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KONFERENCA POMURSKE AKADEMIJE 
 
 
Pomurska Akademsko Znanstvena Unija PAZU organizira ţe tretjo tradicionalno znanstveno 
konferenco, katere rdeča nit je tokrat RAZVOJNE STRATEGIJE POMURJA.  

Razvoj Pomurja se tradicionalno povezuje s kmetijstvom, v zadnjem času se mu pridruţuje še 
turizem. Nedvomno je v Pomurju veliko dejavnikov, ki tema in še nekaterim drugim panogam 
zagotavljajo perspektivnost in konkurenčno prednost pred drugimi. Vendar se nikakor ne smemo 
sprijazniti z dejstvom, da so to naši edini paradni konji. Ne gre za rušenje stereotipov, temveč jim je 
treba dodati tisto odličnost, ki bo kmetijstvu, turizmu in drugim tradicionalnim panogam v danih 
okoliščinah zagotovila kar največji izkupiček, hkrati pa je nujno treba iskati nove moţnosti. Tudi 
tako revolucionarne in provokativne, kot so iz Pomurja narediti Silikonsko dolino. Za prodor 
tovrstnih predlogov in idej pa je treba ustvariti primerno okolje, ki jim bo dalo legitimnost in bo ob 
sodelovanju predlagateljev v lokalni skupnosti zagotovilo potrebne aktivnosti, da projekti zares 
zaživijo v praksi.  

Izkoristimo priloţnost in dajmo znanju, s katerim se Pomurska akademija prav gotovo lahko najbolj 
ponaša, čim večjo uporabno vrednost. Temu sledi tudi letošnja konferenca PAZU, ki smo jo 
usmerili v iskanje konkretnih razvojnih strategij.  

Dosedanjim predavanjem članic in članov smo dodali plenarni predavanji dveh naših 
nejeminentnejših članov, nadgrajeni z okroglima mizama, na katerih bodo sodelovali predvsem 
tisti, ki lahko ključno pripomorejo k sami realizaciji projektov. Naslednja novost konference je 
predstavitev novih članov, letošnjih doktorantov. Pomurska akademija se z novimi člani, trenutno 
nas je natanko 91, ne le širi in pomlajuje, temveč lahko ob pravilni strategiji prav z novim elanom in 
entuzijazmom doseţe še večjo prepoznavnost pomen in povezanost z Pomurjem. Konferenca 
nenazadnje lepo sovpada s potrditvijo prvega visokošolskega programa v Pomurju in prav to velja 
izkoristiti kot pomemben znanilec boljših zaposlitvenih moţnosti pomurskih strokovnih kadrov, tudi 
naših članic in članov. 
 
  
 doc. dr. Mitja Slavinec 
 predsednik PAZU 
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PROGRAM KONFERENCE 
 

PETEK 2. december 
 
14:00 – 14:15 OTVORITEV 
 
14:15 – 14:30 PAZU IN RAZVOJNA STRATEGIJA POMURJA (pom. akad. doc. dr. Mitja SLAVINEC) 
 
14:30 – 16:00 ZANOST IN TEHNOLOGIJA ZA KRAJINSKI PARK GORIČKO (OKROGLA MIZA) 
 pom. akad. akad. prof. dr. Anton VRATUŠA, SAZU 
 prof. dr. Aleksander ŠIFTAR, Krajinski park Goričko 
 dr. Andrej HORVAT, Ministrstvo za okolje in prostor 
 mag. Roman LAUTAR, Ministrstvo za okolje in prostor 
 g. Janko HALB, Krajinski park Goričko 
 g. Ernest NEMEC, OŠ Puconci 
 g. Štefan DRAVEC, Pomurska turistična zveza 
 
16:00 IZZIVI STROJNEGA PREVAJANJA SLOVENSKEGA JEZIKA (pom. akad. dr. Mirjam S. MAUČEC) 
16:15 POMEN FRAZEOLOGIJE V VSAKODNEVNI KOMUNIKACIJI. PREDSTAVITEV VEČJEZIČNEGA ELEKTRONSKEGA 

