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Ob 70-letnici Zveze inženirskih društev Maribor

UVODNA BESEDA UREDNICE
Zveza inženirskih društev Maribor letos praznuje 70-letnico svojega
delovanja. Menjavali so se časi velikega interesa po aktivnem
vključevanju v delo društev pa vse do upadanja zanimanja za
prostovoljno delo v strokovnih združenjih. V vsem tem času je Zveza
uspešno delovala in z združevanjem inženirjev različnih strok spodbujala
medsebojno povezovanje ter prenašanje znanja na mlade generacije.
Ob obletnici delovanja Zveza inženirskih društev Maribor pričenja z
izdajanjem periodičnega Glasila ZID, ki bo izhajalo vsake štiri mesece in
bo predvsem namenjeno strokovnim člankom. V prvi številki ob jubileju
se zbrano gradivo v večjem delu nanaša na delovanje Zveze in na aktivnosti društev v
zadnjem desetletnem obdobju. Pomembni del Glasila vključuje načrte za prihodnje delo in
življenje Zveze na temelju širitve članstva. V zaključnem delu glasila pa že objavljamo prve
strokovne članke, ki bodo v naslednji številki imeli osrednje mesto. Pričujoča prva številka
Glasila ZID skupaj z almanahoma, ki sta bila izdana ob 50- in 60-letnici, tako tvori
neprecenljiv zgodovinski zapis društvene dejavnosti od davnega leta 1946 pa vse do danes.
K celotni podobi in vsebini Glasila ZID je veliko pripomogel celoten Uredniški odbor, ki je v
pripravo Glasila vložil veliko truda in časa. Ob tej priložnosti se jim zahvaljujem z željo, da je
to samo začetek uspešne poti do naslednje okrogle obletnice.
Katja Hanžič, uni. dipl. ekon.
urednica Glasila ZID
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OB 70-LETNICI ZVEZE INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR
Zveza inženirskih društev - ZID Maribor uspešno deluje že 70 let. V
preteklih letih je delovala pod imenom Zveza inženirjev in tehnikov
Maribor. Ta organizacija je strokovno in duhovno povezovala inženirje
in tehnično usmerjene intelektualce iz severovzhodne Slovenije. Vsa
leta obstoja je dajala strokovno podporo posameznikom in družbi in je,
kot civilna družba tehniške smeri, veliko prispevala k razvoju stroke in
komunikacije med strokovnjaki. S svojimi aktivnostmi je pripomogla k
marsikateri rešitvi in odločitvi pri razvoju mesta in regije.
V zadnjih dveh desetletjih je pomen inženirja v slovenski družbi močno
izgubil na vrednosti in stopnji ugleda. V ospredje so stopili drugi vrednostni kriteriji. V
Mariboru se je ustavilo večino proizvodnje iz prejšnjih obdobij in splošna družbena klima je
postala bolj naklonjena finančnemu inženiringu kot pa proizvodnji, tehnologijam in
inovacijam. Ta trend se je prenesel na izobraževalne procese. Vse manj otrok se je vpisovalo
v poklicne šole in prišli smo v situacijo, ko večina mladih študira družboslovne študije.
Večina študentov pričakuje, da bo z družboslovno diplomo dobila službo, ki je financirana iz
proračuna.
Civilna družba, kot je ZID, živi v paraleli z gospodarstvom. Posledice gospodarske stagnacije
se poznajo tudi v tej organizaciji, zato so inženirska društva izgubila del atraktivnosti.
Kljub temu je ZID vsa leta, od prvih začetkov do danes, vlagala veliko truda in energije v
ohranjanje ugleda inženirskih poklicev, pomena razvoja, inovacij ter gospodarskega napredka
na osnovi produktivnosti. Le ti trije atributi zagotavljajo uspešen družbeni in gospodarski
razvoj.
Zavedamo se pomena civilne družbe, ki naj opozarja na strokovne napake in pomaga pri
strokovnih odločitvah, standardizaciji in izobraževanju. Zadnjih 70 let je ZID ravno na teh
točkah odigral vidno vlogo. Zveza je s sodelovanjem pri organizaciji razstav, okroglih miz,
konferenc, predavanj, izobraževanj, strokovnih ekskurzij itd. pripomogla, da je inženirski
poklic ostal v zavesti ljudi.
Zadnjih nekaj let opažamo, da se vrača spoznanje, da je inženirski poklic, ki omogoča
zanimivo zaposlitev in dobro perspektivo tudi za najbolj ambiciozne posameznike. Veseli nas,
da je prišlo do ugotovitve, kar zveza ves čas zagovarja, da je bodočnost v razvoju. ZID je
preko FEANI-ja povezana v mednarodno mrežo prepoznavanja in priznanja inženirskih
diplom, kar inženirjem omogoča dodatno okno v svet.
Ob 70 letnici delovanja ZID smo pričeli izdajati lastno publikacijo Glasilo ZID, ki bo v obliki
strokovne revije periodično izhajala tri krat letno. S tem nudimo dodatne možnosti
predstavitve in diseminacije lastnega dela članom zveze kakor tudi vsem ostalim, ki želijo
javno predstaviti svoje delo.
V prvi številki glasila smo se osredotočili na poročanje o delovanju zveze v zadnjih 10 letih.
Ob 70 letnici Zveze inženirskih društev Maribor čestitam vsem članom in želim še veliko
uspešnega javnega in strokovno kritičnega dela na strani civilne družbe.
dr. Boris Tovornik
predsednik ZID Maribor
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OB 70. JUBILEJU ZVEZE INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR
V teh dneh proslavljamo sedemdeseto obletnico Zveze inženirski
društev Maribor. To je častitljiv jubilej in prav je, da kot rektor
Univerze v Mariboru povem nekaj besed - predvsem zahvale in
pohvale, saj je naša univerza po svoje otrok tega društva.
Maribor je bil v letih po II. svetovni vojni sicer industrijski velikan,
pa precej zanemarjen otrok na področju višjega posebej pa
visokošolskega izobraževanja.
Ekonomska, pravna in zlasti pa tehniška inteligenca v tem prostoru je
ta primanjkljaj zaznala in odločno ukrepala.
1946. leta ustanovljeno Društvo inženirjev in tehnikov, ki je kmalu preraslo v vseslovensko
Zvezo inženirjev in tehnikov Slovenije je imelo ključno vlogo pri strokovnih odločitvah
gospodarskega razvoja, za kar pa so bili potrebni visoko izobraženi kadri. Tako je Društvo
odigralo pomembno vlogo pri ustanavljanju Višje tehniške šole, ki je skupaj z Višjo
ekonomsko komercialno šolo pomenila začetek višješolskega študija, ta pa je leta 1975
pripeljal do ustanovitve Univerze v Mariboru.
Na področju tehniškega in naravoslovnega izobraževanja je tako bila najprej ustanovljena
Visoka tehniška šola - znameniti VTŠ, ki je predvsem z učitelji in kadri iz mariborskega in
bližnjega industrijskega bazena - torej iz prakse - začel izobraževati nove strokovnjake. To
sodelovanje je skupaj z univerzitetnimi profesorji dalo prav kmalu zavidljive rezultate.
K njim stremi Univerza v Mariboru tudi danes. Zavedamo se, da ob znanstvenoraziskovalnem delu izobražujemo tudi strokovnjake za prakso in s tem vračamo skupnosti,
gospodarstvu, družbi v celoti to, za kar smo bili ustanovljeni.
Povezava z Zvezo inženirjev in tehnikov pa ostaja trajni imperativ našega delovanja. Vesel in
počaščen sem, da vam lahko ob tem pomembnem jubileju čestitam v iskrenem prepričanju da
bo naše sodelovanje tudi vnaprej odlično!
prof. dr. Igor Tičar
rektor Univerze v Mariboru
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MARIBOR – MESTO USTVARJALNOSTI
Vsakodnevnega življenja si brez inženirskih znanj sploh ne znam
predstavljati. Običajno s pojmom "inženir" pokrivamo svojo
predstavo o moškem tehnične usmeritve, ki skrbi za to, da
različni tipi motorjev delajo brezhibno. V resnici pa je
poslanstvo inženirjev mnogo širše, saj je za vsakodnevno
delovanje našega življenja potrebno nešteto različnih tehničnih
prilagoditev, ki delajo svet takšen, kot smo ga navajeni in
pričakujemo, da je.
Višina vzglavnika v bolniški postelji, vzglavnik sam, kvaliteta
rjuhe, vzmetnice pod njo, mehanizma za dvigovanje vzglavja, ohišje postelje, struktura tal,
zaobljenost talnih vogalov ... vse do najmanjše podrobnosti prihoda v bolnišnico in pred tem
načina življenja in organizacije življenja od človekovega rojstva do njegove smrti ... je plod
neštetih potrebnih in nepotrebnih, a vedno znova nujnih posegov ter prilagoditev inženirskega
uma, rok in srca.
Praktična uporaba znanja za vsakdanje življenje je torej hčerka matere človeške sposobnosti,
da razume svet in da ga želi prilagoditi s svojim hrepenenjem, upanjem ter smislom. Tako je
prilagajanje sveta svetu človeških potreb zamejeno z obema najpomembnejšima svetovoma
našega bivanja; z velikim svetom kozmičnega vseobstoja in z malim svetom človekovega
vsakdana. Našega sveta brez sveta inženirskih prizadevanj preprosto ne bi bilo. Kot tudi ne bi
bilo človeka in človeštva, kakršnega poznamo. Se več: ne bi bilo niti živali, rastlin, snovnega
sveta, ki nas obdajajo ...
Dragi in spoštovani člani in prijatelji inženirskih društev, ki se že 70 let združujete v delu
Zveze; iskrene čestitke ob vašem jubileju in naj vam bo vaše delo polno mladostne prve
ljubezni – polno inspiracij in neprestane vztrajnosti, ko popusti čas prve zaljubljenosti.
Hvala vam za vse, kar ste storili, kar delate in kar boste naredili. Brez vas svet ne bi bil tako
prijazen, kot je.
dr. Andrej Fištravec
župan Mestne občine Maribor
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“INŽENIRSKE” OBLETNICE, KI JIH OBELEŽUJEMO V LETU 2016
Leto 2016 bi lahko poimenovali LETO INŽENIRJEV - toliko
pomembnih dogodkov in obletnic, povezanih z inženirji in njihovem
združevanju se namreč odvija v drugi polovici tega leta.
V mesecu septembru smo v Ljubljani obeležili kar dve okrogli
obletnici. Visokih 100 let organiziranega združevanja pooblaščenih
inženirjev v inženirske zbornice in 20 let delovanja Inženirske
zbornice Slovenije. Zdaj ob zaključku leta, Zveza inženirskih društev
Maribor, ki združuje 11 strokovnih društev in povezuje tehniške
strokovnjake iz vse Severno vzhodne Slovenije, obeležuje še
častitljiv jubilej – 70. obletnico delovanja.
V Ljubljani smo se omenjenima obletnicama poklonili s postavitvijo razstave fotografskega
natečaja inženirskih objektov, procesa sodobne graditve in stoletnice delovanja pooblaščenih
inženirjev. Glede na dober obisk in navdušene odzive smo očitno dosegli želeni namen.
Primerjava delovanja Inženirske zbornice Slovenije in predvojne Ljubljanske inženirske
zbornice je pokazala številne podobnosti in tudi nekatere razlike, kot na primer razhod z
arhitekti, ki močno zaznamuje zadnje obdobje priprave nove gradbene, prostorske in poklicne
zakonodaje. Veseli nas, da smo z uspešnim delom doma in v tujini pridobili zaupanje
resornega in drugih ministrstev ter strokovne in širše javnosti, ki nas sprejemajo kot
kompetentnega in odgovornega partnerja.
Naša izhodišča pri pogajanjih temeljijo na večji strokovni odgovornosti pooblaščenih
inženirjev in enakopravnosti vseh strok, ki sodelujejo v procesu graditve. Prepričani smo v
prednost sodobnega integralnega vodenja projektov proti zastarelemu mandatnemu pristopu,
ki ga še zagovarjajo nekateri arhitekti. Zelo pomembna so tudi naša prizadevanja v okviru
Evropskega sveta inženirskih zbornic, ki za Evropsko komisijo pripravlja EU kvalifikacijski
profil pooblaščenega inženirja za avtomatično mobilnost, kar bo urejenost inženirske stroke in
posledično regulacijo izenačilo z urejenostjo arhitekturne stroke.
Glede na katastrofalne posledice izbora javnih naročil po najnižji ceni smo zelo ponosni, da
novi ZJN-3 od 1. aprila letos uvaja za arhitekturne in inženirske storitve obvezne kriterije
kakovosti in cene. Izdelali smo tudi smernice, ki jih bomo skupaj z Ministrstvom za javno
upravo v novembru začeli predstavljati javnim naročnikom preko Upravne akademije.
Ponovno spremljamo javne oddaje inženirskih storitev in izvajamo analitične primerjave,
sodelujemo pa tudi pri pripravi smernic za gradnje.
Našo zrelost za sodelovanje smo pokazali kot pobudniki in glavni nosilci Zbora za oživitev in
razvoj slovenskega gradbeništva ter partnerji skupine Odgovorno do prostora in sopodpisniki
dokumenta Kultura prostora zdaj! Proaktivno pripravljamo stališča in dajemo pripombe na
širokem področju od varstva okolja, zelenega javnega naročanja, množičnega vrednotenja
nepremičnin do arhitekturne politike, ki jo vidimo zgolj kot eno od politik na področju
prostora in graditve, zato pričakujemo od države sprejetje celovite razvojne politike.
V imenu Inženirske zbornice Slovenije, Zvezi inženirskih društev Maribor čestitamo ob
jubileju in želimo še naprej uspešno delo ter sodelovanje na potencialnih skupnih projektih.
mag. Črtomir Remec
predsednik Inženirske zbornice Slovenije
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SLOVENSKA INŽENIRSKA ZVEZA
SIZ - Slovenska inženirska zveza je krovna organizacija, ki združuje
in povezuje zveze in društva inženirjev posameznih panog.
Dejavnost vodstva SIZ je na prostovoljni osnovi, saj je brez virov
sredstev, ki bi izhajala iz članarin. Čas v preteklih 25 letih tovrstni
dejavnosti ni bil naklonjen. Usodno je vplival tudi koncept deindustrializacije Slovenije, proces nekritične razprodaje mnogo
proizvodnih kapacitet, siromašenje razvojnih sektorjev v
gospodarstvu, prevlada družboslovnih profilov nad tehničnimi pri
odločanju o prihodnosti industrije, prešibka povezanost javnega
raziskovalno-razvojnega sektorja z industrijo, propadanje gospodarskih panog in še bi lahko
naštevali.
Uspešno delovanje SIZ zagotavljajo inženirji v razmerah kakršne so in ob okoliščinah, ki so
se za delo in sodelovanje močno spremenile. Inženirska društva in zveze delujejo pod
drugačnimi pogoji, kar je zaznati v zmanjševanju števila članov v posameznih organizacijah
in tudi manjšemu številu predstavnikov mlajših generacij. Tako se ni čuditi pobudam za nove
organizacijske oblike povezav inženirjev v Sloveniji. Kako bosta na obstoječe stanje na
področju inženirstva v Sloveniji odgovarjali vzporedni organizaciji Inženirska zbornica
Slovenije in Inženirska akademija Slovenije bomo spremljali.
Pomembno je sodelovanje med SIZ in Državnim svetom, ki v povezavi z organizacijami
civilne družbe, strokovno javnostjo in gospodarstvom organizirata številne posvete o
družbenih, gospodarskih in razvojnih problemih. Razprave, predstavitve, mnenja in predlogi
rešitev, kritične presoje o aktualnih temah pritegnejo pozornost politikov. V zadnjem obdobju
so posveti potekali o energetiki, prometu, infrastrukturi, gospodarskih področjih s stalnimi
tehničnimi in tehnološkimi izzivi in raziskovalni dejavnosti na univerzah in inštitutih ter
njihovim sodelovanjem z gospodarstvom. Izredno široka tematika ponuja veliko možnosti za
kvalitetno in učinkovito sodelovanje. Slovenska inženirska zveza se trudi v poglobitvi in
intenzivnosti tovrstnega delovanja po svojih najboljših močeh, saj prihaja sodelovanje SIZ kot
krovne organizacije in panožnih zvez do polne uveljavitve in potrjuje dobro obliko
povezovanja.
Organiziranost inženirjev v zvezah in društvih kliče po novih učinkovitejših oblikah povezav,
ki bi upoštevale organiziranost povezav posameznih inženirskih strok v funkcionalne enote, ki
bi delovale na lokalnih področjih kot inženirska društva, ki naj skupno gradijo povezovanje
inženirjev in njihov vpliv na družbene in gospodarske probleme. S takim načinom dela je
pričakovati tudi večjo vključevanje, interes in dejavnost mlajših generacij inženirjev.
Pomembna naloga, katere se SIZ zaveda, je tudi krepitev mednarodnih povezav s sorodnimi
institucijami.
Združevanje panožnih društev po vertikali in nato v Slovensko inženirsko zvezo je ustaljena
praksa v Sloveniji. V industrijsko razvitem Mariboru so pred mnogimi desetletji spoznali, da
se akcelerira moč tudi v povezovanju društev različnih strok. Zveza inženirskih društev
Maribor danes neguje, dopolnjuje in razvija tradicijo strokovnega združevanja na lokalni
ravni. Prizadevanja in uspehi Zveze inženirskih društev Maribor so zavidanja vredni in z vso
spoštljivostjo ji ob častitljivi obletnici iskreno čestitam.
prof. dr. Janvit Golob
predsednik Slovenske inženirske zveze
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PREDSTAVITEV ZVEZE INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR

1
1.1

Zgodovinski

zapis

o

nastajanju

in

razvoju

Inženirji so se strokovno sestajali in
povezovali že pred drugo svetovno vojno
kot sekcija Inženirske komore. Takrat so
prevladovali strojniki in tekstilci.





V začetku leta 1946 je bilo ustanovljeno
Društvo inženirjev in tehnikov s sedežem v
Mariboru. Enako društvo je delovalo tudi v
Ljubljani, zato so še istega leta obe društvi
povezali v Zvezo inženirjev in tehnikov
Slovenije s sedežem v Ljubljani.
Mariborsko društvo je povezovalo tehniške
strokovnjake iz severovzhodne Slovenije.
To je pomenilo strokovno sodelovanje in
pomoč pa tudi tesne medsebojne stike, kar
je bilo v veliko pomoč pri povojni obnovi,
hitrem razvoju ter širitvi industrijskih
objektov. Ta trend je bil takrat prisoten po
vsej državi. Vemo pa, da je bil Maribor v
tistem času največje industrijsko središče
države in so bili ti dogodki zato še
intenzivnejši.







Društvo je imelo izjemno pomembno
vlogo pri strokovnih odločitvah o gradnji
proizvodnih obratov in pri gospodarskem
razvoju, ki je sledil. Tako je pomembno
prispevalo:




Zveze

inženirskih

društev

k
organizaciji
dopolnilnega
strokovnega izobraževanja in tečajev
za vse vrste profilov.
pri
organizaciji
opravljanja
strokovnih izpitov, kar je kasneje
prevzela
država
v
okviru
Gospodarske zbornice;
k pripravi učnih programov ter
direktno sodelovalo v učnih procesih,
saj je bilo društvo največja
kadrovska
baza
najbolje
usposobljenih strokovnjakov;
s
pobudo
za
organizacijo
strokovnega sejma Energetika v
Mariboru in bila soorganizator
konference Komunalna energetika in
drugih podobnih dogodkov.
kot nosilec projekta FEANI1, redna
članica mednarodnega združenja ter
zastopa Nacionalni komite FEANI za
Slovenijo.

Glavna problema delovanja organizacij
civilne družbe (zveze ali društev), sta njeno
financiranje in ustrezni prostori. Ljudski
potencial je bil vedno na razpolago. V
preteklih letih so ljudje veliko bolj kot
danes izražali zavzetost in čut pripadnosti
stroki ter nagnjenost k aktivnemu delu in
pomoči društvom.

pri pripravi predlogov za ustanovitev
izobraževalnih centrov na več
nivojih, namenjenih za vzgojo
kvalificiranih delavcev, ki jih je
primanjkovalo in za šolanje tehnikov
v
novoustanovljenih
srednjih
tehniških šolah;
kot kadrovsko močna skupina
strokovnjakov je društvo odigralo
pomembno vlogo pri ustanavljanju in
zagonu Višje tehniške šole, ki je
poleg Višje ekonomsko komercialne
šole pomenila prvi začetek višjega in
visokošolskega študija, ki je kasneje
pripeljalo do preoblikovanja v
Univerzo v Mariboru;

Zaradi posebnega pomena tehniške
inteligence je bil na občnem zboru leta
1957 sprejet sklep o preimenovanju
društva v Zvezo inženirjev in tehnikov
okraja Maribor. Po ukinitvi okrajev se je
preimenovalo v Zvezo društev inženirjev
in tehnikov Maribor (ZDIT Maribor).
Leta 1957 je takratni Občinski ljudski
odbor odločil, da Zvezi društev inženirjev
in tehnikov Maribor da v najem tri prostore
v Vetrinjski ulici 16 v Mariboru. Kasneje,
1

Federation Europeenne D'Associations Nationales
D'Ingenieurs
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sodelovanja z gospodarstvom. Šola tujih
jezikov je uporabljala prostore za izvajanje
jezikovnih tečajev. S tem je zveza
pridobila dodatna finančna sredstva in
možnosti za financiranje številnih lastnih
projektov
in
rednih
aktivnosti.

leta 1959, pa je zveza dobila celotno
stavbo, ki jo poznamo kot Vetrinjski
dvorec.
To je omogočilo nadaljnji razmah
aktivnosti, organiziranje in izvajanje
seminarjev in drugih oblik izobraževanja in

1.2

Preoblikovanje Zveze društev inženirjev in tehnikov Maribor v današnjo Zvezo
inženirskih društev Maribor
podeljuje naziv inženir. Po zadnji
Bolonjski reformi pa se univerzitetni študij
zaključi z nazivom magister inženir. Vse to
je pripeljalo do tega, da je tudi Zveza
društev inženirjev in tehnikov spremenila
svoj naziv, saj se je naziv tehnik preprosto
izgubil. Tako je bil na občnem zboru ZDIT
marca 2011 sprejet nov statut in
preimenovanje v Zvezo društev inženirjev
– ZID Maribor.

Do 60. obletnice ZDIT je potekalo delo
zveze brez velikih stresov. Nato se je
zgodilo nekaj bolečih dogodkov. Umrl je
dolgoletni predsednik zveze gospod Ivan
Lešnik in še istega leta - 2006 je zveza
ostala brez svojih prostorov. Vetrinjski
dvorec – kulturni spomenik I. razreda, ki
ga je zveza s pomočjo donatorjev obnovila,
je dobil novega lastnika. Čeprav je bila
zveza vpisana v zemljiški knjigi, je občina
po denacionalizacijskem postopku objekt
morala vrniti nekdanjim lastnikom. To so
benediktanci, ki so zahtevali izpraznitev
vseh prostorov. Hišo so zaklenili in je tako
zaklenjena in prazna še danes. Žal ta
prekrasen objekt danes propada. Zveza je
bila prisiljena iskati nove prostore. Najela
je lokal v Židovski ulici 1, poleg Glavnega
trga v središču Maribora.

Trenutno je v ZID včlanjenih 10 društev,
FEANI Slovenija in trije kolektivni člani s
skupno okoli 1500 člani.
Društva:






V tem obdobju sta prenehala obstajati dva
od bistvenih pogojev za uspešno delo.
ZDIT je ostala brez svojih prostorov in
brez velikega vira dohodkov. Osnovno
financiranje organizacije poteka v glavnem
iz članarin članic - društev in nekaj redkih
donatorjev.






V študijskih programih univerz se
približno vsakih 10 let spremenijo
programi študija, kar je za seboj potegnilo
spremembe zakona o strokovnih nazivih.
Bili smo priča dualnemu študiju, kjer so
diplomanti visoke strokovne šole dobili
naziv diplomirani inženir, diplomanti
univerzitetnega študija pa univerzitetni
diplomirani inženir. Na srednjih šolah so k
rednemu programu tehnik dodali še
višješolski program, ki diplomantu
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Društvo geodetov severovzhodne
Slovenije,
Elektrotehniško društvo Maribor,
Podravsko gozdarsko društvo,
Društvo strojnih inženirjev,
Društvo živilskih in prehranskih
strokovnih delavcev SV Slovenije,
Veterinarsko društvo Maribor,
Društvo tekstilcev Maribor,
Društvo za varilno tehniko Maribor,
Slovensko društvo za geoelektriko,
statično elektriko in strelovode,
Društvo seniorjev Podravja,
FEANI Slovenija.
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Kolektivni člani:




Štajerska gospodarska zbornica
Maribor,
Mariborska livarna Maribor,
Cona Tezno.





