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UVODNIK 
 

 

Dragi prijatelji, stanovski kolegi, spoštovane bralke 
in bralci,  

zapisati nekaj vrstic o “platinastem jubileju” DGIT 
Maribor je lepo in težko obenem. Lepo zato, ker 
sem preprosto vesel, da to lahko in smem storiti. 
Težko pa zato, ker so zapisani stavki le informacije, 
le poskus, kako ujeti vanje teh 70 let. In besede, naj 
bodo še tako iskane in premišljene, so spričo 
nezapisljivosti življenja vedno nebogljene.  

Danes, sedemdeset let pozneje, smo upravičeno 
ponosni na številne dosežke naših prvih sedmih 
desetletij. Naše društvo praznuje svojih prvih 
sedemdeset let kot uspešno društvo vseh članov, 
kot društvo, ki je na vseh področjih veliko doseglo, 
in kot društvo, ki je spoštovano tudi “izven meja” 
gradbene stroke. Za takšen uspeh smo potrebovali 
um in pogum. Imeli smo oboje. 

Ob jubilejni 70. obletnici delovanja društva bi zato 
iskoristil priložnost in čestital vsem članom društva, 
ter izrekel posebno priznanje za dosežene 
rezultate, tako v imenu društva DGIT Maribor kot  
tudi osebno. Želim vam, da bi praznovali še veliko 
jubilejev, predvsem pa ohranjali visoke standarde 
strokovnih dosežkov na področju gradbeništva, 
katerih sokreator in sorealizator je bilo vseskozi 
tudi naše društvo.  

Pri tem ne smemo zamuditi prav nobene 
priložnosti, da mlade generacije spomnimo, da 
mednarodni uspehi slovenskega gradbeništva niso 
nastali čez noč. So posledica pomembnih utrinkov 
v zgodovinskem loku, v katerem ni manjkalo ne 
strokovne smelosti ne strokovne 
zrelosti. Slovensko gradbeništvo bo kot stroka 
ohranilo in okrepilo svoj značaj, posebnost in 
identiteto, če se bomo prilagajali spremembam v 
svetu in jih celo oblikovali. Zelo narobe bi storili, če 
bi se v želji za ohranitev identitete pred svetom 
zapirali. Menim, da se mu moramo odpreti še 
veliko bolj. Še več, menim, da moramo in da smo 
sposobni te globalne spremembe tudi soustvarjati. 
Pomembno je, da spremembe razumemo, da jih 
kritično sprejemamo in še bolj pomembno, da jih 
sami ustvarjamo. Poudarjam potrebo po 
temeljitem miselnem preskoku v prid celostnega 
spodbujanja majhnih in velikih inovacij znotraj 
gradbene stroke, ki bodo izboljšale kvaliteto 
našega življenja. Privzgojiti si moramo miselnost, 

 

 

kako slabo narediti dobro, dobro boljše, boljše 
odlično, sploh pa kaj novega, zlasti tisto, kar se zdi 
nemogoče. Skratka, znanstvene, tehnološke in 
družbene spremembe nas tako prekašajo, da je 
bolje, če jih ustvarjamo, kot se jim prilagajamo. Ta 
miselni preskok bi dolgoročno omogočil vsestranski 
razvoj naše stroke, s tem pa tudi sploh njen obstoj.  

Razmislek o pomenu gradbeništva kot stroke in 
dediščini, ki nam jo je dala, pa lahko pomeni tudi 
razmislek o prvih sedemdesetih letih v delovanju 
našega društva DGIT Maribor. Kaj se je v teh 
sedemdesetih letih zgodilo in spremenilo? V tem 
času smo zamenjali vsaj štiri države in evro, ki ga 
imamo danes, je naša tretja denarna valuta. Živimo 
drugače kot pred sedemdesetimi leti. Težko 
ugibamo, kaj vse bo drugače v prihodnjih 
sedemdesetih letih. A dvoje je – in bo – ostalo: 
pomen človeka in pomen znanja. To se, mislim, 
nikoli ne bo spremenilo. 

Slovensko gradbeništvo po hudi krizi okreva. Super 
je, da smo končno znova priče spodbudnim 
gospodarskim in socialnim kazalcem. Kljub temu 
čutim dolžnost opozoriti, da se za opazen del naših 
gradbenih strokovnjakov gospodarski razcvet 
pozna manj, zlasti pa s precejšnjo zamudo. S 
koncem krize nam je dana lepa priložnost, da 
marsikaj pametno spremenimo ali naredimo na 
novo. Tako, da upoštevamo napake in nauke iz 
časa tranzicije. V bistvu nam je dana enkratna 
priložnost, da marsikaj lahko začnemo graditi 
znova. Napišemo novo, boljše, uspešnejše, 
pravičnejše poglavje naše prihodnosti. Zdaj smo 
pametnejši, zrelejši in modrejši, opremljeni s 
slabimi in dobrimi izkušnjami izpred krize. Ne vem, 
če se vsi dobro zavedamo, kakšno veliko 
odgovornost, toda tudi kakšno čudovito priložnost 
bo imela glede tega naša stroka.  

Naj pri tem jasno poudarim, da je prav inovativnost 
ključni vzvod za rast produktivnosti ter s tem za 
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dvig konkurenčnosti slovenskega gradbeništva. 
Ravno inovacijska sposobnost je tista, ki omogoča 
gradbenim podjetjem hitro prilagajanje 
spremembam, ki se dogajajo v mednarodnem 
prostoru. Le visoko inovativno podjetje bo lahko na 
dolgi rok ohranjalo prednost pred konkurenti. 
Izsledki raziskav kažejo, da podjetja umirajo veliko 
mlajša od ljudi, ki jih vodijo. Povprečna življenjska 
doba ljudi se je v zadnjih 70 letih povečala za več 
kot 20 let, medtem ko se je življenjska doba 
podjetij v istem obdobju skoraj prepolovila in znaša 
le še okoli 30 let. Razlog, da podjetja umirajo 
mlajša, je to, da se ne uspejo prilagoditi naraščajoči 
kompleksnosti okolja. Najpomembnejši dejavnik 
večje prilagodljivosti pa je inoviranje. Strokovna 
inovativnost v gradeništvu pa se ne meri samo z 
novimi izumi in visokotehnološkimi inovacijami. 
Ostaja še množica izboljšav, ki jim prav tako 
rečemo inovacije, kjer niso potrebne velike 
investicije ne v razvoj ne v tehnologijo, pa vendar 
prinašajo veliko dobrih rezultatov. Kadar gradbeno 
podjetje izkoristi ustvarjalne potenciale, znanje in 
izkušnje vseh zaposlenih, ne le tistih, ki jim je 
inoviranje poklic, pride do novih idej. To povečuje 
možnost najti tisto pravo, ki bo prinesla podjetju 
novo zmago. Veliko podjetij se zaveda pomena 
neprofesionalne inventivnosti in na vse zaposlene, 
na slehernega sodelavca v podjetju gleda kot na 
potencialnega izumitelja in inovatorja ter nenehno 
spodbuja ustvarjalni duh pri vseh. Nekateri 
posamezniki se posebej odlikujejo z znanjem, 
talentom, sposobnostmi, ustvarjalno domišljijo, 
nepredvidljivostjo, močjo, podjetniškim duhom ter 
vodstvenimi sposobnostmi in ti si zaslužijo še 

posebno pozornost.  

Marsikdo od vas, ki berete te vrstice, se dobro 
zaveda, da lahko podjetje uspešno posluje le z 
vedno novimi inovacijami in razvijanjem vedno 
novega znanja. Veliko slovenskih gradbenih 
podjetij je inovativnih (in vi, dragi člani DGIT 
Maribor, ste med njimi), sicer se v poslovnem 
okolju na globalnem trgu ne bi mogla obdržati in 
ne bi mogla dosegati odličnih poslovnih rezultatov. 
Dragi stanovski kolegi, zavedajte se, da imate v 
svojih rokah znanje za sanje.  

Kot predsednik DGIT Maribor nenehno razmišljam, 
kako ravnati in česa ne ukreniti, kaj izjaviti in česar 
ne reči, da bo med nami gradbeniki prevladalo 
tisto, kar nam je skupno. Da bomo gradili mostove 
tam, kjer so med nami razlike, da se bomo naučili s 
temi razlikami tudi živeti.  

Čaka nas veliko dela. Imamo tudi nekatere 
upravičene skrbi. Mislim pa, da ni razloga za strah, 
dokler smo skupaj in se močnejši spoprijemamo s 
temi izzivi. Konec koncev gre za varno prihodnost 
gradbene stroke in posledično tudi naših otrok.  

