprej 
seže nazaj (v svojo 
preteklost), zamahne 
čez glavo (v svojo 
sedanjost), kjer kopje 
(utelešenje svoje 
inovativne ideje) izvrže v 
želeni cilj prihodnosti.

elvis halilović je 
mlad nadobuden 
industrijski oblikovalec, 

ki je svojo podjetniško 
idejo, leseno kamero 
obskura, predstavil 
na znanem spletnem 
portalu Kickstarter 
(http://www.kickstarter.
com/projects/ondu-/
ondu-pinhole-cameras). 
Pričakovani znesek za 
ustanovitev podjetja 
in začetek proizvodnje 
je bil 10.000 EUR, v 
enem mesecu je za 
svoj proizvod uspel 
navdušiti prek 1000 ljudi 
po vsem svetu in zbrati 
prek 100.000 EUR. Na 
konferenci je na kratko 
predstavil projekt in pri 
tem poudaril pomen 
časovnega kontinuuma, 
ki je obrodil obilne 
sadove v prihodnosti, v 
kateri smo sedaj.

friedrich bleicher 
je profesor na Tehniški 
univerzi na Dunaju 
(TUW) in vodja 
Inštituta za proizvodno 
inženirstvo in lasersko 
tehnologijo. V svojem 
govoru je predstavil 

dejavnosti inštituta in 
implementacijo novih 
tehnologij v prakso. 
Glavna tema njegove 
predstavitve je bila 
novo razvita tehnologija 
izboljšanja obstojnosti 
orodij za preoblikovanje 
pločevine s t. i. 
strojnim tolčenjem s 
kladivom (machine 
hammer peening). 
Tehnologija omogoča 
izboljšanje lastnosti 
orodja predvsem 
površinskega sloja, ki je 
med preoblikovanjem 
najbolj obremenjen. 
Med drugim omogoča 
vnos tlačnih napetosti 
in povečanje trdote 
površine orodja in 
izboljšanje triboloških 
lastnosti z zmanjšanjem 
hrapavosti površine 
orodja do zrcalne 
kakovosti. Poleg tega 
je s to tehnologijo 
mogoče v površinski sloj 
vnesti karbidne delce, 
ki še dodatno izboljšajo 
tribološke razmere in 
obstojnost orodja.

Slika 1. Udeleženci zbrani v konferenčni dvorani na 
konferenci MIT&SLIM 2011; (Foto: M. Cvjetičanin).

INFORMATOR: MIT SLIM 2013INFORMATOR: MIT SLIM 2013
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joel rech prihaja 
z univerze v Lionu. 
Predstavil je učinkovito 
sodelovanje 
znanstvenih inštitucij 
s prakso in primer 
sodelovanja z 
avtomobilsko industrijo 
z glavnim ciljem 
zmanjšanja vliva 
kovinskopredelovalne 
industrije na okolje. 
Konkretna študija 
temelji na raziskavah 
vpliva uporabe 
minimalne količine 
hladilno-mazalnih 
sredstev na koeficient 
trenja in adhezijo 
materiala na orodje 
pri mehanski obdelavi 
aluminijastih zlitin z 
različnimi orodji. Vse 
našteto vodi k bolj 
‘zeleni’ proizvodnji. 
Hladilno-mazalna 
sredstva so glavni 
onesnaževalec okolja, 
koeficient trenja in 
adhezija pa odločilno 
vplivata na porabo 
energije in obrabo 
orodij.  

ZAKLJUČEK

Interdisciplinarno 
druženje različnih 
profilov ljudi vedno 
poteka v sproščenem, 
prijetnem in 
prijateljskem vzdušju. 
Večina udeležencev se 
vsaki dve leti vrača na 
konferenco in vedno z 
veseljem priložijo svoj 
kamenček v nastajajoči 
mozaik. 

Vse podrobnosti vam bo 
z veseljem razložila 
teja juvan, ki 
je dosegljiva na 
e-poštnem naslovu 

teja.juvan@fs.uni-lj.si 

ali na telefonu 

01 4771 735.

SMART – SEJEM ZA INDUSTRIJSKO 
AVTOMATIZACIJO

LINZ, 01. 10.-03. 10. 2013

Sejem, ki poteka vsaki 2 leti, se bo 1. oktobra 2013 odprl 
v Design Centru v Linzu. Gre za vodilni avstrijski sejem s 
področja industrijske avtomatizacije SMART. V središču 
pozornosti bodo najnovejše rešitve, trendi in strokovna 
predavanja z različnih področij avtomatizacije, zato je 
sejem SMART pravo mesto za prikaz in ogled izdelkov. Več 
informacij najde na: http://linz.smart-automation.at/en/
index.html.

Vir: http://linz.smart-automation.at/en/index.html

INFORMATOR: SMART

Slika 2. Na poti na konferenčno večerjo v 
Strunjan leta 2011 (Foto: M. Cvjetičanin)
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DNEVI 
STROJNIŠTVA

“Tehniški muzej Slo-
venije v Bistri pri Vrhniki 
v sodelovanju s Fakulteto 
za strojništvo v Lju-
bljani predstavlja Dneve 
strojništva, ki bodo po-
tekali:”

24. september 2013 ob 09:00, 
25. september 2013 ob 09:00, 
26. september 2013 ob 09:00, 
27. september 2013 ob 09:00, 
29. september 2013 ob 11:00

S to prireditvijo želijo sodelavci Fakultete za 
strojništvo  učenkam in učencem, dijakinjam in 
dijakom ter zainteresiranim posameznikom približati 
možnosti in priložnosti za udejstvovanje pri ust-
varjalnem in inovativnem premagovanju izzivov 

prihodnosti ter jim ponuditi vpogled v privlačen svet 
inženirskega ustvarjanja. V okviru Dni strojništva 
bodo predstavili izjemne projekte, ki so plod dela 
študentk in študentov Fakultete za strojništvo ter 
zanimive izdelke, razvite v času študija. Pripravili 
so številne zanimivosti o laserskem merjenju in 

samodejnem izdelovanju zahtevnih tridimenzion-
alnih oblik, mobilnih robotih, brezpilotnih letalih, o 
infrardeči termografiji, strojnem vidu, programiranju 
hidravličnih komponent, robotski košarki, vibracijah, 
simulaciji varjenja, laserskem označevanju in mnogih 
drugih razburljivih tehnologijah.

“Vsi predstavljeni projekti so rezultat 
uspešnega sodelovanja med študenti in 
profesorji Fakultete za strojništvo Univerze 
v Ljubljani, ki s svojimi dosežki na medn-
arodnih tekmovanjih prispevajo k večji pre-
poznavnosti slovenskih tehničnih inovacij. 
Strojništvo je izziv, ki ponuja veliko možnosti 
za udejstvovanje in priložnosti za izdelavo 
kreativnih rešitev. Vabimo vas, da se na 
Dnevnih strojništva v to tudi sami prepričate.”

 Vir: http://www.tms.si/index.php?e_id=241

INFORMATOR: SMART INFORMATOR: DNEVI STROJNIŠTVA
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PREDSTAVITEV

si
“Obdelovalnost 
materiala lahko v 
splošnem razumemo 
kot pojem za 
sposobnost 
obdelave materiala. 
Pojem obdelovalnost 
se v najširšem 
smislu navezuje 
na vse načine 
mehanske obdelave, 
torej pokriva 
tudi obdelavo z 
odrezavanjem. “

en
“Machinability of 
the material can 
be understand 
generally as a 

concept for defining 
capability of material 
machining. 
In the broadest 
sense, the concept 
of machinability 
refers to all ways 
of mechanical 
treatment, therefore 
it covers also 
machining with 
cutting.“

Tako imenovano 
ime odrezovalnost 
uporabljamo v 
večini primerov, 
kjer se poslužujemo 
obdelave materiala z 
odrezavanjem. Taka 
definicija je sicer na 
videz povsem jasna, 
vendar jo je težko 
podrobneje določiti, 

zlasti pa meriti. V 
odrezovalnih procesih 
produktivnosti in 
učinkovitosti procesov 
se tako določa 
obstojnost rezalnega 
orodja. Obstojnost je 

definirana s kritično 
obrabo proste ploskve 
orodja. Trenutno se 
za merjenje obrabe 
uporabljajo orodjarski 
mikroskopi, s pomočjo 
katerih izkustveno/
subjektivno izmerimo 

področje in obseg 
odnesenega materiala 
z rezalnih orodij. Poleg 
velike nenatančnosti 
metode je problem v 
tridimenzionalni naravi 
obrab, kar pa ni moč 
popisati z dosedanjimi 

tehnologijami na tem 
področju (2D). Zato gre 
razvoj novih metod 
merjenjav obrabe na 
področje računalniškega 
vida ter laserskih 
sistemov. V ta namen 

bo predstavljen in 
analiziran merilni sistem 
prostorske obrabe, 
zasnovan v Laboratoriju 
za odrezavanje na 
Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Ljubljani 
in bazira na laserski 

triangulaciji.