Za uresničevanje svojega poslanstva so v
statutu ZID Maribor opredeljena predvsem
naslednja področja:














organiziranje rednih in občasnih
srečanj zaradi druženja članov
društev, izmenjavo medsebojnih
izkušenj in medsebojne pomoči ter
sodelovanja;
oblikovanje skupnih stališč o
zadevah s področja delovanja zveze
in
za
njihovo
posredovanje
pristojnim organom;
sodelovanje z gospodarskimi subjekti
v smeri družbene odgovornosti;
spremljanje in opozarjanje članov na
spremembe s področja zakonodaje,
ki so pomembne za njihovo
delovanje;
skrb za ugled inženirskih poklicev in
tehniško-tehnološke izobrazbe v
javnosti;
izvajanje
aktivnosti
v
smeri
okoljevarstva in trajnostnega razvoja;
sodelovanje
v
gospodarskih
zbornicah in upravnih organih pri



pripravi zakonodaje s tehničnega
področja, predpisov in standardov;
organiziranje strokovnih predavanj;
sodelovanje pri ohranjanju tehniške
in kulturne dediščine;
sodelovanje
z
znanstveno
raziskovalnimi, izobraževalnimi in
drugimi institucijami;
povezovanje
s
sorodnimi
organizacijami v domačem in tujem
okolju;
izvajanje raznih drugih neprofitnih
dejavnosti, ki pomenijo izvrševanje
ciljev društva in za člane koristne
aktivnosti kot so: predstavitev
strokovne
literature,
prirejanje
strokovnih razstav, tečajev in
seminarjev, prirejanje strokovnih
ekskurzij,
izdajanje
tehnične
literature, organiziranje prostovoljnih
in humanitarnih akcij ter podobno.

Osnovna dejavnost
nepridobitna.

ZID

Maribor

je

V letošnjem letu smo spremenili statut ZID
in s tem omogočili, da so poleg društev
člani tudi podjetja/ustanove, kot kolektivni
člani. Ta proces je v začetni fazi in upamo,
da se nam bo pridružilo čim več novih
članov.

dr. Boris Tovornik
predsednik ZID Maribor
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2
2.1

ZVEZA INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR V OBDOBJU 2006 DO 2016
Sedež in organiziranost
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2.2

Dejavnosti in aktivnosti ZID Maribor 2006 do 2014

Inženirski poklici so bili
nekoč
zelo
cenjeni,
inženirji različnih strok
pa zelo napredni in
aktivni pri razvoju stroke,
šolstva in države. Tako
smo
z
visokim
spoštovanjem do naših
predhodnikov z veseljem nadaljevali
poslanstvo Zveze, ki je že od leta 1959
naprej delovala na Vetrinjski 16, kjer je bil
Dom inženirjev in tehnikov. Vetrinjski
dvorec je tako ZDIT obnovila in ohranila
to naravno dediščino, kulturni spomenik I.
kategorije, s prispevki društev, svojih
članov in slovenskim gospodarskih družb.
Žal je bil leta 2006 negativni izid postopka
denacionalizacije Vetrinjskega dvorca,
vodene s strani Ministrstva za kulturo
Slovenije.
Stavba
je
bila
kljub
dolgotrajnim prizadevanjem za drugačno
rešitev vrnjena Benediktinskemu prioratu
Maribor. Dolgoletno požrtvovalno delo in
vlaganja v stavbo s strani vseh društev,
članic ZDIT, dolga pogajanja in vztrajna
borba za stavbo, vse je bilo izgubljeno. V
uporabi smo brez plačila najemnine (ob
plačilu vseh stroškov) smeli imeti le še
pisarno za obdobje 3 let. Kljub vztrajnemu
zavzemanju, smo se morali izseliti iz
Doma inženirjev in tehnikov. Veliko
naporov smo vložili v iskanje novih
prostorov, moledovali smo na Mestni
občini Maribor, Univerzi Maribor in
nevladnih organizacijah, a žal brez uspeha.
Nihče nam ni želel ugoditi oz. nas sprejeti
pod svojo streho. Tako smo najeli 2
prostora – pisarno in arhiv – s
pripadajočimi pomožnimi prostori na
Židovski 1, ki je v privatni lasti gospoda
Pirca. Uredili smo arhiv dokumentacije
Zveze in posameznih društev, ki so imele
skupne pisarniške prostore na Vetrinjski in
po preselitvi 1. 6. 2011 ponovno zaživeli
na novi lokaciji.

morali zamenjati statut, naslov, potem je
sedaj to najugodnejši trenutek. Tako smo
pred selitvijo dali še novo ime Zvezi, ZID
– Zveza inženirskih društev in 31. 3.
2011 registrirali tudi spremenjena
pravila v obliki novega statuta Zveze.
V obdobju od leta 2006 do 2014 je bilo
aktivno sodelovanje vseh društev in redna
druženja strokovnjakov tehničnih poklicev
na predavanjih, posvetih, kongresih,
ekskurzijah so bila s ciljem uvajanja
novosti in povezovanja. Članice Zveze so
aktivno sodelovale v delu Upravnega
odbora preko predsednikov društev ali
njihovih predstavnikov. Aktivnosti je bilo
res veliko, zato bom izpostavila le
najpomembnejše:








Na seji UO Zveze smo sprejeli sklep, da
bomo spremenili tudi ime Zveze, če bomo
14

V letu 2006 je bil predsednik ZDIT
gospod Ivan Lešnik, ki je vse do
svoje smrti aktivno sodeloval s
Slovensko inženirsko zvezo, imel je
funkcijo predsednika nacionalnega
komiteja FEANI, zadolžen za
mednarodno
sodelovanje
in
pridobitev naziva EUR ING za
slovenske strokovnjake.
UO je imel kar 36 rednih sej: 4 seje v
letu 2007, 5 sej v letu 2008, 6 sej v
letu 2009, 6 sej v letu 2010, 4 seje v
letu 2011, 6 sej v letu 2012, 4 seje v
letu 2013 ter 1 sejo v letu 2014 in
poleg tega še vsakoletni občni zbor
Zveze.
Nadzorni odbor je imel vsako leto
sejo
pred
občnim
zborom.
Gospodarska komisija se je sestajala
letno dokler smo imeli v upravljanju
zgradbo na Vetrinjski. Največ sej je
imela Komisija za izobraževanje, ki
je redno pripravljala programe
mesečnih predavanj in strokovnih
ekskurzij.
ZDIT je sodelovala na Tretjem
okoljskem forumu za pripravo
"Predloga zakona o nevladnih
organizacijah",
"Dogovora
o
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sodelovanju prioritet – Strategije
sistemskega
razvoja
NVO",
"Sporazuma o sodelovanju med
NVO in Vlado Republike Slovenije,
v obdobju 2005 – 2008", v projektu
»Tehnika ti da krila«, pri aktivnostih
»Vseživljenjskega
učenja«
in
promocijah tehniških poklicev.
Tehniška dediščina je v preteklem
obdobju imela evidentiranih več kot
1.825 enot, za katere je bila izdelana
pripadajoča foto-dokumentacija in
arhivirana v prostorih Zveze.
Uspešno je bilo opravljeno delo na
vodenju sekretariata NCSI FEANI,
sodelovanju in aktivnostih na
področju mednarodnega sodelovanja.
Za predsednika NCSI FEANI je bil
izvoljen dr. Karl Gotlih, takratni
predsednik
Društva
strojnih
inženirjev Maribor.
Finančno stanje ni bilo rožnato, saj je
bilo doseženih vsako leto (kljub
donacijam) manj prihodkov kot je
bilo stroškov, a smo kljub temu
uspešno preživeli to krizno obdobje.
Tajniške posle je ves čas opravljala
gospa Maja Brodnjak, a ji je prvi 2
leti z še pomagal gospod Drago
Černoga.










Med številnimi aktivnostmi Zveze
izstopajo
odlična
sodelovanja
s
pomembnimi institucijami:








s Slovensko inženirsko zvezo v
Ljubljani pri programu aktivnosti.
Predsednica ZDIT Marija Sraka je
bila članica uredniškega odbora
revije Inženir v letih 2008 in 2009;
z Inženirsko zbornico Slovenije smo
vzorno sodelovali in se udeleževali
njihovih izobraževanj, vsakoletnih
dogodkov »Dan inženirjev« in
posveta Gospodarjenje z vodami;
z Mestno občino Maribor - dvakrat
letno smo se srečali z županom ali
podžupanom, gospod župan se je
udeležil občnega zbora Zveze, dali
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smo več predlogov za izboljšanje
razmer in boljši razvoj mesta;
s Štajersko gospodarsko zbornico v
Mariboru - Zveza je bila vrsto let
članica
Štajerske
gospodarske
zbornice, ter imela pomembno
podpornico v direktorici mag.
Aleksandri Podgornik, tako je imela
Zveza vrsto let občni zbor v prostorih
ŠGZ. Skupaj s ŠGZ in Društvom
ekonomistov smo organizirali več
okroglih miz na tematiko razvojne
strategije mesta Maribor in razvojnih
reform;
z Univerzo v Mariboru, takratnim
rektorjem
prof.
dr.
Ivanom
Rozmanom
in
Fakulteto
za
gradbeništvo in kemijsko tehnologijo
– kjer smo se redno udeleževali
prireditev ob podelitvi diplom in
mlade diplomante povabili v naša
inženirska društva;
s Cono Tezno in direktorjem
gospodom Gorazdom Bendetom;
z mrežo nevladnih organizacij NVO
– PIP Maribor – aktivno smo
sodelovali na delavnicah,
sejmu
NVO;
z Srednjeevropsko skupino FEANI,
ki je imela od 29. do 31. 8. 2008
sestanek na Bledu;
z VDI - Verein Deutscher
Ingenieure, katere direktor je bil gost
v Državnem zboru RS v Ljubljani
leta 2009;
pri volitvah elektorjev v državni svet
kot NVO leta 2012;
z vlado, kjer smo bili v državnem
svetu na posvetu na temo »Slovenija
mora ostati proizvodnja država« leta
2012;
na kongresih, na Svetovnem
inženirskem forumu v Ljubljani je
imel referat dr. Karl Gotlih za
FEANI;
z Alumni SF in Društvom strojnih
inženirjev na okroglih mizah in Plesu
inženirjev;
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z Ministrstvom za promet - Direkcijo
za vodenje investicij v javno
železniško infrastrukturo – dali smo
pismo
podporo
za
ohranitev
Investicijskega oddelka v Mariboru
leta 2010;
z Muzejem narodne osvoboditve,
njihovih razstavah in dogodkih;
z Arhivom Maribor pri urejanju
naših arhivov, razstav in njihovih
dogodkih;
s prof. dr. Ludvikom Toplakom, ki
nam je pomagal navezati kontakte na
državnem nivoju.



Predsedovanje Zveze društev inženirjev in
tehnikov Maribor sem prevzela marca
2007, po smrti gospoda Lešnika, kot prva
ženska predsednica zveze. Takrat sem
imela že 25 let delovnih izkušenj kot
univerzitetna
diplomirana
inženirka
živilske tehnologije na področju živilske
dejavnosti in izobraževanja, ter kot
registrirana raziskovalka in ocenjevalka za
Priznanje RS za poslovno odličnost. Moj
osebni moto je bil »Uspeh je v
povezovanju znanja«. Vesela sem, da sem
smela sama nekaj malega prispevati k
obstoju Zveze.

Za prenos znanja in ogled najboljših praks
smo za svoje člane organizirali kar 8
strokovnih ekskurzij po Sloveniji in v
tujino:









2011 - strokovna ekskurzija na
Gorenjsko z ogledi Gorenjke v
Lescah, Seaway v Zapužah, Acroni
na Jesenicah in Blejskega jezera;
2012 – Strokovna ekskurzija na temo
»Energetika« v Krško, kjer smo
obiskali GEN energija, NEK, repnice
na Bizeljskem.

2007 – strokovna ekskurzija v Koper
z ogledom tovarn Elli, Droga, Cimos,
Luka Koper in Vinakoper ter fresk v
Hrastovljah;
2007 - strokovna ekskurzija v Novo
mesto z obiskom tovarne Krka,
Novolesa, Zdravilišča Dolenjske
toplice in Hiše penin Istenič na
Bizeljskem;
2008 – strokovna ekskurzija v Krems
in Melk v Avstriji;
2009 - Strokovna ekskurzija v
Ljubljano z obiskom Autocommerca,
Pivovarne Union, parlamenta in
prisostvovanje seji državnega zbora
ter ogledom protokolarnih objektov
na Brdu pri Kranju;
2010 - Strokovna ekskurzija v Idrijo
z ogledi: Hidria Rotomatika,
Rudnika živega srebra, mestnega
muzeja, kjer smo si ogledali
muzejske
zbirke
rudarstvo,
čipkarstvo, vojno obdobje in dragi
kamni;

Zveza je v tem obdobju doživela velike
spremembe, ni bilo vedno lahko, a kljub
vsemu smo ohranili povezanost društev in
posameznih članov. Hvaležna sem vsem
organizacijam, ki so z donacijami
omogočili, da zveza živi še danes. Posebna
pohvala pa gre vsem članom, ki svoj prosti
čas namenjajo uresničevanju programa
Zveze. Ponosna sem na 70 letnico Zveze,
saj je tako visoki jubilej dokaz moči in
obilja pozitivne energije vsakega člana
posebej in vseh društev skupaj.
Marija Sraka, univ. dipl. inž.
predsednica ZID Maribor 2006-2014
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Marija Sraka in dr. Boris Tovornik

2.3

Dejavnosti in aktivnosti ZID Maribor 2014 do 2016

Funkcijo predsednika ZID sem sprejel na
rednem letnem Občnem zboru ZID marca
2014.



Program dela je bil pripravljen in je
zajemal aktivnosti, ki jih je načrtovala
Komisija za izobraževanje ZID. Bilo je 8
aktivnosti: 2 predavanja, 4 strokovne
ekskurzije, 1 javni razgovor in 1 ogled
razstave.





Aktivnosti zveze, ki jih je za vsako leto
posebej
načrtovala
Komisija
za
izobraževanje so natančno opisane v
poglavju 4.2.
V tem letu smo poleg rednih sej Upravnega
odbora ZID in pogovorov, izvedli še nekaj
dodatnih aktivnosti:






formirali smo Komisijo za razvojna
vprašanja pri zvezi ZID, ki je pričela
s pripravo projekta: Ponovni zagon
mariborskega gospodarstva;
v juniju 2014 smo organizirali
tiskovno konferenco ZID pod
naslovom: Ukrepi HSE in posledice
za Maribor. Zveza inženirskih
društev Maribor je pojasnila svoje
kritično
stališče
do
aktualne
problematike;

UO je sprejel sklep, da pričnemo s
postopkom (vlogo) za pridobitev
statusa društva v javnem interesu;
obnovili in času primerno posodobili
smo spletno stran www.zid-mb.si, ki
omogoča stalne dopolnitve in
razširitve;
v okviru FEANI Slovenija je v 2014
uspelo izpeljati projekt Engineering
card
tudi
v
Sloveniji
(www.engineering-card.si), v FEANI
INDEX je bilo vpisanih 89
inženirskih programov Univerze v
Ljubljani in Univerze v Mariboru.
Podrobnosti o delu FEANI so v
poglavju 3.11;
sprejet je bil dogovor, da uvedemo
enotno formo za objave, vabila in
poročila, ki tečejo v okviru ZID.

Leto 2015
Program dela Komisije za izobraževanje
zajema predavanja, pogovore ali strokovne
ekskurzije. Ti dogodki so na sporedu vsak
zadnji četrtek v mesecu, razen v poletnih
mesecih.
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Poleg aktivnosti iz programa izobraževanja
in sej OU, so bile opravljene še naslednje
akcije:












Komisija za razvojna vprašanja je v
okviru začetega projekta opravila
anketo o stanju in potrebah
mariborske industrije na osnovi
predhodno sestavljenega seznama
podjetij strojne in elektro stroke v
Mariboru in širši okolici. Objavili
smo prve vmesne rezultate dela na
projektu
Ponovni
zagon
mariborskega gospodarstva in k
sodelovanju povabili še druge
institucije iz Maribora;
bili smo soorganizator konference
AIG'15 (Avtomatizacija v industriji
in gospodarstvu), ki je bila 9. in 10.
Aprila 2015 v hotelu City v
Mariboru.
Glavni
organizator
konference je Društvo avtomatikov
Slovenije;
organizirali smo okroglo mizo o
potrebah
in
pričakovanjih
visokotehnoloških
podjetij
na
območju Maribora in Slovenije, ki je
potekala v okviru konference AIG’15
in v sodelovanju ZID, UM FERI in
Radiom Maribor;
na Ministrstvo za šolstvo znanost in
šport smo podali vlogo za dodelitev
statusa društva v javnem interesu, ki
vključuje dokumentacijo o delu ZID
v letih 2013 in 2014;
aktivnosti FEANI Slovenija so
opisane v poglavju 3.11.













Leto 2016


Program izobraževanja in strokovnih
ekskurzij je v poglavju 4.2. o delu
FEANI v letu 2016 pa v poglavju
3.11;

ZID je v sodelovanju Društva
strojnikov in Društva seniorjev
pripravil razstavo o mariborski
industriji v 20. stoletju;
izpeljali smo dve zanimivi in
odmevni znanstveni delavnici na
članicah Univerze v Mariboru:
 Inovativna
področja
v
tekstilstvu, ki jo je izvedla
Fakulteta za strojništvo UM;
 Uporaba
računalniških
komunikacij in radarske tehnike,
v izvedbi UM FERI.
Komisija za razvojna vprašanja je
dokončala drugi del projekta Ponovni
zagon mariborskega gospodarstva in
ga predstavila članom ZID, Univerzi
v Mariboru, MRA in Štajerski
gospodarski zbornici Maribor;
vpeljali smo nova pravila zveze. Po
novem so lahko člani ZID poleg
društev tudi kolektivni člani (podjetja
in ustanove). V ta namen smo na
izrednem občnem zboru ustrezno
spremenili statut ZID;
na Občnem zboru marca 2016 smo
sprejeli sklep, da pričnemo z
izdajanjem lastnega glasila z imenom
Glasilo ZID. To je strokovni časopis,
ki bo izhajal tri krat letno. Prva
številka glasila je posvečena 70
obletnici delovanja ZID;
formirali smo uredniški odbor glasila
in delovno skupino za pripravo
gradiva in proslave ob 70 letnici
ZID;
organizirali smo proslavo ob 70
letnici ZID, ki bo 15. 12. 2016 na
Univerzi v Mariboru in pod
pokroviteljstvom rektorja univerze.
dr. Boris Tovornik
predsednik ZID Maribor
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3
3.1

DEJAVNOSTI DRUŠTEV IN FEANI SLOVENIJA,
MARIBOR V OBDOBJU 2006 – 2016

KI SO VKLJUČENA V

ZID

Društvo geodetov severovzhodne Slovenije

O
ustanovitvi
mariborske podružnice
geodetskega
društva
Republike Slovenije in
kasnejših
sestankih,
niso vodili posebnih
zapisnikov. Ves začetni
čas je bilo društvo tudi sestavni del
Društva inženirjev in tehnikov DIT.

V skladu s tem znanjem so razvijali
pobude za uvedbo nove tehnologije,
izdelke, evidence za svoje potrebe, za
sorodne stroke in za širše družbene potrebe
in tudi za nove organizacijske oblike.
Večino teh pobud je zraslo nato v
vseslovensko, včasih tudi v jugoslovansko
in mednarodno prakso.
Med uspelimi pobudami na strokovnem
področju je društvo uvrstilo zlasti
naslednje akcije:

Društvo je že od ustanovitve 1955 delovalo
kot strokovna in strokovno-politična
organizacija geodetov v severovzhodnem
delo Slovenije. Ves ta čas si je društvo
prizadevalo spodbujati in povezovati
pobude članstva in iskalo načine in
možnosti za realizacijo teh pobud. Zato je
društvo ves čas delovalo na širokem
področju in povezovalo probleme stroke,
izobraževanja in družabnega življenja
članov, obenem pa iskalo organizacijske in
druge pristope, v okviru katerih je bilo
možno realizirati vsaj del pobud in želja
svojih članov. Glavni centri kadra za
izobraževanja so bile geodetske uprave po
občinah.








Območje delovanja Društva
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pristop k izdelavi TTN 1:5000 in
1:1000, s sofinanciranjem večjega
števila uporabnikov, kar je kasneje
preraslo
v
Slovensko
akcijo
kompleksne izdelave TTN v
organizaciji Republiške geodetske
uprave (RGU). Na tej osnovi je bila
izdelana evidenca hišnih številk in
prostorsko registrskih statističnih
enot;
uvedba tako imenovane »občinske
kartografije«. Osnovna ideja je bila v
tem, da občina za potrebe planiranja
in upravljanja z zemljiščem potrebuje
kartografski sistem. Ta organizacijski
pristop je prerasel v slovenski model,
seveda s sodelovanjem slovenskih
geodetskih delovnih organizacij in
RGU;
sodelovanje pri vseh prizadevanjih v
zvezi
s
spremembami
in
modernizacijo zemljiškega katastra;
pobuda za kompleksen pristop h
komasacijam v okviru Slovenije in
njihov čim boljšo kompletno
izvedbo;
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obmejno sodelovanje z Avstrijo in
Madžarsko v okviru geodetske
stroke. Z Avstrijo predvsem pobude
za usklajevanje geodetskih podatkov
in zavarovanje geodetskih tehničnih
spomenikov (temeljnega reperja), z
Madžarsko jezikovno usklajevanje
toponimov v madžarskem jeziku.
Zanimivo je, da je splošna hvaljena
praksa maloobmejnega sodelovanja s
sosedi zrasla iz lokalnih potreb
povezave infrastrukture, zlasti cest,
vodne mreže in obdelovanje zemlje.
Pri tem so bili geodeti posebno v
severovzhodni Sloveniji eni izmed
prvih pionirjev;
sodelovanje pri pripravi vseh
predpisov geodetske službe s
pripombami, predlogi in stališči.

Izobraževanje na strokovnem srečanju Šentanel 2014

Ko pa je prišel projekt Stavbe, vrednotenje
ter navsezadnje tudi nepremičninski davek,
pa smo organizira v sklopu Zveze
inženirskih društev Maribor, katere smo
tudi člani, izobraževanje za širši krog ljudi.
Prav tako se udeležujemo strokovnih
ekskurzij v tujino, udeležili smo se
avstrijskih geodetskih dni, nismo pa
pozabili tudi na INTERGEO.

Že od začetka je društvo skrbelo za
dopolnilno izobraževanje svojih članov.
Občasni izobraževalni tečaji so prerasli v
stalni sistem dela. Vsako leto je
organiziralo strokovno izobraževalni tečaj,
bodisi kot priprave za strokovne izpite ali
kot specifično dopolnilno izobraževanje za
posamezne strokovne teme. To je tudi
vključevalo strokovne ekskurzije in oglede
razvoja geodetske tehnologije v tujini, da
bi preprečili strokovno zaostajanje. Po
reorganizaciji geodetske službe na državno
raven in privatno sfero je tudi
izobraževanje (predvsem za strokovnjake z
geodetsko izkaznico) prešlo na Geodetsko
upravo RS in Geodetski inštitut, ki sedaj
opravlja to našo funkcijo. Mi pa vseeno
nismo pozabili na izročilo naših
predhodnikov ter izvajamo vsaj dvakratno
letno izobraževanje v sklopu občnega
zbora in jesenskega strokovnega srečanja.

Mednarodni geodetski sejem INTERGEO 2014 Berlin

V letu 2016 pa imamo v planu obiskati tudi
naše kolegi na Slovaškem. Kot vsa leta
organiziramo, ko pridemo na vrsto, tudi
Geodetski dan. Zadnji takšen je bil v
Termah Ptuj, za nekatere neponovljivi.
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Društvo
je
sodelovalo
tudi
pri
reorganizaciji državne uprave. Žal so bile
mnoge pobude neuspešne. Sprejet je bil
izrazito centraliziran model, ki je bil sicer
v začetku koristen, ker je pospešil
modernizacijo in unifikacijo zemljiškega
katastra, vendar so bile posledice na drugih
področjih škodljive. Problemi so se
pokazali predvsem tam, kjer geodezija in
kartografija nista dovolj donosni za
privatni sektor, država pa se je umaknila z
lokalnega področja. To se sedaj kaže
predvsem v podhranjenosti strokovnjakov
na geodetskih upravah, pa tudi privatni
sektor se srečuje z viškom kadra in
deficitom dela. Strokovnost je postala že
rariteta (redkost). Večinoma se gre na
hiperprodukcijo in najnižje cene.

40. Geodetski dan, Grand hotel Primus, Ptuj 2011

Skrbimo tudi za našo rekreaciji in
družabno življenje z druženjem na
vsakoletnem občnem zboru. Poživili smo
tudi delo planinske sekcije.

V letu 2015 je društvo praznovalo 60 let
svojega obstoja. Ob tej priložnosti je na
svečani akademiji, ki je bila v viteški
dvorani na Ptuju, podelilo priznanja
članom za njihov dolgoletni prispevek k
aktivnemu delovanju društva.