Torej smo na križišču. Okoliščine so dovolj ugodne, 
da z nekaj več strokovnega poguma odločno 
stopimo v smer ponovnega razcveta slovenskega 
gradbeništva. V upanju, da bo izbrana ta smer in z 
njo varna prihodnost nas in naše stroke, vas lepo 
pozdravljam. 

 

Predsednik DGIT MARIBOR 

Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad. 
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NAGOVOR DEKANA 
FAKULTETE ZA 
GRADBENIŠTVO, 
PROMET IN 
ARHITEKTURO 
 

Spoštovani, 

v veliko zadovoljstvo nam je, da Društvo gradbenih 
inženirjev in tehnikov Maribor (DGIT) praznuje že 
svojo 70. letnico uspešnega delovanja, del katerega 
je bila ves čas tudi Fakuteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v 
Mariboru (UM FGPA). Seveda pa je bila tudi vloga 
DGIT in gradbene stroke na podravskem območju 
nasploh pri snovanju in kasnejšem delovanju 
fakultete ves čas zelo opazna in pomembna. V 
kratkem bi želel navesti le nekaj najpomembnejših 
mejnikov. 

Pomembno je izpostaviti, da je leta 1960, ko se je 
na malo prej ustanovljeni Višji tehniški šoli v 
Mariboru začel študij gradbeništva, prav podpora 
gradbene stroke odigrala eno ključnih vlog. Takrat 
se je naše izobraževalno delo začelo še v utesnjenih 
prostorih, ki niso bili v lasti šole, brez laboratorijev 
in ob zelo skromni opremi in logistični podpori. Bolj 
malo je bilo tudi ustreznega učiteljskega kadra, 
vendar pa so po drugi strani odlični praktiki iz 
gradbenih podjetij in birojev. O kakšni raziskovalni 
dejavnosti v pravem pomenu besede tedaj sploh še 
ni bilo mogoče razmišljati. V naslednjih desetletjih 
se je fakulteta kontinuitetno razvijala, ustanovila 
tudi tri oddelke, število študentov in diplomantov 
je vse do leta 2010, do pojava gospodarske krize, ki 
je na podravkem koncu še posebej eskalirala v 
gradbeni stroki, strmo naraščalo; upoštevajoč vse 
faze in stopnje študija, jih je bilo od začetka leta 
1960 do danes več kot 3500, mnogo od njih je še 
danes dejavnih članov DGIT. Številni člani Društva 
so tudi naši diplomantje, ki s pomembnim 
društvenim delovanjem bogatijo, prenašajo in 
izmenjujejo strokovno znanje in delovne izkušnje 
ter se po drugi strani tako kot pomembni dejavniki 
aktivno in kontinuirno vključujejo  

 

v reševanje mestne gradbene problematike.  

Če je torej študij gradbeništva v Mariboru že 
dolgoletna stalnica, pa smo leta 2012 dobili tudi 
prve magistrante študijskega programa 
Arhitektura. Leta 2016 se je izvedba tega 
programa, zahvaljujoč tudi na osnovi dodatnih 
sredstev, ki si jih je fakulteta v preteklih letih 
pridobila z delom na številnih razvojnih projektih za 
slovensko gradbeno industrijo, lahko preselila v 
prenovljene prostore bivšega rektorata na Krekovi 
2. Zakaj izpostavljam ravno to dejstvo; zato, ker 
ravno ob tem jubileju Društva fakulteta odpira in 
daje prostor v pritličnih prostorih tega čudovitega 
prenovljenega objekta v uporabo Društvu v smislu 
še tesnejšega medsebojnega sodelovanja s 
primarnim ciljem skupnih predstavitev vseh 
novosti in posebnih dogodkov, ki se bodo v 
graditeljski stroki nadalje odvijali na podravskem 
območju. Odločitev fakultete za ta korak je še 
samo en dokaz več, da na fakulteti zelo cenimo in 
spoštujemo, da nas je pri vseh naštetih razvojnih 
korakih DGIT pomembno podpiralo in tudi 
prispevalo svoj mozaik ter ves čas z nami zelo 
intenzivno sodelovalo. 

Ravno v zadnjem desetletju, torej v času največje 
gradbene recesije, je naše sodelovanje z DGIT 
doseglo neko novo dimenzijo. 21. oktobra 2010 
smo namreč tako skupaj organizirali 1. mednarodni 
posvet »Energetska učinkovitost v arhitekturi in 
gradbeništvu«. Posvet se je izkazal za zelo 
uspešnega, saj se ga je udeležilo preko 150 
prijavljenih udeležencev, skupno število vseh 
prisotnih pa smo ocenili na okoli 300. Po mnenju 
uredniškega odbora Kvadratov je bil tudi izbran 
med najpomembnejše dogodke leta 2010 v 
Sloveniji s področja gradbeništva. In prav to nas je 
inspiriralo, da smo v letih 2011 in 2012 organizirali 
še dva tovrstna posveta, ki smo jih vsebinsko 
nadgrajevali in so bili organizirani s ciljem 
medsebojnega informiranja, izmenjave aktualnih 
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mnenj med različnimi udeleženci v reševanju 
problematike energijske učinkovitosti (arhitekti, 
gradbeniki, strojniki, elektroinženirji, prometniki, 
ekologi idr.) in z željo po oblikovanju smernic za 
nadaljnje delovanje vseh odgovornih in vpletenih 
za izboljševanje stanja na področju energetske 
učinkovitosti objektov. Leta 2017 smo skupaj z 
Združenjem za beton Slovenije organizirali tudi 
posvet o prihodnosti betonske gradnje (Beton 
Maribor 2017), ter še vrsto drugih krajših 
predavanj.  

Skupaj z Društvom gradbenih inženirjev in tehnikov 

Maribor smo vrsto let vsako leto podeljevali tudi 
nagrado za najboljše diplomsko delo s področja 
gradbeništva. To je bila dolgoletna kontinuiteta, ki 
pa je v zadnjem času zaradi krize žal zamrla, vendar 
bi jo želeli vsekakor ponovno obuditi. 

Vsem članom, ki so kakorkoli sodelovali pri 
dolgoletnem delovanju društva, bi želel tudi v 
imenu Fakultete za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo izreči iskreno priznanje in 
zahvalo, saj ste s tem bistveno doprinesli k razvoju 
graditeljstva v podravski regiji in s tem posredno 
tudi k razvoju naše fakultete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

            

    dekan UM FGPA 
            

  red. prof. dr. Miroslav Premrov  
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''POLŽ ŽIVLJENJA'' 
V PARKU PRED 
SREDNJO 
GRADBENO ŠOLO 
IN GIMNAZIJO 
MARIBOR 
 

Letos, ob častitljivih 
sedemdesetih letih 
Društva gradbenih 
inženirjev in tehnikov 
Maribor, spomin seže 
tudi v leto 1954, ko je 
prav DIT dalo prvo 
pobudo za 
ustanovitev 
gradbenega šolstva v 
Mariboru. Leta 1962 
je bil tako že 
ustanovljen GŠC, v 
katerem sta bili  

tehniška in poklicna gradbena šola, pozneje sta 
začeli z delovanjem še delovodska in gradbena 
poklicna šola za odrasle. GŠC se je hitro razvijal, 
dijakov je bilo vedno več, in ob redno zaposlenih 
učiteljih je bilo veliko tudi honorarnih učiteljev. 
Ugledni strokovnjaki so svoje bogate izkušnje 
prenašali na mlade generacije bodočih 
gradbenikov.   

Tako je v vseh letih od začetka delovanja šolo 
končalo na tisoče dijakov, vajencev in odraslih. 
Trudimo se nadaljevati in graditi naprej ob velikem 
spoštovanju do vseh, ki so na GŠC, sedaj Srednji 
gradbeni šoli in gimnaziji Maribor, pustili sled.  

Danes dijakom ob vsem teoretičnem in praktičnem 
znanju, ki ga pridobijo v šoli, privzgajamo tudi 
spoštljive medsebojne odnose. Trudimo se za 
dobre materialne pogoje za pouk, nismo pa 
pozabili tudi na urejeno okolico šole. Park pred 
šolo je namenjen našim dijakom, z veseljem pa 
posedijo v njem tudi naključni mimoidoči in 
stanovalci sosednjih blokov.  