Prostorska obraba 
rezilnega orodja se 
tako izvaja z uporabo 
laserskega profilometera 
Keyence LJ-G015. 
Sam laserski merilnik 

3D-KARAKTERIZACIJA 
OBRABE REZALNEGA ORODJA 
PRI PROCESU STRUŽENJA

Fakulteta za strojništvo
Jaka Dugar, študent jaka.dugar@gmail.com
prof. dr. Janez Kopač, doc. dr. Franci Pušavec
as. Luka Čerče

ŠTUDENTSKI POGLEDI

Slika1: Primer laserskega merilnika

Slika 2: 3D-obrabe rezalnega robu izmer-
jena z laserskim merilnikom Keyence.     

Slika 3: Prikaz celotne sestave merilnega sistema
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vsebuje tudi ASAP-filter, 
ki samodejno regulira 
intenziteto laserske 
svetlobe usmerjeno 
v objekt, glede na 
odbito svetlobo, ki jo 
dobi CMOS. To nam 
omogoča, da regresija 
kljub različnim barvam 
na objektu vedno 
ustreza pogojem, 
ki so potrebni za 
pridobitev rezultatov. 
Triangulacijski kot 
našega merilnega 
sistema je 50°.

V okviru diplomske 
naloge smo tako 

predstavili opisane 
merilne napake, ki se 
pojavljajo pri merjenju, 
opisali vse faktorje, 
ki jih je potrebno 
upoštevati za korektno 
izdelavo meritev. 
S ponavljajočimi 
meritvami smo prikazali 
optimalno rešitev 
merjenja, ki nam bo 
prikazovala realen 
3D-model opazovane 
rezalne ploščice tipa: 
CNMA120412T02020 
WAK20 proizvajalca 
Walter.

“V plan izvajanja 
eksperimentov 
smo zajeli veliko 
faktorjev, ki 
vplivajo na končno 
natančnost meritev. “

Tako smo lahko 
spoznali, da so določene 
meritve iz vizualnega 
stališča izgledale 
odlično, vendar se 
je pri geometrijski 
primerjavi izkazalo, da 
so nenatančne. Vzrok 
za to so nepravilnosti, 
ki nastajajo pri odboju 
laserskega žarka.

Po uspešno opravljeni 
analizi eksperimentov 
smo dobili optimalno 
postavitev merilnega 
sistema Keyence glede 
na rezalno ploščico. 
Za najboljši primer 

se je tako izkazala 
kombinacija naslednjih 
kotov: α = 16°,β = 
-5°,γ = -21°. Tako smo 
celotni merilni sistem 

prenesli na obstoječ 
obdelovalni stroj, kjer 
smo merilni sistem 
prilagodili tako, da 
je vedno enostavno 
dostopen za izvedbo 
meritev, hkrati pa 
ne ovira ostalih 
obdelovalnih procesov.

PREDNOSTI NOVEGA 
MERILNEGA SITEMA:

- meritev neodvisna od 
operaterja
- znana globina kotanje
- natančen popis zamika 
rezalnega robu
- izvajanje meritev brez 
izpenjanja orodja
- krajši čas merjenja

Slika 3: Prikaz prostorske usmeritve rezalne 
ploščice.

Slika 4: Prikaz barvnega spektra odstopanja 
merjenca od referenčne meritve.
     

Slika 5: Prikaz izvajanje meritev na samem 
obdelovalnem stroju.     

ŠTUDENTSKI POGLEDI
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INTERVJU – PROF. DR. 
BRANKO ŠIROK

Prof. dr. Branko Širok, 
novoizvoljeni dekan 
Fakultete za strojništvo, 
Univerze v Ljubljani 
je s 01. 07. 2013 prvič 
prevzel vodenje 
fakultete za mandatno 
obdobje do leta 2015. 
Svojo profesionalno 
pot posveča ener-
getskemu strojništvu, 
je predstojnik Kat-
edre za energetsko 
strojništvo in znotraj 
nje vodja Laboratorija 
za vodne in turbinske 
stroje. Študentom pre-
dava snov s področja 
hidravličnih strojev in 
meritev v energetskem 
strojništvu pri pred-
metih Energetska 
proizvodnja, Črpalke, 
Dinamika tekočin v 
turbinskih strojih itd. 
ter z raziskovalnim de-
lom sodeluje na širšem 
domačem in medn-
arodnem področju en-
ergetskega strojništva.

1. najprej iskrene 
čestitke za izvo-
litev v funkcijo 
dekana fakultete za 
strojništvo. leto 2013 
se zdi, da je leto spre-
memb na vodstvenih 
položajih, če omenimo 
gospo alenko bratušek 
kot predsednico slov-
enske vlade, izvolitev 
papeža frančiška na 
čelu cerkve, očitno 
bo prišlo tudi do 
zamenjave škofov v 
sloveniji, pred kratkim 
pa je bil izvoljen tudi 
novi rektor univerze 
v ljubljani, prof. dr. 
ivan svetlik. ali me-
nite, da so spremembe 
dobrodošle in kaj 
bodo prinesle v vašem 
primeru?

Življenje kot tako temelji 
na spremembah, če 
ne bi bilo sprememb, 
tudi življenja ne bi bilo 
in ne napredka. Ni pa 
nujno, da so te spre-
membe vedno dobre. 
Spremembe bazirajo na 
nečem novem, so lahko 
pozitivne in negativne. 
Ni nekega splošnega 
pravila. No jaz upam, 
da bom prinesel nekaj 
dobrega. V vsakem pri-
meru pa to ne pomeni, 
da je bilo tisto, kar je 
bilo pred mano slabo. 
Sistem lahko popravljaš 
le z rahlimi neostrimi 
spremembami. Nikakor 
ni dobro spremembe 

uvajati ostro in izrazito, to običajno privede do nesta-
bilnosti sistema in nezadovoljstva. Upam, da bomo s 
kolektivom in izbranim vodstvom dosegli še več, kot 
je bilo do sedaj doseženo. V družbi so stalno prisotne 
spremembe. Menim, da s starimi orodji in starim 
načinom dela ni dobro odreagirati na nove spre-
membe, saj tako ne moremo doseči pravega učinka. 
Če bomo z novim pristopom in novo ekipo pravilno 
pristopili k reševanju odprtih vprašanj in uvajanju spre-
memb, sem prepričan, da bodo vplivi na družbo kot 
tako večji in upam, da tudi pozitivni. 

2. naša slovenska dežela je preživela že kar ne-
kaj sistemov in občutila različne načine vladanja, 
mnenja ljudi pa so različna. Psiholog uroš blatnik 
je zapisal: »Če oblast nima ušes, da bi slišala svoje 
državljane, tedaj tudi nima glave, da bi jih vodila.« 
katero pot boste ubrali vi?

Osnovno načelo je, da moraš znati prisluhniti. To 
je moja lastnost in verjamem, da tudi mojih ožjih 
sodelavcev. Če poslušaš, lahko lažje svojo idejo 
oblikuješ in nato plasiraš nazaj v okolico. To je ena od 
značilnih lastnosti, ki jih vodje morajo imeti. Vodja 
mora prisluhniti okolici na mikro ali makro področju. 
Sam si prizadevam, da vsako idejo ali pripombo vza-
mem za izziv. Tudi če se sam z neko idejo ne strinjam, 
sem se pripravljen o njej pogovarjati. Skozi pogovor 
lahko prideš do rešitev, ki so dobre za eno in drugo 
stran oz. za dobrobit te hiše in prostora. 

“Na funkcijo dekana gledam precej 
realistično, to ni nekaj zaprtega, ampak jo 
vidimo kot odprto zgodbo, ki mora imeti od-
mev skupnega dela na fakulteti tudi v širšem 
prostoru.” 