Geodeti na Triglavu 2010

Pozabili pa nismo na športne aktivnosti.
Košarki, ki je bila naša prepoznavnost in
več let nepremagljivost, smo zadnja leta
dodali še srečanja v bowlingu.
Prejemniki priznanj ob 60-letnici, Ptuj 2016

Jože Dajnko, univ. dipl. inž. geod.
predsednik Društva geodetov
severovzhodne Slovenije

Udeleženci 7. Turnirja geodetov v Košarki, Ljutomer
2012
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3.2

Elektrotehniško društvo Maribor

Pred petnajstimi leti smo
prvič slovesno počastili
častitljivih petdeset let od
ustanovitve našega društva
ter to uspešno obdobje
analizirali in pogledali, kaj
se je v tem času
spremenilo, kako smo rasli in kaj smo
dosegli. Sedaj, po petnajstih letih, je
ponovno primeren trenutek, da s pogledom
na preteklost razmišljamo o naših željah za
prihodnost.

preverjanje znanja o varnosti pri delu z
napravami pod napetostjo izvedeni za
operativne delavce, so ekskurzije tisto
področje izobraževanja, ki zanima tudi
članstvo, ki ni več delovno aktivno in se na
tak način seznanja z novimi dosežki in
spoznanji na širokem elektrotehniškem
področju. Z razstavljavci in zastopniki
tujih firm na Kotnikovih dnevih
navezujemo koristne stike, kjer se
dogovarjamo za strokovne oglede v okviru
naših ekskurzij. Upamo, da bo vsakoletno
strokovno druženje v Radencih še dolgo
zanimivo za strokovnjake iz Slovenije.
Vsa
leta
smo
poleg
ogledov
elektroenergetskih objektov in proizvodnih
organizacij v Sloveniji izvedli več
strokovnih obiskov v tujini. Na krajših,
eno- ali dvodnevnih izletih smo obiskovali
zanimive objekte in muzeje v naših
sosednjih
deželah,
Italiji,
Avstriji,
Madžarski in Hrvaški, na večdnevnih
potovanjih pa nas je pot vodila po vsej
Evropi. Posebej zanimivi so bili obiski za
nas nevsakdanjih objektov. Tako smo si
ogledali elektroenergetske objekte v
Baltskih državah (leta 2011), muzej
Titanika v Belfastu na Irskem (leta 2012),
pristanišče v Rotterdamu in Phillipsov
muzej v mestu Eidhoven na Nizozemskem
(leta 2013), podzemno hidrocentralo v
Čapljini (leta 2014) in edinstveno
hidrocentralo na energijo morskih valov v
kraju Mutriku v španski Baskiji (leta
2015). V mestu Bilbao smo si ogledali
znameniti
Gugenheimov
muzej,
v
francoskem delu Baskije pa romarski kraj
Lurd. Vsi ti izleti so seveda povezani s
turističnim spoznavanjem mest in pokrajin,
kjer doživljamo kulturno in geografsko
bogastvo dežel po katerih potujemo. Krajši

Člani v Planici, junij 2016 – foto: Gero Angleitner

Cilji, ki so bili zastavljeni v samem
začetku, so pravzaprav ostali isti, le
vsebina se je s časom menjala. Od
nekdanjih aktivnosti pri strokovnem
svetovanju in sodelovanju v pripravi raznih
učnih načrtov se je v današnjem času naša
strokovna
dejavnost
omejila
na
organizacijo Kotnikovih dni, na izvedbo
seminarjev za vzdrževalce srednje in
nizkonapetostnih naprav ter na strokovne
ekskurzije. Prav to zadnje je za naše
sedanje članstvo, ki postaja vse starejše,
ena redkih povezav z živo stroko. Medtem,
ko je posvetovanje v Radencih, imenovano
Kotnikovi dnevi, namenjeno aktivnim
strokovnjakom iz vse Slovenije in ko so
seminarji za vzdrževalce elektro naprav ter
22
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in daljši izleti ter ekskurzije so poleg
strokovnih vsebin namenjeni tudi druženju
članov. Če k temu dodamo še vsakoletni
zbor članov, smo zabeležili del naše
dejavnosti. Dolgoletni tradicionalni pustni
ples v Habakuku smo lansko leto zaradi
preskromne udeležbe izvedli zadnjič.

Organizirali smo sledeče dogodke:




Na tem mestu bi omenil še veliko
organizacijsko spremembo v delovanju
našega društva. Od uradne ustanovitve
naprej smo ves čas delovali (in še
sodelujemo) kot člani Zveze inženirskih
društev (ZID) v Mariboru. Uporabljali smo
tudi skupne prostore v zgodovinsko lepem
dvorcu na Vetrinjski 16. Po zakonu o
denacionalizaciji je bila stavba leta 2006
vrnjena
prvotnim
lastnikom,
Benediktinskemu prioratu Maribor. ZID je
zaradi preteklih vlaganj v stavbo
izposlovala pravico uporabe prostorov do
leta 2011, nakar se je preselila v nove
najete prostore, v Židovski ulici. V teh
nemirnih časih smo v Elektrotehniškem
društvu ugotovili, da za svoje aktivno
delovanje potrebujemo lastne prostore.
Uspeli smo pridobiti dve pisarni v
neposredni bližini dosedanje lokacije, na
Glavnem trgu 17b, kjer nas lahko obiščete
vsak delovni dan med deveto in dvanajsto
uro.












junij 2008: "Nekaj o globalni
energetiki", predavatelj mag. Marijan
Koželj,
marec 2009: "Mariborske packe v
sliki", predavatelj mag. Gerhard
Angleitner,
april 2009: "Digitalna fotografija" ,
predavatelj mag. Gerhard Angleitner,
maj 2009: "Svetlobno onesnaženje
ozračja", predavatelj mag. Andrej
Orgulan,
april 2010: "Specialna sežigalnica
odpadkov", predavatelj dipl. inž.
Borut Kulovec,
april
2014:
ekskurzija
"Visokonapetostni laboratorij FERI"
na Studencih,
februar 2015: "Vesoljske raziskave mini satelit" predavatelj doc. dr.
Iztok Kramberger in
junij 2016: Delavnica "Daljinsko
satelitsko opazovanje zemlje z radarji
in brezžična omrežja".

Elektrotehniško društvo Maribor je kot
član Elektrotehniške zveze Slovenije
aktivno tudi v njenih organih. Poleg
posredovanja sklepov s posvetovanja
Kotnikovi dnevi sodelujemo tudi s predlogi
za pripravo pravilnikov in standardov na
področju tehniške regulative ter pri
organizaciji usposabljanja za varno delo v
eksplozijsko ogroženih prostorih. Vsako
leto se udeležimo srečanja predstavnikov
elektrotehniških društev Slovenije, ki ga
večkrat tudi sami organiziramo.
Prepoznavnost
društva
in
njegova
prisotnost v širšem slovenskem prostoru
sta rezultat aktivnega dela nekaj
posameznikov, ki s svojo zagnanostjo in
prizadevnostjo
skrbijo,
da
tečejo
načrtovane aktivnosti naprej. Obiščete nas
lahko tudi na spletni strani: http://www.edmb.si.

Posvet v Radencih, marec 2016 – foto: Gero Angleitner

Naše aktivnosti v sklopu ZID so potekale v
organizaciji strokovnih predavanj po
programu komisije za izobraževanje.

mag. Gerhard Angleitner
predsednik ED Maribor
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3.3

Podravsko gozdarsko društvo Maribor

Marca 1946 je bilo
ustanovljeno Društvo
inženirjev in tehnikov,
s sedežem v Mariboru,
pri
katerem
smo
gozdarji in lesarji imeli
svojo sekcijo, kar
razumemo kot rojstvo današnjega društva.
Podravsko gozdarsko društvo tako letos
praznuje svojo 70–letnico.
Sedanje društvo je nastalo iz nekdanjega
Društva inženirjev in tehnikov gozdarstva
v Mariboru. Na začetku je društvo
povezovalo »okrajne« gozdarje (okraj
Maribor) od Murske Sobote do Slovenj
Gradca, kasneje so se društva delila v
podružnice
in
se
vsa
sčasoma
osamosvojila, kar je še bolj popestrilo
življenje gozdarskega ceha.

Fotografija: mag. Jožef Mrakič

Gozdarska društva so na začetku
povojnega delovanja opravljala vse
dejavnosti, ki so se tikale gozdarstva
(izobraževanja gozdnih delavcev in
lastnikov, strokovni izpiti za gozdarski
kader,
odločanje
o
pomembnih
gospodarskih vprašanjih, oblikovanje
gozdnogospodarskih območij, snemanje
strokovnih filmov, predavanja, strokovne
ekskurzije, upravljanje mestnih gozdov,
mednarodna izmenjava znanj, izdajanje
brošur, knjig in ne nazadnje družabno
življenje s gozdarskimi plesi).

V Mariboru so se gozdarski strokovnjaki
od Ormoža, Ptuja, Slovenske Bistrice,
Oplotnice, Lenarta, Maribor, Ruš, Selnice,
Lovrenca na Pohorju, Podvelke do Ribnice
na Pohorju združevali v društvo, ki je
povezovalo različnost njihovih gozdov,
različnost
načinov
dela,
različnost
gozdarske tradicije pri delu in družabnem
življenju, različne navade in običaje.

Danes nam ostajajo le še moderno
imenovani »projekti« Posebej smo ponosni
na gozdne učne poti. Gozdarji smo bili pri
trasiranju učnih poti pionirji.

Nenehne
spremembe
organiziranosti
gozdarstva v povojnem času so pošiljale
gozdarje iz kraja v kraj, iz enega podjetja v
drugo. Edina povezava in skupna stvar jim
je bilo društvo in njegove dejavnosti
predvsem pa srečanja, ki so kruh
društvenega življenja.

Naše društvo je v zadnjih 30 letih vodilo
več kot 100.000 učencev po GUP. Obširni
in lepi gozdovi povsod po Štajerskem so
tudi delo in darilo prejšnjih generacij
odgovornih gozdarjev. Zato je tudi
prihodnosti potrebna preteklost.
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delo več generacij slovenskih
gozdarjev,
da iščemo zaveznike doma in po
svetu.

Delovanje društva
Namen in cilje uresničuje društvo z
izvajanjem
naslednjih
nepridobitnih
dejavnosti:

Fotografija: mag. Jožef Mrakič

Poglavitno je to, da je sedaj društvo odprto
za
vse
vrste
članov:
gozdarske
strokovnjake, ljubitelje gozda, lastnike
gozdov in gospodarske družbe.



Društvo je v tem času seveda spremenilo
nekaj statutov in zamenjalo se je članstvo
toda njegov osnovni namen ostaja
nespremenjen. To je skrb za gozdove in
gozdarstvo, kot panogo, ki skrbi za zeleno
zlato naše domovine.




Tudi sicer so gozdarska društva ena
najstarejših na ozemlju Slovenije. 4. julija
1875 je bilo ustanovljeno »Kranjskoprimorsko gozdarsko društvo«. Ta datum
se smatra kot začetek neprekinjenega
delovanja
gozdarskih
društev
na
Slovenskem vse do danes.





Med
najpomembnejšimi
zaslugami
starejših gozdarskih društev so bile njihove
smernice za pogozdovanje Krasa.



To delo s posodobljenimi cilji skušamo
nadaljevati tudi današnji rodovi gozdarjev,
ki smo v Sloveniji iz štirinajstih območij
povezani v »Zvezo gozdarskih društev«.



In z izvajanjem naslednjih pridobitnih
dejavnosti:

Osnovna naloga gozdarskega društva je
bila in je oznanjati gozdarski evangelij. To
pomeni:



izobraževanje in izpopolnjevanje
svojih članov s predavanji, seminarji,
posvetovanji,
prireditvami,
ekskurzijami, študijskimi potovanji
in drugimi oblikami izobraževanja,
ustvarjanje in razvijanje pozitivnega
odnosa do gozda v javnosti in med
članstvom,
skrb za popularizacijo gozdov in
gozdarstva,
vzpostavljanje stikov in sodelovanje
z domačimi in mednarodnimi
gozdarskimi in okoljevarstvenimi
organizacijami,
vzpostavljanje stikov, sodelovanje in
razumevanje
med
različnimi
gozdarskimi
in
negozdarskimi
interesnimi skupinami,
sodelovanje
pri
oblikovanju
gozdarske politike in pravnih
predpisov s področja gozdarstva,
izdajanje strokovnih mnenj in
prispevkov za člane društva,
razvijanje družabne, kulturne in
športne dejavnosti za svoje člane.



da povsod poudarjamo večnamensko
vlogo gozdov,
da na Štajerskem, v Sloveniji in na
Zemlji zaščitimo in ohranimo
gozdove, ki so zibelka življenja ter
tako na najboljši možni način
nadaljujemo pogumno in ponosno
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organiziranje strokovnih predavanj,
posvetovanj in prireditev za širšo
javnost,
organiziranje in izvajanje gozdarskih
in lovskih tečajev za širšo in
organizirano javnost,
organiziranje in izvajanje društvene
založniške dejavnosti,
organiziranje
in
prodajanje
reklamnih artiklov,
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vodenje in izobraževanje širše
javnosti po gozdnih učnih poteh,
izdajanje strokovnih mnenj in
prispevkov za širšo javnost,
priprava in izvedba gozdarskih in
ekoloških projektov.

LETO 2006






Fotografija: mag. Jožef Mrakič



O delu društva v obdobju 2006 do 2016


To obdobje smo začeli z izdajo dolgo
pričakovanega Zbornika društva. Z
uresničitvijo
več
desetletne
želje
gozdarskih strokovnjakov je Zbornik
postavil temelje našega nastanka in povzel
delovanje od leta 1946 do leta 2006.
Zbornik je naš največji projekt zadnjih let.
Iz njega lahko prihodnje generacije
gozdarjev gradijo »podatkovno bazo« za
naslednji obračun z zgodovino.

LETO 2007


Kaj pa danes?



Danes je pravi trenutek da povem, da si
trenutno v društvu želimo in si tudi na več
načinov prizadevamo,








12.
maja
je
bilo
srečanje
upokojencev v Rušah in Selnici;
16. maja smo imeli prijeten in
zanimiv občni zbor v Tratah pri
Mariču, na katerem nam je dr.
Hriberšek predstavil pomen klasičnih
jezikov v slovenski zgodovini;
26. in 27. maja smo v okviru Tedna
gozdov zgledno organizirali, vodili
in izpeljali 34. srečanje Pannonia na
enotah Slovenska Bistrica in Ruše na
temo: Gozdnogojitveni problemi in
izzivi v nižinskih hrastovjih in
gorskih smrekovjih;
septembra smo izvajali in dokončali
projekt
TrUD
(Trajnostno
upravljanje z reko Dravo);
ekskurzija na Koroško, kjer nas je
gostila tudi naša tajnica Mateja;
23. novembra je bila 3. seja IO in NO
pri Leberju v Svečini, kjer smo
izbrali tudi uredniški odbor za
izdelavo Zbornika društva. To je tudi
naša največja zadolžitev zadnjega
dela prejšnjega leta in prve polovice
letošnjega (osnutek naslovnice).



da bi se ljudje zavedali pomena
gozdov za življenje;
da
bi
MARIBOR
DOBIL
SPLAVARSKI
SPOMENIK.
Spomenik ljudem in dejavnosti, ki je
1000 let dajala pečat mestu in mu ga
daje še danes;
da bi mesta Maribor, Bistrica, Ptuj in
Ormož uredile status svojim mestnim
in primestnim gozdovom.

Izdaja Zbornika in javna predstavitev
v Rotovžu;
ekskurzija v Toskano;
srečanje upokojencev v Ormožu s
praznovanjem jubilejev naših članov;
obnova štirih tabel s Prošnjo gozda
na Pohorju.

LETO 2008




Najpomembnejše dejavnosti društva v
preteklem desetletju:



26

Mateja
Cojzer
predstavitev
priročnika Slikovnega ključa za
prepoznavanje izbranih vrst gozdnih
praproti;
mag. Jožef Mrakič se je z referatom
o gozdarstvu udeležil Okrogle mize
ob svetovnem dnevu Zemlje na temo
Prihodnost Pohorja;
strokovna ekskurzija Trentino in
Južna Tirolska, Italija.

Ob 70-letnici Zveze inženirskih društev Maribor

sodelovanju z gobarskim društvom
Lisička Maribor.

LETO 2009









Organizacija
Gozdarskega
smučarskega prvenstva v Ribnici na
Pohorju;
skupna seja UO gozdarskih društev
Južne Tirolske in Maribora, udeležba
in prispevek v zborniku g. Štampar;
organizacija Teniškega prvenstva
gozdarjev, igrišča ŽTK Maribor;
strokovna ekskurzija v Nazarje;
obnova table s prošnjo gozda;
sodelovanje na enodnevni učilnici v
naravi ob tednu otroka, ki ga je
izvedla Zveza prijateljev mladine
MB (3 predavatelji).

Fotografija: mag. Jožef Mrakič

LETO 2012


LETO 2010











Volilni občni zbor s predavanjem
(Leber,
Podigrac),
potopisna
predstavitev Južne Amerike, Marko
Sameja;
udeležba na FORSTTAGUNG,
Merano, Italija;
udeležba na Jahreshaupttagung 2010
–
Steiermärkischer
Forsverein,
Wildalpen;
aktivnosti ob tednu gozdov, osrednja
prireditev v Josipdolu;
strokovna ekskurzija v Srbijo;
sodelovanje na prireditvi Ambasador
gostoljubja – Mariborske zgodbe od
13. do 18. stoletja.




LETO 2013





LETO 2011








Strokovna ekskurzija na Tirolsko;
udeležba na FORSTTAGUNG in
Pannonia, Raiding, Burgenland;
srečanje seniorjev Podravja s PGD
na Tinčevi bajti;
obnova in postavitev klopi na učni
poti Piramida-Kalvarija. Obnova
tabel na tej poti.

Smučarsko prvenstvo Alpe-Adria,
Ribnica na Pohorju v organizaciji
PGD;
Teden gozdov: »Gozdovi na robu
mesta«, Meranovo, ZID;
strokovna ekskurzija na Velebit,
Hrvaška.

LETO 2014

Obisk naših članov na Južnem
Tirolskem;
organizacija srečanja Pannonia,
območje KE Ptuj;
redni občni zbor društva s
predavanjem dr. Mateje Cojzer;
obisk tirolskih gozdarjev;
predavanje ZDIT, »Mestni gozdovi
Maribora – bogastvo ali breme?«;
ekskurzija na Dolenjsko;
obnova Rozkine gozdne učne poti
(nadaljevanje in zaključek), v
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Občni zbor s predavanjem o
invazivnih tujerodnih vrstah (dr.
Mateja Cojzer);
Teden gozdov: »Gozdovi na robu
mesta« (voden ogled mestnega gozda
na Piramidi);
strokovna ekskurzija na Pokljuko;
otvoritev razstave ob 60-letnici
gozdnogospodarskega načrtovanja v
Univerzitetni knjižnici Maribor;
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LETO 2015








Dan zemlje s stojnico na Trgu Leona
Štuklja – podaritev sadik hruške in
lesnike;
Teden gozdov: »Gozdovi na robu
mesta« (Limbuško nabrežje) v
sodelovanju s Srednjo lesarsko šolo v
Mariboru;
strokovna ekskurzija v Makedonijo;
postavitev internetne strani PGD;
tabla Pajkov dom – prošnja gozda;

Tabla Mašin žaga – žledolom.

LETO 2016




70. let društva;
Teden gozdov: »Gozdovi na robu
mesta«, Betnavski gozd;
Pannonia 2016 v času med 2. in 3.
junijem v organizaciji PGD.
mag. Jožef Mrakič
predsednik PGD Maribor
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3.4

Društvo strojnih inženirjev Maribor
DSI - Društvo strojnih inženirjev Maribor
Society of mechanical engineers Maribor
Zolajeva ulica 12, SI-2000 Maribor, Slovenija
MŠ: 5122325000, DŠ: 92439691, TRR: 04173 – 0000686760 Nova KBM

Društvo
strojnih
inženirjev in tehnikov
(DSIT) Maribor je bilo
ustanovljeno leta 1953,
kar
sovpada
z
ustanavljanjem
še
drugih društev. Strojni
tehniki in inženirji so delovali v okviru
enotnega Društva inženirjev in tehnikov
Maribor. V letu 1956 je bil DSIT Maribor
skupaj z drugimi strokovnimi društvi
pobudnik ustanovitve Srednje tehniške šole
Maribor, nato pa je leta 1959 društvo
sodelovalo še pri ustanavljanju Višje
tehniške šole Maribor. S to osnovo so bile
dane nove možnosti za hitrejšo rast
izobrazbene strukture zaposlenih v strojni
industriji v tem delu Slovenije, ki je nujno
potrebovala zadostno število tehnikov in
inženirjev. Leta 1973 je VTŠ prerasla v
Visoko tehniško šolo Maribor. To so bili
temelji za kasnejši nastanek Univerze v
Mariboru v letu 1975. Leta 1985 je sledila
ustanovitev Tehniških fakultet Maribor in
nato še leta 1995 dokončna podoba
izobraževanja strokovnjakov strojne stroke
v Mariboru na Fakulteti za strojništvo
Maribor. Danes ima Maribor srednje,
visoko, univerzitetno in podiplomsko
izobraževanje strojnikov.

Delovanje DSI - DSIT skozi desetletja






Društvo je stalno sledilo potrebam strojne
industrije po strokovnih kadrih in je v ta
namen
organiziralo
dopolnilna
izobraževanja na strokovnih seminarjih in
predavanjih. Društvo je v preteklosti
izobraževalo
konstrukterje,
tehniške
risarje,
obratovodje,
skladiščnike,
viličariste in druge profile; seveda tega
danes ne počnemo več, ker izobraževalne
programe izvajajo ustrezne šole.
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Članstvo skozi desetletja: Kmalu po
ustanovitvi je imela DSIT preko 400
članov, po letu 1991 je poleg
gospodarske krize nastopil tudi osip
članstva na 140 članov, nato pa se je
v zadnjih 10 letih povečalo na okoli
220 - 240 članov.
Povezovanje inženirjev: DSI se trudi
povezati različna področja strojništva
in tehnike z različnimi oblikami
izobraževanja, obveščanja članstva,
spodbujanja udeležbe na sejmih,
predstavitvah, strokovnimi seminarji,
povezovanja
s
Fakulteto
za
strojništvo v Mariboru, FEANI
(Evropsko inženirsko zvezo), SICOS
(Združenje sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev strojev in opreme
Slovenije) in drugimi institucijami.
Druženje in skupne vrednote:
Društvo DSI, do leta 2005 DSIT, se
že skozi desetletja trudi ohranjati
vezi med inženirji, tehniki in drugimi
strokovnjaki iz področja strojništva.
Posveti, konference, simpoziji in
seveda strojniški plesi so bili stalnica
tako v inženirskih krogih kot izven.
Druženje mariborskih inženirjev in
njihovo povezovanje tako na
strokovni kot družabni ravni je bil
splošno sprejet cilj, ki je bil nato
udejanjen v družbi. V spremenjenih
družbenih odnosih po letu 1990 s
spremembo družbene in politične
realnosti in razpadom Jugoslavije, so
bila v trenutku v krizi ne samo
podjetja,
ampak
celotna
organizacijska
shema
različnih
družbenih
organizacij,
ki
so
dopolnjevala delo v podjetjih.
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Trdoživost inženirske organizacije je
preživela tudi najhujše vihre (razpad
Jugoslavije, gospodarsko krizo),
kljub velikemu osipu razočaranih
inženirjev, ki so nemočno spremljali
razpad nekdaj cvetočih podjetij in
njihov organizacijski in ekonomski
razkroj.
Kljub
zaostrenim
gospodarskim razmeram, je DSI brez
družbene podpore z napori članov in
prizadevnih predsednikov v zadnjih
desetletjih preživelo, v zadnjih letih
pa celo intenziviralo delovanje in
vključitev v družbeno dogajanje.
Stalno krizno stanje v Podravju in sploh v
Mariboru sicer negativno vpliva na
povezovanje in delovanje DSI toda
prizadevni člani s svojim delom,
odrekanjem in trajno skrbjo za delovanje
DSI
uspešno
krmarimo
med
spreminjajočimi družbenimi dogajanji. S
svojo povezovalno vlogo med tehnično
inteligenco,
tehniškimi
fakultetami,
posebej
Fakulteto
za
strojništvo,
srednješolskimi centri – TŠC, SERŠ, in
družbenimi skupinami (Občina Maribor,
CEKP…), aktivnimi podjetji je DSI v
zadnjih letih odigrala pomembno vlogo v
Podravju in Mariboru.
Delovanja društva v zadnjih desetih letih je
bilo usmerjeno v stalno strokovno
izpolnjevanje v obliki seminarjev, obiskov
sejemskih
dejavnosti,
strokovnega
ozaveščanja, okoljevarstvenega koncepta,
izobraževanja in popularizacije tehnike
med mladimi (ʺTehnika ti da krilaʺ,
Tehniški dnevi za osnovne šole) tako za
srednješolce, kot osnovnošolce.
Aktivnosti DSI v zadnjem desetletju
 Druženje:
(strokovni seminarji,
strokovne ekskurzije), skupaj z
Zvezo inženirskih društev Maribor
vsako leto organiziramo vsaj eno
strokovno predavanje na mesec ter
štiri ali pet strokovnih ekskurzij po
slovenskih podjetjih, občasno pa tudi
v tujino. Program dela in vrste
predavanj potrdi IO ZID na začetku
vsakega tekočega leta. Zamisli so

sprejete s soglasnimi predlogi in
sodelovanjem posameznih društev.
Stanovski Strojniški ples, ki je
preživel 43 let (od 1973), je stalnica
društvenega dela in cenjena družabna
prireditev na pragu pomladi. Leta
2016 se je preimenoval v Inženirski
ples ter s tem pridobil na
popularnosti in afirmaciji ter
prepoznavnosti. Slika 17. 10 Gotlih

Utrinek iz strojniškega plesa 2009 – foto: DSI
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Strokovno izobraževanje: DSI je v
zadnjih desetih letih izvajalo aktivno
politiko
permanentnega
izobraževanja tako za aktivne
inženirje kot za seniorje z različnimi
organizacijami kot so Inženirska
zbornica
Slovenije
(IZS)
pri
seminarju za strokovni izpiti po
ZGO1,2. Samostojno je organiziralo
seminarje o požarni varnosti,
načrtovanju ogrevalnih sistemov,
pravilniku o toplotni zaščiti in
učinkoviti rabi energije, pravilniku o
prezračevanju in klimatizaciji v
stavbah, aktivni požarni zaščiti stavb
in učinkoviti rabi energije v luči
evropske zakonodaje.
Strokovni izpiti: Dvakrat letno
organizira DSI v sodelovanju z
Zvezo strojnih inženirjev Slovenije
pripravljalne seminarje za osnovne in
dopolnilne strokovne izpite na
Fakulteti za strojništvo v Mariboru
za pooblaščene inženirje z lastnimi in
eminentnimi
predavatelji
in
strokovnjaki za področje strojnih
pooblastil.
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Izobraževanje
srednješolcev
in
osnovnošolcev: V sodelovanju z
Tehniškim šolskim centrom Maribor
več kot desetletje organiziramo
tečaje in delavnice za popularizacijo
tehnike (strojništva) za mlade iz
osnovnih šol celega mariborskega
področja.
Projekt ʺAktivno usmerjanje otrok v
svet tehnikeʺ, katerega smo obširno
opisali v Almanahu 2006, izvajamo
vse od leta 2001. V zadnjem
desetletju je projekt doživel nekaj
pomembnih sprememb:


Regijsko tekmovanje »Lego Bum« 2011 – foto: DSI

Tekmovanje »Tehnika ti da
krila« za učence 7., 8. in 9.
razreda smo zaključili leta 2014.
To
dolgo
obdobje
je
podkrepljeno s podatkom, da je
bilo vsako leto povprečno 200
tekmovalcev iz 15 osnovnih šol
SV Slovenije;

Projekt »Aktivno usmerjanje otrok v
svet tehnike« je bila novost na
področju
informiranja
o
izobraževanju po osnovni šoli. V
projektu smo skrbeli, da so bile
enakovredno uporabljene ročne
spretnosti in umske sposobnosti
posameznika. Mejenje rezultatov je v
tekmovanju »Tehnika ti da krila«
bilo organizirano tako, da so
posameznik,
ekipa
in
šola
interakcijsko odvisni. Spodbujanje
lastne aktivnosti in inovativnosti na
področju TEHNIKE je v izvajanju
projektu bilo doseženo.