 

In vsem tem bo namenjeno novo spominsko 
obeležje, ki je nastalo na pobudo predsednika DIT 
g. Stipeta Mudražije, da bi 70. obletnica DIT imela 
trajen spomin. ''Polž življenja'' bo tako simboliziral 
''preteklost za prihodnost.'' 

Skulpturo ''Polž življenja'' sta arhitekta Igor Žnidar 
in Marko Doleček zasnovala po pravilu Zlatega reza 
in tako da si posamezne betonske ploščadi, vsaka v 
svoji tehniki, sledijo v obliki spirale do vrha. Ob 
zunanjem robu ploščadi se kot povezovalni 
element vije ograja iz perforirane pločevine. 
Središčni točki kompozicije bosta voda, ki bo 
pritekala iz granitnega kvadra, in lipa, ki bo nudila 
prijetno senco na klopi, sestavljeni iz posameznih 
lesenih lamel. Ker voda in drevo predstavljata vir 
življenja, sta arhitekta tudi celotno skulpturo 
poimenovala ''Polž življenja.'' 

Hvaležni smo vsem, ki so s posebnim, za današnje 
čase nenavadnim entuziazmom sodelovali pri 
projektu, prispevali veliko svojega časa in 
strokovnega znanja, donatorsko izvajali dela ali 
pomagali z materialom.  

Skulptura, postavljena v čast 70. obletnice DIT, je 
velika pridobitev za šolo, hkrati pa bo združevala 
ljudi vseh generacij. Vabljeni, da se kdaj ustavite in 
posedite ob obeležju tudi vi.   

 

ravnateljica Srednje gradbene šole in gimnazije 
Maribor   

      Alenka Ambrož Jurgec  
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NAGOVOR 
PREDSEDNIKA 
INŽENIRSKE 
ZBORNICE 
SLOVENIJE 

 

Ob 70-letnici Društva gradbenih inženirjev in 
tehnikov Maribor 

 

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, 
ki letos praznuje visok jubilej – 70. obletnico 
delovanja, je bil pobudnik organizirane društvene 
dejavnosti v severovzhodni Sloveniji. V vseh letih je 
s svojimi aktivnostmi opravilo pomembno vlogo pri 
razvoju gradbene stroke tako v štajerski regiji kot 
tudi širom Slovenije. Društvo je skrbelo za 
izobraževanje in informiranje članov z 
organiziranjem najrazličnejših strokovnih 
seminarjev, predavanj, strokovnih ekskurzij v 
Sloveniji kot tudi v tujini in tudi na področju 
organizacije vsakoletnih družabnih prireditev. 

 

Leta 1957 je društvo končno dobilo svoje prostore 
v objektu v Vetrinjski ulici 16, kjer je bil tudi sedež 
Zveze inženirjev in tehnikov Maribor in se aktivno 
vključilo v delovanje Zveze inženirjev in tehnikov 
Maribor. Društvo ves čas svojega obstoja sodeluje 
preko svojih organov, komisij in posameznih članov 
tudi pri vsakodnevnih strokovnih vprašanjih v 
mestu Maribor in njegovi širši okolici. Leta 1981 je 
za svoje dolgoletno strokovno delovanje dobilo 
priznanje, imenovano listina občine Maribor, kot 
posebno družbeno priznanje za uspehe pri 
razvijanju družbeno-političnega sistema 
socialističnega upravljanja ter gospodarskih in 
družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj 
občine, dela in življenja v njej ter predvsem njen 
ugled. 

  

 

 

 

 

Prav tako je Društvo gradbenih inženirjev in 
tehnikov Maribor leta 1996, ko je bil razglašen 
Zakon o graditvi objektov - ZGO-B in na podlagi 
katerega je bila ustanovljena današnja Inženirska 
zbornica Slovenije, odigralo pomembno vlogo. 
Skupina inženirjev iz društva je med prvimi zaznala 
nujnost ustanovitve zbornice in takoj pristopila k 
organiziranju ustanovnega zbora. Inženirji, člani 
društva so takrat prevzeli in še danes opravljajo 
pomembnejše funkcije v organih zbornice. S svojo 
aktivnostjo so prispevali tudi k odprtju regijske 
pisarne Inženirske zbornice Slovenije v Mariboru in 
ustanovitvi regijskega odbora.  

Prihodnje leto bomo praznovali 100 letnico 
ustanovitve samostojne Ljubljanske inženirske 
zbornice. To je tudi eden od razlogov, da bo 
Slovenija od 8. do 11. aprila 2019 gostila Svetovni 
gradbeni forum z naslovom »Odpornost stavb in 
infrastrukture« (World Construction Forum 2019: 
»Buildings and Infrastructure Resilience«), ki ga 
pod pokroviteljstvom Svetovne zveze inženirskih 
organizacij (World Federation of Engineering 
Organizations, WFEO) organizirata Inženirska 
zbornica Slovenije (IZS) in Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL 
FGG). Dogodek je posvečen tako stoti obletnici 
organiziranega združevanja inženirjev v zbornice 
kot stoti obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani 
in njene Tehnične fakultete, predhodnice Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. 

S spremembo gradbene, prostorske in poklicne 
zakonodaje, ki določa tudi stalno poklicno 
usposabljanje pooblaščenih inženirjev, se bo 
nadaljevalo že vzpostavljeno sodelovanje med 
društvom in zbornico na področju izobraževanj. Le-
to bo prineslo pozitivne učinke pri dvigu 
strokovnosti članov obeh združenj ter pri razvoju 
gradbene stroke v Sloveniji.  

 

Društvu gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor 
ob jubileju, 70. obletnici delovanja, čestitam v 
imenu Inženirske zbornice Slovenije. Obenem se 
društvu zahvaljujem za njegov prispevek k razvoju 
gradbene stroke v preteklih letih in si želim 
nadaljnjega uspešnega sodelovanja. 

 

Inženirska zbornica Slovenije Predsednik 

mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. grad. 

 .  
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ZVEZA DRUŠTEV 
GRADBENIH 
INŽENIRJEV IN 
TEHNIKOV 
SLOVENIJE 
(ZDGITS)  
 

ZDGITS je bila ustanovljena februarja 1951 s 
prvotnim imenom Društvo gradbenih inženirjev in 
tehnikov LRS in deluje neprekinjeno 67 let. V 
ZDGITS so danes združena 4 regionalna društva 
gradbenih inženirjev in tehnikov, in sicer DGIT 
Maribor, DGIT Celje, DGIT Novo mesto in DGIT 
Velenje ter 3 specializirana društva: Društvo 
gradbenih konstruktorjev Slovenije, Slovensko 
geotehniško društvo in Slovensko društvo za 
zaščito voda.  

Od ustanovitve dalje izhaja tudi njen članski 
časopis »Gradbeni vestnik”, ki danes velja za edino 
slovensko strokovno-znanstveno revijo, ki širšo 
javnost seznanja z znanstvenimi in strokovnimi 
dosežki z vseh področij graditve in industrije 
gradbenega materiala. S svojo publicistično 
dejavnostjo in izvajanjem izobraževalnih 
seminarjev ZDGITS presega uresničevanje zgolj 
članskih interesov, saj spodbuja in izvaja dejavnosti 
v skladu z nacionalnim raziskovalnim programom, 
zato ji je bil dodeljen status društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju raziskovalne 
dejavnosti. Poleg svoje osnovne naloge 
stanovskega povezovanja in izobraževanja 
gradbenih inženirjev in tehnikov so prizadevanja 
ZDGITS usmerjena tudi v promocijo vloge in 
pomembnosti inženirstva v gospodarskem razvoju 
države ter v doseganje vidnejše vloge interesov 
stroke na nivoju državnega odločanja. Za 
udejanjanje svojega poslanstva se ZDGITS povezuje 
s podobnimi strokovnimi organizacijami, tako 
doma kot tudi v tujini. Od leta 1995 je včlanjena v 
Evropsko zvezo inženirjev FEANI, od 1998-2001 je 
bila članica Evropske zveze gradbenih inženirjev 
ECCE. Dolga leta tesno sodeluje s Slovensko  

 

 

inženirsko zvezo in z Inženirsko zbornico Slovenije, 
ki je tudi soizdajateljica Gradbenega vestnika, 
dragoceno je dolgoletno partnerstvo s Fakulteto za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 
Zavodom za gradbeništvo Slovenije in Fakulteto za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 
Univerze v Mariboru, ki imajo zlasti veliko zaslug za 
nemoteno izhajanje Gradbenega vestnika. 2014 je 
bila ZDGITS ena izmed pobudnikov formiranja 
Zbora za oživitev in razvoj slovenskega 
gradbeništva (ZORG), ki je bil ustanovljen z 
namenom združiti čim večje število akterjev v 
slovenski gradbeni stroki in na ta način zediniti 
sicer razpršena prizadevanja za ureditev in 
izboljšanje razmer na področju gradbeništva ter s 
tem povečati njihov vpliv pri sprejemanju odločitev 
na državnem nivoju. 