Trenutno smo v težkih časih, ko je prisotna razgradnja 
slovenske strojegradnje in na splošno gospodarstva. 
Ne prihaja do graditev, ampak do izrazitih destruk-
cij celih sistemov, ne glede na stare ali nove politike. 
Pričakovanja so bila (in verjetno bodo tudi v bodoče) 
velika, na primer pri zadnji menjavi političnega sistema 
so bila večja, kot sedaj kažejo že večletni rezultati. 
Marsikdo v tem prostoru je razočaran, tudi sam sodim 

V SREDIŠČU: INTERVJU
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med te. Pričakoval sem 
več, predvsem za družbo. 
Ko začnemo zbirati 
pomoč prek botrstva za 
osiromašene ljudi, ki nima-
jo osnovnih potrebščin, je 
to zelo slab signal. Sicer 
smo Slovenci naravnani k 
dobrodelnosti in imamo 
visok čut za sočloveka, kar 
je dobro. Sistem ni spo-
soben vzdrževati takega 
socialnega stanja, kot 
je bil pričakovan. Cena 
za lastno državo je bila 
previsoka, z bolj modrim 
pristopom bi lahko ohra-
nili boljše pogoje za razvoj 
strojegradnje, ki je imela v 
evropskem in tudi svetov-
nem trgu odmevno vlogo.

3. ob spremljanju medi-
jev se zdi, da je kriza na 
slovenskih tleh vedno 
globlja, torej bo prihod-
nost mladih vse prej kot 
svetla. ali menite, da je 
študij strojništva dobra 
popotnica za svetlejšo 
prihodnost mladih in 
na splošno za razvoj 
družbe?

Strojništvo mladim lahko 
pomeni svetlo točko, če 
ne bi v to verjel, se ne bi 
potegoval za funkcijo 
dekana. Sem pa realist 
in ne podpiram kvanti-
tativnega študija, saj mi 
ni pomembna številka 
študentov, pomembno 
je, da jih študira toliko, da 
bodo zadostili prostoru. 
Do pomanjkanja tega 

kadra absolutno ne sme 
priti. Ne podpiram pa 
razmišljanja, da je to tako 
popularna smer, v smislu 
vi le pridite in študirajte 
strojništvo, pa se vam bos-
ta cedila med in mleko. To 
ni res. Zagotavljati mora-
mo nek številčni potencial, 
predvsem pa moramo 
skrbeti, da bo študij 
izpolnjeval mednarodno 
pričakovano kakovost, saj 
so zahteve na tem poklic-
nem področju visoke. Prav 
je, da se mladi odločajo za 
ta poklic, saj ima izredno 
jasno definirano dodano 
vrednost. 

4. kitajski pregovor pra-
vi, da je učenje zaklad, ki 
bo vedno sledil svojemu 
lastniku. se vam zdi, da 
je za uspešen prodor 
mladih na trg dovolj le 
znanje, ali so potrebne 
še druge kompetence 
oz. ali obstajajo še drugi 
dejavniki? 

Naši študijski programi 
so prenovljeni, tako 
lahko študentom poleg 
temeljnih znanj ponudimo 
oz. jih oborožimo tudi z 
novimi tehnologijami, 
ki jih lahko neposredno 
uporabijo v delovnem 
okolju. Seveda pa mora 
biti človek marljiv in 
pošten. Na Fakulteti za 
strojništvo se trudimo, 
da študente izšolamo in 
hkrati vzgojimo, da naši 
diplomanti v sebi nosijo 

tudi del kulture. Ne gre le za nek tehnični proizvod 
oz. tehnične tipe, študentom želimo pomagati pri 
razvoju na več ravneh: prvič na ravni stroke, drugič 
na ravni poštenega odnosa do dela in tretjič, da bodo 
odgovorni do svojega poklica in posledično stroke v 
določenem prostoru. 

5. se vam je kdaj kakšen od vaših diplomantov 
že potožil, da ni dobil primerne zaposlitve po 
končanem študija? je morda več tistih, ki so vam 
sporočili, kako zadovoljni in uspešni so v svoji 
stroki?

Tu bom odgovoril iz lastnih izkušenj in s področja 
energetike. Mi lahko rečemo, da uspemo praktično 
vse naše inženirje pripeljati do končne zaposlitve. 
Celo tak sistem imamo, da se iskanje zaposlitve ne 
začne po končani diplomi, ampak je to proces, ki se 
začne odvijati že v zadnjem letniku študija. Nekateri 
študentje se ne odločijo za nadaljevanje študija, zato 
jih usmerimo v konkretno zaposlitev. To pa ni tako 
enostavno, prav zaradi trenutnih kritičnih razmer v 
gospodarstvu na slovenskih tleh. 

“Mala podjetja imajo že sama s sabo dovolj 
težav, zato selektivno razmišljajo glede 
možnosti novih zaposlitev. Ne morem reči, 
da vsi strojniki dobijo posel oziroma za-
poslitev. Splošnega pravila ni. Vendar, če s 
študentom začneš graditi njegovo karierno 
pot v zadnjem letniku študija, potem lahko 
trdim/ugotavljam, da se njegova diploma 
konča z zaposlitvijo v industriji.”

Pripomore tudi to, da so naši profesorji na splošno 

V SREDIŠČU: INTERVJU
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zelo povezani z industrijo. Učitelj mora biti peda-
gog, raziskovalec in hkrati tudi človek. Študentje, ki 
so izrazito naravnani k raziskovanju, lahko ostanejo 
na fakulteti kot mladi raziskovalci. Ampak samo to 
ni osnovno poslanstvo naše fakultete. Če bomo 
izobraževali in usposabljali kader samo za potrebe 
fakultete, potem bomo kot ustanova kmalu postali 
premajhni. Kader moramo razvijati za industrijo 
oziroma gospodarstvo. Na Fakulteti za strojništvo 
imamo to srečo, da imajo sodelavci izredno dobre 
kontakte z industrijo, ki so ključnega pomena pri 
kasnejšem zaposlovanju študentov. 

6.se strinjate s tem, da je medgeneracijsko sode-
lovanje potrebno na vseh ravneh življenja?

Medgeneracijsko sodelovanje, ta besedna zveza mi 
je zelo blizu. Odmev na fakulteti pa je mogoče malce 
drugačen: te besedne zveze se morda malce ustrašijo 
predvsem starejši kolegi, saj jo razumejo kot neko 
drugotno zgodbo, ki jih lahko postavi na stranski 
tir. Odnos med starejšimi in mlajšimi kolegi ali med 
študenti in profesorji ali asistenti je na nek način 
medgeneracijski, to mora biti normalna povezava. 
Študent mora čutiti, da se lahko obrne na profesorja, 
hkrati pa mora tudi profesor začutiti, da je delo s 
študenti in mlajšimi kolegi več kot potrebno, to je del 
njegovega poklicnega poslanstva, ki ga mora početi z 
veseljem. 

”Medgeneracijsko sodelovanje bi moralo 
vsakomur predstavljati izziv, ne breme. 
Sodelovanje z mlajšimi je moja radost in pri 
tem zelo uživam.” 

Ko tega ne bo več, bo moj doprinos na fakulteti 
bistveno manjši kot sedaj. Fakulteta je stičišče, neka 
posrečena kombinacija, kjer se srečate z mlajšimi 
ljudmi, ki so polni entuziazma. Študentje dejansko 
vložijo veliko svoje energije v delo, ki se najbolj 
odrazi v samem diplomskem delu. Mladi ljudje pač 
razmišljajo drugače kot starejši. Če se pogovarjaš 
in delaš z mlajšimi, moraš računati tudi na to, da so 
uporniki in da ti lahko povedo tudi nekaj, kar tebi 
morda ni všeč. Če si pripravljen to drugačnost spre-
jeti, začneš o njej razmišljati. Že prej sem omenil, da je 
temelj vsega pogovor. Torej, če to povežemo skupaj, 
je cilj dosežen. Medgeneracijski dialog mora biti 
vedno prisoten. 

7. v zadnjem času je aktualno povezovanje 
različnih strok in disciplin, t. i. interdisciplinar-
nost. lahko strokovnjaki iz različnih področij in z 
različnimi pogledi stremijo k skupnemu cilju? je 
sodelovanje ključ do uspeha? 