Tehnika ti da krila 2011: Strokovna ekskurzija v
podjetje Palfinger – foto: DSI





Izvajanje Tehničnih dni na
posameznih osnovnih šolah v
obdobju od 2010 do 2014 v
Mariboru, Črešnjevcu in Rušah.
V povprečju se je udeležilo 50
otrok na posamezni šoli;
Tehnični dan Robotika v 8.
razredu izvajamo od leta 2010 za
učence širšega mariborskega
področja. V povprečju se letno
udeleži 5 razredov osmošolcev.

Tehnika ti da krila 2011:
Konstruiranje strojnega dela v 3D – foto: DSI
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Seminarji in tečaji: V preteklosti
redno
organizirali
tečaje
in
tekmovanja iz področja transporta in
upravljanja viličarjev.
Tehniška dediščina: V zadnjih
desetih letih je bil zaključen projekt
Tehniške dediščine, kjer so naši
strokovnjaki
iz
področja
strojegradnje in strojništva popisali
stroje in naprave iz polpretekle
zgodovine, preden je prišlo do
popolnega razpada velikih tovarna
(Tam,
Metalna,
Hidromontaža,
Elektrokovina, in druge). S pisnimi
tehnični
elaborati,
slikovnim
gradivom in delno tudi v naravi s
hrambo v muzeju NOB smo zaščitili
našo tehniško dediščino in tehnično
kulturo zadnjih 50 - 70 let za mlajše
rodove
ter
tako
omogočili
preučevanje tehnične kulture in
industrializacije naše polpretekle
zgodovine.
Sekcija študentov strojništva: Na
pobudo Izvršilnega odbora DSI je
bila leta 2010 ustanovljena Sekcija
študentov strojništva, ki samostojno
deluje znotraj DSI.

Eurotour 2013

FORMULA: V preteklih letih je
DSI
finančno
podpiralo
tudi
udeležbo študentov Fakultete za
strojništvo
pri
mednarodnem
tekmovanju Formula Student, od
koder so študenti prinesli številne
pohvale in nagrade.
Povezovanje z družbo in industrijo
Sodelovanje s Fakulteto za strojništvo
Univerze v Mariboru poteka stalno preko
predavanj, seminarjev in raznih oblik
izobraževanja in druženja. Sodelovanje z
osnovnimi šolami v celotnem Mariboru
poteka preko projekta Tehnika ti da krila in
Tehniških dni, ki jih organizira DSI.
Sodelovanje s Tehniškim šolskim
centrom Maribor (TŠC) poteka že 20 let.
Trenutno je sedež DSI na TŠC. Pri delu na
projektih DSI sodelujejo strokovnih
delavci TŠC in sodelavci MIC. Pogosti so
skupni nastopi DSI in TŠC na skupnih
prireditvah pri promociji tehnike in
strojništva.

EUROTOUR: Študenti sodelujejo z
DSI skladno z letnim programom
tako pri tekmovanjih osnovnošolcev,
tehniških
dnevih
ter
drugih
dejavnostih. Vsako leto se preko 45
študentov
udeleži
enotedenske
izobraževalne ekskurzije Eurotour, ki
jo organizira sekcija študentov pri
DSI, in je iz strokovnega stališča
izredno kakovostna in poučna. V
okviru ekskurzije Eurotour obiščejo
uspešna podjetja v tujini. Eurotour je
bil prvič organiziran leta 2010 in
nato vsako leto do letos. Do sedaj je
bilo na sedmih ekskurzijah Eurotour
320 udeležencev. V času od prvega
Eurotoura do danes so tako obiskali 8
držav, več kot 60 podjetij, 35 mest in
pridobili nove strokovne izkušnje in
prijetne spomine.

V sklopu DSI deluje tudi iniciativni odbor
za razvoj mesta Maribora. V odboru
sodelujejo prekaljeni strokovnjaki iz
gospodarstva in Univerze v Mariboru kot
podpora mestni upravi pri odločanju o
gospodarskih vprašanjih. Odbor si trenutno
močno prizadeva ustvariti gospodarski
zemljevid Maribora, ki bi bil v veliko
pomoč tako Mestni občini Maribor kot tudi
Mariborski razvojni agenciji.
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Stalna povezava z Zvezo inženirskih
društev Maribor, katere članica je
društvo.
Povezava z Zvezo strojnih inženirjev
Slovenije (ZSIS) poteka s skupnimi
projekti in sestanki in pretokom informacij
med društvi po Sloveniji. Področno
povezovanje in struktura strokovnih
inženirskih društev v Sloveniji izhaja še iz
preteklih oblik organizacije izpred 1990.
ZSIS je krovna organizacija, ki vzdržuje
povezave pri večjih dogodkih, obeležjih in
splošnem pretoku informacij (družbenokulturnih kot strokovno-akademskih).
Skupaj z ZSIS smo v sodelovanju
objavljali in finančno podpirali izdajanje
revij: Informator, Svet tehnike, Bilteni, ter
delovali na drugih strokovnih področjih.
18. oktobra 2016 je društvo na svečani
akademiji sprejelo od Zveze strojnih
inženirjev Slovenije posebno priznanje za
aktivno delo z mlado generacijo.

Priznanje Društvu strojnih inženirjev

Povezava s Slovensko inženirsko zvezo kot
krovno organizacijo pokrajinskih in
panožnih zvez in društev. Zveza ima sedež
v Ljubljani in deluje na principu
delegatskega sistema.
mag. Franc Jakopič, univ. dipl. ing. str.
predsednik Društva strojnih
inženirjev Maribor
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3.5

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije

kjer smo si ogledali živilskega giganta
Podravko v Koprivnici in proizvodnjo
mleka, mlečnih izdelkov ter sokov v
Vindijo v Varaždinu, ter zaključili na
vinogradniškem posestvu Terbotz na
Železni gori.

V letih od ustanovitve
društva leta 1962 pa do
danes je društvo vodilo že
14 predsednikov. Sama
sem
predsedovanje
prevzela marca 2014 na
volilnem zboru društva.
Do takrat je društvo vodila dr. Blanka
Vombergar, ravnateljica Višje strokovne
šole na Izobraževalnem centru Piramida
Maribor.
Društvo šteje danes 160 članov različnih
profilov:
od
živilskih
tehnologov,
veterinarjev,
agronomov,
biologov,
kemikov, zdravnikov do ekonomistov, od
vodij obratov do samostojnih podjetnikov
in vodih živilskih obratov (pekarn,
slaščičarn, mesnic, trgovin), s srednjo,
višjo, visoko in akademsko izobrazbo.

Člani Društva živilcev v Krki Novo Mesto, 28. maj 2014 –
foto: DŽPSD

Cilji društva so jasno prepoznani in se
nanašajo na povezovanje stroke, razvoj
živilske in prehranske industrije ter
izobraževalnih inštitucij, individualnim
članom pa dajejo možnost spoznavanja
stroke preko strokovnih predavanj,
strokovnih
ekskurzij,
formalnih
in
neformalnih druženj, obiskov sejmov,
kongresov in simpozijev in s številnimi
sodelovanji v projektih.

Drugo ekskurzijo smo imeli v mesecu
avgustu v Gornjo Radgono z okolico, kjer
smo si ogledali Kmetijsko živilski sejem
AGRA, bili smo gosti v Domu starejših
občanov DOSOR v Radencih, ter se
seznanili s proizvodnjo mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač Radenska in zaključili
z ogledom kleti in degustacijo Dišečih
tramincev pri Steyerjevih v Plitvici. Tretjo
ekskurzijo smo organizirali v mesecu
septembru in si ogledali proizvodnjo
mesnih izdelkov v Celjskih mesninah,
proizvodnjo kruhov in peciva v Pekarni
Geršak v Celju, ter proizvodnjo jajc Meja
Šentjur in hladilnice jabolk na Ponikvi ter
zaključili prijetno druženje na Šolskem
centru v Šentjurju. Zadnja letošnja
ekskurzija pa je bila v Kamnik z okolico,
kjer smo bili prijazno sprejeti v Eti
Kamnik, se seznanili z žlahtnenjem
slovenskega krompirja v Kmetijskem

Vsakoletni program aktivnosti je pozorno
pripravljen in zajema 4 strokovne
ekskurzije po domovini in v tujino, 2
strokovni predavanji in obiske sejmov,
posvetov, simpozijev in kongresov.
Aktivno smo vključeni v organizacijo
prireditev ob Tednu vseživljenjskega
učenja.
V letu 2016 smo organizirali 4 strokovne
ekskurzije. Prva strokovna ekskurzija je
bila izvedena v mesecu juniju na Hrvaško,
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inštitutu v Mostah pri Komendi
ter
zaključili program z ogledom in kosilom v
Termah Snovik.

slikovitih knjig z naslovom »Ajda« in
»Proso«.

Ekskurzija tovarna Krka - foto: DŽPSD

Za dolgoletno aktivno delovanje je prejelo
društvo in njeni predsedniki številna
priznanja. Najbolj pa smo ponosni na
Listino Mestne občine Maribor, ki smo jo
prejeli ob 50. obletnici delovanja društva.

Strokovna ekskurzija v Gorenjko Lesce, 14. junij 2014 foto: DŽPSD

Društvo odlično sodeluje z Zvezo
inženirskih društev, ter poskrbi za aktualna
predavanja v sklopu mesečnih srečanj.
Vzorno je sodelovanje z Društvom Za srce
Maribor, saj skupaj povabimo člane na
zanimiva predavanja. Letos nam je na
letnem zboru društva in na zadnjem
predavanju v mesecu novembru predaval
predsednik Društva Za srce prim. Mirko
Bombek, dr. med., spec. inter. med. na
temo »Sodobna obravnava srčno-žilno
ogroženega bolnika in bolnice« in »Nove
metode zdravljenja srčno-žilnih obolenj«.
Vsako leto pripravimo tudi skupno
strokovno predavanje z Veterinarskim
društvom Maribor in letos je mag. Gregor
PEN, dr. vet. med. pripravil predavanje z
naslovom
»ZIKA
in
mikrocefalija
novorojenčkov«. O pomenu maščob v
prehrani pa nas je podučil strokovnjak s
področja maščob dr. Vito Martinčič, univ.
dipl. inž. kem.

Listina mestne občine Maribor

Naše društvo je s svojimi številnimi
dogodki eno najbolj aktivnih društev v
Sloveniji. Kljub velikim spremembam na
področju živilske industrije, pa imamo več
dolgoletnih podpornikov in simpatizerjev,
ki smo jim zelo hvaležni za vso pomoč.

Ob večjih jubilejih je društvo izdalo do
sedaj že 5 almanahov, zadnjega ob 50–
letnici društva. Vsako leto pa skupaj z
Izobraževalnim
centrom
Piramida
pripravimo zanimivi tematski stenski
koledar in za leto 2016 smo izbrali
aktualno temo Brezglutenske jedi. Prav
tako so naši člani in profesorji na
Izobraževalnem centru Piramida tudi
avtorji zbornikov ob Dnevu hrane in dveh

Marija Sraka, univ. dipl. inž.
predsednica Društva živilskih in
prehranskih strokovnih delavcev
SV Slovenije
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3.6

Veterinarsko društvo Maribor

Mariborska
sekcija
JVU je, kot predhodnik
VDMb,
delovala
neprekinjeno, z edino
prekinitvijo med 2.
svetovno
vojno.
Ponovno smo začeli
aktivno delovati leta 1950 kot Društvo
veterinarjev in veterinarskih tehnikov
Maribor, ki je bilo član Slovenskega
društva veterinarjev in veterinarskih
tehnikov, kasneje Slovenske veterinarske
zveze. Leta 1974 je VDMb postalo tudi
član ZDIT-a Maribor – to je sedanjega
ZID-a. V letih največjega razcveta VDMb,
smo leta 2006 imeli 251 članic in članov,
ki so delovali na področju SV-Slovenije,
Koroške, Podravja in Prekmurja. Teren
VDMb bi lahko geografsko omejili na
prostor od Dravograda do Lendave in od
Šentilja do Slovenskih Konjic.

V obdobju zadnjih 20 let, se je v skladu z
Zakonom o veterini celotna veterinarska
služba prestrukturirala, razdeljena je na
delavce v primarni službi, delavce VURSa, delavce Nacionalnega veterinarskega
instituta. Primarna veterinarska služba se je
privatizirala, ustanovila je privatne
ambulante in bolnice. Interes kolegov
medicusov se je vse bolj razslojil, postal je
raznolik, izrazito vezan na posel, obrtniško
konkurenčen in vse manj družaben.
Ustanovljena je bila Veterinarska zbornica
Slovenije s strokovnimi sekcijami, ki
zastopajo podjetniški interes kolegov,
glede na njihovo strokovno dejavnost.
Tako je tudi VDMb izgubilo določen
pomen, ker so dejavnosti, ki jih je včasih
vodilo VDMb ugasnile. Vsako leto pa
organiziramo, najmanj dvakrat na leto,
strokovno izobraževanje članov VDMb z
aktualno
problematiko
s
področja
veterinarske medicine. Tako je VDMb še
vedno ostalo osnovni povezovalni forum, v
katerem so člani iz vseh interesnih sfer
veterine.

V preteklih letih so VDMb vodili naslednji
predsedniki:














Franc Lobnik, dr. vet. med.
Boris Menina, dr.vet. med.
Maks Kozinc, dr.vet. med.
Zoltan Šiftar, dr. vet. med.
Ivo Rapoc, dr. vet. med.
dr. Franc Rebernak, dr. vet. med.
dr. Lujo Polanec, dr. vet. med.
mag. Rado Lobnik, dr. vet. med.
mag. Vladimir Koren, dr. vet. med.
mag. Radojka Čeh, dr. vet. med.
Borut Trapečar, dr. vet. med.
dr. Borut Zemljič, dr. vet. med. in
mag. Gregor Pen, dr. vet. med.

Domicil našega društva je v prostorih ZIDa Maribor s katerim tvorno sodelujemo. S
sorodnim
Društvom
živilskih
in
prehranskih strokovnih delavcev SVSlovenije skupaj organiziramo enkrat na
leto strokovno predavanje. Z izrazito
aktualno
veterinarsko
medicinsko
problematiko smo v obdobju 2006-2016
izpeljali sledeča strokovna predavanja pri
različnih naročnikih:

Leta 1994 se je društvo preimenovalo v
Veterinarsko društvo Maribor, ki je bilo
sestavni del in član Slovenske veterinarske
zveze-SVZ in tudi eno najaktivnejših in
najštevilčnejših društev v SVZ.
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1. Ptičja gripa, Medikohistorična
sekcija Slovenije SZD, Arhivum, 63/06
2. Ptičja gripa ni rak, Društvo za boj
proti raku Mb, Academia, 20-3/06
3. Influenca A-H5N1, VD-Mb, Pfizer
/ g.Anderlič, 12/4-06
4. Zoonoze prenašajo klopi, Društvo
živilcev Mb, Živilska šola, 10/06,
5. Klopi in zoonoze, VD-Mb, Krka,
Zavarovalnica Maribor, 4/07
6. Q-fever, Društvo živilcev Mb,
Živilska šola, 9/07
7. Zoonoza mrzlica Q, Medikohist.
Sekcija SZD, Arhivum, 10/07
8. Bolezni in klopi, VD-Mb, ZDITMaribor,
Strojna
fakulteta,
Maribor, 25/9-08
9. Erlihioza v svetu in pri nas,
Društvo živilcev Maribor, Živilska
šola, 11/08
10. Blue tongue v svetu in pri nas,
Ribnik: VPB+Zadruga, 4/2-10,
Brestanica.
11. Erlihioza pri kopitarjih, Senica/
Senovo, Bohorska konjenica, 12/610
12. Modrikast jezik, VD-Dolenjske,
11/7-10, Kostanjevica/Marjeta
13. Modrikasti jezik, Društvo živilcev
Maribor, Živilska šola 13/5-10
14. Blue tongue v svetu, VD-Mb,
Anderlič, 21/4-11
15. Trihineloza, VD-Mb /VŽŠola, 8/611
16. Zoonoze, ki jih prenašajo insekti,
VD-Mb, gostilna Anderlič 12/2011
17. Evolucija zoonoz/insektih do leta
2100, Kmet. Fak. Maribor, 12/12012
18. Tigrast komar in zoonoze, VDMb/VŽ Šola, 13/5-2012
19. Mišja mrzlica-HFRS, VD-Mb,
gostilna Anderlič, 19/3-2013
20. Hemoragična mrzlica, VD-Mb/VŽ
Šola, junij-2013
21. Hantavirus zoonoza na Pohorju,
VD-Mb/ZID - Tehniške fakultete
Maribor, marec 2013

22. Ehinokokoza-zoonoza,
VDMb/ZID
Maribor,
Tehniške
fakultete Maribor, 6/2-2014
23. Dirofilarioza in erlihioza v SLO,
VD-Mb, gostilna Anderlič, 18/1214
24. Pasja
trakulja-zoonoza,
VDMb/VŽ Šola, 20/5-2014
25. Ošpice pri psu, delfinih in kitih,
VD-Mb/ZID Tehniške fakultete
Maribor, jan. 2015
26. Ošpice:pasji kugi - (zoonoza), VDMb, gostilna Anderlič, marec 2015
27. Ošpice lahko prenaša pes, VDMb/VŽ Šola, 22/9-2015
28. Flavi virusi, VD-Mb, gostilna
Anderlič, marec 2016
29. ZIKA in mikrocefalija, VD-Mb/VŽ
Šola, 20/4-2016.
30. Mikrocefalija na OI v Braziliji,
VD-Mb/ZID Maribor, Tehniške
fakultete Maribor, junij/2016

Vsa strokovna predavanja so bila dobro
sprejeta in pozorno poslušana.
S sosednjim veterinarskim društvom v
Avstriji,
smo
bili
soorganizator
mednarodne likovne razstave VetArt v
gradu Spielfeld-19/9-2012, kjer so bili vsi
avtorji umetniških slik po poklicu
veterinarji, od VDM sta sodelovala 2 člana
s svojimi umetniškimi slikami.
mag. sc. Gregor Pen, dr. vet. med.
predsednik Veterinarskega društva Maribor
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3.7

Društvo tekstilcev Maribor

Na podravskem področju je bila močno
razvita tekstilna industrija, zato so v okviru
Društva inženirjev in tehnikov tekstilcev
delovale sekcije od Koroške, preko
Maribora do Pomurja.

zavedanja tega po načelih Kneippovega
nauka za današnji čas.
Ker je letos 80 let od ustanovitve
stanovskega društva inženirjev in tehnikov
tekstilcev Maribor in obletnica odmevne
tekstilne stavke iz obdobja med obema
svetovnima vojnama, pripravljamo skupaj
z Muzejem narodne osvoboditve veliko
razstavo o tekstilstvu v Mariboru.
Otvoritev bo 2. 12. 2016.

Zaradi propada tekstilne industrije pa se je
število članstva v našem društvu znatno
zmanjšalo. Preimenovali smo se v Društvo
tekstilcev in svoje delovanje omejili na
druženje in seznanjanje naših članov in
tistih iz drugih društev z zanimivimi
temami in dosežki na področju znanosti na
Fakulteti za strojništvo, kamor sodi tudi
tekstil. Tam so razvili kar nekaj študijskih
smeri, toda večji pomen ima raziskovalno
delo.

Notranjost prodajalne SOVEN – foto: Francka Čuk

V zadnjih desetih letih smo, kot že
nekajkrat prej, organizirali smučarsko
tekmovanje za slovenske tekstilce. Najbolj
odmevna je bila 50. Tekstiliada – žal
zadnja. Tudi drugod po Sloveniji ni kaj
dosti več tekstilne proizvodnje. Prav zato
zamira tudi društvena dejavnost.

Značilna zgradba tekstilne tovarne – foto: Francka Čuk

V letu 2015 smo organizirali ogled
Mariborskega vodovoda in 18. 6. 2015 je
dr. Sonja Šterman predstavila dosežke
študentov Oddelka za tekstilstvo s področja
oblikovanja. 26. 11. 2015 je dr. Olivera
Šauperl predavala o tekstilnih materialih za
zaščito pred delovanjem mikroorganizmov
in ogledali smo si laboratorije za tekstilne
dejavnosti.

Osrednji namen delovanja Društva
tekstilcev Maribor je zato ostalo druženje
ter spremljanje novosti v tekstilnih in
drugih tehnologijah na predavanjih in
ekskurzijah.

Ne samo inženirske znanosti, pomembna je
tudi skrb za zdravo dobro počutje, zato
smo že dvakrat posredovali vedenja in

Francka Čuk, eur. ing.
predsednica Društva tekstilcev Maribor
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3.8

Društvo za varilno tehniko Maribor

Začetki varilstva v Sloveniji segajo v
daljno leto 1908. Takrat so na Jesenicah
nastali prvi acetilenski razvijalniki, ki so
injicirali razvoj varilne tehnike. Še istega
leta se je že pričelo prvo izobraževanje
varilcev v Sloveniji.

TAM. Narava njihovega dela je zahtevala
uvajanje vedno novih, takrat še
razvijajočih se postopkov varjenja. Varile
so se vedno bolj zahtevne jeklene
konstrukcije iz novih modernih jekel.
Zaradi
močno
razvite
kovinsko
predelovalne industrije se je med
takratnimi varilnimi strokovnjaki pojavila
želja po druženju in izmenjavi izkušenj v
varjenju. V ta namen so od 15 - 17 junija
1951 na občnem zboru ustanovili prvo
Društvo za varilno tehniko v Sloveniji. To
je bila kasneje pobuda za ustanavljanje
podobnih društev še drugod po Sloveniji in
v takratni Jugoslaviji. Društvo za varilno
tehniko Maribor že od ustanovitve, pa vse
do danes, neprekinjeno deluje. Namen
društva je združevati varilce, tehnologe,
inženirje in varilne koordinatorje
ter
ostale, ki so kakorkoli povezani z varilsko
stroko ali se z njo na kakršenkoli način
ukvarjajo. Društvo služi napredku, razvoju
varjenja in varilne tehnike ter je v veliko
pomoč varilski stroki in podjetjem na
Štajerskem in v Sloveniji. Skozi vso
obdobje do danes je bilo število članov v
društvu približno enako in to ni veliko
nihalo. V zadnjem času se je s ponovnim
zagonom industrije, ki se ukvarja z
varjenjem začelo članstvo v društvu celo
nekoliko povečevati.

Na Štajerskem je varjenje doživelo večji
razvoj po prvi svetovni vojni v
železničarskih delavnicah v Mariboru.
Leta 1927 je Splošna stavbna družba, ki se
je kasneje preoblikovala v Metalno, kupila
prve varilne agregate za varjenje. V Rušah
se je leta 1929 ustanovil Oddelek za
varilsko propagando. V Mariboru pa so se
pričeli izvajati brezplačni varilski tečaji
namenjeni temu, da se spoznanja novih
postopkov spajanja in varjenja ter tehnike
varjenja čim prej prenesejo v industrijo.