FRAZEOLOŠKEGA SLOVARJA IN UČBENIKA EPHRAS (pom. akad. doc. dr. Melanija Larisa FABČIČ) 
16:30 RAZISKAVA MEHANIZMA IN KINETIKE POJAVA NOTRANJEGA OGLJIČENJA HITRO STRNJENIH CU – TRAKOV (pom. 

akad. doc. dr. Rebeka Rudolf) 
16:45 KAJ JE NA DRUGI STRANI Z MASLOM NAMAZANEGA KRUHA (pom. akad. doc. dr. Vesna KONDRIČ HORVAT) 
17:00 NOVE TEHNOLOGIJE V REHABILITACIJI GIBALNO MOTENIH OSEB (pom. akad. dr. Imre CIKAJLO) 
17:15  VLOGA STROKOVNIH JEZIKOV V CIVILIZACIJSKEM RAZVOJU (pom. akad. doc. doc. dr. Elizabeta BERNJAK) 
 
17:30 – 18:00 ODMOR 
 
18:00 – 19:30 RAZVOJNA STRATEGIJA POMURJA (OKROGLA MIZA) 
  pom. akad. akad. prof. dr. Igor EMRI, Univerza v Ljubljani in SAZU 
  Anton ŠTIHEC, MO Murska Sobota 
   Štefan PAVLINJEK, OZS 

 Mateja HAUSER PODLUNŠEK, GZS, OE Murska Sobota 
 Danilo KRAPEC, RRA Mura 

 
20:00 AKADEMSKI PLES 
 
 

SOBOTA 3. december 
 

 
10:00 – 11:30 PREDSTAVITEV NOVIH ČLANOV PAZU 
 

RAZVOJ PROIZVODNIH SPOSOBNOSTI V INDUSTRIJSKIH GROZDIH – PRIMER SLOVENSKI AVTOMOBILSKI GROZD 
GIZ ACS (pom. akad. dr. Tatjana FULDER) 
PRESLIKAVE NA TRIKOTNIH ALGEBRAH (pom. akad. asist. dr. Dominik BENKOVIČ) 
ALGORITMI VSEBNOSTI PRI GEOMETRIJSKIH OČRTJIH (pom. akad. dr. Matej GOMBOŠI) 
VPLIV OBRAVNAVE V SPECIALIZIRANI AMBULANTI NA PROGNOZO IN KAKOVOST ŢIVLJENJA BOLNIKOV S SRČNIM 
POPUŠČANJEM (pom. akad. dr. Mitja LAINŠČAK) 
TEORIJE MEDOSEBNEGA KOMUNICIRANJA, KOMUNIKATIVNA KOMPETENTNOST IN ANALIZA SEBSTVA (pom. akad. 
asist. dr. Metka KUHAR) 

  
11:30 – 11:45 ODMOR 
 
11:45 RASTLINE KOT OBNOVLJIVI VIR ENERGIJE (pom. akad. prof. dr. Joţe Korošec) 
12:00 POGLED NA RAZVOJNO STRATEGIJO POMURJA Z VIDIKA OKOLJSKE VZGOJE V POMURSKIH VRTCIH (pom. akad. 

doc. dr. Jurka LEPIČNIK VODOPIVEC) 
12:15 AGRARNA REFORMA IN KOLONIZACIJA NA VELEPOSESTVU ESTERHÁZY V ČASU MED OBEMA VOJNAMA (pom. 

akad. dr. Attila KOVÁCS) 
12:30 ŠKOF VEKOSLAV GRMIČ (1923 - 2005) UPANJE IN HREPENENJE DUHA, KI NE POZNA MEJA (pom. akad. prof. dr. 