Lahko, celo zaželeno je! Izzivi in sedanji trendi raz-
voja so usmerjeni na meje in povezovanje različnih 
področij. Danes se v znanosti in tehniki stvari pre-
pletajo. Če za primer vzamete avto, vidite, da ni le 
strojniška zadeva, kot je bila včasih. V njem najdete 
vse komponente znanosti, tehnike – to je lep dokaz, 
da če hočete postavljati kompleksne stvari, so te 
nujno sestavljene iz interdisciplinarnih znanj. Interdis-
ciplinarnost je nujno potrebna, sam jo močno podpi-
ram. Rezultat tega je tudi moja ekipa, ki jo sestavljajo 
ljudje iz različnih raziskovalnih področij in znanst-
venih disciplin. Zagovarjam stališče, da je treba prob-
leme reševati na različne načine in pristope. Pojavi se 
še ena stvar: način razmišljanja strojnika je povsem 
drugačen kot na primer razmišljanje matematika, 
fizika, kemika … Če vse to združimo skupaj, potem 
je možnost za rešitev problema večja, oboroženi ste 
z več različnimi metodami. Sam interdisciplinarnost 
absolutno podpiram, tako na ravni fakultete, med 
strojniki (smo iz istega gnezda) in med fakultetami, 
kjer se spekter znanj odpre. Povezovanje - to je še 
ena odprta veja raziskovanja. Običajno so danes izzivi 
na »velikih skalah«, osredotočamo se na reševanje 
večjih problemov in ti so vsekakor interdisciplinarni. 
Slovenija ima tu veliko možnosti, vendar jih ne zna v 
pravi meri izkoristiti. 

V SREDIŠČU: INTERVJU
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8. fakulteta za strojništvo v ljubljani se lahko 
pohvali z dobrim sodelovanjem s slovenskimi in 
tujimi podjetji, torej gre za uspešen prenos teo-
rije v prakso. glede na to da trenutne gospodar-
ske razmere niso najbolj rožnate, so spodbude in 
inovativne ideje več kot potrebne. katere strate-
gije bo fakulteta uporabila v prihodnje za vz-
postavitev še tesnejšega stika z gospodarstvom?

Gospodarstvo se močno trudi in jasno postavlja 
svoje zahteve znanosti, saj hoče tako raziskovanje, 
ki mu bo prineslo dodano vrednost. Tega se na FS 
dobro zavedamo. 

“Podpiramo akademske reference, enako 
pa tudi reference, ki temeljijo na sode-
lovanju z gospodarstvom. Na primer na 
raziskovalnem področju se skoraj vsaka 
raziskava zaključi z objavo člankov. Če je 
raziskovalcem samo to cilj, je to premalo. 
Večina raziskav se mora zaključiti z dodano 
vrednostjo, ki je izvedljiva tudi v ekonom-
skem smislu, z zaposljivostjo in posledično 
eksistenco družin.”

Prav tu se morajo narediti opazni premiki, ki pa 
bodo težavni. To je tako, kot če dobimo denar za 
izobraževanje, naš produkt je inženir, ki gre v indus-
trijo. Na tem delu smo mi upravičili porabo finančnih 
sredstev. Če gledamo raziskovalno delo, se pokaže, 
da je na koncu teh projektov izredno malo oziroma 
premalo dodane vrednosti. Nisem proti pisanju 
člankov, proti konferencam, to mora biti, saj gre za 
spremljanje razvoja, posredovanje novih spoznanj 

in znanja kar je akademsko merljivo. Če povem 
matematično: to je nujni pogoj, ni pa zadostni. 
Zadostni pogoj bo izpolnjen takrat, ko bomo de-
jansko dali rezultat, ki bo vtkan v dodane vrednosti 
gospodarstva, posledica pa bo boljša eksistenca 
družbe v celoti.

9. zdi se, da državo iz krize lahko izkoplje le 
uspešno gospodarstvo, čeprav si država pri tem 
zatiska oči. inženirstvo na slovenskem je v nene-
hnem gibanju in je zato ena izmed svetlejših točk 
za izhod iz kriznih časov. strojništvo se razvija 
in prilagaja tehnološkim spremembam ter s 
tem vpliva na samo družbo. bi lahko rekli, da je 
strojništvo družbeno odgovorna dejavnost?

Mi se zavedamo družbene odgovornosti, težko 
pa jo je premakniti. Družbeno odgovorni na ravni 
izobraževanja  vsekakor smo, to potrjujemo vsako 
leto posebej, tudi v mednarodnem okolju (pridoblje-
na ugledna mednarodna akreditacija naših študijskih 
programov). Na področju raziskovalnega dela in dela 
z industrijo tudi imamo dobre uspehe in se tega za-
vedamo. Smo konkurenčni drugim inštitucijam, tudi 
v mednarodnem merilu, celo izstopamo. Smo prav 
pri vrhu. Prisotni smo praktično pri vseh rešitvah. 
Bili bomo zelo veseli, če bomo lahko sodelovali še 
naprej, to je eden izmed naših ciljev. 

“Želimo premakniti raven odnosa družbe 
do znanosti, saj tudi znanost mora biti 
odgovorna in imeti odgovoren odnos, torej 
mora družbi nekaj nazaj vrniti.” 

Če meni država nameni denar za svoje raziskave, po-
tem tega ne plačam le s petimi članki, ampak moram 
tej družbi nekaj vrniti nazaj, nekaj konkretnega. To je 
moje stališče, ki ga vedno in povsod zagovarjam in 
izražam.

10. Prof. dr. branko Širok, zahvaljujemo se vam 
za pogovor ter vam želimo, da vas bodo lastne 
vizije vodile k uspešnemu vodenju fakultete za 
strojništvo v ljubljani.

Pripravila: andreja cigale

V SREDIŠČU: INTERVJU
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“Skrb za okolje, uporaba obnovljivih virov in recikli-
ranje imajo v svetu vedno večji pomen. Prav tako so 
v embalažni industriji postavljene visoke zahteve 
za embalažne materiale. Visokim zahtevam sledi 
predvsem živilska industrija, da ohrani kakovost in 
življenjsko dobo pakirane vsebine. Sledi kozmetična 
industrija. Zaščita pred kisikom je eden odločilni 
dejavnikov, ki zagotavlja daljši rok uporabnosti živil, 
kozmetičnih polnil itd. Zahteve, ki jih morajo izpoln-
jevati embalažni materiali, so specifične za različne 
vrste hrane, kozmetike itd. Potrebno je izpolnjevanje 
različnih zahtev glede prepustnosti svetlobe, vlage 
in kisika ter včasih tudi drugih plinov. Za dosego 
teh zahtev se pogosto uporabljajo drage večplastne 
koekstrudirane ali laminirane plastične folije. Le-te 
so pogosto sestavljene tudi iz vinil-alkoholnega ko-
polimera (EVOH), ki je naftni derivat, z namenom da 
ustvarjajo zadostno pregrado za kisik. S projektom 
WHEYLAYER smo prišli do odkritja, da imajo sirotkini 
proteini izolirani iz sirotke, ki je stranski produkt sira, 
enake lastnosti kot EVOH, s to razliko, da so naraven 
in obnovljiv material.”

Lajovic Tuba, d. o. o.  je podjetje z dolgoletno 
tradicijo. Leta 1925 je Emil Lajovic ustanovil Tovarno 
kovinskih izdelkov, kjer so izdelovali cevi, bakelitne 
zaporke, kakor tudi surovine za ingote in rondele. V 
tem obdobju sta bila vzporedno razvita embalažni 
program in proizvodi za kovinsko predelovalno in-
dustrijo. Od takrat sta se spremenili tako tehnologija 
kot tudi vsa strojna oprema. V letu 1979 je bilo pod-
jetje preseljeno na novo lokacijo. 
Leta 1994 je Tuba z družbo Impact International Aus-
tralia (lastnik družbe je družina Lajovic) podpisala 
pogodbo o medsebojnem sodelovanju in kasneje 
prešla v 100 % lastništvo.