Varilec pri delu – foto DVT Maribor

Po drugi svetovni vojni so na Štajerskem
nastala večja podjetja, ki so se ukvarjala z
izdelavo različnih jeklenih konstrukcij in
elementov konstrukcij. V Mariboru je med
večjimi podjetji v kovinsko predelovalni
dejavnosti zagotovo potrebno omeniti
takrat največja podjetja kot so: Metalna,
EM Hidromontaža, Tovarna železniških
vozil in Tovarna avtomobilov Maribor -

Društvo za varilno tehniko (DVT) Maribor
ima jasno zastavljene cilje in deluje skozi
svoje različne akcije, ki promovirajo
varjenje in združujejo varilne strokovnjake
na Štajerskem in v Sloveniji. Vključno z
varilnem laboratorijem na Fakulteti za
strojništvo, s strokovnjaki iz Mariborske
industrije in s podjetjem Varstroj, je
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društvo aktivno sodelovalo pri organizaciji
prvega Dneva varilne tehnike. Prireditev je
bila dobro obiskana, začela se je ponavljati
in je sčasoma postala tradicionalna. Tako
so se prireditve organizirale nekako na
vsaki dve leti na različnih koncih
Slovenije. Organizatorji so bila različna
društva za varilno tehniko, ki so si med
seboj predajala štafetno palico pri
organizaciji le-te. Tako smo se sestajali v
Ljubljani, Mariboru, Celju, Krškem,
Novem Mestu, Kopru, Portorožu in v
Lendavi in še kje.

Državno prvenstvo varilcev 2015 – foto DVT Maribor

DVT Maribor vsaka štiri leta tradicionalno
organizira večdnevno strokovno ekskurzijo
v Essen v Nemčiji. V sklopu le-te si
ogledamo največji sejem varjenja in
rezanja na svetu. Poleg članov našega
društva se nam na ekskurziji pridružijo še
drugi varilni strokovnjaki iz Slovenije.

Naše društvo je organiziralo Dan varilne
tehnike 2003 v Mariboru na Fakulteti za
strojništvo. S sodelovanjem s podjetjem
Varstroj iz Lendave pa še tudi Dan varilne
tehnike 2011 in Dan varilne tehnike,
robotizacije in transporta v industriji 2013
v Lendavi. Velikokrat pa so posamezni
člani društva pomagali pri organizaciji
drugih dnevov varilne tehnike, ki so jih
organizirala druga društva. Na teh
srečanjih strokovnjakov varilske stroke
imajo udeleženci možnosti spoznati in
srečati svoje stanovske kolege in se
seznaniti s stanjem raziskav in napredkom
v industrije, ki se preživlja z varjenjem.

Društvo vsako leto organizira več
strokovnih predavanj, nekatera od njih tudi
v sodelovanju z zvezo ZID. Zadnje
predavanje je bilo organizirano pred 14.
dnevi in bo zaradi velikega zanimanja
ponovljeno na Alumni društvu na Fakulteti
za strojništvo.
Društvo ves čas svojega delovanja skrbi
tudi za družabne dejavnosti, kjer se
povezujemo s sorodnimi društvi in
obiščemo razna podjetja, ki se pri svojem
delu ukvarjajo z varjenjem in se seznanimo
z njihovo proizvodnjo. V zadnjem obdobju
smo obiskali podjetja: Fronius v Avstriji,
Linde v Nemčiji, Varstroj Daihen d.d.,
ADK d.d., Palfinger, Nuklearko v Krškem
in Qtehno.

Potrebno je tudi omeniti, da je leta 2004
DVT Maribor veliko pripomoglo pri
organizaciji prvega Sejma varjenja in
rezanja v Sloveniji, ki je bil izveden v
organizaciji Celjskega sejmišča. Ta se
sedaj odvija vsako drugo leto na sejmišču v
Celju. Na teh sejmih DVT Maribor
sodeluje kot razstavljavec in kot
organizator Državnega prvenstva varilcev,
ki poteka na vsakem sejmu v MAG, TIG in
REO postopki varjenja. Leta 2016 bo na
razporedu že tradicionalni 7 sejem. Ker je
Sejem strokovne narave, je to velika
popestritev
strokovne
ponudbe
in
velikokrat nakaže možnosti nadaljnjega
razvoja varilstva v Sloveniji.
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Pri svojem delovanju se društvo po potrebi
povezuje s sorodnimi društvi po Sloveniji,
z zvezo inženirskih društev v Mariboru, s
Fakulteto za strojništvo, z Inštitutom za
varilstvo in s posameznimi podjetji iz
Maribora in okolice. Društvo sodeluje tudi
na regijski ravni in pomaga pri organizaciji
raznih strokovnih predavanj in seminarjev
o varjenju, pri uveljavljanju varilskih
standardov in skrbi za dvig kakovosti
varilskih del. Posamezni člani društva se
izmenjujejo v uredniškem odboru Varilne
tehnike, ki je strokovni časopis in ga
trenutno izdaja Slovensko društvo za
varilno tehniko.

Na koncu velja omeniti, da je danes DVT
Maribor zelo aktivno in ima 54 članov, ki
sodelujejo na raznih akcijah društva.
Pohvaliti pa je potrebno tudi naše bisere,
dolgoletne člane društva kot so: Anton
Gros, Franc Drame in Vili Šetar, brez
katerih društvo vsekakor ne bi bilo to kar
je. Društvo ima tudi častna člana prof.
Engelmana iz bivšega TAM-a in g.
Šardonarja, ki je delal v Elektru Maribor.
Občasno je z društvom tudi aktivno
sodeloval prof. dr. Inoslav Rak.
doc. dr. Tomaž Vuherer
predsednik Društva za varilno
tehniko Maribor

DVT Maribor je včlanjeno v zvezo
inženirskih društev Maribor, s katero
zgledno sodelujemo in si želimo še naprej
sodelovati, saj ravno izmenjava strokovnih
mnenj obogati vse udeležence zveze.

Vijem Šetar
član Društva za varilno
tehniko Maribor
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3.9

Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode

Pojav strele in prenapetosti spremlja
življenje na Zemlji najverjetneje že od
vsega začetka njenega obstoja. Ne glede na
to, da se princip delovanja od samega
začetka pa do danes ni spremenil to ne
pomeni, da je podobno s poznavanjem tega
pojava, ki kaže zelo stohastično in
nepredvidljivo naravo. Ravno nasprotno od
spoznanj Benjamina Franklina pa do danes
je bilo mnogo narejenega in raziskanega v
procesu posameznih faz atmosferskih
razelektritev in tudi njihovih učinkov.

V svetu se je pri proizvajalcih elektronskih
sestavov uveljavila praksa, da morajo vse
elektronske
naprave,
posamezne
komponente in podsistemi zadovoljevati
standardizacijska priporočila, s preskusi in
meritvami pa mora biti potrjena njihova
odpornost proti motilnim vplivom.
V strokovni praksi je na področju zaščite
pred delovanjem strele zrasel popolnoma
nov pogled na kompleksnost uspešne
zaščite. V osnovi se je spremenil pogled na
snovanje in izvedbo gradnje objektov. V
preteklosti smo še v času projektiranja
lahko ločeno, neodvisno drug od drugega,
projektirali
posamezne
inštalacije
(energija, informatika, varnost, vodovod,
ogrevanje itd.), dandanes pa je vse te
projekte treba koordinirati v skupni in
enotno vodeni akciji pod okriljem zahtev
elektromagnetne združljivosti (EMC). Ena
sama samosvoja in nekoordinirana rešitev
lahko poruši celoten koncept skupnega
pristopa. Sistem zaščite pred delovanjem
strele načeloma delimo na notranji del
zaščite, kjer rešujemo probleme previsokih
udarnih napetostnih vplivov na same
naprave in na zunanji del zaščite, kjer
prestrezamo strelo in skrbimo za odvajanje
toka strele v zemljo. Dejansko pa sta oba
dela zaščite pred strelo, notranja in zunanja
zaščita, ki se lahko tudi medsebojno
prepletata, le pomemben strukturni del
elektromagnetne združljivosti.

Več deset tisoč strel se vsako leto sproži na
ozemlju Slovenije še več je teh, ki se meri
v 1000 se vsaki trenutek sprosti na
zemeljski površini. Prisotno je tudi
zemeljsko magnetno polje z magnetno
poljsko jakostjo od 20 do 50 A/m. Vsi
tovrstni vplivi obstajajo že od nekdaj.
Spreminjajo se bolj ali manj naključno.
Močan tehnološki razvoj vsaki dan
postavlja nove zahteve po modernizaciji
tehnologij, to je posebno pomembno kjer
nove
mikroprocesorske
aplikacije
predstavljajo jedro posameznih poslovnih
procesov. Vgrajeni sistemi vsebujejo tudi
zelo natančne analogne tokokroge in
operativne funkcije za hitre komunikacije.
Zaradi svoje strukturne posebnosti
elektronskih sestavov so ti postali
občutljivi na različne električne vplive, ki
jih pogosto označujemo z motnjami ali
šumi. Značilno zanje je, da so njihovi časi
trajanja, odvisno od vzroka, lahko tudi
nekaj nanosekund. V posredno okolico z
elektronsko opremo pa se prenašajo prek
prevodnosti, induktivnosti, kapacitivnosti
in sevanja.
Do katere še znosne mejne vrednosti so
motnje še sprejemljive v svojih deviacijah,
z amplitudo in časom trajanja, je odvisno
od posameznih standardov ali posebnega
dogovora med snovalcem procesov in
uporabniki.

Slika: Številna strokovna literatura društva SDGSS
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Projektno dobra in koordinirana rešitev pa
zahteva v času gradnje in vzdrževanja
objekta prav tako dosleden nadzor, do
potankosti
poznavanje
posameznih
problemov delovalnega okolja in dosledno
izvajanje zastavljenih rešitev. Ena sama
napačna povezava lahko uniči ves koncept
sistemske rešitve s poznejšimi velikimi
materialnimi posledicami.

sosednjimi državami Avstrijo, Italijo in
Madžarsko.
Društvo danes
Društvo aktivno sodeluje s TC 81 za
standarde in TC 37 za prenapetostne
odvodnike v slovenskem prostoru in s člani
mednarodne organizacije IEC. Aktivno
tudi
sodeluje
na
mednarodnih
posvetovanjih in s proizvajalci ustrezne
strelovodne tehnologije in opreme, tako da
kot društvo lahko nudi danemu času
primerne strokovne nasvete in rešitve.

Slovensko društvo za geoelektriko, statično
elektriko in strelovode v svojem imenu
nosi dva bistvena vpliva, in sicer statično
elektriko in zaščito pred delovanjem strele,
že od svoje ustanovitve davnega leta 1967.
S svojo dejavnostjo spremlja tovrstni
tehnološki razvoj in prav zato sodelavci
društva zaradi vse večjih potreb prakse
pripravljajo aktualne novosti s področja te
stroke za današnji čas.

S pomočjo te dejavnosti smo izdelali tudi
veliko gradiva, knjig in vodimo
izobraževanje iz te dejavnosti. Našo nalogo
vidimo predvsem v iniciativi pri vzgoji
mladih kadrov, ki jih bomo v bodoče
vključevali v mednarodne organizacije in
tako poskrbeli, da bo tudi v Sloveniji
zaščita pred strelo na nivoju atmosferskih
razelektritev, zaščita pred statično elektriko
in
geoelektriko,
postala
tehnično
enakovredna svetovnemu razvoju, in da
bodo naše naprave lahko varno in
nemoteno delovale, predvsem pa, kar je
najpomembnejše, da bodo naši ljudje
ustrezno zavarovani.

Zgodovina društva
Prvi začetki delovanja društva so bili v letu
1940 in so bili posledica takratnih razmer,
ki je zahtevalo razlago obstoječih
predpisov in strelovodne sfere. Med vojno
je delo večinoma zamrlo. Po vojni pa so
razmere zahtevale ustanovitev posebnega
telesa, ki bi dajalo navodila projektantom
in izvajalcem in razlago mednarodnih
predpisov in normativov. Posebej je bilo
pomembno usklajevati tudi izvajanje del na
terenu v skladu z zahtevami varstva pred
strelo. Taka komisija je delovala neuradno
vse do leta 1965, ko so glavni pobudniki
Sušek, Barovič, Kafol in Kosmač na
zahtevo projektantskih organizacij in
obratovalne prakse, dejansko ustanovili
društvo, ki je zavzelo vsebino strelo vodnih
naprav, geoelektrike in statične elektrike.
Vsi ti problemi so bili ob izgradnji in
obratovanju takratnih objektov izrazito
povezani, zaradi česar je tudi to delo
nekako sodilo skupaj. Kot uradno
ustanovljena organizacija je društvo takoj
pričelo
sodelovati
na
nivoju
jugoslovanskih republik, se povezalo tudi z
mednarodnimi
enakovrstnimi
organizacijami po vsej Evropi, izrazito
dobre odnose pa je imelo predvsem s

Slika: Spletna stran društva

Društvo se predstavlja tudi na spletni strani
www.sdgss.si.
Dejan Ogrizek, univ. dipl. inž. el.
tajnik Društva geoelektriko, statično elektriko
in strelovode
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3.10 Društvo seniorjev Podravja

Društvo seniorjev Podravja
se je v Zvezo društev
inženirjev in tehnikov
(ZDIT) Maribor včlanilo
kot kolektivni član leta
2008. ZDIT Maribor se je
med tem preimenovala v
ZID Maribor. Iz tega je razvidno, da je
delovanje našega društva v ZID časovno
omejeno na zadnjih osem let.
Delovanje našega društva v ZID je
osredotočeno predvsem na podporo
aktivnostim, ki jih organizira in izvede
ZID, in posameznim programom, ki jih
organizira in izvede naše društvo ob
logistični podpori
ZID. »Skupaj smo
močnejši« je vodilo, ki ga uporabljamo pri
vseh programih.

Podpis listine o sodelovanju treh predsednikov Društva
seniorjev Podravja, Posavskega društva seniorjev in
menedžerjev ter Goriške sekcije seniorjev

Tako je nastala tudi formalna obveza po
koncipiranju vsebinskih izhodišč, s
katerimi smo želeli poenotiti prizadevanja
naših seniorskih organizacij. Prizadevanja
smo usmerili predvsem v prenos znanja in
bogatih delovnih izkušenj na mlade
strokovnjake. Naši člani z bogatimi
delovnimi izkušnjami bi jim lahko
pomagali oziroma svetovali pri njihovih
odločitvah. (Zbornik DSP, slika 1, stran
66).

Naše društvo je od ustanovitve v letu 1996
in naprej občutilo potrebo po povezovanju
s programsko sorodnimi društvi. Zato smo
v začetku svojega samostojnega delovanja
navezali stike, predvsem s Posavskim
društvom seniorjev, menedžerjev in
strokovnjakov Krško, ki mu je takrat
predsedoval Edo Komočar, in Društvom
seniorjev
severne
Primorske
pod
predsedstvom Ivana Bašina. Da bi to
spontano sodelovanje dobilo tudi formalen
okvir, smo na pobudo seniorjev Posavja
trije predsedniki 30. marca 2009, v
Krškem, podpisali Listino o prijateljstvu
in sodelovanju.

Največ prizadevanj in aktivnosti je bilo
čutiti pri seniorjih iz Posavja. Tukaj je
prišlo tudi do največje konkretizacije
sodelovanja. Na pobudo seniorjev iz
Posavja in Društva seniorjev Podravja, sta
se sestali dve delegaciji strokovnjakov iz
področja energetike, da izmenjata svoja
stališča glede razvoja energetike v bodoče.
Žal pa na to temo ni bilo pravega
nadaljevanja (Zbornik DSP, stran 88).
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Za povezovanje društev v slovenskem
prostoru, smo bili stalno pripravljeni na
dialog.
Moramo pa vedeti, da je
prizadevanje nevladnih organizacij jalovo,
če ni pomoči pri financiranju njihovih
programov. Težko je govoriti o
kakršnihkoli uspehih. Delo tako ostaja na
plečih posameznih entuziastov in na
upanju, ki umre zadnje. V programe dela
smo v naslednjih letih kot posebno točko
vedno vključevali sodelovanje z društvi
seniorjev iz Posavja in Severne Primorske.



Problematika zelenih površin v
Mariboru, mag. Niko Stare, januar
2015.

Razen navedenih smo mnogo predavanj in
ogledov organizirali in vzpostavili
kontaktne osebe, v zadovoljstvo vseh
članov ZID Maribor.
Kot posebno obliko izobraževanja
predstavljamo strokovne ekskurzije, ki jih
organiziramo dvakrat letno. Vsaka
strokovna ekskurzija mora zadovoljiti
kriterije, ki smo si jih na osnovi prakse
sami zastavili - da je enodnevna, ciljno
usmerjena in ne prenaporna. Navadno je
usmerjena v ogled enega ali več kulturno
zgodovinskih spomenikov in proizvodno
obrtnih dejavnosti v obiskanem območju,
lahko pa tudi srečanju s seniorji iz tega
območja. Bistveno sestavino posamezne
ekskurzije predstavlja druženje članstva. V
druženje sodijo aktivnosti, ki delujejo
spodbudno na izvajanje zastavljenega
programa.

Zveza inženirskih društev večino svojih
aktivnosti namenja izobraževanju in to na
več
nivojih.
Gre
predvsem
za
permanentno izobraževanje v obliki
predavanj, ogledov proizvodnih obratov in
ustanov ter razgovorov z znanimi
Mariborčani. Vse navedene aktivnosti
enkrat mesečno navadno organizira eno od
društev, ki je član ZID. Naše društvo je
bilo pri teh aktivnostih sorazmerno
uspešno, organizirali smo kar nekaj
kvalitetnih
predavanj,
ogledov
in
razgovorov s
častnimi občani mesta
Maribora.
Tako smo v aprilu 2010 organizirali
razgovor z Rudijem Mogetom in nekaj let
kasneje, novembra 2014, razgovor s prof.
dr. Alojzijem Križmanom.
Organizirali smo tudi več predavanj, v
izvedbi članov našega društva, kot so:








Celovita ustvarjalnost mnogih, mag.
Venceslav Pirc, marec 2008;
Stres-ubijalec ali spodbujevalec,
Otmar Lajh, april 2008;
Razvoj novih izdelkov; dr. Bruno
Stiglic, november 2008;
Digitalna fotografija; mag. Gerhard
Angleitner, april 2009;
Osnove akupunkture in akupresure;
mag.
Venceslav Pirc, november
2010;
Čebele in čebelji pridelki; Ivan
Pehant, december 2010;

Tinčeva bajta na Pohorju, julij 2012. Druženje
predstavnikov Društva seniorjev Podravja in
Podravskega gozdarskega društva – foto: DSP

V nadaljevanju so našteta najpomembnejša
območja, v katera so bile ciljno usmerjene
naše ekskurzije, oziroma posamezni vodeni
ogledi: obisk družbe Henkel Slovenija,
Maribor - Meranovo pri Limbušu,
Kmetijski kombinat Ptuj, Prekmurje Hotel Lipa, Ljubljana - Pivovarna Union,
Goriška Brda, Porabje - pri zamejskih
Slovencih, Idrija - pri rudarjih, Most na
Soči - pri seniorjih Severne Primorske,
Primorska z Novo Gorico, Goričko v
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Prekmurju, Grad Grad, Krajinski park
Goričko, Škocjanske jame in Kras,
Dolenjsko in Bizeljsko, Krško in NEK,
Novo mesto in KRKA, Družba MESSER
Ruše, UKC Maribor - urgenca in
onkologija, SV Kadetnica Maribor,
Lutkovno gledališče Maribor in Minoriti.

Da bi vsebinsko popestrili programe, smo
v našem društvu v program dela pričeli
vključevati, poleg ostalih nalog, tudi
organizacijo piknikov in to vsaj dvakrat
na leto, ter organizacijo prednovoletnih
srečanj. Dobro obiskani pikniki so
pokazatelj, da je članstvo s takšno obliko
druženja zadovoljno. Razen piknikov pa
organiziramo tudi skupinske oglede
predstav v SNG Maribor, predvsem pa
obiskujemo koncerte Totega BIG Banda.

Pri programu strokovnih ekskurzij in še
posebej pri vodenih ogledih se je spontano
oblikovalo sodelovanje s društvi članicami
ZDIT. Na strokovne ekskurzije nas redno
spremljajo člani Društva tekstilcev. S
Podravskim
gozdarskim
društvom
sodelujemo pri popularizaciji gozdov, prav
tako pa tudi z Društvom živilcev, s katerim
redno izmenjujemo informacije, da ne
prihaja do podvajanja vsebin programov.

V letu 2012 smo izdali ZBORNIK
Društva seniorjev Podravja 1996-2011, v
katerem je v posebni točki na strani 100
opisano sodelovanje z Zvezo inženirskih
društev Maribor.
mag. Stanislav Brodnjak
predsednik Društva seniorjev Podravja
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3.11 FEANI Slovenija
Fédération Européenne d´Associations Nationales d´Ingénieurs,
European Federation of National Engineering Associations

FEANI
je
federacija
evropskih
nacionalnih
inženirskih zvez, ki je bila
ustanovljena leta 1951.
Združuje nacionalne zveze
32 držav. Zastopa interese
več kot 3,5 milijona
inženirjev v Evropi. FEANI si prizadeva za
enoten nastop za inženirstvo in želi razviti
in utrditi poklicno identiteto inženirjev. S
svojim delovanjem in storitvami, predvsem
s podeljevanjem naziva EUR ING, si
FEANI prizadeva
za vzajemno
priznavanje inženirskih kvalifikacij v
Evropi in tako okrepiti položaj, vlogo in
odgovornost inženirjev v družbi. Generalni
sekretariat FEANI, ki vodi dejavnosti
zveze, je v Bruslju od konca leta 1997.

Univerze v Ljubljani in Univerze v
Mariboru.
Nacionalni komite FEANI v Sloveniji v
okviru Slovenske inženirske zveze skrbi
za:





povezavo slovenskih inženirjev z
evropskimi,
organizacijo dejavnosti na področju
podeljevanja naslova EUR ING,
ažuriranje FEANI INDEX-a in
izpeljavo postopkov, ki so potrebni
za pridobitev osebne strokovne
inženirske izkaznice »Engineering
Card« v Sloveniji.

NC SI FEANI je tudi nosilec licence za
podeljevanja prestižnega naslova CPDuspešno podjetje v Sloveniji. CPD je
kratica za Continuous Professional
Development ali vseživljenjski strokovni
razvoj posameznega inženirja.

Slovenski nacionalni komite (NC SI)
FEANI je del Slovenske inženirske zveze
(SIZ) kot krovne inženirske organizacije.
Slovenija se je v FEANI včlanila leta 1995
in je od takrat polnopravna članica in tako
sodeluje v vseh organih FEANI ter na
vsakoletni generalni skupščini. NC SI
FEANI
sestavljajo
predsedstvo
s
predsednikom
NC
SI
FEANI,
predsednikom
National
Monitoring
Committee (NMC) SI FEANI in
predsednikom Continuous Professional
Development Committee (CPDC) SI
FEANI. Člani NC SI FEANI so
predstavniki vseh panožnih inženirskih
zvez, ki so vključene v Slovensko
inženirsko zvezo.

Nacionalni komite FEANI (NC SI FEANI)
vodi predsednik nacionalnega odbora, ki
ga izvoli SIZ, predsednik National
Monitoring Committee (NMC) SI in
predsednik
Continuous
Professional
Development Committee (CPDC) SI. V
Bruslju sodelujeta kot predstavnika
slovenskih inženirjev v mandatu 20142017 predsednik NC SI FEANI v
Executive Board (ExBo) (izvršilni odbor)
in predsednik CPD SI v European
Monitoring Committee (EMC) (evropski
nadzorni odbor). Na Generalni skupščini
FEANI (General Assembly - GA) ima NC
SI FEANI glasovalno pravico z enim
glasom, ki ga praviloma zastopa
predsednik NC SI FEANI. NC SI FEANI
ima v okviru Zveze inženirskih društev
(ZID) Maribor svojo spletno stran, ki je
dosegljiva na naslovu http://www.zidmb.si. Administracija za NC SI FEANI se

Trenutno je v Sloveniji registriranih 105
nosilcev EUR ING naslova. V FEANI
INDEX so vpisani stari inženirski UNI in
VS predbolonjski programi Univerze v
Ljubljani in Univerze v Mariboru in skoraj
vsi
bolonjski
prvostopenjski
in
drugostopenjski
inženirski
progami
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vodi v Zvezi inženirskih društev (ZID)
Maribor.

skladno z zahtevami sistema in
kadrovskimi in finančnimi možnostmi NC
SI FEANI. Koraki, ki vodijo k realizaciji
projekta, to je k dejanski ponudbi kartice
slovenskemu inženirju, so:

EUR ING



EUR ING naziv, ki ga podeljuje FEANI na
podlagi prošnje kandidata, si lahko pridobi
slovenski inženir, član ene od slovenskih
panožnih inženirskih zvez in ki izpolnjuje
predpisane pogoje. Pogoji so definirani na
domači
strani
FEANI
http://www.feani.org/site/index.php?id=11
1. Osnovni pogoj za pridobitev naziva je,
da je kandidat končal univerzitetni ali
visokošolski strokovni študij tehnike v
enem od programov slovenskih univerz, ki
je v FEANI INDEX-u, in da lahko dokaže
strokovno delovanje na inženirskih
projektih v trajanju skupaj s študijem
sedem let. Za naziv EUR ING se odločajo
predvsem kandidati, ki bi radi delovali na
inženirski poslih v tujini, ker je ta naziv
mednarodno priznan in se je tako možno
izogniti
dokazovanju
izobrazbe
v
gostiteljski državi z nostrifikacijo, kar je
povezano s precejšnjimi finančnimi
sredstvi in traja sorazmerno dolgo (tudi do
enega leta).