Cvetka HEDŢET TÓTH) 
13:00  ZAKLJUČEK 
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RAZVOJNE STRATEGIJE POMURJA 
 

Mitja SLAVINEC 
Drţavni zbor RS; Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta; RRA Mura Murska Sobota 

 
 

1. UVOD 
Rdeča nit letošnje konference PAZU je zastavljena zelo ambiciozno. Ne zgolj zardi naslova, ampak še bolj zaradi trdnega namena, da 

nočemo ustvariti še enega izmed mnogih projektnih predlogov ali razvojnih dokumentov, temveč biti konkretni in neposredno aplikativni. 

V kolikor nam to uspe zgolj na enem področju, z eno samo strategijo, ki se bo pričela implementirati v praksi, potem smo cilj dosegli. 

 

2. STRATEGIJE IN RAZVOJ  
V preteklosti je bilo ţe nekaj poskusov kako pospešiti razvoj regije in dohiteti ter prehiteti sosede in tiste po katerih se radi zgledujemo. 

Eden zadnjih takih je nedvomno še zmeraj veljavni Regionalni razvojni program Pomurje 2000+, ki vsebuje kopico projektnih predlogov, 

nakazuje tudi nekatere razvojne strategija in usmeritve, vendar ni nastajal na osnovi širšega in usklajenega gospodarskega interesa, 

temveč na osnovi politične pobude. Temu primerno so se s parcialnimi projekti odzvali tudi predlagatelji, zaradi česar je premalo 

sinergijskih učinkov in je realizacija projektov s tega spiska ţelja bolj ali manj odvisna od razpoloţljivih proračunskih sredstev, premalo 

po vključuje gospodarstvo. Rezultat takega programa se na koncu zreducira na določevanje časovnih prioritet pri financiranju nekaterih 

izmed predlaganih projektov.  

Gospodarski razvoj naravoslovci radi primerjamo in povezujemo z razvojem v naravi, tako naravnim razvojem kot bitki za obstanek ţivih 

bitij, kakor tudi razvoju civilizacije pri ljudeh. Narava je najboljša učiteljica, le učiti od nje se zmeraj ne vemo najbolje. 

Navedimo le en primer. V ţivalskem leglu ali tropu so mladiči sprva bolj ali manj enaki, s časoma pa nekateri pričnejo dominirati nad 

drugimi kar se zmeraj bolj izraţa dokler ne izrinejo vseh drugih in zavladajo celotni skupini. Podobno je tudi v gospodarstvu. Med sprva 

primerljivimi podjetji so nekatera uspešnejša od drugih, zaradi česar se hitreje razvijajo, tudi na račun manj uspešnih, in prej ali slej 

zavladajo na trgu. To velja tudi na ravni drţav. Razvite drţave se v povprečju razvijajo veliko hitreje od nerazvitih, zato se razlika med 

njimi zmeraj bolj povečuje. Razviti bodo manj razvitim pomagali le toliko, koliko je to potrebno za njihov še hitrejši razvoj. Raznolikost in 

tekmovalnost sta eni osnovnih značilnosti narave. Kljub temu, da je narava prijazna do uspešnih, do zmagovalcev, pa vsake toliko tudi 

oni drugi dobijo svojo priloţnost, ko se zaradi neke neobičajne spremembe zgodi prevrat. Tak prevrat npr. je bil pred pribliţno 50 tisoč 

leti, ko je mutacija pri naših prednikih vzpodbudila kolektivni duh in usklajeno sodelovanje pri lovu in borbi, zaradi česar so premagali do 

tedaj vodilne neandertalce.  

Uspešna razvojna strategija torej ne bo tekmovanje z drugimi na znanih tekmovališčih, tukaj zmagovalci ţe obstojijo in nas ne bodo 

pustili zraven, temveč bo temeljila na mutaciji, ki nam bo odprla novo tekmovališče in ponudila priloţnost biti zmagovalec. Na srečo 

lahko, za razliko narave, kjer so mutacije povsem slučajne, lahko pomursko razvojno mutacijo poskušamo sami ustvariti. 