 

Tako uspešnega delovanja, razvoja in dolgoletnega 
obstoja ZDGITS ne bi bilo brez dobrega sodelovanja 
in podpore društev, ki so zedinjena pod njenim 
okriljem. Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov 
Maribor (DGITMB), ki v letošnjem letu obeležuje 
častitljivo 70. obletnico obstoja in delovanja, je 
njeno najstarejše in najštevilčnejše društvo. Z 
ZDGITS plodno in neprekinjeno sodeluje že od 
njenih začetkov. Člani DGITMB so bili vedno znani 
in cenjeni zaradi svoje aktivnosti in angažiranosti v 
društvenem delovanju, v svojih krogih so vseskozi 
imeli širše priznane strokovnjake, ki so s svojimi 
članki bogatili vsebino Gradbenega vestnika, med 
njimi dr. Mitjo Rismala, dr. Viktorja Markla, 
Marjana Pipenbaherja, dr. Stojana Kravanjo, 
Vukašina Ačanskega, dr. Branka Bedenika, dr. 
Ludvika Traunerja idr. Z delovanjem v organih 
ZDGITS so se njihovi člani aktivno vključevali v 
delovanje Zveze in ga tudi usmerjali. Med najbolj 
aktivnimi naj izpostavimo Boruta Maistra, Boruta 
Pečenka, Jašo Žnidariča, dr. Mirka Pšundra, Branka 
Rosino, Anko Rosina, Minko Prajnc, mag. Stanka 
Tominca, Franca Gačnika, Gabrijelo Lepener, 
Adolfa Derganca, Mileno Skorobrijin, Petra 
Kovačiča, Petra Kosija, Adolfa Lesničarja, Veljka 
Gačiča, dr. Ivana Jeclja, Janeza Bojca, Gorazda 
Benkoviča. Danes dragoceno sodelovanje z ZDGITS 
uspešno nadaljujejo Bojan Čelofiga kot predsednik 
nadzornega odbora ZDGITS, Vilma Benkovič kot 
članica inventurne komisije ZDGITS, Mladen 
Kutnjak, dr. Viktor Markelj (predsednik Društva 
gradbenih konstruktorjev Slovenije) in Stipan 
Mudražija (predsednik DGITMB), kot člani 
izvršnega odbora ZDGITS, ter dr. Milan Kuhta kot 
član Izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika.  
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Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov 
Slovenije ob častitljivem jubileju Društva gradbenih 
inženirjev in tehnikov Maribor čestita vsem 
njegovim članom ter izreka iskreno zahvalo za 
njihovo dolgoletno dejavno in neprecenljivo 
sodelovanje. Iskrene čestitke gredo še posebej 
predsedniku društva, g. Stipanu Mudražiji, ki 
društvo predano, z veliko mero entuziazma, 
gorečnosti, volje ter odgovornosti vodi 
neprekinjeno že 24 let.  

 

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov 
Slovenije 
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NAGOVOR 
PREDSEDNIKA UO 
MATIČNE SEKCIJE 
GRADBENIH 
INŽENIRJEV PRI 
INŽENIRSKI 
ZBORNICI 
SLOVENIJE 
 

 

Spoštovani graditelji, 

  

Obletnice, še posebej tako visoke, so pomembna 
priložnost, da se spomnimo in ozavestimo prehojeno 
pot in pogledamo tudi v prihodnost. Prav dobro se 
spominjam 60-letnice delovanja Društva gradbenih 
inženirjev in tehnikov Maribor, ki je bila v obdobju 
dobrih časov za gradbeništvo. Rad se spominjam 
zelo dobro organiziranih gradbenih plesov, kjer smo 
se gradbinci lahko družili. Sledilo je deset zelo 
temačnih let za gradbeništvo, ko so ugašala 
gradbena podjetja, tako da smo v Mariboru ostali 
skoraj brez gradbenih izvajalskih podjetij, ni bilo več 
gradbenih plesov… V tem času se je ugled panoge 
zelo zmanjšal, kakor so se zmanjšale tudi investicije, 
ustavila se je gradnja stanovanj… Zelo je upadel vpis 
na gradbene srednje in višje šole ter fakultete. 
Gradbeništvo je dobilo slabo javno podobo, pečat 
neperspektivne in ne tehnološke panoge, ki mlade 
ne zanima. 

Vendar so se po težkih letih za gradbenike ponovno 
začeli kazati znaki optimizma. Nove investicije in 
 okrevanje trga gradenj obetajo lepše čase. Ker je 
naše poslanstvo biti graditelj, se lahko boljših časov 
veselimo, moramo pa se zavedati, da je pred nami 
veliko skupnega dela, da gradbeno stroko spet 
postavimo na noge. 

 

 

 

V času ko je podjetij in strokovnjakov na področju 
gradbeništva manj, je ravno strokovno civilna sfera 
tista, ki mora zagotoviti mobilizacijo vseh, ki delajo 
na področju graditve. Pred nami so pomembni cilji, 
ko moramo zagotoviti, da se bo podoba 
gradbeništva izboljšala, da bodo strokovnjaki in 
zaposleni v gradbeništvu spet dobili občutek, da so 
želeni in cenjeni. Mladim moramo gradbeno stroko 
znati predstaviti v novi tehnološko napredni luči, ki 
jih bo pritegnila. 

V gradbeništvu smo ostali brez sistemskega razvoja 
kadrov, zato se nam v naslednjih letih obeta kriza 
kadrov.  Pomembno je, da ne predstavljamo le elit, v 
gradbeništvu potrebujemo celo paleto kadrov. Žal je 
šel trend izobraževanja v tej smeri, da so cenjene le 
gimnazije, da se skoraj vsi mladi izobražujejo le na 
fakultetah in univerzah, po študiju pa skoraj po 
pravilu odhajajo na tuje. 

Edino Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov je še 
strokovno civilno združenje, ki povezuje vse 
gradbince. Želel bi si, da bi to svoje poslanstvo 
društvo gojilo tudi v prihodnje in dejansko 
mobiliziralo vse, ki delajo na področju graditve, 
predvsem pa, da bo pritegnila tudi mlade kadre. 

Obeležje, ki ga bo društvo postavilo v parku pred 
Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor, bo 
nagovarjalo že najmlajše gradbince in spominjalo na 
pomembne pretekle dosežke gradbenikov v 
preteklosti.  

Ob tej priliki želim Društvu gradbenih inženirjev in 
tehnikov Maribor svetlo prihodnost in uspešno 
nadaljevanje svojega dela in poslanstva, 

  

Predsednik UO Matične sekcije gradbenih inženirjev 
pri Inženirski zbornici Slovenije 

dr. Samo Peter Medved, univ. dipl. inž. gradb. 

  

  

http://univ.dipl.in/
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MONOGRAFIJA 
PROF. AČANSKEGA 

 
Ob 70. obletnici nastanka Društva gradbenih 
inženirjev in tehnikov Maribor smo člani društva v 
letu 2018 pripravili številne projekte v počastitev 
tega praznika. Pomemben dogodek bomo med 
drugim obeležili tudi z izdajo slikovno izjemno 
bogate in vsebinsko izčrpne monografije s 
preprostim naslovom »Ačanski«. 