Engineering Card
Projekt, ki se ga je FEANI lotil pred nekaj
leti skladno z razvojem Evropske direktive
2005/36
EC
o
prepoznavanju
profesionalnih kvalifikacij, temelji na
postavitvi sistema priznavanja inženirskih
kvalifikacij znotraj EU, ki bi naj omogočal
lažjo gibljivost inženirjev v EU. Kartica je
koncipirana tako, da vsebuje osnovne
normirane podatke o opravljenih formalnih
izobraževanjih, podatke o CPD (stalnem
strokovnem razvoju posameznika) in vrsti
njegove zaposlitve (samozaposlen, v
privatnem sektorju ali v javnem sektorju).
Kartica je tudi ključ do FEANI baze, kjer
lahko lastnik kartice zmeraj pridobi svoj po
metodiki FEANI sestavljen strokovni CV.
NC SI FEANI je pristopil k temu projektu
leta 2012, ko smo s FEANI v Bruslju
podpisali pogodbo o sodelovanju. Projekt
se v Sloveniji postopoma uresničuje
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pridobiti
mnenje
resornega
ministrstva o priznavanju dokumenta
v Sloveniji. Za priznanje inženirske
kartice smo zaprosili Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo v
januarju 2013, nato po zamenjavi
vlade še enkrat v maju 2013. MGRT
je
v
Sloveniji
nosilec
informacijskega
sistema
IMI
(informacijski sistem za notranji trg
EU). Odgovor MGRT je bil, da so
zadevo
odstopili
v
izvajanje
Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. To
ministrstvo nam je julija 2013
svetovalo, da se obrnemo na
Ministrstvo
za
izobraževanje,
znanost in šport.
z Elektrotehniško zvezo Slovenije je
bil sklenjen dogovor, da bo vso
potrebno administracijo v zvezi s
postopki, potrebnimi za pridobitev
kartice,
izvajala
ta
zveza.
Elektrotehniška zveza ima potrebno
infrastrukturo,
zaposlene
in
kompetentne sodelavce, da bomo
lahko na primeren strežnik namestili
podporno programsko opremo, ki jo
brezplačno ponuja VDI, in izvedli
tudi vse potrebne modifikacije
uporabniškega vmesnika v slovenski
jezik ter uskladili zadeve okrog
plačila pristojbine za kartico z
bančnimi nakazili ali kreditnimi
karticami.
NC SI FEANI je skladno z
zahtevami priročnika o upravljanju in
administraciji za inženirsko kartico
(Handbook on Managing the
Administration of the Engineeting
Card) iz panožnih inženirskih
zvezah, ki so članice Slovenske
inženirske zveze, Univerze v
Ljubljani in Univerze v Mariboru in
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Gospodarske zbornice Slovenije
konstituiral nacionalni registracijski
odbor, ki bdi nad sistemom izdaje
kartic in odločal o upravičenosti do
kartice v posebnih primerih, kakor to
predvideva priročnik. Vzpostavljena
je spletna stran v okviru ARNES,
kjer je možno na spletni aplikaciji
zaprositi
za
ta
dokument
http://www.engineering-card.si/. Ta
dokument bi naj vzporedno postal
tudi osnovi identifikacijski dokument
za vse inženirje v Sloveniji, ki so
člani Slovenske inženirske zveze
(SIZ).

in Mariboru. NC SI FEANI se intenzivno
trudi za ažurnost slovenskega dela INDEXa.
Pri FEANI-ju v Bruslju potekajo pogovori
in aktivnosti o zlitju dveh evropskih
inženirskih
akreditacijskih
sistemov:
FEANI INDEX-a in EUR-ACE predikata,
ki ga podeljuje ENAEE. Za vpis novega
programa ali modificiranega inženirskega
programa v FEANI INDEX mora fakulteta
sama zaprositi.
CPD-standard za delodajalce
NC SI FEANI je v letih 2011–2013
sodeloval v projektu »Transfer of
innovation, multilateral projects, Leonardo
da Vinci, LLP/Ldv/TOI/2010/IRL – 502«.
V projektu smo bili partnerji Engineers
Ireland (EI), Orden de ingenieros –
Portugalska, The General Association of
Engineers in Romania, Bratislava School
of Law / Pan – European University –
Slovaška in NC SI FEANI. Projekt se je
zaključil in NC SI FEANI si je s tem
projektom pridobil licenco za podeljevanje
naziva CPD-uspešno podjetje v Sloveniji.
Čeprav smo v letu 2013 večkrat poskušali
animirati podjetja za sodelovanje, kjer je
inženirstvo pomembno zastopano, nam ni
uspelo pridobiti kandidatov, ki bi se
potegovali za ta prestižni certifikat.
Kultura vseživljenjskega strokovnega
izobraževanja v Sloveniji v podjetjih je
precej odvisna od velikosti in povezanosti
s tujino in nekako vodstva ne vidijo v
organiziranih CPD-aktivnostih v podjetju
strateških prednosti za svoj tehnološki
razvoj in obstoj na svetovnem trgu, kar je z
vidika razvoja in napredka podjetja
popolnoma zgrešeno. V Sloveniji ima
trenutno ta prestižni certifikat samo

Slika: Inženirska strokovna izkaznica

Feani Index
Ena od osnovnih dejavnosti NC SI FEANI
je vzdrževanje FEANI INDEX-a za
slovenske inženirske univerzitetne in
visokošolske strokovne programe. INDEX
je seznam univerzitetnih in visokošolskih
strokovnih inženirskih programov univerz
in visokih šol vseh članic FEANI iz EU, ki
po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih
ustrezajo ostrim zahtevam FEANI. V
INDEX-u so predbolonjski in bolonjski
inženirski programi Univerze v Ljubljani
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Tehniški šolski center Maribor.

inženirskih zvezah v državah Evrope so v
večini primerov profesionalci, imajo
organizirano delovanje, ustrezne podporne
službe, dejavnosti, ki prinašajo sredstva za
obstoj, in kar je najpomembnejše, niso kot
civilna družba potisnjeni na rob
gospodarskega in strokovnega življenja v
državi. Aktualne vlade jih vključujejo v
razprave in procese odločanja pri
tematikah, ki so povezane s tehniko,
inženirstvom in inženirji.

Trenutno sodeluje NC SI FEANI v
mednarodnem projektu ERASMUS +
»Creation of a system for the
documentation and validation of nonformal and in-formal learning outcomes
(NFIF)«, Project No.: 2015-1-DE02KA202-002274. Projekt vodi VDI
(Nemška inženirska zveza) sodeluje pa
Univerza v Portu (Portugalska), Hrvaška
inženirska zveza in Češka inženirska
zveza. Namen je skladno s sistemom
inženirske strokovne izkaznice pripraviti
okvir za validacijo neformalnih in
formalnih izobraževanj iz sistema CPD.

izr. prof. dr. Karl Gotlih
predsednik NC SI FEANI (nacionalni odbor)

izr. prof. dr. Marko Jagodič
predsednik CPD NC SI FEANI (nacionalni
odbor za vseživljenjsko izobraževanje)

Sklep:

zasl. prof. dr. Valter Doleček

V NC SI FEANI se navkljub stalni
finančni stiski trudimo ohraniti kakovost
dela v organih FEANI v Bruslju in v
Sloveniji na ravni, ki je enakovredna
evropskim
nacionalnim
inženirskim
zvezam. Naši kolegi v nacionalnih

predsednik NMC SI FEANI (nacionalni
odbor za pregled programov in podeljevanje
izkaznice)

Maja Brodnjak
tajnica NBC SI FEANI
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4
4.1

DELO KOMISIJ ORGANIZIRANIH V ZVEZI INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR
Komisija za razvojna vprašanja

Aktivnosti
za
ponovni
mariborskega gospodarstva

mariborskega gospodarstva« je bil poslan v
juniju 2016 Mariborski razvojni agenciji,
Univerzi v Mariboru, Štajerski gospodarski
zbornici, Mestni občini Maribor itd.

zagon

Po osamosvojitvi Slovenije in prehodu
gospodarstva iz družbenega premoženja v
privatno so nastale predvsem na širšem
območju Maribora v gospodarstvu in
industriji težave. Industrijska podjetja so
dobila nove vodstvene ekipe, ki niso imele
sposobnost
voditi
tako
velikih
gospodarskih enot, zato so hitro prehaja
pod »Koržetov sklad« in več ali manj
kmalu pričela odpuščati zaposlene in
razprodajati tehnološke naprave.

Dosedanji rezultati aktivnosti
Na osnovi rezultatov dosedanjih aktivnosti
oz. raziskav smo uspeli zbrati ocene
pripravljenosti mariborskih podjetij in
podjetij v regiji (strojne, elektro,
metalurške, lesnopredelovalne industrije)
za investiranje v razvoj in raziskave oz.
predvsem za povečevanje kakovosti,
obsega in vrste proizvodov in proizvodnih
procesov ter izboljšanja tehnoloških
pogojev. Posebej smo analizirali stanje
proizvodne in kontrolne opreme in
usposobljenost tehniškega kadra. Ocenili
smo konkurenčno usposobljenost in
pridobivanje
tujih
partnerjev
za
investiranje (vir: Strokovno poročilo ZID
od 15. 12. 2015).

Skupščina občine Maribor je ustanovila
»Projektni svet«, in ta je ustanovil projekt
»Maribor jutri« (23. 5. 1992 je bilo
srečanje
vodilnih
gospodarstvenikov,
predstavnikov Univerze in drugih institucij
v Mariboru). Žal je bil izveden le prvi del
tega projekta.
Zato se je ustanovila delovne skupina v
okviru Zveze inženirskih društev Maribor,
ki je predlagala posvet 9. 12. 1999 gradnji
Tovarne cistern in zabojnikov iz
najnovejše generacije polimerov. Investitor
bi naj bila SAVA Kranj in poslovnež iz
ZDA. Žal je projekt zastal zaradi naše
nesposobnosti (problem zemljišča in
zahteva investitorja, da bo lahko pričel v 4
mesecih z deli).

Predpostavljamo, da so zaključki raziskav
ZID lahko osnova prepotrebnih aktivnosti
in mer, ki naj bi jih oz. morajo strokovne,
znanstveno-raziskovalne
in
politične
ustanove, inštitucije in zavodi čim prej
začele realizirati, da se prične ponovni
zagon
mariborskega
in
regijskega
gospodarstva.

Strokovna komisija pri ZID Maribor (g.
Lešnik – predsednik ZID, dr. Požar in Duh
je pripravila predloge za ustanovitev
MKLC (Mednarodni kopenski logistični
center) v Mariboru. Projekt je zastal.

Zaključki:
1. Za pristop k zagonskemu projektu
oz. za njegovo izdelavo se morajo
povezati ustanove in institucije, ki
razpolagajo z ustreznimi kadri in
znanjem: MRA, GZ Podravje,
Univerza v Mariboru, Obrtna
zbornica, Ekonomski inštitut, Cona
Tezno, MOM, ZID itd.
2. Imenovana projektna (zagonska)
skupina mora izdelati dolgoročen
razvojni
načrt
preporoda
mariborskega gospodarstva, v
katerem je zajeta strojna, elektro,

Strokovna komisija dr. Danilo Požar, Ivan
Lešnik, dr. Vilibald Premzl, Boris Duh, je
pripravila in dne 30. 8. 2001 z dopisom
predala
predloge
pod
nazivom
»Gospodarsko nazadovanje Maribora in
možnosti za ponovni zagon«. Žal tudi ta
predlog ni naletel na pozitiven odziv.
Najnovejši projekt, ki ga je pripravila ZID
Maribor,
»Projekt
ponovni
zagon
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

metalurška in lesnopredelovalno
industrija (načrtu so priloženi tudi
lokalni
in
posamični
načrti
podjetij).
Navedene organizacije delegirajo
najbolj
kompetentnega
strokovnjaka v ustanovljeno novo
»Projektno (zagonsko) skupino«, ki
jo mora voditi posebej uveljavljen,
poznan in sposoben strokovnjak.
Predlagani strokovnjak naj bo čim
prej imenovan s kompetencami in
pravicami, da realizira nov razvojni
projekt in ga kot inovativnorevolucionarni zagon predstavi
neposredno
Vladi
Republike
Slovenije.
Projektna skupina mora izdelati
načrt zazidalnih območij za
industrijsko dejavnost. Načrt mora
vsebovati lastništvo teh območij in
stanje
dokumentacije
za
pridobivanje gradbenih dovoljenj.
Projektna (zagonska) skupina mora
s svojim delovanjem in načrti v
podjetjih in ustanovah ustvariti
vzdušje in stanje nujnega preboja v
»hightech« industrijski razvoj.
Projektna skupina mora tista
podjetja, ki se odločajo za pospešen
razvoj, motivirati k pospešenim in
povezanim inovacijam.
Fakultete naj v povezavi in
sodelovanju
z
gospodarskimi
ustanovami razpišejo več ustreznih
in uporabnih diplomskih in
doktorskih nalog. Fakultete naj
oblikujejo motivirane skupine
študentov, ki bodo pod vodstvom
mentorja
iz
zainteresiranega
podjetja sodelovali pri inovativnih
razvojnih projektih.
Premagovanje
sedanjega
neaktivnega stanja, ki ga ustvarja
politika MOM naj vodijo oz.
usmerjajo »lokalno angažirano
borci«
–
strokovnjaki
po
institucijah, zavodih in podjetjih.

9. Sodelujoči v Projektni skupini naj
propagirajo, da se na ključna
vodilna in krmilna delovna mesta v
razvoju in proizvodnji nastavljajo
predvsem inženirji s kompleksnim
znanjem.
10. Med pilotske projekte naj se uvrsti
oblikovanje 100 do 150 delovnih
mest.
11. Za to aktivnost naj bo uporabljena
povezava
z
razgledanim in
motiviranim županom (npr. dr.
Žagar).
12. »Razvojni načrt mesta in regije«
naj PS priredi za posebno
predstavitev Vladi v okviru
gospodarske pomoči mestu oz.
financiranju regije.
13. Vse vključene ustanove, inštituti,
zavodi naj se maksimalno vključijo
v aktivnosti za pridobivanje in
konkuriranje
razpisanih
industrijskih in R&R projektov
ministrstev RS in EU.
14. Projektna skupina mora izdelati
načrt tujih firm, ki so že izkazale
interes za investiranje na območju
regije Maribor oz. katera podjetja bi
lahko bila primerna za prenos
znanja in investicij v naše območje.
15. MOM naj zagotovi ustrezne
prostore za nemoteno delovanje
vodstva in sestava Projektne
skupine.
Nadaljevanje aktivnosti
 Komisija je na sestankih z rektorjem
Univerze v Mariboru, vodstvom
MRA, GZ Štajerske, cona Tezno in
drugimi uskladila aktivnosti za
izdelavo sistematičnega pregleda
strokovnega kadra, razpoložljive
infrastrukture,
oblikovanja
proizvodnih območij za širši
prostorski načrt itd., kar bo na
razpolago za razpravo z investitorji
oz. partnerji.
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Komisija bo tudi vključena v
aktivnosti, ki jih ločeno izvajajo z
istim ciljem Univerza v Mariboru,
Mariborska
razvojna
agencija,
Štajerska gospodarska zbornica,
občine mariborske regije in druge
inštitucije.
Komisija je aktivnosti razširila na
občine mariborske regije, jim
posredovala rezultate projekta z
namenom, da se mu priključijo.
Komisija se je povezala s
strokovnjaki iz tujine, ki ji svetujejo
glede potencialnih investitorjev, in to
predvsem na osnovi osebnih
strokovnih povezav.
Večje zanimanje in sodelovanje za
razvoj industrijskih območij oz. za
posamezna podjetja so pokazale
regijske občine, ki intenzivno
pripravljajo investicijske projekte in
pogoje za investitorje.

Viri informacij o aktivnostih komisije
 Strokovna skupina pri ZID (ZID
2016).
 Vprašalnik ZID za podjetja o
pripravljenosti
in
sposobnosti
razvoja, investiranja, povezave s
tujimi partnerji itd. (ZID 2014).
 Strokovno poročilo ZID o rezultatih
Vprašalnika (ZID 2015).
 Oblikovanje proizvodnih območij v
prostorskem načrtovanju (ZID 2015).
 Projekt:
Ponovni
zagon
mariborskega gospodarstva (ZID
2016).
 Zapisniki sestankov komisije z UM,
MRA, GZ Štajerske, občinami, itd.
Boris Duh, univ. dipl. inž. str.
predsednik Komisije za razvojna vprašanja

dr. Franc Tržan, univ. dipl. inž. str.
član Komisije za razvojna vprašanja

dr. Adolf Šostar, univ. dipl. inž. str.
član Komisije za razvojna vprašanja
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4.2

Komisija za izobraževanje

Komisija za izobraževanje je že v
preteklem obdobju delovala samostojno in
enako odgovorno do vseh vključenih
društev. Osnovna naloga Komisije je bila
in je še danes usklajevanje strokovnih
programov
društev
na
področju
dopolnilnega izobraževanja in strokovnega
izpopolnjevanja njihovih članov.
Na volilni skupščini marca 2006 je bila
izvoljena Komisija za izobraževanje v
sestavi:


Člani Komisije za izobraževanje v Izobraževalnem centru
Piramida, januarja 2015 – foto: Ani Hanžič

Peter Plajnšek – predsednik in člani
Ani Hanžič, Anton Vagner in
Marjana
Dobnik
ter
kot
koordinatorka podpredsednica ZDIT
dr. Slava Jeler.

Upravno odbor ZID je sprejel sklep, da je
predsednica Komisije prisotna na sejah
upravnega odbora s pravico poročanja o
delu. Po tehtnem premisleku so člani
Komisije za izobraževanje sprejeli sklep,
da bodo delo popestrili s strokovnimi
ogledi, okroglimi mizami in delavnicami.
Ne bodo pa posegali v programe
strokovnih ekskurzij posameznih društev,
društvom bodo zgolj pomagali pri
obveščanju ostalih društev. Sprejet je bil
tudi dogovor, da se določena predavanja in
ogledi objavijo v sredstvih javnega
obveščanja (Radio Maribor in dnevnik
Večer) z namenom, da se pritegne večji
krog udeležencev.

Program dela komisije se je nanašal
predvsem na predavanja in strokovne
ekskurzije, saj smo v letu 2006 opustili
sodelovanje v Tednu vseživljenjskega
učenja. Ekskurziji na Dolenjsko in v
Slovenski parlament sta bili v organizaciji
nove predsednice ZDIT MB ga. Marije
Sraka.
V obdobju 2006 – 2011 se je zvrstilo 20
predavanj s povprečno 21 udeleženci na
posamezno predavanje. Vsa predavanja so
bila v prostorih Fakultete za strojništvo, ki
se tudi danes gostoljubno odziva na naša
prizadevanja in nam pomaga tudi s
informacijsko tehnologijo.
Na skupščini ZID Maribor spomladi 2012
in ponovno 2016 je bila za obdobje štirih
let izvoljena Komisija za izobraževanje v
sestavi:


Ani Hanžič – predsednica in člani dr.
Branka Vombergar, dr. Franc Tržan,
mag. Venceslav Pirc in g. Vili Šetar.
Praktični prikaz zmogljivosti industrijskega robota na
predavanju o robotiki, Fakulteta za strojništvo, maj 2008
foto: Ani Hanžič
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Upravni odbor ZID je tudi določil, da je
potrebno za vsako aktivnost napisati kratko
poročilo in se pisno zahvaliti izvajalcem
aktivnosti. V bodočnosti želimo s
predavatelji skleniti dogovor, da vsebino
predavanj objavljamo v Glasilu ZID.
Urejena je spletna stran, ki predvsem služi
za obveščanje članstva.

Leto 2013:
Izvedenih je bilo skupaj 10 aktivnosti:





5 predavanj, 3 strokovne ekskurzije,
1 celodnevna strokovna ekskurzija,
1 okrogla miza;
skupaj 284 udeležencev
organizacija:
 3 Komisija za izobraževanje;
 2 Društvo seniorjev Podravja;
 po 1 Društvo tekstilcev Maribor,
Društvo za varilno tehniko,
Elektrotehniško
društvo,
Veterinarsko
društvo
in
Podravsko gozdarsko društvo.

Predavanje »Ventilatorji iz kompozitnih materialov«,
Fakulteta za strojništvo, november 2009 – foto: Ani
Hanžič

Poročila po letih izvedbe
Strokovna ekskurzija »Gozdovi za vse – v živo« ob tednu
gozdov na Meranovem, maj 2013 – Foto: Jožef Mrakič

Leto 2012:
Izvedenih je bilo skupaj 7 aktivnosti:





2 predavanji, 3 strokovne ekskurzije,
1 celodnevna strokovna ekskurzija, 1
okrogla miza;
skupaj 190 udeležencev;
organizacija:
 6 Komisija za izobraževanje;
 1 Društvo seniorjev Podravja.

Leto 2014:
Izvedenih je bilo skupaj 8 aktivnosti:




Celodnevna strokovna ekskurzija v NEK, GEN-E in na
Bizeljsko, september 2012 – foto: Ani Hanžič
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2 predavanji, 4 strokovne ekskurzije,
1 razgovor, 1 ogled razstave;
skupaj 219 udeležencev;
organizacija:
 2 Podravsko gozdarsko društvo;
 po 1 Društvo seniorjev Podravja,
Društvo
strojnih
inženirjev
Maribor, Društvo geodetov
severovzhodne
Slovenije,
Elektrotehniško
društvo,
Veterinarsko društvo in Društvo
živilskih
in
prehranskih
strokovnih
delavcev
SV
Slovenije.

Ob 70-letnici Zveze inženirskih društev Maribor



Leto 2015:
Izvedenih je bilo skupaj 10 aktivnosti:





april: strokovna ekskurzija v tovarna
GEA d.d. Slovenska Bistrica v
organizaciji Društva živilskih in
prehranskih strokovnih delavcev SV
Slovenije;

4 predavanja, 4 strokovne ekskurzije,
1 celodnevna strokovna ekskurzija, 1
ogled laboratorijev;
skupaj 257 udeležencev;
organizacija:
 3 Društvo seniorjev Podravja;
 3 Društvo tekstilcev Maribor;
 po 1 Društvo strojnih inženirjev
Maribor,
Elektrotehniško
društvo, Veterinarsko društvo in
Podravsko gozdarsko društvo.

Strokovna ekskurzija v tovarno GEA d.d. Slovenska
Bistrica, april 2016 – Foto: Ivan Ribarič





Celodnevna strokovna ekskurzija v AMZ – center varne
vožnje, ODELO Slovenija, Prebold, SIP strojna
industrija Šempeter, Pivovarno Laško in Zdravilišče
Laško, september 2015 – Foto: Ani Hanžič



Leto 2016:
Izvedenih je bilo skupaj 10 aktivnosti:








januar: predavanje »Ošpice lahko
prenaša tudi pes« v organizaciji
Veterinarskega društva Maribor;
februar: strokovna ekskurzija ogled
Urgentnega centra in Onkološkega
inštituta v UKC Maribor v
organizaciji
Društva
seniorjev
Podravja;
marec: predavanje »Projekt čistilne
naprave« dr. Božidarja Bratine UM
FERI, izvedeno na redni letni
skupščini
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maj:
strokovna
ekskurzija
»Gozdovi na robu mesta« v
organizaciji
Podravskega
gozdarskega društva;
junij: predavanje »Mrzlica ZIKA
in
mikrocefalija
pri
novorojenčkih« v organizaciji
Veterinarskega društva Maribor;
september: celodnevna delavnica
»Daljinsko satelitsko opazovanje
Zemlje z radarji in brezžična
omrežja«;
september: strokovna ekskurzija v
SOVEN d.o.o. Selnica ob Dravi v
organizaciji Društva tekstilcev
Maribor;
oktober: predavanje »Konstruiranje
varjenih konstrukcij EC3« v
organizaciji Društva za varilno
tehniko Maribor;
november: predavanje »Tehnika in
umetnost« v organizaciji Društva
strojnih inženirjev Maribor;

Ob 70-letnici Zveze inženirskih društev Maribor

V obdobju 2012 – 2016 se je
izobraževalnih aktivnosti v celoti udeležilo
1.207 ljudi.

Število izvedenih aktivnosti po tipu aktivnosti
v obdobju 2012 - 2016

Dodatno strokovno izobraževanje in
dopolnilno usposabljanje v času, ko
tehnologija in znanost prinašata vedno
nove rešitve, sta nujni in sestavni del
aktivnosti vsakega strokovnjaka. Delu tega
poslanstva sledimo s programom, ki ga
pripravljamo v Komisiji za izobraževanje
znotraj ZID Maribor.

Število udeležencev po letih v obdobju 2012 -2016

Razporeditev vsebin gre sicer v prid
predavanjem, vendar so po številu
udeležencev najbolj priljubljene krajše
strokovne ekskurzije.