“Primarna dejavnost družbe Lajovic Tuba, 
d. o. o. je proizvodnja embalaže. Proizvodni 
program družbe sestoji iz dveh programov 
in sicer programa aluminijastih tub in lami-
natnih tub. Vodilni program je program alu-
minijastih tub, ki predstavlja 90 % celotne 
proizvodnje. Poleg tega družba tudi sama 
razvija embalažo, orodja in rezervne dele, 
pakirne sisteme in specializirane storitve. V 
družbi je razvit tudi sistem vzdrževanja linij 
in strojev ter proizvodnje lastnih orodij in 
rezervnih delov. “

Glavni kupci podjetja so pomembna slovenska pod-
jetja ter srednje velika podjetja in multinacionalke iz 
farmacevtske, kozmetične, kemične in prehrambne 
industrije iz Italije, Nemčije, Avstralije, Rusije, Francije 
in drugih držav. Neposredno izvažamo v več kot 25 
držav, skupni izvoz pa predstavlja skoraj 80 % ce-
lotne proizvodnje. 

Z željo, da bi svojim kupcem omogočili najboljšo 
možno kakovost in konkurenčno ponudbo na 
trgu, sledimo svetovnim trendom pri proizvodnji 
embalaže, tako v smislu tehnološkega kot tudi 
tehničnega napredka. Skrbno vzdržujemo sistema 
ISO 9001 in ISO 14001. Lahko se pohvalimo, da smo 
bili prvi lastniki slednjega v Sloveniji. Do konca leta 
pa planiramo uvesti tudi  standarda ISO 22000 in 
HACCP.

Trg embalaže zahteva vedno nove modele in ob-
like, zaradi tega je družba razvila lastni oddelek za 
grafično pripravo tiska, modeliranje in proizvodnjo 
tiskarskih klišejev za tube. S tem je omogočen hiter 
odziv na zahteve kupcev in širitev ponudbe storitev.

WHEYLAYER 2 – NARAVNI MATERIALI ZA RAZVOJ 
TRAJNOSTNE EMBALAŽE
Urška Sušnik Pivk, Lajovic Tuba, d.o.o., urska.susnik-pivk@tuba.si
Miha Zibelnik, Lajovic Tuba, d.o.o., miha.zibelnik@tuba.si
Urška Kropf, GIZ Grozd Plasttehnika, urska.kropf@giz-grozd-plasttehnika.si

V SREDIŠČU: WHAYLAYER II
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Družba je vključena v več mednarodnih razvojnih 
projektov, ki ji omogoča tvorno širjenje asortimanov. 

“Podjetje se že dolgo zaveda, da je skrb za 
okolje zelo pomembna in ta skrb postaja 
prvobitnega pomena. Potrditev le tega je, 
da smo bili na slovenskem prvi, ki smo bili 
certificirani po sistemu ISO 14001.”

Vsekakor pa to ni dovolj, zato smo želeli še več. 
Skupaj s še 9 evropskimi partnerji tvorimo konzorcij 
evropskega projekta WHEYLAYER2 - Naravni polimeri 
za razvoj trajnostne embalaže, ki ga sofinancira EU 
v okviru 7. Okvirnega Programa, ki ga upravlja REA 
- Research Executive Agency (program SME-2013-3, 
številka pogodbe 315743). V projektu sodeluje 10 
partnerjev iz 5 evropskih držav. Med njimi so razis-
kovalne ustanove kot je inštitut FRAUNHOFER-Gesell-
schaft zur Foerderung der Angewandten Forschung 
E.V -  Nemčija, Innovacio i Recerca Industrial i Sos-
tenible SL -  Španja, Univerza v Pisi – Italija, indus-
trijski partnerji kot so Manufacturas Serviplast SA 
– Španija, Meierei Genossenschaft EG Langenhorn - 
Nemčija, Dunreidy Engineering Limited - Irska, Nutra-

research 2011 S.L. – Španija. Poleg tujih partnerjev pa 
v projektu sodelujeta še dva slovenska partnerja, in 
sicer Gospodarsko Interesno Združenje Grozd Plast-
tehnika in ILIRIJA d. d. 
WHEYLAYER2 je nadaljevanje triletnega zelo 
uspešnega projekta WHEYLAYER (SME-2007-2 
218340-2), v katerem je prišlo do pozitivnih rezul-
tatov, da plast sirotkinih proteinov omogoča enako 
pregrado za kisik kot EVOH.
V avgustu 2012 smo pričeli  z dvoletnim projektom 
WHEYLAYER2, v katerem je glavni cilj projekta indus-
trializacija procesa in proizvoda. Lahko se pohvalimo, 
da je bila vloga koordinatorja zaupana prav našemu 
podjetju. 
Kaj je sirotka? Sirotka je stranski proizvod pri proiz-
vodnji sira, ki vsebuje 7 % suhe snovi, od tega je 13 % 
beljakovin, 75 % laktoze, 8 % mineralov, 3 % organ-
skih kislin in 1 % maščobe. Vsako leto se v EU proiz-

vede 50 mio ton sirotke, od tega  se je 30 % zavrže. 
Pretekle znanstvene raziskave so dokazale, da  plast 
sirotkinih proteinov izoliranih iz sirotke omogoča 
dobro pregrado za kisik in s tem omogoča nove 
možnosti uporabe pri uporabi v pakirni industriji.
Recepturo raztopine sirotkinih proteinov smo raz-
vili v predhodnem projektu in jo skupaj z metodo 
nanašanja na folijo zaščitili s patentom (PCT 
IB2011/05327) ter tudi registrirali blagovno znamko 
Wheylayer®, ki se nanaša tako na material kot na 
proizvodni postopek. Dokazali smo, da plast Whey-
layer® uspešno nadomesti plast EVOH pri doseganju 
pregrade za kisik. 

Opravljene so bile vse analize materiala Wheylayer® 
in rezultati izkazujejo enake, če že ne boljše last-
nosti naravnega materiala Wheylayer®v primerjavi s 
sintetičnim materialom EVOH. LCA analiza je doka-
zala, da ima Wheylayer® material, ki vsebuje sirotkine 
proteine, 15 % manjši obremenilni vpliv na okolje kot 
material, ki vsebuje EVOH.

Pri pilotnem projektu WHEYLAYER je bila razvita 
proizvodna linija za nanašanje Wheylayer® materiala 
na osnovno folijo. Linija je dosegala le hitrosti, prim-
erne za prve teste in začetne raziskave. Glavni cilj 
projekta WHEYLAYER2 je razviti in izdelati linijo, ki bo 
omogočala hitrosti nanašanja Wheylayer®, primerne 
za industrijsko uporabo in omogočala rentabilnost 
procesa. Glavni razvoj in izdelava nove linije se izvaja 
v sodelovanju med raziskovalno ustanovo IRIS iz 
Španije in podjetjem Lajovic Tuba, d. o. o., s pomočjo 
ostalih industrijskih in raziskovalnih partnerjev v 
projektu. Končna zahteva nove proizvodne linije je, 
da bi dosegali hitrosti izdelave do 100 m/min, s tem 
da bi na koncu linije izdelali tudi končni produkt, to je 
laminat za izdelavo tub z Wheylayer® materialom. 
Osnovna linja je sestavljena iz šestih sklopov ter 
dodatnim sklopom laminiranja končnega produkta: 
odvijalka, kjer odvijamo osnovni, nosilni material 
sirotke, v testni fazi material polietilen tereftalat (PET) 
debeline 23 μm. V ciljih projekta je predvidena tudi 
uporaba biorazgradljivih materialov, saj je končni 
cilj izdelati laminatno tubo, ki bo biorazgradljiva. Na 
nanašalki nanašamo raztopino Wheylayer® na os-
novni material. Ciljna debelina nanosa je 25 μm suhe 
plasti Wheylayer®, saj s tako debelino zagotavljamo 
najbolj optimalne lastnosti kisikove pregrade. Pred 

V SREDIŠČU: WHAYLAYER II
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nanašalko se nahaja še tako imenovani Corona 
treater, ki s pomočjo elektromagnetnega učinka 
pripravi površino osnovnega materiala s tem, da 
mu poveča njegovo zmožnost oprijema raztopine 
Wheylayer®, ki jo nato sušimo s pomočjo infrardečih 
luči, ki hitro dvignejo temperaturo na želeno vred-
nost. V sušilni peči nato posušimo raztopino sirotke 
s pomočjo rotacijskega grelno hladilnega bobna in 
vpiha toplega zraka skozi sušilne šobe okrog bob-
na. Na zadnjem delu 
sušilne peči na osnovni 
material s sirotko vpi-
hujemo hladen zrak, da 
ga ohladimo za nad-
aljnji proces. Z glavnim 
pogon zagotavljamo 
zadostno napetost 
osnovnega materiala 
skozi celotno linijo, 
poleg tega osnovni material ponovno hladimo s 
pomočjo hladilno - pogonskih valjev. Navijalka je 
zadnji sklop osnovne linije, kjer nosilni material 
z nanesenim materialom Wheylayer® navijemo. 
Material lahko sedaj direktno uporabimo, kot na 
primer industrijski partner Manufacturas Serviplast 
iz Španije pri izdelavi blistrov. Dodatni sklop pa je 
lahko laminiranje osnovnega materiala z nanesenim 
slojem Wheylayer® med dva sloja polietilenske (PE) 
plasti, ki zagotavljata dodatno tesnjenje, možnost 
tiskanja in ustrezne lastnosti končnega produkta, 
kot je na primer tuba. 