 

 

Naj pri tem le še ponovim, kar sem že zapisal v sami 
monografiji: le kdo med stanovskimi kolegi ni poznal 
resnične ikone mariborskega in slovenskega 
gradbeništva – našega »Lale«, Vukašina Ačanskega? 
Še danes, se pravi slaba štiri leta po žalostni novici, ki 
je kot ledeno mrzel strel odjeknila v slovenskem 
svetu gradbeništva, si ne morem predstavljati, da 
“doajena” gradbene stroke na Slovenskem in 
»duhovnega očeta« številnih generacij mednarodno 
uveljavljenih slovenskih gradbenih strokovnjakov, 
Vukašina Ačanskega, med stanovskimi kolegi in 
prijatelji bolj znanega po vzdevku »Aco« , ni več med 
nami. Morda zaradi tega ker mi je bilo dano preživeti 
več časa z njim, kar mi je v veliko čast, oziroma je to 
pravi privilegij; spomini na srečanja z Vukašinom 
Ačanskim so torej v meni še kako živi, otipljivi. Ali pa 
morda zaradi tega, ker so bili Acotovi izjemni dosežki 
v svetu gradbeništva nekakšna konstanta, ki je  

 

 

spremljala razne trenutke mojega življenja: ko sem 
med vožnjo v službo neštetokrat prečkal enega 
izmed mostov, viaduktov, nadvozov, podvozov ali 
drugih objektov izpod njegovega peresa, ko sem 
veselo nakupoval v trgovskem središču Europark, ali 
pa ko sem obiskoval prijatelje v stanovanjskem 
objektu Dravske terase, Acotov pečat me je pri tem 
spremljal dobesedno na vsakem koraku. Zato imam 
občutek, da so Acotovi izjemni dosežki v svetu 
gradbeništva v vseh nas nekaj prirojenega in 
neminljivega, kot da bi se ta svojevrstna simbioza 
nikoli ne pričela in niti končala. Enostavno je bila, je 
in bo. Verjamem, da je tako tudi za marsikoga od 
vas, ki berete te vrstice.  

Kdor je pobliže spoznal Vukašina Ačanskega, dobro 
razume, o čem govorim: nikoli se ni bahal s tako 
velikimi dosežki (izjemen ustvarjalni opus, priznanja 

vseh vrst, pomemben 
pedagoški prispevek), 
ravno nasprotno; v njem 
sem spoznal preprosto, a 
žlahtno, globoko in 
čustveno osebo, s katero 
deliti pogovor tako o 
gradbeništvu kot o kateri 
koli drugi temi našega 
vsakdana.  

 

Vukašin Ačanski je bil 
vsekakor edinstvena 
osebnost, ki smo jo morda 
celo premalo poznali in 
spoštovali. Bil je človek 
trdnih moralnih načel, ki 

jim je bil zvest ne glede na priložnosti, v katerih je 
poskušal in se trudil ta načela tudi uveljaviti. Menim, 
da imamo Slovenci in predvsem Mariborčani do 
Ačanskega večji moralni dolg, kot smo ga izkazovali v 
zadnjih letih. 

Od leta 1966, ko je diplomiral na FAGG Univerze v 
Ljubljani in prve zaposlitve pri podjetju 
Tehnogradnje v Mariboru, - slednja se je kasneje 
pripojila podjetju Gradis Maribor, je vseskozi deloval 
kot projektant oziroma vodilni projektant, med 
letoma 1972 in 2011 – se pravi, neverjetna štiri 
desetletja - pa je bil tudi direktor podjetja Gradis – 
biro za projektiranje Maribor d.o.o.  

Število projektov, pri katerih je sodeloval kot 
projektant ali svetovalec, je nemogoče našteti. Sam 
lahko odgovorno trdim, da je ta številka krepko 
presegla število 5000. Svoje projektantsko delo je 
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pričel z mostom preko Drave v Rušah leta 1966, ki so 
mu sledili številni drugi premostitveni objekti in 
objekti visokih gradenj. Eden zadnjih večjih objektov, 
pri katerem je sodeloval, pa je bil Most preko Drave 
in kanala, ki ga je tako rad poimenoval Slomškov 
most.  

V svojem bogatem življenjskem ustvarjalnem opusu 
je projektiral okoli 80 mostov, viaduktov, nadvozov, 
podvozov in drugih objektov visokih in nizkih gradenj 
po vsej Sloveniji, v nekdanji Jugoslaviji, pa tudi v 
Siriji, Iraku in celo na Tajskem. Od leta 1970, ko se je 
pričel uresničevati nacionalni program izgradnje 
avtocest v Sloveniji, je bilo po načrtih Ačanskega 
zgrajenih več kot 40 viaduktov, nadvozov, pokritih 
vkopov, galerij in opornih konstrukcij. Kot projektant 
- statik je sodeloval tudi pri projektiranju številnih 
zahtevnih objektov visoke gradnje po vsej Sloveniji, 
od tega v Mariboru: stolpnica UKC Maribor, stavba 
SNG Maribor, večnamenska dvorana Tabor, ledna 
dvorana Tabor, avtobusna postaja, Andreanum, 
Zdravstveni dom Lavričeva, poslovno – stanovanjski 
objekt City, nakupovalno središče Europark – 
Interspar, Centralna čistilna naprava Maribor, 
stanovanjski objekt Dravske terase, kino center 
Maribox, Srednja gradbena šola Maribor in še bi 
lahko našteval. To je izjemno veliko bogastvo, 
katerega pomena se morda včasih ne zavedamo v 
pravi meri; to bogastvo bo trajno, neminljivo in 
večno. 

Ustvaril je tudi izjemno zbirko strokovnih knjig, revij 
in drugih publikacij s področja gradbeništva, ki jih je 
kljub pomanjkanju časa redno prebiral in poskrbel za 
številne prevode tuje literature, standardov in 
smernic za projektiranje, ki so postali osnova za delo 
ostalih sodelavcev. Zaradi svoje razgledanosti in 
intelektualne širine je bil vedno seznanjen in v 
koraku s svetovnimi  dosežki na področju 
gradbeništva.  

K temu zagotovo sodi tudi omemba številnih 
prispevkov, ki jih je predstavil na številnih strokovnih 
kongresih in simpozijih po vsem svetu, pri tem velja 
izpostaviti predvsem strokovne kongrese v New 
Yorku, Londonu, Washingtonu, Amsterdamu, Tokiju, 
Vancouverju in Parizu, vselej z omembo sodelavcev 
in okolja, ki je odmevne stvaritve omogočilo.  

Strokovna širina, splošna razgledanost, stalna vez s 
svetovnimi dosežki in smisel za posredovanje znanja 
mladim ter vse povezave, predvsem z Gradbeno 
fakulteto v Mariboru je ustvarila podobo človeka, ki 
mu je zagotovo tudi mesto na Univerzi. Tako je bil 
habilitiran za profesorja na Fakulteti za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v 
Mariboru. Poučeval je predmeta Prednapeti beton in 
Mostovi.  Tudi tukaj je bil njegov pedagoški 
prispevek zelo viden. Prispeval je k vzgoji številnih 

mladih strokovnjakov, predavanjem je pridal tudi 
nujen poudarek pri praktičnih znanjih, kar je dajalo 
študiju potrebno podporo prakse.  

Ob vsem tem blišču pa me (ne) preseneča dejstvo, 
da je Vukašin Ačanski prav v deželi »na sončni strani 
Alp« naletel na marsikatero težavo. Čeprav je res, da 
je prejel več pomembnih državnih priznanj in odličij, 
njegovo strokovno delo, kakovosti in odmevnosti 
navkljub, ni bilo nikoli primerno uokvirjeno in 
priznano. Srčno upam in si želim, da bo tudi s 
pomočjo pričujoče monografije odslej Acotova 
strokovna zapuščina zadobila pravi pomen in 
primerno razsežnost.  

Dovolite mi, da zato zaključim s pomenljivo 
ugotovitvijo. Acotove stvaritve so postale del našega 
vsakdana; so mostovi, premostitveni objekti in drugi 
objekti visokih gradenj v regiji, ki nas, tako ali 
drugače, obkrožajo že dobra štiri desetletja in so, 
navsezadnje, že del nas samih. 

Ob tej priložnosti bi se v imenu Društva gradbenih 
inženirjev in tehnikov Maribor rad iskreno zahvalil 
vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli k izdaji 
monografije. Posebna zahvala gre pri tem direktorju 
podjetja Gradis BP Maribor d.o.o. Srdjanu Brkoviču, 
univ. dipl. inž. grad. in Marku Živcu, univ. dipl. inž. 
grad., ki mu je uspelo skrbno zbrati izjemno količino 
slikovnega in dokumentarnega gradiva in s tem še 
dodatno obogatiti vsebino izdane monografije. Brez 
njune finančne in strokovne podpore izdaja 
monografije skoraj zagotovo ne bi bila mogoča. Še 
enkrat se iskreno zahvaljujem tudi vsem ostalim, ki 
so na tak ali drugačen način pripomogli k izdelavi 
tega dela. Naš Aco je tako (končno) dobil slikovno 
izjemno bogato in vsebinsko izčrpno monografijo, 
kot si jo oseba njegovega kova konec koncev tudi 
zasluži. 