Zgodovina nas uči, da so mnoge dominantne civilizacije in gospodarsko razvite druţbe doţivele zaton na račun drugih. Takšen primer je 

nedvomo stara Kitajska, Egipt in Maji v Ameriki. Ne bomo iskali vzrokov za njihov neuspeh, raje si oglejmo kaj je sprva barbarski Evropi 

zagotovilo, da je postala prva velesila na svetu. Tudi tukaj je šlo za neke vrste mutacijo, abstrakcijo pri matematičnem razmišljanju, kar 

je rezultiralo v Newton - Leibnitzevem infinitezimalnem računu, ki je tehnične vede iz metafizičnih postavil na realne, fizikalne temelje in 

jih povezal s kontroliranim in ponovljivim eksperimentom. Temu je sledil bliskovit razvoj tehnike in novih tehnologij z enim 

najpomembnejših izumov, parnim strojem.  

Tudi v današnjem času lahko najdemo primere, kjer so nekatere drţave doţivele prevrat in prehitele velike tekmece. Mnogi so se ţe 

poskušali zgledovati po teh uspešnih primerih, vendar z bistveno manjšim uspehom. Tudi v naravi so mutacije koristne in uspešne le v 

danih okoliščinah, v drugih pa škodljive. Posnemanje in povzemanje tujih uspešnih praks ţe v osnovi pomeni tekmovanje z zmagovalci. 

Razvoj Pomurja zato ne kaţe pospeševati s finskim modelom, modelom afriških tigrov in podobno, temveč je treba poiskati svojo pot, 

svojo mutacijo. Koristne mutacije se po naravni poti preredko dogajajo zato jih moramo sami vzpodbuditi, kar z drugimi besedami 

pomeni, da se moramo opreti na lastne moči. 

 

3. ZAKLJUČEK 
Ţe uvodni primer regionalnega razvojnega programa nam lepo kaţe, da se je pri vzpostavljanju razvojne strategije treba čim bolj upirati 

na gospodarstvo in čim manj na politiko. Politika je zaradi narave funkcioniranja preveč počasna, temelji na načelu izpolnjevanja 

pričakovanj čim širšim mnoţicam in je preveč odvisna od zunanjih dejavnikov. Gospodarstvo pa vsebuje več ključnih razvojnih 

elementov, kot so tekmovalnost, samoohranitev in teţnja po napredku, čeprav tudi na osnovi tega, da zmagovalci premagujejo 

poraţence. S tem seveda ni nič narobe, dokler spadamo med zmagovalce. Med slednje pa se bomo prebili, če bomo vedeli predlagati 

tisto prevratno novost, ki bo toliko drugačna, da bo predstavljala koristno mutacijo. Pri tem se moramo zavedati več ovir in pasti. Nova 

razvojna strategija bo tem uspešnejša, čim bolj bo drugačna in nekonvencionalna. Kot tako pa jo je po eni strani teţko najti, ustvariti, po 

drugi strani pa jo bo okolje s toliko večjim nezaupanjem ocenjevalo in teţje sprejelo. 

Prav na tej točki lahko ključno vlogo odigra gospodarstvo, saj se ključne odločitve sprejemajo v oţjem krogu in ni treba pridobiti širokega 

konseza. Zagotavljanje le-tega namreč lahko realizacijo če ţe ne zavrne pa toliko upočasni, da nas med tem drugi prehitijo. Po drugi 

strani je individualna odločitev povezana z večjo mero tveganja, da odločitev ne bo napačna, vendar tudi tukaj naravni izbor zagotavlja 

pomembno varovalko. Podjetja in ustanove s tolikšnim gospodarskim pomenom in močjo, da po eni strani  lahko prevzamejo tveganje, 

po drugi strani pa so dovolj močna, da projekt uspešno vodijo in realizirajo, običajno vodijo vizionarji, ki so bili pogosto pred 

pomembnimi odločitvami in imajo preverjen občutek za pravilne odločitve. Drugače namreč ne bi bili uspešni in bi jih drugi premagali. 