“V mesecu juniju 2013 je bila izdelana prva 
laminatna folija, ki vsebuje pregrado iz 
Wheylayer® materiala, in iz te laminatne fo-
lije prve tube. Pri samem procesu izdelave 
tube ni bilo nobenih težav. Laminat se je 
lepo potiskal in prav tako pri oblikovanju 
tube ni prišlo do nobenih zapletov.”

Lajovic Tuba, d.o.o. ima glavno vlogo pri raz-
voju, konstrukciji in izdelavi odvijalke, nanašalke, 
glavnega pogona, navijalke ter laminatnega dela. 
Konstrukcija in izdelava infra-rdečih luči, vmesne 
peči in sušilne peči je bila vodena s strani razis-
kovalne ustanove IRIS. Celoten projekt je veliko bolj 
zahteven, kot so sprva predvidevali, saj se s hitrostjo 

linije 100 m/min pojavijo določeni problemi, pred-
vsem pri nanašanju raztopine sirotkinih proteinov. 
Tako se je osnovna konstrukcija linije do sedaj že 
močno spremenila. Linijo poganja sklop Siemenso-
vih servomotorjev, kontroliranih z napredno Sie-
mens Simatic kontrolno enoto in lastnim znanjem.

V nadaljevanju je slovensko podjetje Ilirija d. d. tube 
napolnilo s tremi različnimi kozmetičnimi proiz-
vodi in sicer z zobno pasto, depilacijsko kremo in 
deodorantsko kremo ter pričelo z standardnimi 
analizami obstojnosti tube in polnila. Analize so 
dolgotrajni postopek, ki trajajo od treh mesecev do 
enega leta, zato prve rezultate pričakujemo šele v 
oktobru.

Vzporedno z razvojem in konstrukcijo stroja za 
nanos Wheylayer® in stroja za laminiranje v podjetju 
Lajovic Tuba, d. o. o. tudi obveščamo in osveščamo 
naše obstoječe kupce o razvoju tub na naravni 
osnovi in aktivno iščemo nove, potencialne kupce. 
Odziv kupcev je zelo pozitiven. Ugotavljamo, da so 
potrošniki vedno bolje ekološko osveščeni in imajo 
vedno večje zahteve za embalažo.
Ker v podjetju Lajovic Tuba, d. o. o. verjamemo v 
uspeh projekta smo skupaj še z nekaterimi partnerji 
v konzorciju projekta lastniki patenta in blagovne 
znamke Wheylayer® za Evropo, Japonsko in Avs-
tralijo in razmišljamo še o nadaljnjih izboljšavah in 
dopolnitvah na sami tubi.
Z vzpostavitvijo nove linije za nanos materiala 
Wheylayer® in laminiranje in s tem povezano 
razširitvijo in povečanim obsegom proizvodnje in 
trženja se bodo odprla tudi nova delovna mesta.

Tube in laminatno folijo, ki vsebujejo pregra-
do iz sirotke bomo širši množici prvič pred-
stavili maja 2014 v Nemčiji na največjem ev-
ropskem sejmu za embalažo Interpack 2014.

V kolikor želite pridobiti več informacij o 
projektu ali podjetju Lajovic Tuba, d. o. o. si 
oglejte internetno stran projekta www.whey-
layer.eu ali se obrnite na naše podjetje Lajovic 
Tuba, d. o. o., urska.susnik-pivk@tuba.si ali 
miha.zibelnik@tuba.si

V SREDIŠČU: WHAYLAYER II
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SITHOK – 
SLOVENSKO 
DRUŠTVO 
INŽENIRJEV 
ZA 
TEHNOLOGIJE 
HLAJENJA, 
OGREVANJA 
IN KLIMA-
TIZACIJE
doc. dr. Uroš Stritih, 
Fakulteta za strojništvo

Slovensko društvo 
inženirjev za tehnologije 
hlajenja, ogrevanja in 
klimatizacije SITHOK 

“je bilo ustanovljeno 
leta 1966 kot od-
govor na potrebo, 
da bi se strokovn-
jaki s področja 
inštalacijske tehnike 
združili v svojo 
strokovno sek-
cijo. Prvotno ime 
društva je bilo Sek-
cija inženirjev in 
tehnikov za hlajenje, 
ogrevanje in klima-
tizacijo – SITHOK, 
namenjeno pa je 
bilo vsem tistim, ki 
so delali na področju 
hlajenja, ogrevanja, 

prezračevanja in 
klimatizacije, kot so 
denimo projektanti 
naprav, konstruk-
terji elementov, 
vodje v operativi ter 
znanstveni delavci 
na inštitutih in uni-
verzah. Inštalaterska 
stroka je namreč v 
strojništvu povsem 
samostojna veja s 
specifičnimi prob-
lemi pri projekti-
ranju in izvajanju, ki 
so tesno povezani 
tudi z arhitekturo 
in gradbeništvom. 
Po osamosvojitvi 
Slovenije leta 1991 
se je SITHOK iz sek-
cije preimenoval v 
društvo in postal 
pravna oseba. Danes 
društvo samostojno 
deluje v okviru Zveze 
strojnih inženirjev 
Slovenije - ZSIS.”

ČLANSTVO V MEDN-
ARODNIH ORGA-
NIZACIJAH

SITHOK je član dveh 

mednarodnih organizacij 
in sicer REHVA in ASHRAE.

Evropsko združenje 
društev s področje 
ogrevanja, hlajenja in 
klimatizacije REHVA 
(Federation of European 
Heating, Ventilation and 
Air-Conditioning Asso-
ciations - www.rehva.eu) 
združuje več kot 100.000 
inženirjev iz 26 evropskih 
držav. REHVA, podobno 
kot SITHOK v Sloveniji, na 
evropski ravni organizira 
seminarje, simpozije 
in konference, priprav-
lja priročnike, informira 
svoje člane o standardih 
in direktivih s področja 
ogrevanja, hlajenja in 
klimatizacije ter izdaja 
revijo REHVA Journal, ki 
jo člani društva SITHOK 
prejemajo brezplačno.
Ameriško združenje 
inženirjev za hlajenje, 
ogrevanje in klimatizacijo 
ASHRAE (American Soci-
ety of Heating, Refrigerat-
ing and Air-conditioning 
Engineers - www.ashrae.
org) letos slavi 110. 
obletnico obstoja in ima 
več kot 50.000 članov v 
150 društvih v ZDA ter 
več kot 4.000 članov v 
200 državah po svetu. 
Med njimi najdemo tudi 
nekatere slovenske pro-
jektante. ASHRAE hkrati 
združuje tudi več kot 40 
pridruženih združenj po 
vsem svetu – med njimi 
tudi slovensko društvo 
SITHOK. Podobno kot 

REHVA pripravlja strokov-
no literaturo, standarde, 
organizira različne sejme, 
strokovne konference in 
letna srečanja.  Članom 
SITHOK je tako po znižani 
ceni na voljo tudi stro-
kovna literatura ASHRAE, 
ki se nahaja v knjižnici 
Fakultete za strojništvo 
Univerze v Ljubljani.

ORGANIZACIJA 
KONGRESOV IN 
SEMINARJEV

Glavne aktivnosti društva 
SITHOK so bile vseskozi 
organizacija strokovnih 
ogledov, strokovnih 
predavanj domačih in 
tujih strokovnjakov ter 
obveščanje članstva o no-
vitetah na področju stan-
dardizacije in podobno.