                           

                            Predsednik  društva gradbenih 
inženirjev in tehnikov  Maribor 

                       Stipan MUDRAŽIJA, univ. dipl. inž. grad. 
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INŽ. VLADIMIR 
ŠLAJMER 
 

Inž. Vlado Šlajmer je večino svojega življenja in 
strokovne poti preživel v Mariboru. V mesto se je 
priselil takoj po zaključenem študiju v začetku 
dvajsetih let dvajsetega stoletja. Maribor je takrat 
privabljal veliko mladih intelektualcev tudi iz drugih 
slovenskih krajev, saj je bil hitro razvijajoče se mesto 
s prijetnim družbenim življenjem in z veliko 
optimizma med prebivalstvom. 

Vladimir Šlajmer se je rodil leta 1895 v Ljubljani 
očetu kirurgu Edu Šlajmerju in materi Veri Šlajmer, 
rojeni Vidrič. Kljub izvorno nemškemu priimku je že 
njegov oče ime poslovanil in bil vnet panslavist. Tako 
so tudi vsi otroci dobili slovanska imena. Ob 
Vladimirju še brata Boris in Fedor ter sestri Nada in 
Nevenka. 

Po otroštvu in gimnaziji v Ljubljani je odšel na študij 
tehnike in gradbeništva v Gradec tik pred začetkom 
prve svetovne vojne. Prvo leto je tako zaključil v 
Gradcu, potem pa je bil vpoklican v avstrijsko vojsko 
z obema bratoma. Večino vojne je preživel v 
območju Soške fronte, Trstu in Dolomitih, velikokrat 
kot prevajalec, saj je ob nemščini in hrvaščini govoril 
tudi italijansko. 

Po končani vojni je nadaljeval študij v Brnu na 
Češkoslovaškem, kamor je takrat odšlo na študij 
veliko slovencev. Med študijem je spoznal tudi svojo 
kasnejšo ženo Marico Šlajmer, ki je  v Brnu študirala 
dietno kuhinjo. Skupaj sta se preselila v Maribor, kjer 
se je vključil v več slovenskih narodnostnih in 
strokovnih društev, bil pa je tudi vnet pripadnik 
Sokolstva. 

V 20-tih let sta z arhitektom Jelencem ustanovila 
skupno podjetje Jelenec in Šlajmer. Mesto se je hitro 
razvijalo in lahko sta izvajala zanimive gradbene 
projekte. Konec dvajsetih let sta tako dobila naročilo 
in zgradila kopališče na Mariborskem otoku. Posebej 
ponosen je bil na sistem gretja vode s pretakanjem 
preko bakrene strehe garderob (na nek način 
solarno gretje). 

Sledili so drugi projekti, podjetje je izvedlo večino 
gradbenih del za podjetje Hutter, tako v tovarni, kot 
tudi zasebno vilo družine Hutter ob parku ter naselja 
za delavce tovarne. 

 

 

 

Pred začetkom druge svetovne vojne sta sodelovala 
pri gradnji stavbe Gradišče (Hutter blok), prevzela 
sta eno četrtino gradnje, saj nobeno podjetje v  

 

 

Inž. Vladimir Šlajmer, roj. 1895, eden izmed 
pobudnikov Društva gradbenih inženirjev in tehnikov 

 

Mariboru takrat ne bi zmoglo samo zgraditi tako 
velikega in zahtevnega objekta. 

Nekatere zgradbe so bile tudi sicer tehnološko zelo 
zahtevne, npr. stavba Jurčičeva 4, kjer je zaradi 
popolnoma odprtega spodnjega izložbenega dela ves 
gornji del stavbe postavljen na betonsko preklado. 
To je bila takrat zgradba z največjim na ta način 
premoščenim razponom na Balkanu.  

V času do druge svetovne vojne sta tudi veliko 
sodelovala z arhitektoma Černigojem in Devom, z 
njima sta med drugimi izvedla tudi stavbo na vogalu 
Slovenske in Tyrševe ulice, carinarnico ob želežniški 
postaji (ki pa je bila porušena med bombardiranji), 
blok Gradišče in druge, za tisto obdobje, zelo 
napredne in sodobne stavbe. 

Ob začetku druge svetovne vojne je bil inž. Vladimir 
Šlajmer kot rezervni oficir vpoklican v jugoslovansko 
vojsko in po razpadu zajet in zaprt v Meljski 
vojašnici. V mesecu juniju 1941 so v dveh urah tudi 
izpraznili njegovo stanovanje in prepeljali njegovo 
družino, ženo Marico ter sina Marka in hčerko 
Majdo, v ločen del Meljske kasarne.  
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Kot poslovni partner in osebni prijatelj  mu je hotel 
pomagati tudi lastnik tekstilne tovarne Josef Hutter, 
vendar se je Vladimir Šlajmer raje odločil za 
pregnantsvo kot za sodelovanje z okupacijsko 
oblastjo. Podjetje Jelenec&Šlajmer pa je bilo 
zaseženo in pod nemško upravo. 

Družino so čez nekaj dni izselili v južno Srbijo, kjer so 
ostali skoraj dve leti.  Kot rojen ljubljančan je takrat 
dobil dovoljenje za selitev z družino Ljubljano, ki je 
takrat še bila pod italijansko okupacijo, saj se na 
ozemlje nemškega rajha niso smeli vrniti. 

Konec vojne so dočakali v Ljubljani. Takoj po 
osvoboditvi se je najprej sam vrnil v Maribor in takoj 
začel s pomočjo pri obnovi in evalvaciji 
poškodovanih stavb. Družina se mu je pridružila 
konec poletja, naselili so se v novo stavbo Gradišče, z 
zasilno opremo in pohištvom, saj večine tega, kar je 
bilo zaseženo ob izselitvi, niso nikoli dobili vrnjeno. 

Podjetje Jelenec&Šlajmer je začelo spet delovati, 
vendar je bilo v kratkem nacionalizirano. V podjetju 
je ostal zaposlen še dobro leto, potem pa se je 
zaposlil v strokovnih občinskih službah, vodil oddelek 
in pisal strokovno literature in smernice. 

Kljub burnim dogodkom in vsem vojnam, je vedno 
sprejemal novosti, tako strokovno kot zasebno. Tudi 
ob izgubi in nacionalizciji podjetja, je na vse poskušal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gledati racionalno in brez obtoževanja ali 
zagrenjenosti. Tudi zaradi tega je svoje delo v 
občinskih službah nadaljeval z enako predanostjo in 
zadovoljstvom kot pred vojno v lastnem podjetju. 

Dolga leta je aktivno sodeloval v organizaciji zveze IT 
v Mariboru in to od njene ustanovitve leta 1950, v 
sekciji gradbenikov, pozneje pa v Društvu gradbenih 
inženirjev in tehnikov. 

Za svoje delo je prejel medaljo dela z zlatim vencem 
ter častno članstvo Zveze IT v Mariboru. 

Upokojil se je v sredini šestdesetih let. Tudi po 
upokojitvi je še ostal aktiven in se je rad sprehajal po 
mestu, opazoval vse, kar se je novega gradilo in kaj 
se je dogajalo s stavbami, ki jih je sam pomagal 
graditi. 

 

Zapisal:  Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad. 
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MARJAN 
STAROVASNIK 
 

 

 
Marjan Starovasnik, gradbeni tehnik 

 

Rojen je bil 31.07.1931 v Ljubljani. Srednjo gradbeno 
šolo je obiskoval v Ljubljani in uspešno diplomiral 
leta 1950. 

 

Kot mladi gradbeni tehnik je v službo nastopil 
18.07.1950 pri gradnji Termoelektrarne Šoštanj. Po 
devetih mesecih je bil dodeljen v podjetje »GRADIS«, 
enota Ravne na Koroškem, kjer je ostajal do leta 
1960. Iz enote Ravne na Koroškem je prišel v 
»GRADIS« enoto  Maribor. Vso svojo 40-letno 
delovno dobo je preživel v istem podjetju in se v letu 
1990 upokojil. 

 

Vodil je gradnjo številnih objektov po Sloveniji, kot je 
gradnja silosov v Einspilerjevi ulici v Mariboru, kjer  

 

 

 

so bili uporabljeni prvi plezajoči opaži v Sloveniji, 
gradnja hale »ŠPEDTRANSA« na Teznem in gradnja 
skladišča »KOLONIALE« na Teznem v Mariboru. Kot 
vodja del je nastopal pri gradnji »TOVARNE MOČNIH 
KRMIL IN VINSKE KLETI« v Ljutomeru; vinska klet je 
bila kapacitete za 380 vagonov vina. Kot vodja del je 
nastopil tudi pri gradnji »ZDRAVILIŠKEGA DOMA, 
HOTELA RADIN, TERAPIJE IN KOPALIŠČA« ter 
»POLNILNICE  RADENSKA« v Radencih. 