Pomurje rabi vsaj dvoje, dobro izvirno idejo, ki ustreza danemu okolju in je lahko uspešna ter tiste, ki jo bodo vzeli za svo jo in jo bodo 

spodobni realizirati. Na ta način bomo postali zmagovalci in bomo prehiteli tekmece ki se bodo poskušali zgledovati po našem modelu. 

Oboje nedvomno imamo, le prave vrste genski inţeniring moramo pričeti, ki bo ustvaril koristne mutacije za naš nadaljnji razvoj. 
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IZZIVI STROJENGA PREVAJANJA SLOVENSKEGA JEZIKA 
 

Mirjam SEPESY MAUČEC, Zdravko KAČIČ 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

 
 

1. UVOD 
Naravni jezik se je razvijal skozi stoletja skupaj s človekovim razvojem. Uvrščamo ga med najkompleksnejše sisteme, ki še danes niso 

povsem raziskani. Mnoga vprašanja ostajajo še vedno odprta. Kakšni miselni procesi se odvijajo v moţganih, ko človek v naravnem 

jeziku komunicira s sočlovekom? Odgovori na to vprašanje so še danes zelo nejasni. Problematika postane najbolj izrazita, ko se lotimo 

razvoja računalniških tehnologij, ki bi znale simulirati te miselne procese. Prva desetletja ţivahnega razvoja so prinesla mnoga 

razočaranja in izpostavila številna vprašanja. Raziskovalni duh številnih jezikoslovcev, statistikov in računalnikarjev je vztrajno razvijal 

nove ideje in rodilo se je novo znanstveno področje računalniško jezikoslovje (ang. computational linguistic).  

 

2. RAČUNALNIŠKO JEZIKOSLOVJE  
Računalniško jezikoslovje je interdisciplinarna veda, ki se ukvarja z računalniškim modeliranjem naravnega jezika na različnih nivojih: od 

razpoznavanja besed, oblikoslovja, skladnje, do pomenoslovja in pragmatike. Povezuje jezikoslovce, računalnikarje, strokovnjake 

umetne inteligence in logike ter kognitivne psihologe. Računalniško jezikoslovje se vključuje v naslednja področja: 

 razpoznavanje; govora; govorni signal pretvorimo v niz besed, 

 sinteza govora; niz besed pretvorimo v govorni signal, 

 strojno prevajanje; niz besed v enem jeziku pretvorimo v niz besed v drugem jeziku. 

 korpusno jezikoslovje; empirične študije, ki jezik obravnavajo kot vsoto vseh udejanjanj (v govorjenih in pisnih besedilih). 

 iskanje informacij (ang. information retrieval) in podatkovno rudarjenje (ang. data mining); sistematično iskanje informacij v 

obilici podatkov, itd. 

V nadaljevanju se bomo omejili na področje strojnega prevajanja. 

 

3. STROJNO PREVAJANJE 
Izraz strojno prevajanje (ang. Machine Translation) označuje računalniške sisteme za prevajanje naravnih jezikov, pri katerih se proces 

prevajanja odvija samodejno. Obstajajo tudi sistemi, pri katerih vloga uporabnika ni povsem odpravljena. To so interaktivni sistemi za 

prevajanje pisnih gradiv. Uporabnik v takih sistemih na primer razrešuje večpomenskost in odpravlja napake. Sistem se iz popravljenih 

napak uči na osnovi tako imenovanega inkrementalnega strojnega učenja. 

Drugačno zasnovo zahtevajo sistemi simultanega prevajanja. To so sistemi, ki razen modula za prevajanje, vključujejo tudi modul za 

razpoznavanje tekočega govora in modul za sintezo govora. Ti sistemi so običajno zaradi zahtevnosti implementacije vsebinsko ozko 

usmerjeni in imajo omejen besednjak.  