V arhivu društva so 
ohranjena tiskana gradiva 
(v slovenskem jeziku) 
pregledov proizvodnje 
posameznih podjetij, ki 
so delovala ali še vedno 
delujejo na področju 
ogrevanja, hlajenja in 
klimatizacije kot npr: 
TROX – vpihovanje zraka 
v prostor (marec 1968), 
BUDERUS – moderni kotli 
za centralno ogrevanje 
(december 1968). Ohran-
jenih pa je tudi nekaj  
tiskanih referatov kot na 
primer Simpozij uporabe 
trdnih goriv in kondi-
cioniranje zraka (maj 
1968) ter Posvetovanje 

V SREDIŠČU: SITHOK
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o racionalni rabi ener-
gije na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani 
(maj 1979).  

Iz novejšega obdobja 
naj omenimo orga-
nizacijo serije znanst-
venih sestankov SITHOK 
- 1 (1996), SITHOK 
– 2 (1997), SITHOK – 3 
(1998) in SITHOK – 4 
(2000), ki so bila orga-
nizirana mednarodno. 
Od leta 2000 naprej  pa 
je SITHOK soorganiziral 
predvsem tematske 
sestanke. Tako je bila v 
letu 2001 organizirana 
Mednarodna konfer-
enca v sklopu IIR (In-
ternational Institute of 
Refrigeration) z naslo-
vom »Thermal protec-
tion of Man under hot 
and hazardous condi-
tions«. Leta 2002 je 
bila z društvoma SDHK 
(Slovensko društvo za 
hlajenje in klimatizacijo) 
in SDDE (Slovensko 
društvo za daljinsko 
energetiko) organizirana 
mednarodna delavnica 
v okviru IEA-ECES (Inter-
national Energy Agency 
- Energy Conservation 
through Energy Storage) 
z naslovom »Napredne 
tehnologije shranjevanja 
toplotne energije – 
študije izvedljivosti in 
demonstracijski pro-
jekti (IEA Annex 17)«. 
Leta 2004 je bil v okviru 
sejma Energetika v Celju 
organiziran sestanek z 

naslovom »Napredne 
tehnologije ogrevalne 
tehnike za doseganje 
ciljev Kyotskega proto-
kola«, leta 2005 pa semi-
nar »Viri in tehnologije 
za prodobivanje zelene 
električne energije«. V 
obdobju od leta 2006 je 
bil SITHOK soorganizator 
posvetovanj z imenom 
»Klima forum«, ki jih je 

organiziral skupaj s pod-
jetjem HIDRIA.

ZALOŽNIŠKA DEJA-
VNOST

V okviru posameznih 
konferenc je društvo 
SITHOK izdalo tudi 
strokovne zbornike. Ti 
so tudi danes še vedno 
na razpolago na sedežu 
društva. Društvo je v 
slovenski jezik prevedlo 
in izdalo knjižice: 

• REHVA priročnik 
št. 1 »Učinkovitost 

prezračevanja«, 
• REHVA priročnik 
št. 2 »Izpodrivno 
prezračevanje v nein-
dustrijskih stavbah« ter 
• REHVA priročnik št. 3 
»Hladilne grede«. 

Vse omenjene priročnike 
je prav tako možno 
pridobiti na sedežu 
društva. Pri založniški 
dejavnosti društva 
vsekakor ne smemo 
pozabiti na sodelovanje 
članov pri pripravi 
slovenskih standardov 
s področja učinkovite 
rabe energije v stavbah 
ter klimatizacije. 

STANJE IN VIZIJA

Danes društvo SITHOK 
združuje 190 članov in je 
poleg društev SDHK in 
SDDE ena izmed ključnih 
organiziranih skupin v 
Sloveniji na področju 
energetike. Po statutu 
društvo vodi upravni od-
bor. Društvo je v register 
društev vpisano pod 
številko 2146. Zaradi 
krize v gradbeništvu, ki 
se kaže tudi na področju 
ogrevanja, hlajenja in 
klimatizacije, pa je v 
društvu v tem trenutku 
žal nekoliko manj ak-
tivnosti. Vendar kljub 
temu društvo v prihod-
nosti želi intenzivirati 
svoje aktivnosti, kar bo 
zagotovljeno predvsem 
s sodelovanjem mladih, 
ki imajo željo in ener-

gijo za delo, seveda ob 
sodelovanju in nasvetih 
starejših. 

Vljudno vabljeni, da se 
nam pridružite!

SLOVENSKO
DRUŠTVO 
INŽENIRJEV ZA 
TEHNOLOGIJE 
HLAJENJA, 
OGREVANJA IN 
KLIMATIZACIJO

Glavna dejavnost 
društva je povezovanje 
slovenskih projektan-
tov, raziskovalcev in 
drugih strokovnjakov 
s področja ogrevalne, 
hladilne in klimatizaci-
jske tehnike, organizaci-
ja kongresov in seminar-
jev ter založništvo.
Društvo je tudi član 
Evropskega združenja 
REHVA in pridruženi član 
ASHRAE.
V kolikor še niste 
naš član, vas vljudno 
vabimo, da se nam 
pridružite.

Naslov: SITHOK, 
Aškerčeva 6, 1000 
Ljubljana

Telefon: 
01-4771-312
Telefax: 
01-2518-567

V SREDIŠČU: SITHOK

Slika 3: Skupinska foto-
grafija udeležencev kon-
gresa SITHOK – 4
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KARIERNI CENTRI UNIVERZE 
V LJUBLJANI
Maja Dizdarević, Karierni center UL, kc@uni-lj.si

Študentke in študenti, diplomanti in diplomantke 
Univerze v Ljubljani!

Karierni centri Univerze v Ljubljani delujemo na vseh 
23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani.  
V okviru naših dejavnosti vam karierni svetovalci 
in svetovalke omogočamo celostno podporo na 
vaši študijski in karierni poti. Svetujemo vam pri 
načrtovanju kariere in vam pomagamo pri ob-
likovanju zaposlitvenih  kompetenc že v času študija, 
diplomantom pa pomagamo pri uspešnem prehodu 
v prvo zaposlitev.  
Karierni centri nudimo študentom raznovrstne 
brezplačne storitve

Med naslednjimi številnimi brezplačnimi storitvami, 
ki jih pripravljamo in izvajamo za študente, bo za-
gotovo vsak izmed vas našel nekaj uporabnega tudi 
zase:

• udeležite se lahko in-
dividualnega ali skupin-
skega kariernega sve-
tovanja (o izbiri študija, 
svetovanje ob prehodu 
v zaposlitev, svetovanje 
za pripravo kariernega 
načrta in osebne pred-
stavitve delodajalcu 
ipd.);
• obiskujete lahko raznolike brezplačne delavnice 
in izobraževanja, kjer boste s strani kariernih sve-
tovalcev in raznih strokovnjakov iz prakse, prido-
bili dodatne kompetence in praktično znanje za 
učinkovitejši vstop na trg delovne sile;
• pridobite lahko informacije o študiju na 1., 2. in 3. 
stopnji ter informacije o zaposlitvenih možnostih po 
zaključku študija;
• udeležite se lahko predstavitev delodajalcev in 
spoznate zaposlitvene možnosti v njihovih orga-
nizacijah ter vzpostavite stik s potencialnimi deloda-

jalci že v času študija;
• študijski obiski v organizacije, kjer boste spoznavali 
realno delovno okolje;
• Karierni centri Univerze v Ljubljani spremljamo 
tudi karierne poti diplomantov, organiziramo razne 
posvete in delavnice na temo vseživljenjske karierne 
orientacije ipd.

Naši odmevnejši projekti so tudi Karierni dnevi, 
Simulacija selekcijskega postopka, Izzivi v tujini, Hitri 
zmenki z delodajalci, CV klinika itd.

“Za individualno svetovanje vam svetuje-
mo, da se nanj predhodno najavite na tele-
fonski številki 01 2443 732 oziroma nam 
pišete na elektronski naslov kc@uni-lj.si.”

Obiščite spletno stran Kariernih centrov Univerze v 
Ljubljani

Vabimo vas na našo spletno stran www.kc.uni-lj.si, ki 
ponuja po preglednih vsebinskih področjih na enem 
mestu  informacije za bodoče študente, študente, 
diplomante ter delodajalce. Obiskovalci strani dobite 
informacije o ponudbi izobraževanj in dodatnih 
izpopolnjevanj, ki jih ponujajo posamezne članice, 
na enem mestu ponujamo informacije o vseh naših 
dogodkih in aktualnih razpisih za štipendije, prakse 
ter delovna mesta, nasvete za pripravo pisne, osebne 
in inovativne oblike predstavitve delodajalcem ipd. 
Najdete pa nas tudi na facebook profilu. 