 

Kot vodja obračuna gradbenih del je nastopal pri 
gradnji 62 objektov »SLADKORNE TOVARNE« v 
Ormožu. 

 

S strani podjetja »GRADIS MARIBOR« je bil izposojen 
podjetju »IMP-MARIBOR« kot strokovnjak za 
gradbena dela, ki jih je tri leta opravljal v Iraku na 
gradnji vodovodnega omrežja za potrebe pitne vode, 
namakanja in požarne vode ter za potrebe gradnje 
cest in kanalizacije.  

 

Podjetje »GRADIS« je vsako leto prirejalo zimske 
športne igre, katerih se je g. Starovasnik v času 
službovanja od leta 1950 do leta 1990 vseh udeležil 
in si pridobil številne kolajne v smučanju in 
smučarskih tekih. »Z Gradisom smo presmučali 
skoraj vsa smučišče v Sloveniji in teh smučanj se ne 
pozabi nikdar«, se spominja Marjan.  

 

Po upokojitvi leta 1990 se je udeležil več kot 50 
kolesarskih maratonov, kar mu je bilo posebej lepo 
doživetje.  

 

Marjan Starovasnik v 87. letu starosti živi v 
Bresternici, je še vedno v dobri kondiciji in je vzor 
uspešnega gradbenika in športnika. 

 

Zapisal: 

mag. Miljenko Hočurščak, univ. dipl. inž. gradb. 
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PRIZNANJA IN ZAHVALE 
 

ZAHVALO ZA PRISPEVEK K RAZVOJU GRADBENIŠTVA IN DOLGOLETNO PODPORO DRUŠTVU 
PODELJUJE DRUŠTVO OB SVOJI 70-LETNICI DELOVANJA SLEDEČIM POSAMEZNIKOM:  

 

1. Peter Kosi, univ. dipl. inž. grad. 

2. Bojan Šenet, inž. grad. 

3. Anja Hočevar, univ. dipl. inž. grad. 

4. Jurij Rudolf, univ. dipl. inž. grad. 

5. Dragan Djordjević, univ. dipl. inž. grad. 

6. Marko Živec, univ. dipl. inž. grad. 

7. Ciril Ambrož, učitelj praktičnega pouka na SGŠ 

8. Boštjan Čukur, učitelj praktičnega pouka na SGŠ 

9. mag. Marko Glavinič, univ. dipl. inž. grad. 

 

PRIZNANJE ZA PRISPEVEK K RAZVOJU GRADBENIŠTVA IN DOLGOLETNO PODPORO DRUŠTVU 
PODELJUJE DRUŠTVO OB SVOJI 70-LETNICI DELOVANJA SLEDEČIM DRUŽBAM:  

  

1. Marles hiše Maribor d.o.o. 

2. Nigrad, Komunalno Podjetje, d.d. 

3. GOKOP d.o.o. 

4. Jan Ketiš s.p. 

5. Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor 

6. Studenec d.o.o. 

7. ING KLAN d.o.o. 

8. Gradis, projektivni biro Maribor d.o.o. 

9. Pomgrad d.d. 

 

PRIZNANJE »ZASLUŽNI ČLAN« ZA PRISPEVEK K RAZVOJU GRADBENIŠTVA PODELJUJE 
DRUŠTVO OB SVOJI 70-LETNICI DELOVANJA SLEDEČIM ČLANOM: 

 

1. Igor Žnidar, univ. dipl. inž. arh. 

2. mag. Miljenko Hočurščak, univ. dipl. inž. grad. 

3. izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar univ. dipl. inž. arh. 

4. Angel Polajnko, univ. dipl. inž. grad. 

5. mag. Danilo Burnač, mag. ekon. in poslovnih ved 

6. Marjan Starovasnik, gr. teh. 
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PRIZNANJE »ČASTNI ČLAN« ZA IZJEMNE DOSEŽKE K RAZVOJU GRADBENIŠTVA IN DRUŠTVA 
PODELJUJE DRUŠTVO OB SVOJI 70-LETNICI DELOVANJA SLEDEČIM ČLANOM: 

 

1. red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad. 

2. Franc Vrečko, dipl. inž. gradb. 

3. mag. Alenka Ambrož Jurgec, univ. dipl. inž. gr. 

4. Vladimir Breščak, univ. dipl. inž. grad. 

5. Franc Avšič, univ. dipl. inž. grad. 
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DONATORJI 
 

Lineal d.o.o. 
Mariborski vodovod javno podjetje d.d. 
DDJ, d.o.o. 
ING.KLAN® d.o.o. 
SNAGA d.o.o. 
TEHNOPUR, d.o.o. 
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. 
IMPOL 2000 d.d. 
DEM d.o.o. 
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o. 
DIVINUS IN d.o.o. 
URBIS d.o.o. Maribor 
BPI d.o.o. 
A-CONSULTING d.o.o. 
DRI d.o.o. 
BIRO GBH D.O.O. 
Cestni inženiring d.o.o. 
Fragmat d.o.o. 
ELO-Emanuel Lopič s.p. 
TKK d.o.o. 
INPRO Peter Henčič s.p. 
NIGRAD d.d. 
Staninvest d.o.o. 
GIM OV d.o.o. 
Talum Kidričevo d.d. Kidričevo 
Proplus d.o.o. 
Studenec d.o.o. 
Doba EPIS d.o.o. 
Marles hiše Maribor d.o.o. 
MARKOMARK NIVAL, d.o.o. 
Pomgrad d.d. 
SH Global d.o.o. 
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Marles z več desetletji izkušenj, znanja in 
razvoja 
 

Marles, vodilni, najstarejši in največji 
graditelj lesenih montažnih hiš v Sloveniji, 
je pionir tudi na področju ekološkega 
razvoja in energetskih rešitev, s katerimi 
njihovi objekti že danes izpolnjujejo stroga 
merila za gradnjo skoraj ničenergijskih hiš, 
ki bo od leta 2020 obvezna. Kupci so 
njihove dolgoletne izkušnje in 
prizadevanja za gradnjo trajnostnih 
objektov pred kratkim nagradili tudi z 
nazivom najbolj zaupanja vredna blagovna 
znamka 2018 oziroma Trusted Brand. 

V Marlesu so zasnovali koncept Zero 
Energy Home, s čimer želijo skupaj s 
končnimi uporabniki njihovih hiš že danes 
prispevati svoj delež k zmanjševanju 
škodljivih izpustov v okolje. Bistvo tega 
koncepta je, da hiše Marles brez škodljivih 
izpustov, ki uničujejo naše ozračje in 
ozračje naših otrok, same proizvedejo vso 
potrebno energijo za svoje delovanje. 

 

Vsaka hiša ima predpripravo za sončno 
elektrarno 

Že od leta 2016 so tako vse hiše Marles 
opremljene s predpripravo za sončno 
elektrarno, ki jo lahko kupec v sodelovanju 
z Marlesom vgradi že ob gradnji hiše, lahko 
pa se za vgradnjo odloči tudi pozneje. 
Marlesovi inženirji so mislili tudi na lastnike 
električnih avtomobilov, ki jih je v Sloveniji 
čedalje več. Zato imajo vse njihove hiše 

standardno vgrajeno tudi predpripravo za 
polnilnico tovrstnih avtomobilov. 

 

Popolna samozadostnost 

Z vgradnjo sončne elektrarne in polnilnice 
za električne avtomobile lahko Marlesova 
hiša postane povsem samozadostna. To 
pomeni, da lahko sama proizvede dovolj 
električne energije, da bo pokrila celotne 
stroške ogrevanja, ogrevanja sanitarne 
vode, hlajenja, prezračevanja ter nazadnje 
tudi polnjenja električnega avtomobila. 

 

Priljubljene med najzahtevnejšimi 
strankami 

Marlesove hiše so zaradi vsega tega zelo 
cenjene med zahtevnejšimi strankami, ki že 
imajo določeno predznanje o energetski 
varčnosti in prednostih montažnih 
objektov, še zlasti pasivne gradnje. Vsem 
tem kupcem so ves čas na voljo arhitekt in 
drugi strokovnjaki, ki jim svetujejo in jih 
usmerjajo pri gradnji. Pri tovrstni gradnji je 
namreč že od začetka potrebno 
sodelovanje različnih strok, kot so arhitekt 
ter strokovnjaki gradbene fizike, strojnih 
inštalacij in elektroinštalacij. 