Ani Hanžič, univ. dipl. org. dela, str. ing.
predsednica Komisije za izobraževanje
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4.3

Komisija za priznanja in odlikovanja

Upravni odbor Zveze inženirskih društev Maribor je na podlagi predloga Komisije za
priznanja in odlikovanja na svoji 32. seji, dne 23.11.2016, sprejel sklep, da se ob 70-letnici
podelita dve priznanji:
-

gospodu Borisu Duhu za dolgoletno in uspešno delo v Zvezi inženirskih društev in
gospe Mariji Sraka za uspešno vodenje Zveze inženirskih društev Maribor v letih
2007 do 2014.

Obrazložitev Boris Duh
Gospod Boris Duh se je rodil 13. julija 1936 v Mariboru. Po končani nižji gimnaziji se je leta
1949 vpisal na Tehniško srednjo šolo, oddelek za strojništvo, v Ljubljani. Po maturi leta 1953
je opravil še gimnazijsko maturo, da je lahko nadaljeval študij na Fakulteti za strojništvo v
Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1960.
Po diplomi se je najprej zaposlil v tovarni IKI oz. Primat v Mariboru, kasneje v Tovarni
Zlatorog, Tovarni Dušika Ruše in nazadnje vse do svoje upokojitve leta 1999 v TDR
Inženiring Ruše.
V Društvo strojnih inženirjev in tehnikov se je vključil takoj po opravljeni diplomi. Njegovo
društveno delo je bogato in raznoliko. Na področju logistike je organiziral predavanja za
delavce PRIMAT-a in sodeloval pri vsakoletni organizaciji posvetovanj v Mariboru z
omenjenega področja. Bil je med ustanovitelji vse-jugoslovanskega tekmovanja viličaristov,
na katerem je sodelovalo tudi do 100 tekmovalcev. Tekmovanje se je obdržalo tudi po
osamosvojitvi v okviru sejma Logistika.
V DSIT, danes Društvo strojnih inženirjev, je bil 25 let od 1970 predsednik organizacijskega
odbora za vsakoletno družabno prireditev »Strojniški ples«. Prav tako je v okviru društva
aktivno delal na področju dopolnilnega izobraževanja strojnikov.
Leta 1990 je postal predsednik društva in tako tudi član Upravnega odbora Zveze. Eno
mandatno obdobje tudi predsednik IO Zveze stojnih inženirjev Slovenije in eno mandatno
obdobje predsednik IO Društva vzdrževalcev Slovenije. Zveza inženirskih društev Slovenije
mu je za uspešno društveno delo leta 1989 podelila diplomo zaslužnega člana. Bil je tudi
predsednik nadzornega odbora Zveze društev inženirjev Slovenije.
Kot član UO ZID je kmalu prevzel številne odgovorne naloge in tako za svoje delo ob 60letnici Zveze sprejel naziv častnega člana. Vrsto let je bil predsednik Komisije za varstvo
okolja in od leta 1996 dalje podpredsednik naše Zveze inženirskih društev. Po nenadni smrti
takratnega predsednika g. Ivana Lešnika je do izvolitve nove predsednice opravljal delo
predsednika
Danes gospod Boris Duh vodi Komisijo za razvojna vprašanja. Neumorno išče nove poti za
povečanje učinkovitosti mariborskega gospodarstva za izhod globoke krize v kateri se le-to
nahaja.
Gospod Boris Duh se je v času svojega aktivnega službovanja in pozneje v raznih
tehniških forumih zavzemal za razvoj in napredek stroke, kar počenja še danes, zato mu
Zveza inženirskih društev podeljuje
PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO USPEŠNO DELO V ZVEZI INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR.
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Obrazložitev Marija Sraka
Gospa Marija SRAKA se je rodila 02.05.1958 v Murski Soboti. Osnovno šolo je obiskovala v
Beltincih, nato pa šolanje nadaljevala v Ljubljani na srednji medicinski šoli. V letih 1977 do
1982 je študirala Živilsko tehnologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2000
je dopolnila svojo izobrazbo še na Filozofski fakulteti v Ljubljani s pedagoško-andragoško
izobrazbo za višje strokovne šole.
Prvo zaposlitev je dobila v Zdravilišču Radenska Radenci d.d., v razvojnem sektorju. Od leta
1999 do 2007 je bila pomočnica direktorja v Radenska, Zdravilišče Radenci d.o.o..
Od leta 1997 pa do 2014 je bila ocenjevalka za Priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Kot predavateljica deluje tudi na Izobraževalnem centru Piramida Maribor. Od leta 2011
naprej je tudi ocenjevalka NAKVISA (državne agencije za kakovost v visokem šolstvu).
Od leta 2001 naprej je sodelovala v številnih projektih doma in v tujini. Na področju šolstva je
sodelovala pri prenovi slovenskega izobraževanja dijakov gostinskih šol.
Za svoje aktivnosti je prejela več nagrad in priznanj:
Od leta 2007 do 2014 je bila predsednica ZID (prej ZDIT).
Napisala je več predlogov za spremembo zakonodaje in leta 2010 dala pobudo na Ministrstvo
za promet - direkcijo za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, za ohranitev
Investicijskega oddelka v Mariboru, ki so jo uresničili in nazadnje spremenili odlok, po
katerem bi se naj investicije preselile v Ljubljano.
Sedemletno obdobje njenega vodenja Zveze inženirskih društev je je bilo obdobje sprememb,
saj je Zveza je spremenila svoje ime in se preselila v nove prostore.
Gospa Marija Sraka se s ponosom vrača v ta čas z ugotovitvijo, da je v 70 letni zgodovini
Zveze bila njena prva ženska predsednica te institucije.
Za njen aktivni in bogat prispevek k razvoju in ohranitvi inženirskega duha ji Zveza
inženirskih društev podeljuje.
Za njen aktivni in bogat prispevek k razvoju in ohranitvi inženirskega duha ji Zveza
inženirskih društev podeljuje
PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO USPEŠNO DELO V ZVEZI INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR
V LETIH 2007 DO 2014.

mag. Gerhard Angleitner
predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja
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ZVEZA INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR V PRIHODNOSTI

5
5.1

Društvena dejavnost v naslednjem desetletju


V prihodnje bomo sledili zastavljeni viziji
zveze in programom dela, ki izhajajo iz
statuta ZID. Program dela se izvaja po
programu, ki ga za vsako leto potrdi letni
občni zbor ZID.



Pri tem bomo upoštevali kriterije, ki so po
zakonu o društvih pogoj za podelitev
statusa društva v javnem interesu.



Delo zveze bo usmerjeno v delo po
programu, ki ga pripravlja komisija za
izobraževanje ZID z namenom izmenjave
in prenosa strokovnih ali znanstvenih
spoznanj:










Organiziranje
razstav
(zveza
razpolaga z bogatim gradivom o
razvoju mariborske industrije v 20.
stoletju).
Organizacija delavnic, ki jih izvajajo
članice ali druge institucije.
Predstavitve strokovnih dosežkov in
diseminacija znanja članic ali
posameznikov.

Pri sodelovanju z domačimi in tujimi
mednarodnimi strokovnimi organizacijami
bo pomembno naslednje:


Organiziranje ali soorganiziranje
konferenc ali posvetovanj, kijih
organizirajo članice ZID, univerza,
gospodarska zbornica…
Predavanja znanih strokovnjakov s
področja gospodarstva, znanosti,
umetnosti.
Organiziranje strokovnih ekskurzij.
Soorganiziranje
študentskih
in
dijaških šolskih tekmovanj.
Organiziranje okroglih miz na teme
iz
področja
gospodarstva,
izobraževanja in znanosti.
Izdajanje lastnega glasila – revije, ki
bo periodično izhajala tri krat letno.





Sodelovanje z Univerzo v Mariboru
in Štajersko gospodarsko zbornico.
Nadaljevanje projektov v okviru
FEANI.
Vključevanje v projekte s tujimi in
domačimi institucijami.
Sodelovanje z drugimi društvi in
zvezami doma in v tujini.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi Komisije
za razvojna vprašanja, ki trenutno dela na
projektu z naslovom: Ponovni zagon
mariborskega gospodarstva.
Izpolniti želimo vse potrebne pogoje in
pridobiti status društva v javnem interesu.
Pozornost bomo usmerili v pridobivanje
novih članov. S spremembo statuta ZID v
letošnjem letu, smo omogočili, da se v
zvezo včlanijo kolektivni člani.

Dejavnosti za promocijo in podporo
znanosti oziroma raziskovalni dejavnosti z
namenom spodbuditi širjenja znanja in
zavedanja o njunem pomenu v strokovni in
splošni javnosti:

Pomembno delo nas čaka na področju
financiranja zveze in pridobivanju donacij.
dr. Boris Tovornik
predsednik ZID Maribor
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5.3

Sprememba statuta in kolektivno članstvo

Že lep čas smo na zvezi razmišljali, kako
dodatno poživiti delo, pridobiti nove člane,
nove ideje in povečati financiranje zveze.

Vsak kolektivni član se lahko brezplačno
udeležuje vseh predavanj, ki jih izvaja
ZID.

Naše delo poteka po pravilih, ki jih
predpisuje statut ZID in strogo v teh
okvirih tudi delujemo.

Vsak kolektivni član lahko neguje svoje
dobro ime in ugled preko Zveze
inženirskih društev Maribor.

Na občnem zboru ZID marca 2016 smo, na
pobudo mag. Pirca sprejeli sklep, da bomo
v bodoče poleg društev v članstvo
sprejemali še kolektivne člane. Kolektivni
člani so podjetja in ustanove. V ta namen
smo maja 2016 sklicali izredni občni zbor
in spremenili statut ZID v tistih točkah, ki
se nanašajo na članstvo. Tako so po novem
statutu člani ZID društva in kolektivni
člani.

Edina obveznost kolektivnega člana je
plačevanje letne članarine, ki znaša:

S vključevanjem kolektivnih članov in
njihovim sodelovanjem, bomo znali in
zmogli
oplemenititi
medsebojno
sodelovanje pri izvajanju dejavnosti iz 6.
člena Statuta ZID. Vsak kolektivni član
pridobi vse pravice, ki jih določa Statut
ZID.

Pričakujemo, da bo zveza v prihodnje
pridobila čim več novih članov, ki bodo
aktivno sodelovali pri izvajanju programa
dela.





A 300 €
B 200 €
C 100€,

glede na lastni potencial organizacije v
posamičnem gospodarskem letu. Letno
članarino A, B ali C določa vsak kolektivni
član samostojno.
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5.5

Prijavnica za kolektivno članstvo
PRISTOPNA IZJAVA ZA VČLANITEV KOLEKTIVNEGA ČLANA V ZVEZO
INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR

Odgovorna oseba

Naziv podjetja

Kratica podjetja

Naslov
Davčna številka

Elektronski naslov
Članarina kolektivnih članov je razdeljena na tri tipe članarin:
A –kolektivni član - znaša članarina 300 EUR
B - kolektivni član - znaša članarina 200 EUR
C - kolektivni član -znaša članarina 100 EUR
Ustrezno obkroži

Maribor,_____________
Podpis:______________
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6

STROKOVNI ČLANKI

6.1

Tekstilni materiali za zaščito pred delovanjem mikroorganizmov
red. prof. dr. Olivera Šauperl, mag. Mateja Golčer
postopki, in ki, aplicirane na tekstilni
material, ne predstavljajo tveganja za
uporabnika in okolje. Poudarek sodobnega
časa je torej v uporabi naravnih, biološko
razgradljivih,
aktivnih
učinkovin
živalskega ali rastlinskega izvora.

Uvod
Zdravo bivalno in delovno okolje ter
zaščita pred patogenimi organizmi so v
današnjem
času
vse
pomembnejši
dejavniki. Zaradi tega si znanost prizadeva
za razvoj čim boljših tekstilnih sistemov, ki
bodo delovali kot učinkovita pregrada pred
prehodom mikrobov skozi tekstilni
material, kakor tudi za razvoj medicinskih
in sanitetnih materialov z vgrajenimi
naravnimi
učinkovinami,
ki
bodo
učinkovito zatirale rast in razvoj mikrobov.
Področje specifičnih tekstilnih materialov
za uporabo v medicini in saniteti je
trenutno eno izmed najhitreje razvijajočih
se in napredujočih področij sodobne
tekstilne industrije oziroma tistega njenega
dela,
ki
se
ukvarja
s
funkcionalizacijo/obdelavo
tekstilnih
materialov, katere namen je ustvariti
sistem, ki bo učinkovito zatiral mikrobe, na
drugi strani pa bo varen za ljudi in okolje.
Komercialno znanih je relativno veliko
funkcionaliziranih tekstilnih proizvodov, ki
pa so v današnjem času, ko stremimo k
varnosti za ljudi in okolje, že prepovedani.
Uspešno
protimikrobno
delovanje
tekstilnih materialov je bilo v preteklosti
možno doseči z vgraditvijo različnih
kemijskih spojin, kot so anorganske soli,
fenoli, antibiotiki, derivati joda, nitro
spojine, derivati formaldehida, amini in
mnogi drugi. Kljub primerni učinkovitosti
omenjenih spojin glede zatiranja patogenih
mikroorganizmov pa se je izkazala
vgraditev teh spojin v tekstilni material kot
neprimerna, saj je dokazan njihov škodljiv
vpliv na ljudi in okolje [1]. Zato se razvoj
tekstilne industrije v segmentu medicinskih
pripomočkov, kot so gaze in obliži,
usmerja v izdelavo naprednih tekstilnih
materialov z vključitvijo naravnih spojin,
ki se pridobivajo z okolju prijaznimi

Med naravne polisaharide, ki delujejo
protimikrobno, spada tudi hitozan,
katerega molekulska struktura omogoča
njegove številne modifikacije [2]. Hitozan
je odobren s strani FDA (angl. Food and
Drug Administration) kot prehransko
dopolnilo in je zaradi svoje dokazano
varne uporabe primeren tudi za razvoj
novih protimikrobnih tekstilnih sistemov.
Protimikrobni značaj hitozana pripisujemo
aminskim skupinam, ki v razredčenih
kislih raztopinah tvorijo amonijeve soli.
Nastale soli vplivajo na prepustnost celične
membrane, kar ovira potek normalnega
metabolizma mikroorganizmov in vodi do
smrti celic [3].
Tekstilni materiali
Pri načrtovanju konstrukcije tekstilnih
materialov za potrebe sanitete in medicine
je potrebno slediti pravilom, ki veljajo na
tem področju, zato da bi preprečili prenos
mikroorganizmov iz okolja na človeka ali s
človeka na človeka. Zahtevane lastnosti
tekstilnega substrata so odvisne od namena
uporabe, dosežemo pa jih z izbiro ustreznih
vlaken,
konstrukcije
in
morebitne
obdelave.
Upoštevati je potrebno tudi, ali ustvarjamo
material za enkratno ali večkratno rabo.
Materiali za enkratno uporabo so običajno
sestavljeni iz viskoze, viskoze v mešanici s
poliestrom, ali iz polipropilena, medtem ko
pri materialih za večkratno rabo
uporabljamo nemerceriziran bombaž,
bombaž v mešanici s poliestrom ali 100 %
poliester. Izbira tekstilnega substrata je
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odvisna od tega, ali kreiramo hidrofilen ali
hidrofoben
tekstilni
proizvod.
Od
tekstilnega proizvoda pričakujemo, da bo
na eni strani dobro odbijal različne
nečistoče v suhem in mokrem stanju, ker
bomo
s
tem
preprečili
prenos
mikroorganizmov skozi tekstilni substrat,
na drugi pa, da bo deloval kot filter, ker bo
s
tem
omogočeno
ujemanje
mikroorganizmov v njegovo strukturo.
Zato morata biti prečni prerez vlaken in
njihov
vzdolžni
videz
čim
bolj
neenakomerna, saj bo le na ta način možno
ustvariti sistem, ki bo uspešno zadržal
mikroorganizme v svoji strukturi, ne da bi
le-ti prehajali skozenj. V ta namen se zdi
najprimernejši nemerceriziran bombaž
(slika 1), ki ima zaradi prečnega prereza
fižolaste oblike in neenakomernega
vzdolžnega videza z mnogimi zavoji
idealne
pogoje
za
zadržanje
mikroorganizmov v svoji strukturi. Za
izboljšanje hidrofobnosti je v mešanici z
bombažem lahko prisoten tudi poliester.
Običajno razmerje bombaž : poliester je 80
: 20 ali pa 70 : 30 [4].

Slika 2: Prečni prerez (levo) in vzdolžni videz (desno)
poliestra [4]

V povezavi s poliestrom je relativno nov
pristop vključitev mikrovlaken na področje
medicinskih
tekstilnih
materialov.
Mikrovlakna imajo zaradi svoje finosti
relativno veliko površino. Tkanine iz
bombaža ali mešanice bombaža in poliestra
se še vedno uporabljajo kot material za
pokrivanje operacijskega polja ter kot
zaščitna oblačila operativne ekipe. Gre za
pralne
materiale
z
možnostjo
ponavljajočega se pranja, ki pa so v
neskladju z najnovejšimi trendi, ki
temeljijo na uvajanju materialov za
enkratno uporabo z vedno enakimi in
preverjenimi lastnostmi [5].
Pričakovane lastnosti medicinskih tekstilij
morajo v splošnem izpolniti naslednje
zahteve [6]:



Slika 1: Prečni prerez (levo) in vzdolžni videz (desno)
nemerceriziranega bombaža [4]





Pri izbiri poliestra je potrebno izbrati
vlakna, ki ne bodo imela okroglega
prečnega prereza, temveč prerez nepravilne
oblike (slika 2), in vzdolžni videz vlaken s
prisotnimi longitudinalni kanali. Oboje je z
vidika
dobrega
zadrževanja
mikroorganizmov v strukturi tekstilnega
materiala bistvenega pomena.
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adsorpcija presežnih izločkov in
toksičnih komponent,
vzdrževanje zadostne vlažnosti na
mejni površini rana – obliž,
zračna prepustnost,
neprepustnost za bakterije,
ne smejo vsebovati posebnih ali
toksičnih komponent,
morajo omogočati zamenjavo, ki
pacientu ne povzroča posebnih
bolečin,
cenovna ustreznost,
nudenje mehanske zaščite,
udobnost,
stabilnost pri sterilizaciji.
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Regenerirana celuloza - viskoza

Mikroorganizmi
Mikroorganizmi so obsežna in raznolika
skupina
mikroskopsko
majhnih
organizmov, ki lahko živijo kot samostojne
celice ali kot celične združbe. Čeprav
mikroorganizmi predstavljajo najmanjšo
obliko življenja, skupaj prispevajo velik
delež k biomasi Zemlje in izvajajo številne
za višje organizme nujno potrebne
kemijske reakcije. Gledano evolucijsko
lahko mikroorganizme razdelimo v tri
velike skupine, to so bakterije, arheje in
evkarionti [8]. V splošnem pa je
mikroorganizme možno razdeliti na štiri
skupine, kar prikazuje slika 4. To so virusi,
bakterije, glive in protisti [4]. Virusi se
zelo
razlikujejo
od
drugih
mikroorganizmov in nimajo lastne celice.
Virusi so genetski elementi, ki se lahko
razmnožujejo samo znotraj žive celice –
celice gostiteljice in povzročajo številne
infekcijske bolezni.

Z vidika medicinskih tekstilij velja
regenerirana celuloza za zelo cenjen
substrat. Zlasti viskoza (slika 3) je v tem
pogledu zelo pogosto zastopana surovina.
Prečni prerez viskoze je neenakomerne,
krpaste oblike, kar je glede zadrževanja
mikrobov idealno, manj idealen pa je njen
vzdolžni videz, saj je površina vlakna
gladka, z značilnimi vzdolžnimi linijami v
sredini vlakna, kar pomeni, da v tem
primeru
obstaja
bojazen
zdrsa
mikroorganizma skozi strukturo [4].

Slika 3: Prečni prerez (levo) in vzdolžni videz (desno)
viskoze [4]

Prav ta neugodna lastnost je razlog, da je
viskoza najpogosteje vključena v izdelavo
netkanih tekstilnih materialov in ne tkanin.
Izredno ugodne lastnosti viskoze, kot so
hidrofilnost, njena čistost (viskoza ima
manj faz predobdelav v primerjavi z
bombažem in je zato manj obremenjena z
različnimi kemičnimi spojinami) in ugodna
cena so dobro izkoriščene v primeru
netkanega substrata. Netkani tekstilni
substrati so izdelani iz relativno dolgih
vlaken, združenih v končno strukturo s
pomočjo mehanskih, kemičnih, fizikalnih
in / ali toplotnih postopkov. Na ta način
lahko ustvarimo tekstilni material ugodnih
filtracijskih sposobnosti, kar je s
perspektive relativno učinkovite pregrade
pred prenosom mikroorganizmov na
področju sanitete in medicine dobro
izkoriščeno [7].

Slika 4: Delitev mikroorganizmov po skupinah [4]

Človeško telo je v stalnem stiku z
mikroorganizmi.
Velike
populacije
mikroorganizmov, tudi bakterij in gliv,
živijo na koži ali sluznici v ustih,
prebavnem traktu, respiratornem in
urogenitalnem
traktu,
kjer
imajo
pomembno ali nujno vlogo pri vzdrževanju
človekovega zdravja, in jih imenujemo
normalna mikroflora. Normalna mikroflora
pa ne kolonizira notranjih organov, krvi,
limfnega in živčnega sistema. Rast
mikroorganizmov v teh normalno biološko
sterilnih okoljih zato kaže na resno
infekcijsko
stanje.
Pri
obravnavi
mikroorganizmov je z vidika ustvarjanja
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tekstilnih materialov za potrebe sanitete in
medicine potrebno upoštevati njihovo
velikost,
površinske
značilnosti,
metabolizem, gibanje, delitev, razvoj,
prilagajanje na okoljske ekstreme, itd. [4].

tekstilnega materiala, kakor tudi
mikrobe v njegovi neposredni bližini.
-

Spojine, ki se kemijsko vežejo na
površino tekstilnega materiala

Spojine tega tipa inhibirajo izključno
mikrobe na površini tekstilnega materiala.
Pomanjkljivost kemično vezanih spojin na
tekstilni substrat je neobstojnost takih
obdelav na drgnjenje, v kolikor je izdelek
predviden za večkratno in ne enkratno
rabo. S tem slabi učinkovitost sredstva za
delovanje proti mikroorganizmom [10].

Glede na dejstvo, da je oblika
mikroorganizmov zelo različna (slika 5) je
dognano, da tekstilni materiali v splošnem
bolje zadržujejo mikroorganizme paličaste
oblike, v primerjavi z mikroorganizmi
kroglaste oblike [7].

Pri uporabi kemičnih spojin za obdelavo
tekstilnih substratov z namenom njihove
protimikrobne
zaščite
je
potrebno
razlikovati med biostati (bakteriostati,
fungistati)
in
biocidi
(baktericidi,
fungicidi). Razlikovanje med obema
vrstama protimikrobnih zaščitnih sredstev
je nujno, saj so biocidi spojine, ki uničujejo
mikrobe in jih zato ne smemo uporabljati
nenadzorovano, njihovo uporabo nadzira
veljavna zakonodaja. Nasprotno, so
biostati spojine, ki kontrolirano zavirajo
rast in razvoj mikroorganizmov in je zato
vključitev takih spojin v sistem s tekstilnim
materialom svobodnejša.

Slika 5: Različnost mikroorganizmov [4]

Protimikrobna zaščita
Za primerno protimikrobno učinkovitost
tekstilnih materialov za potencialno
sanitetno in medicinsko rabo se od
antimikrobno delujočih spojin pričakuje
predvsem učinkovitost glede redukcije čim
večjega števila mikroorganizmov, v
primeru tekstilij za večkratno rabo pa še
obstojnost na večkratno gospodinjsko in
industrijsko pranje ter kemično čiščenje,
kakor tudi postopek morebitne večkratne
sterilizacije [9].

Mehanizem delovanja protimikrobnih
sredstev je torej odvisen od vrste
uporabljene protimikrobne spojine, poteka
pa s preprečevanjem celične delitve,
blokiranjem encimov, reakcijami s celično
membrano, uničenjem celičnih sten in
zastrupljanjem celic [10].
Med protimikrobne spojine starejše
generacije uvrščamo npr. soli živega srebra
(živosrebrni klorid) in srebra (srebrov
nitrat). Možno jih je uporabljati kot
dodatek
izpredilni
raztopini
pred
izpredanjem sintetičnih vlaknotvornih
polimerov, pred oblikovanjem nanovlaken
s postopkom elektropredenja ali pa v obliki
končne apreture. Srebro bo učinkovito
protimikrobno sredstvo le v obliki ionov,
kar pomeni ob prisotnosti vlage, ki le na
tak način zadovoljivo inhibirajo rast
mikroorganizmov [11].

Glede na mehanizem delovanja delimo
protimikrobna sredstva v dve skupini:
-

za

Spojine, delujoče s kontroliranim
sproščanjem aktivne substance

Protimikrobno sredstvo se relativno počasi
sprošča npr. iz površine tekstilnega
materiala v okolje. Ta vrsta obdelav deluje
na mikrobe, prisotne na površini
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Novost na področju obdelave tekstilnih
substratov s kontroliranim oddajanjem
aktivne substance je mikro enkapsulacija,
kjer gre za postopek vgradnje mikro-kapsul
s protimikrobno delujočo učinkovino v/na
tekstilni material tekom predenja ali pa s
tehniko premazovanja.