Veliko uspeha vam želimo pri študiju in na vaši kari-
erni poti!  Vljudno vabljeni!

V SREDIŠČU: SITHOK SVETOVALEC: KC UL
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PREDLOGI
Andreja Cigale

Vse kar je domače in je v vsakdanji rabi, nam daje 
občutek, da nekaj dobro poznamo, pa naj bodo to 
vsakdanja opravila ali pa jezik, ki ga dnevno upora-
bljamo. Jezik je sredstvo za sporazumevanje in je las-
ten le človeku, spremlja nas na vsakem koraku, naša 
jezikovna zmožnost tako raste in se krepi. Ljudje smo 
že naravnani tako, da napake prej opazimo pri dru-
gih, šele kasneje pa pri sebi. Pomoč lahko najdemo 
v različnih priročnikih z jezikovnimi pravili, ki so v 
knjižnih in spletnih izdajah. 

V procesu učenja smo že spoznali pravila, vendar 
zaradi vsakodnevne množice podatkov, ki nas pre-
plavljajo, so nam nekatera znanja spolzela iz spo-
mina. Rubrika Jezikovni odtenki bo tako namenjena 
predvsem osveževanju že pridobljenega znanja in 
praktični uporabi pravil v besedilih. 

V tokratnih odtenkih se bomo posvetili 
PredlogoM. 

Predlog medsebojno povezuje besede in besedne 
zveze, nikoli ne stoji med dvema stavkoma.

Predlog najpogosteje poimenuje prostorsko (na 
morju, med skalami) in časovno (v mladosti, na stara 
leta) razmerje, redkeje vzrok (od strahu) ter lastnost 
(s strahom). Poglejmo, kaj posamezne zveze (pred-
log + samostalniška beseda) povedo.
 
Zveze, ki izražajo prostor:
kje je kaj: pri sosedu,
kje se kaj dogaja: po gozdu, 

od kod prihaja: s službe, 
do kod je namenjeno: do mesta.

Nekateri predlogi, s katerimi izražamo prostor, se la-
hko vežejo z dvema sklonoma, pri tem moramo biti 
pozorni na vprašalnico, ki jo uporabimo. 
Na primer: 

-   Kam greš? – v mesto (tožilnik) 
-   Kje stanuješ? – v mestu (mestnik)

Zveze, ki izražajo čas:
kdaj se kaj godi: na stara leta, med tednom, 
od kdaj je: od srede 19. stoletja,
do kdaj bo: do sedmih zvečer.

Na vprašanje kdaj se rabijo predlogi, ki se vežejo z 
rodilnikom, tožilnikom, mestnikom in orodnikom. Na 
vprašanje od kdaj do kdaj se uporabijo predlogi, ki 
se vežejo z rodilnikom, na vprašanje koliko časa pa s 
tožilnikom.

Zveze, ki izražajo vzročnost:
zakaj se kaj godi: od veselja se jokati, 
pod katerimi pogoji se kaj godi: glede na dobro 
počutje.

Zveze, ki izražajo lastnost:
s čim se kaj primerja: starejši od brata, 
sredstvo, s katerim se kaj opravlja: igrati na kitaro, 
snov in spremstvo: ključ od avta, orožje iz kamna.

Pri obravnavi predloga in njegovi vezavi s sklonom 
lahko govorimo o predvidljivosti, saj predlog nareku-
je uporabo določenega sklona. V spodnji preglednici 
je navedenih nekaj najpogostejših predlogov, ki se 
vežejo s posameznim sklonom. 

Predlog Sklon
brez, do, iz, izpod, izza, mimo, okoli, od, poleg, nasproti rodilnik
h/k, kljub, nasproti, proti,  dajalnik
čez, skozi, zoper tožilnik
na, ob, v, po tožilnik in mestnik
med, nad, pod, pred, za tožilnik in orodnik
o, pri mestnik
z/s orodnik in rodilnik

JEZIKOVNI ODTENKI
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Raba predloga s/z:
Predlog s uporabimo pred besedami, ki se začnejo na 
p, f, t, c, s, č, š, k in h, to so nezveneči nezvočniki. Za 
lažje pomnjenje si pomagamo s stavkom, ki vsebuje 
vse nezveneče nezvočnike: Ta suhi škafec pušča. 
Primer: s psom, s škarjami, s kladivom … Predlog 
z uporabimo pred besedami, ki se začnejo s samo-
glasniki (a, e, i, o, u), z zvočniki (m, n, r, l, v, j) ali z 
zvenečimi nezvočniki (b, d, z, ž, g). Primer: z glavo, z 
rokami, z žogo …
 
Raba predloga h/k:
Predlog h pišemo pred vsemi besedami, ki se začnejo 
s k in g, tako zvezo lažje povežemo in izgovorimo sku-
paj. Primer: Vrečo je postavil h klopi. Šel je h Gorazdu. 
Predlog k pa se uporablja pred vsemi besedami, ki se 
ne začnejo s k in g (Odšel je k očetu).

Naše življenje teži k ekonomičnosti, prav tako naše 
izražanje, vendar dopustno je le do stopnje, ki je za 
naslovnika še razumljiva in dostopna. Z ustrezno 

tvorbo besedil kažemo svoj odnos do ubesedenega 
in do naslovnika, ki si na podlagi vidnega ali slušnega 
prenosnika izoblikuje svoje stališče do besedila in do 
tvorca. Da bo naše besedilo pri tvorcu doseglo svoj 
namen, mora biti ustrezno.  Nekaj primerov ustrezne 
in neustrezne (a pogosto slišane) rabe si poglejmo v 
spodnji preglednici. 

Neustrezno Ustrezno
Kavo so pili pred in po sestanku. Kavo so pili pred sestankom in po njem. 
Mama je stopila v in iz sobe. Mama je stopila v sobo in iz nje.
Peljal se je s skirojem in avtom. Peljal se je s skirojem in z avtom. 
Razložil je z besedo in besedno 
zvezo ali stavkom.

Razložil je z besedo in besedno zvezo ter s 
stavkom.

Predlogi torej povezujejo besede in besedne zveze ter vplivajo na izbiro sklona. Ta tematika se na prvi po-
gled ne zdi problematična, vendar se v besedilih pogosto izkaže drugače

literatura:
- Skaza, Jože. Slovenska slovnica. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. ISBN 978-961-231-784-3.
- Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, 2001. ISBN 961-6358-73-5.
- Toporišič, Jože. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2004. ISBN 961-230-171-9.

JEZIKOVNI ODTENKI JEZIKOVNI ODTENKI
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MREŽENJE
Različni profili ljudi se prek različnih social-
nih omrežij združujejo, torej gre za aktivno 
navezovanje stikov in razširjeno izmenjavo 
različnih informacij. 

Danes vse več mladih išče poti, kjer bi lahko pred-
stavili svoje ustvarjalne ideje, se izkazali s svojim 
delom ter se na ta način osamosvojili in pridobili 
zaupanje tistih, ki iščejo mlade inovatorje in spo-
soben kader za izhod iz krize. Z rubriko Usodna nit 
želimo na strojniškem področju povezati študente 
in diplomante s podjetji, ki tak kader potrebujejo 
bodisi za občasno delo ali za zaposlitev. 

“Podjetja in različne inštitucije prisrčno 
vabimo, da svoje želje in potrebe po novem 
kadru delijo z nami v reviji Svet strojništva, 
ki predstavlja vez med študenti in gospo-
darstvom. Na ta način mladim ponudite 
priložnost, da izkažejo svoje znanje tudi v 
praktičnih situacijah, na konkretnih prim-
erih. “

“K sodelovanju vabimo tudi študente in 
diplomante, ki iščete občasno delo ali za-
poslitev, da pošljete svoje povpraševanje 
za delo. Morda so prav Vaša znanja in ideje 
potrebna v določenem podjetju, ki vam 
lahko odpre pot do uspeha in lastnega zado-
voljstva. “

Ponudbo del ali povpraševanje s kontaktnimi po-
datki nam lahko pošljete na 

e-naslov:  svet.strojnistva@zveza-zsis.si 

do 5. v mesecu. Vaš oglas bomo v tekoči številki 
revije Svet strojništva z veseljem objavili. 

Uredništvo

USODNA NIT
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