 

Najbolj zaupanja vredna blagovna znamka 
montažnih hiš 

Tovrstna prizadevanja in več kot 
polstoletne izkušnje so pripomogli k temu, 
da se Marles redno uvršča med najbolj 
zaupanja vredne blagovne znamke v 
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Sloveniji. Pred kratkim so prejeli naziv 
Trusted Brand oziroma najbolj zaupanja 
vredna blagovna znamka 2018. 
Cilj neodvisne raziskave Trusted Brand, v 
kateri sodeluje pet tisoč naključnih 
anketirancev, je ugotoviti, katerim 
blagovnim znamkam Slovenci najbolj 
zaupamo. Raziskava temelji izključno na 
podlagi mnenja in izkušenj uporabnikov. V 
potrošniški raziskavi Trusted Brand, ki jo je 
izvedla agencija Valicon, so sodelujoči 
navedli najbolj zaupanja vredno blagovno 
znamko v skupno 32 kategorijah. V 
kategoriji montažne hiše je Marles 
prepričljivo zasedel prvo mesto. Med 
najbolj zaupanja vrednimi blagovnimi 
znamkami v Sloveniji je prejel več kot 
petkrat več glasov od drugouvrščenega 
podjetja. Tako je tudi po izbiri prebivalcev 
Slovenije družba Marles znova potrdila 
vodilni položaj v segmentu lesene 
montažne gradnje. 

 

Uspešno vključevanje v trende trajnostne 
gradnje 

»Glede na to, da v Marlesu že vrsto let 
dajemo največji poudarek naprednim 
rešitvam na področju sodobne energetsko 
varčne montažne lesene gradnje, je prejeta 
nagrada verodostojen odgovor na uspešno 
vključevanje Marlesa v trende trajnostne 
gradnje ter dokaz predanosti tehnično 
dovršeni inovativnosti, vlaganju v razvoj in 
integraciji zelene miselnosti v svoje 
poslovanje,« so ob prejemu nagrade 
povedali v Marlesu. 
 

Energetsko učinkovito prezračevanje z 
rekuperacijo 
Da bi bile njihove hiše energetsko čim bolj 
učinkovite, Marles vanje standardno 

vgrajuje vrhunske naprave za 
prezračevanje z rekuperacijo, ki vračajo do 
93 odstotkov energije. To pomeni, da s 
toplim zavrženim zrakom grejemo svež 
hladni zrak. Zunanji zrak je dobro filtriran – 
v njem na primer ni prahu s ceste in 
pelodnega prahu, kar znajo posebej ceniti 
astmatiki in ljudje z alergijami. S stalnim 
prezračevanjem poleg ogljikovega dioksida 
iz hiše odstranjujemo tudi vlago in 
neprijetne vonjave. Največ v dveh urah je 
zrak v hiši v celoti zamenjan. Ker odpiranje 
oken ni več potrebno, se izognemo 
neprijetnemu nihanju temperature zraka in 
izgubi toplote skozi odprta okna. 

Tudi drugi materiali in naprave so 
preverjeni, certificirani in najvišje 
kakovosti. Marlesovi inženirji jih v strogo 
načrtovanih detajlih in industrijski 
natančnosti proizvodnje razvijejo v objekte, 
ki jih odlikuje izjemno bivalno ugodje. 

 

Marlesove hiše so zelo cenjene med 
zahtevnejšimi strankami, ki že imajo 
določeno predznanje o energetski 
varčnosti in prednostih montažnih 
objektov. 
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DDJ 

 
družba za svetovanje, vodenje projektov, 
inženiring, nadzor, proizvodnjo, trgovino, 

nepremičnine, najeme, gradbeništvo in druge 
storitve d.o.o., 

 

Pivola 49 H  

2311 HOČE 

 

ddj@triera.net 
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   A Consulting d.o.o. 

 

 

 

 

Jezdarska ulica 3 
SI-2000 Maribor 

 
 

info@aconsulting.si 
 

mailto:info@aconsulting.si
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V podjetju CESTNI INŽENIRING Biro za projektiranje, inženiring, storitve 

in gradbeništvo d.o.o. smo specializirani za izdelavo in vodenje 

najzahtevnejših projektov s področja cestne in železniške 

infastrukture ter prometa. 

Podjetje sestavljamo strokovnjaki, ki imamo večletne izkušnje z izdelavo 

in vodenjem projektne dokumentacije s področja avtocest in hitrih cest, 

glavnih in regionalnih cest, občinskih cest, bencinskih servisov, 

stanovanjskih naselij, trgovskih centrov. 

Naša nova storitev, ki postaja vse bolj nepogrešljivi del v gradbeništvu, 

so 3D vizualizacije v realnem okolju. 

Našo prepoznavnost gradimo na kreativnosti, strokovnosti in 

zanesljivosti.  

______________________________________________________ 

 

 

 

Stanovanjski inženiring je član skupine Cestni inženiring d.o.o.. 

Podjetje je specializirano za upravljanje objektov (večstanovanjskih 

stavb, poslovnih objektov, trgovinsko-poslovnih centrov, parkirišč, 

garažnih hiš,…). 

Pri delu upoštevamo izključno interese in odločitve etažnih lastnikov, s 

svojim znanjem in izkušnjami pa pripomoremo k nižjim stroškom ter 

racionalnejšemu in učinkovitejšemu obratovanju in vzdrževanju objekta. 
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BIRO GBH,  

 

gradbeništvo, projektiranje in nadzor, d.o.o. 
 

Pot k mlinu 18E 
2000 Maribor 

 

gbh@siol.net 

 

DIVINUS d.o.o. 

 

 gradbeništvo, trgovina, prevozi, 
nepremičnine, storitve  

Ulica heroja Nandeta 37 

2000 Maribor 

 

info@divinus.si 
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OBSEG IZVAJANJA STORITEV: 

I. INVESTITORSKI INŽENIRING 

 

Priprava investicij z investicijsko dokumentacijo 

- svetovanje in pomoč naročniku pri izbiri optimalne poti 
za dosego zastavljenega cilja 

- oblikovanje programsko-projektnih izhodišč 
- opredelitev vsebine ter dinamike izvajanja projektov 
- pomoč pri sprovedbi urbanističnih in arhitekturnih natečajev 
- pomoč pri sprovedbi razpisnih postopkov 
- zastopanje naročnika v upravnih postopkih 
- sodelovanje pri zagotavljanju finančnih sredstev 
- prijave projektov na razpise za pridobitev 

sofinancerskih sredstev (ESRR, Kohezijski skladi, …) 
- premoženjsko – pravne zadeve 
- izdelava investicijske dokumentacije 

Storitve inženiringa med gradnjo 

- supernadzor 
- strokovno nadzorstvo, gradbeni in finančni nadzor 
- storitve KVZD v pripravljalni in izvedbeni fazi 

Monitoring izgrajenih objektov 

- nadzor nad odpravljanjem napak v garancijski dobi 
- monitoring energije v stavbah 
- vzdrževanje objektov 

 

II. PROJEKTIRANJE, REVIZIJE, RECENZIJE 
- organizacija in spremljanje izdelave vseh faz projektne dokumentacije 
- izdelava projektne dokumentacije izdelava študij in analiz s področja gradbene fizike 
- revizija in recenzija projektne dokumentacije 

III. IZVEDBENI INŽENIRING 
- zagotavljanje doseganja ciljev programsko-projektne naloge, 
- zagotavljanje doseganja standardov kakovosti, 
- zagotavljanje zakonske ustreznosti, 
- koordinacija    administrativnih    aktivnosti do pridobitve uporabnega dovoljenja 
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ELO – EMANUEL LOPIČ s. p. 

Izdelava elektro-kovinskih izdelkov 

In posredovanje z nepremičninami 

Ulica Pariške komune 24 a 

2000 Maribor 
 

 

 

Studenec,  

poslovanje z nepremičninami, d.o.o. 

Bezenškova ulica 33,  

2000 Maribor 

 

 

https://maps.google.com/?q=Ulica+Pari%C5%A1ke+komune+24+a+2000+Maribor&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Ulica+Pari%C5%A1ke+komune+24+a+2000+Maribor&entry=gmail&source=g
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