Za vrednotenje protimikrobnega delovanja
tekstilnih materialov obstajajo različne
metode, vendar so mnenja o tem, katera
testna
metoda
najbolje
odraža
protimikrobno delovanje, še vedno deljena.
Med testnimi metodami sta sicer najbolj
uporabljani naslednji dve:

Zaradi potencialno neugodnega vpliva prej
omenjenih spojin na ljudi in okolje se v
sodobnem času pojavljajo pričakovanja po
vključitvi okolju prijaznih in biološko
razgradljivih
spojin
na
področje
funkcionalizacije tekstilnih materialov, kot
so to na primer različni polisaharidi,
dekstran,
hialuronska
kislina,
karboksimetil celuloza, heparin, idr.
Posebna pozornost je usmerjena predvsem
na uporabo aminskih polisaharidov, kamor
sodi tudi hitozan [3].

-

Disc diffusion test AATCC147
(Protibakterijska
aktivnost
tekstilnih materialov)

V okviru te testne metode merimo tako
imenovano področje inhibicije, ki jo
predstavlja temnejši krožec na spodnji sliki
(slika 7):

Hitozan
Hitozan je modificiran biopolimer, ki ga
pridobivamo iz hitina. Hitin je polisaharid,
sestavljen iz 2-acetamino-2-deoksi-ß-Dglukoznih enot, povezanih z ß-1,4 vezjo
(slika 6). Je drugi
najbolj razširjen
biopolimer na Zemlji. Hitozan je skupno
ime za relativno veliko skupino hitinov,
deacetiliranih do različnih stopenj. Razlika
med hitinom in hitozanom je odvisna od
stopnje deacetiliranja, zato se ime hitozan
uporablja za produkte, kjer je stopnja
deacetiliranja višja od 70 % [11].

Slika 7: Primer testne metode, skladno s standardom
AATCC147

V tem primeru velja, da večji kot je premer
temnejšega krožca na sliki 7 (t.i. zona
inhibicije),
bolj
zadovoljivo
je
protimikrobno delovanje izbrane spojine
oz. tekstilnega materiala.
-

Vrednotenje
protimikrobne
učinkovitosti po standardu ASTM
E 2149-01 (Dinamično stresalni
test)

V skladu s to metodo s pomočjo
specifičnega povečevalnega stekla (slika 8)
preštejemo število kolonij posameznega
mikroorganizma razraslega na agarju
(gojišču za mikrobe) po 1 minutnem in po
1 urnem stresanju.

Slika 6: Kemična zgradba celuloze, hitina in hitozana ter
pridobivanje hitozana iz hitina [11]

Mikrobiološko testiranje
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6.2

Več inženirjev na vodilna mesta v podjetjih
dr. Adolf Šoster, univ. dipl. inž.

Enoličnost, enodimenzionalne aktivnosti in
ignorance stopnjujejo ekonomski in
socialni
konfliktni
potenciali
v
gospodarstvu do mnogokrat zavirajočih
stanj in meja. Manjkajo vodilni kadri, ki
obvladajo kompleksne izzive in dogajanja
v realnem času. Univerzitetni inženirji so
za sodobne pogoje dobro izobraženi,
prejmejo pa mnogo premalo znanja o
zaupanju za vodstveno podjetniško
odgovornost. Mnogokrat tudi najbolje
usposobljenim inženirjem ne zaupajo
vodstvenih kompetenc.

pri svojem usmerjenem študiju izvedo
premalo. Zaradi tega se pogosto v
vodstvene funkcije podjetij postavijo
ne-tehniki. Lastniki podjetij inženirjem v
glavnem zaupajo reševanje tehniških
problemov, medtem ko vodenje podjetja
prepustijo
ekonomistom,
finančnim
ekspertom in pravnikom. Ko pa podjetje
zaide v težave, pokličejo na pomoč
inženirje. Praktične primere srečujemo
dnevno v manjših in večjih podjetjih doma
in po svetu.
Vodenje podjetij pomeni strateško
navigiranje, mnogokrat tudi taktiziranje
med mnogimi divergirajočimi se nalogami
in cilji. Načrtovano merilo uspešnosti
podjetja je mnogokrat le nedvoumno
merljiva vrednost: prihodki proti porabi,
pri čemer pogosto šteje le kratkoročni
rezultat in ne dolgoročna uspešnost.
Ekonomisti so za navedene zahtevnosti
predvidoma bolje usposobljeni kakor
inženirji. Ekonomisti so se bolje naučili
načrtovati in voditi aktivnosti v podjetju.
Uspešnost inženirjev se pa v nasprotju z
navedenim omejuje predvsem na lastne
tehniške rešitve za vnaprej določene
naloge. To mnogokrat vodi do dejstva, da
inženirji sploh niso več zainteresirani za
vodstvene funkcije v podjetjih. Za
vztrajanje na klasični delitvi dela za
vodstvene funkcije obstajajo različni
vzroki. To so predvsem sodobni izzivi za
tehnike, nove tehnologije na večini
področij, industrijska revolucija (industrija
4.0 in 5.0), stalne modernizacije
proizvodov, novi proizvodi za zaščito
okolja in energetsko učinkovitost ter
globalna konkurenca za vsako še boljšo
tehniško rešitev. Pomemben je prenos
razvojno-raziskovalnih dosežkov v nove
proizvode in procese, višje zahteve po
prilagodljivosti in kakovosti itd. Vse to
nudi inženirjem smiselno poudarjene
aktivnosti. Zato pridejo le redki inženirji še
na misel, da si prisvojijo dodatna znanja za

Nepregledne turbulence in neobvladljivi
ciljni konflikti v globalnem svetu vplivajo
na tehniški razvoj, in to relativno hitro in
uspešno v mnogih življenjskih okoljih.
Vsekakor so za obvladovanje teh
konfliktov
potrebni
naravoslovno
izobraženi
kompleksno
misleči
strokovnjaki. Na primer: že rešitev
nasprotij
med
kakovostjo
napram
potrebnemu času razvoja in izdelave
predstavlja za inženirje bistvo dnevnih
aktivnosti.
Raziskovalni in razvojni pritiski pri
oblikovanju novih proizvodov in procesov
je žal mnogokrat pogojen z aktivnostmi v
okviru kratkovidnih poslovnih modelov.
Pri tem nastajajo tudi grobe napake, ki so
posledica hitrih odločitev zato, ker se pri
poslovnih
odločitvah
zanemarjajo
tehnološke in socialne dolgoročne in trajne
rešitve. Velja dejstvo, da pomeni napredek
raziskovanje plus vodenje.
Univerzitetno
izobražene
inženirje
srečujemo danes praktično razporejene v
podjetjih, inštitutih, ustanovah itd. v vseh
področjih in nivojih gospodarstva. Veliko
redkeje jih srečujete na vodstvenih
položajih podjetij. Sodobne zahteve po
znanju vodstvenih funkcij zahtevajo
dodatna specifična ekonomska in strateška
znanja ter prodorno in socialno usmerjeno
inteligenco. O teh znanjih študenti tehnike
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Vendar praksa vedno bolj kaže na dejstvo,
da sedanja delitev dela med inženirji in
ekonomisti bolj škoduje kot koristi
podjetju. Ta razlika preprečuje lažje
obvladovanje izzivov 21. stoletja, ki so
obremenjeni z rastočo kompleksnostjo ter
večjo turbulenco socialnih, ekonomskih,
ekoloških in političnih vplivov okolja.

vodenje podjetja. V mnogih primerih
najdemo
vzrok
temu
tudi
v
visokokakovostni tehniški izobrazbi. To
ponujajo na visokih šolah teoretiki –
profesorji, ki sami nikoli niso nastopali kot
vodilni kader v podjetjih oziroma praksi.
Ti tehniškemu naraščaju žel lahko nudijo
le malo znanja o vodenju podjetij. Tako
ostajajo aktivnosti vodenja za študente
inženirskih poklicev le black box z
nezanimivo vsebino. Posebno vlogo igra
tudi življenjski in razvojni koncept
študentov, ki si pri izbiri poklica želijo
široko izbiro strokovnih in regionalnih
možnosti zaposlitve. Tehniški poklici so v
veliki meri lokalno statični poklici.
Problemske rešitve na področju tehnike
zahtevajo večinoma tudi poglabljanja v
razvojno tematiko in zato tudi daljši čas
trajajočo zaposlitev in specifičnim
znanjem. Mnogi študenti vidijo to kot
miselno in razvojno zožitev aktivnosti in se
zaradi tega najprej sploh ne zaposlijo na
področjih trde tehnike. Raje izberejo
poklice, pri katerih se jim nudijo večstrane
kariere v ekonomiji, upravi, prodaji,
marketingu in drugje. Dejstvo je, da
inženir prizna naravoslovne in tehniške
zakonitosti ter normative kot prednostna
merilna in vodila pri svojem delu. Zato je
bil tudi intenzivno treniran.

Inženirji morajo prevzeti strateško
odgovornost za tehniško, kakor tudi
podjetniško problematiko ter morajo
posebej še razvijati za vodenje podjetij
potrebna orodja in jih ustrezno uporabiti.
Sprememba mišljenja je nujna in nudi
boljše karierne šanse. Inženir je v svojem
tehniškem okolju stalno konfrontiran s
kompleksnostjo pri delu, predvsem, ko je
treba obvladati večdimenzionalne fizikalne
lastnosti pri razvoju proizvodov in
tehnoloških procesih. Inženirji so za izzive
bodočnosti dejansko predistinirani –
predpostavimo, da pomembno razširijo
svoj pogled v obzorje podjetništva.
Nedvoumno je dejstvo, da kompetence in
znanja, ki jih danes obvladajo inženirji, v
svetu podjetništva ne zadoščajo več.
Prepričljivost in stopnjevano prizadevanje
po dodatnih znanjih so neobhodna. Ko
bodo inženirji sodelovali v divergirajočih
dnevnih poslovnih in vodstvenih procesih,
kot so npr. stroški – kakovost, hitrost,
prilagodljivost – natančnost, zanesljivost
itd. in uspeli z njimi uspešno balansirati,
bodo lahko zasedli v vodstvenih nivojih
podjetij tiste položaje, ki jim pripadajo. Za
obvladovanje kompleksnosti, za razvoj
novih znanj pri izbiri vodstvenih inženirjev
nudi rešitve kibernetski inženiring. Le-ta
nova znanja dajejo odlično strokovno
znanje in socialno ekonomsko optimiranje
ciljnih konfliktov pri vodenju podjetji. V
tej smeri bodo morale tehniške fakultete in
njihovi profesorji hitreje ukrepati.

Za študij socialnih in ekonomskih
zakonitosti je v tehniškem izobraževanju
predvideno premalo časa. Logična
posledica je, da imajo inženirji velik
primanjkljaj o znanju na teh področjih.
Posledica tega je neupoštevanje inženirjev
za zaposlitve na šefovskih položajih v
podjetjih. Ne-tehnična vodstva podjetij,
personalni referenti in lastniki podjetij
običajno trdijo, da bi radi inženirja
postavili kot šefa, vendar le-ta nima dovolj
znanja in razumevanja za ekonomiko,
kakor tudi ne socialne inteligence. Zaradi
tega jim namenijo raje le številko dve v
podjetju.
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Kibernetski inženiring mora v primerjavi z
linearnimi sintezami v sedanji praksi
upoštevati večjo količino vplivov in vrsto
ne-tehniških parametrov, ki delujejo v
zaključenem regulacijskem krogu. Nov
zagon je posledica potrebe po rastoči
zahtevi po kakovosti in hitrosti v
vodstvenih odločitvah. Glede na rastoče
potrebe in zahteve razvijajočih se
tehniških, organizacijskih in socialnih
odnosov v svetu je nujno, da sproti
obvladujemo konkretne in realne aktivnosti
za obvladovanje vedno kompleksnejših
nalog in ciljev na področju gospodarstva
oziroma neposredno v podjetjih.
Viri in literatura
[1] G. Zeichen: Unternehmerische
Eigensynergie, 2011.
[2] H.
Wildeman:
Strategische
Führung im Unternechmen, 2008.
[3] H. Mechansky: Cybernetics and
Systems, 2010.
[4] G. Zeichen: Mehr Ingenieure and
die Schalthebel, 2014.
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6.3

Značilnosti metodologije CUM - Celovitost Ustvarjalnost Mnogih
mag. Venceslav Pirc, el. ing.

Sestavine metodologije CUM so:

koncentracija mnogih na impulze,
cilje, ideje in procese, da bi
problem, ideja, cilj, proces ali
drugo vsesal zadosten vir energije;
9. minimizira se tveganje že v
izhodiščnih
fazah
procesa
poslovanja
v
organizaciji:
usmeritev, vizija, smiselni cilji in
drugo, da pričnemo s pravimi
stvarmi in upoštevamo bodoče
spremembe v okolju in organizaciji
(slika 6);
10. omogočita se načrtovanje in prodor
inventivnosti in inovativnosti v
vsakdanjem
življenju
vseh
organizacijskih oblik.

C – Celovitost ( sistematiziranost,
sistematičnost, dialektičnost in
materialističnost)
U – Ustvarjalnost (usmerjenost,
inovativnost in organiziranost)
M – Mnogih ( vsi, mnogi,
sodelujejo dejansko s svojim
znanjem, izkustvi, vrednotami)
Pri tem se upoštevajo:
1. vsebina
2. prostor in
3. čas (glej slike 1, 2 in 3)
Sočasno dosežemo naslednje značilnosti:

Sočasno se upošteva 15 med seboj
povezanih sestavin v vsakem koraku, ki so:

1. aktivirajo
se
neizkoriščene
sposobnosti mnogih (vseh) ljudi
(slika 7);
2. ustvari se okolje, kjer lahko vsi
(mnogi) doprinašajo v skladu s
svojimi sposobnostmi (slika 5);
3. večata
se
produktivnost
in
uspešnost ter vodita k skupnemu in
osebnemu večjemu zadovoljstvu;
4. veča se soudeležba ljudi in se jim
daje oblastilo nad oblikovanjem
ciljev
5. spodbujajo
in
razvijajo
se
ustvarjalnost,
inteligenca,
samousmerjanje in samo kontrola
vseh delavcev;
6. omogočata se zanesljivost in
dejansko
sodelovanje
od
oblikovanja in realizaci0je skupnih
ciljev (slika 7);
7. upoštevata se dialektičnost; in
soodvisnost vseh vsebin procesov v
prostoru, času in vrednosti (slika
6);
8. sočasno se usmerjajo vsi (mnogi)
združeni delavci k istim impulzom,
ciljem, idejam, procesom ali
drugim, tako da se doseže

1. vsebina,
2. izvajalec,
3. izbor vidikov,
4. podrobnost v izbranih vidikih,
5. spremembe in soodvisnost,
6. realističnost in smiselnost,
7. novosti,
8. gostota koncentracije,
9. organiziranost sodelovanja,
10. posamični
prispevek
in
zadovoljstvo,
11. sodelovanje in prispevek v teamu,
12. sodelovanje, uskladitev in soglasje
o rezultatu,
13. prostor,
14. čas
15. vzrok in izziv.
Invencijsko - inovacijski proces teče v
smiselnih korakih matrike CUM/SREDIM,
sama
matrika
je
tudi
procesno
organizacijski pripomoček.
Z dialektičnim sistemom matrik dosežemo
usmeritev in koncentracijo znanja in
kapitala, odpravimo jalovo energijo,
dosežemo
usmerjeno
sodelovanje
celovitost in poljubno podrobnost. Krivulja
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vsesanega znanja in kapitala v cilju,
izdelku ali novosti je minimalna, vendar pa
zadostna. Sama metoda postopka CUM
pokaže, ali smo izbrali v ustreznem koraku
prave sodelavce in kaj je rezultat njihovega
skupnega
dela,
uporabna
je
za
profesionalce in amaterske inovatorje.
Doseže se to, da » vsi mislimo, vsi
delamo« vendar vsak svoj del procesa, ne
vsak vse, ampak vsi vse.
Z večkratnim ponavljanjem postopka z
enakimi glavami matrik dobimo vpogled v
proces nastajanja invencij in inovacij za
preteklo obdobje, samo dejstvo, da obstaja
vpogled v delo skupine, posameznika, pa
poveča
učinkovitost
in
uspešnost
poslovanja.

2.

Z aktiviranjem in sodelovanjem vseh
(mnogih) delavcev organizacije v fazi pred
opredelitvijo ciljev o novih izdelkih ali
storitvah ali o posodabljanju obstoječih
bistveno vplivamo na vse nadaljnje
dogajanje v poslovanju in razvoju
organizacije, s tem pa na življenje vsakega
člana.

3.

4.

V dinamičnem okolju moramo nenehno
iskati novosti in je zato potrebnih čim več
zamisli s čim več vidikov. Le-te smo z
metodologijo CUM pridobili, uredili in
uporabili za uvedbo in vzdrževanje novih
izdelkov in storitev.

5.
6.

Metodologija CUM nudi organizaciji
postopek, kako se lotiti preobrazbe
proizvodnega
programa
vsebinsko,
prostorsko in časovno na dialektično
sistemski način, v 1. fazi od 0 do 360 (glej
sliko 9), v 2. fazi pa ožje organizirano
usmerjeno, koncentrirano in dejansko
sodelujoče.

7.

8.

Sodelovanje v 1. fazi nabora idej za cilje
glede novih izdelkov poteka celovito,
ustvarjalno, prostorsko in časovno
usmerjeno.
1. Ideje o ciljih iščemo usmerjeno na
kratkoročno,
srednjeročno
in
dolgoročno obdobje. Na primer pri
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strategiji izdelčno tržnih odločitev
(slika 8)
a. polja a11 do a23 od 1 do 8
so primerna za kratkoročno
strategijo izdelčno tržnih
odločitev;
b. polja a14 do a35 od 9 do 15
so primerna za srednjeročno
strategijo izdelčno tržnih
odločitev;
c. polja a16 do a18 od 16 do
24
so
primerna
za
dolgoročno
strategijo
izdelčno tržnih odločitev.
Izbor
medsebojno
povezanih
vidikov, dialektičnega sistema
matrik ali oblikovanje novih matrik
z izborom vidikov in medsebojnih
povezav .
Uporaba dialektičnega sistema
matrik
kot
organizacijskega
pripomočka,
vprašalnika
za
usmeritev celovitosti po izbranih
vidikih. Nabor idej o ciljih novosti
vršimo lahko od 0 do 360.
Izvedba zbiranja idej o ciljnih
novostih v vseh organizacijskih
enotah in zunanjih virih ter glede
na potencial (spominjevalec za
nabor idej glej na sliki 6).
Ureditev vseh idej v eni matriki.
Grobo rangiranje urejenih idej
in/ali grobo vrednotenje idej o
smiselnih
ciljnih
novostih
(uporabimo vrednotenje po risbah).
Izbor sodelujočih za izvedbo
posameznih korakov SREDIM
glede na znanja, izkustva in
vrednote.
Uporabimo
matriko
usmerjenega
sodelovanja
v
invencijsko inovacijskem procesu.
Seznanitev vseh sodelujočih z
vsebino vseh korakov v invencijsko
inovacijskem procesu in delitvijo
dela, v tem procesu, da bodo vsi
seznanjeni celovito na grobo in
konkretno z njihovim deležem v
celoti.
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9. Uporaba matrike CUM/SREDIM
invencijsko inovacijskega procesa
za načrtovanje razvoja.
10. Za dejansko, ne deklarativno
sodelovanje uporabimo metodo
CUM.

dohodek je prodaja izdelkov ali storitev na
plačilno sposobnem trgu, ki zadovoljuje
skrite ali odkrite potrebe človeka kot
potrošnika. Človek je hkrati vključen v
proizvodni proces tudi kot proizvajalec
zato, da misli, načrtuje, organizira, izvaja,
preverja in revidira v končni fazi vsak
proces, da bi čim uspešnejše zadovoljeval
svoje potrebe tudi kot potrošnik. To je
drugo od bistvenih področij za aktiviranje
vseh sodelavcev pri načrtovanju razvoja
novih izdelkov, da bo možno smiselno
preobraziti ali inovirati proizvodno
program.

Proces aktiviranja znanja poteka tudi po
metodologiji CUM v treh smiselnih
korakih, ki so:
1. posamično, pisno
2. pisno dopolnjevanje in
3. skupno usklajevanje s sklepi.
Je potrebno omejiti na smiselno število in
tvoriti več skupin zaradi združevanja.
Samo delo:













Človek si nadalje vedno želi olajšati
fizično ali umsko delo, skratka opraviti
pravo in le nujno potrebno delo, in to čim
hitreje in laže, to pa lahko opravi s
kvalitetnejšimi izdelki. Da bi jih mogli
proizvajati, jih moramo razvijati. Pogoj za
razvoj kakovostnega izdelka je inovacija,
za katero je pogoj invencija. Trajen razvoj
dosežemo samo, če nenehno izboljšujemo
obstoječe izdelke in razvijamo nove. Tu je
tretje od bistvenih področij sodelovanja (
razvojno raziskovalnih in vseh drugih)
sodelavcev pri načrtovanju razvoja novih
izdelkov in s tem uresničevanja zamisli o
preobrazbi gospodarstva. Očitno je vse
odvisno od ljudi tudi na tem področju,
njihova uspešnost pa pri sodobni
specializaciji od njihovega ustvarjalnega
sodelovanja.

je načrtno,
je usmerjeno k določenemu cilju,
je realno,
je kompleksno,
je
motivirano
za
dejansko
ustvarjalno,
ne
deklarativno
sodelovanje,
zahteva aktivno ustvarjalno in
intelektualno
poglabljanje
posameznika v sprejeto sporočilo,
vpliva medsebojno zaupanje in
spoštovanje med udeleženci,
prispeva k temu, da se naučimo
skupnega reševanja nalog in da
dosežemo
enakopravnost
med
udeleženci,
usmerja in spodbuja k navajanju
podatkov, stališč, mnenj ustvarjalne
ali intelektualne energije.

Celovita ustvarjalnost mnogih (CUM) –
kot metodologija za oblikovanje zamisli
o novih izdelkih z ustvarjalnim
sodelovanjem mnogih

Navedli smo » dejansko ustvarjalno
sodelovanje, ne deklarativno«. Ta misel
zahteva, da se vsak posameznik poglobi v
izvorne ideje z zadostnim virom
intelektualne in ustvarjalne energije, kar
dosežemo tako, da izvorne ideje
prevzamemo za svoje in ih modificiramo,
oplajamo in skupno uskladimo (ali pa ne) v
skupne rešitve.

Pregled praktičnih izkušenj in literature s
področja načrtovanja in trženja kaže, da do
dane še ne obstaja metoda, kako dobiti
vpogled v razvojno razmišljanje ljudi. Pri
izdelavi
letnih,
srednjeročnih
in
dolgoročnih planov ne omogočamo vsem
delavcem, ki bi to mogli in želeli, da bi v
pisni obliki, organizirano in usmerjeno
napisali svoje ideje, jih medsebojno
dopolnjevali in uskladili v skupne cilje in
skupne razvojne zamisli.

Pogoj za razvoj in obstoj organizacije je
dohodek, ki predstavlja novo ustvarjeno
vrednost ali dodatno vrednost. Pogoj za

Poslovni uspeh
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Kakovostna zadovoljitev potreb
Zdrav proizvodni program
Tržno miselna zasnova
Učinkovito poslovno odločanje
Načrtovanje novih izdelkov
CUM –metoda zbiranja idej in
razvoj
Slika 2

Dialektičnost
povpraševanja
(potreb) in ponudbe (možnosti) na
kratki, srednji in dolgi rok
Raziskave trženja in razvojno
raziskovalno delo kot podlaga za
opredelitev potreb in možnosti
Razvojna filozofija – vizija
Človek
Oblikovanje vrednote
Vsebinsko znanje

Slika 3

Metodološko znanje
Vpliv ustvarjalnosti
poslovni uspeh

delavcev

na

Če je torej dokazljivo, da je zveza med
značilnostmi človeka in poslovnim
uspehom tako močna, postane nadrobneje
zanimiv proces aktiviranja značilnosti
človeka. Kar metoda celovite ustvarjalnosti
(CUM) omogoča.
Slika 4

Slika 1
Slika 5
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Slika 6

Slika 9

Viri in literatura
[1]

Slika 7

[2]

[3]

Slika 8

[4]
[5]
[6]

[7]
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Metodologija
USOMID
–
usmerjena,
sistemska
in
sistematična,
organizirana
in
množična
inventivnost
in
inovativnost pri delu : kratki prikaz
(interno seminarsko gradivo);
Metodologija razvijanja novih
izdelkov po tržnih potrebah z
uporabo
USOMID
kot
metodologijo za celovito in
sodelovalno ustvarjanje zamisli: po
raziskovalni nalogi Venceslava
Pirca;
Analiza tržišča SFRJ za gradbene
žerjave ter ocena prodajnih in
razvojnih možnosti Metalne –
TOZD TGO: magistrsko delo
Venceslava Pirca;
Celovita ustvarjalnost mnogih
(CUM) po Matjažu Muleju;
Planiranje inovacij po metodi CUM
po Venceslavu Pircu;
Celovita ustvarjalnost mnogih
(CUM) C5-0588/527-86: poročilo
za leto po Venceslavu Pircu;
Celovita ustvarjalnost mnogih
(CUM) v letu 1986 v Sloveniji po
Venceslavu
Pircu.

Ob 70-letnici Zveze inženirskih društev Maribor

7

DONATORJI IN SPONZORJI
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