 

4. STROJNO PREVAJANJE NEKOČ IN DANES 

Prve resne raziskave na področju strojnega prevajanja so se pričele kmalu po vojni v ZDA na MIT-u, leta 1954 pa sta IBM in 

Georgetown University ţe predstavila prvi sistem za strojno prevajanje iz ruščine v angleščino, katerega besednjak je bil omejen na 250 

besed in je obsegal le šest slovničnih pravil. Čeprav so bili rezultati skromni, je ta poskus prepričal ameriško vlado in širšo javnost, da je 

zamisel uresničljiva, zato so v naslednjih letih v ZDA predvsem v strateške namene finančno podprli vrsto tovrstnih projektov, 

raziskovanje pa se je pričelo tudi v Evropi in Sovjetski zvezi (Vintar, ). 

Ţe v začetku šestdesetih let pa se je začetno navdušenje pričelo krhati. Leta 1966 je posebni odbor ameriške vlade ALPAC, ki je imel 

nalogo ovrednotiti dotedanje rezultate in oceniti moţnosti za nadaljnji razvoj, podal znamenito uničujoče poročilo, katerega posledica je 

bila, da je bila finančna pomoč ukinjena skoraj vsem projektom na tem področju, teţišče raziskav pa se je vsaj za naslednje desetletje 

preselilo v Evropo.  

Tu se je razvoj nadaljeval, vendar pogojen s povsem drugačnimi potrebami. V Evropi kot izrazito večjezičnem prostoru je razvoj 

narekovala predvsem Evropska gospodarska skupnost, ki je najprej podprla sistem za angleško-francoske prevode Systran (ta je bil 

mnogo prej zasnovan v ZDA za potrebe US Air Force), nato pa velikopotezni projekt EUROTRA za prevajanje med vsemi jeziki tedanje 

EGS. Projekt EUROTRA je zaradi svoje izrazito večjezične usmerjenosti skušal razviti lasten pristop, t.i. interlingua, katerega osnovna 

zamisel je prevajanje vseh jezikov v nekakšen medjezik oziroma univerzalno, jezikovno-neodvisno strukturo. Ţal se je kmalu pokazalo, 

da stvar ni tako preprosta, zato se je razvoj preusmeril v iskanje medjezikovnih elementov v skupini izbranih jezikov.  

V prostor jezikov, vključenih v študije strojnega prevajanja si utira pot tudi slovenščina. Uporabnih strojnih prevajalnikov še nimamo, 

čeprav predstavlja to področje izziv za mnoge, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami. Poleg tega, da je slovenščina ţe zaradi svoje 

morfološke bogatosti s tega vidika zapleten jezik, pa je mnogo hujša ovira dejstvo, da za slovenščino šele gradimo osnovne jezikovne 

vire in orodja, ki so za izdelavo strojnega prevajalnika neizogibno potrebni. 

Omenimo edino slovensko podjetje AMEBIS, ki ponuja sistem Presis kot pomoč pri prevajanju. Presis namesto prevajalca opravi celo 

vrsto rutinskih opravil, z dodatnimi nasveti pa mu pomaga pri oblikovanju končnega prevoda.  

Osnovni jezikovni vir strojnega prevajanja je vzporedni korpus. Na Inštitutu Joţefa Stefana je bil v okviru projekta ELAN razvit 

slovensko-angleški vzporedni korpus IJS-ELAN (Erjavec, 2002). Vsebuje 15 vzporednih besedil, ki obsegajo 1 milijon besed. 

Korpus SVEZ-IJS ACQUIS, V1.0 vsebuje pribliţno 10 mil. besed, ki tvorijo angleško-slovenski pomnilnik prevodov SVEZ ACQUIS. Ta 

pomnilnik prevodov je bil izdelan med procesom prevajanja zakonodaje EU (ACQUIS) v slovenski jezik, v okviru prevajalske skupine 

SVEZ (Sluţba vlade RS za evropske zadeve). 
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Nepogrešljiv jezikovni vir pri strojnem prevajanju so tudi oblikoslovni slovarji. Oblikoslovni slovar slovenskega jezika, ki je nastal v okviru 

projekta Multext-East (nl.ijs.si/ME) obsega 15.000 lem. Od slovarjev je za slovenski jezik narejen še en večji oblikoslovni slovar, SImlex 

(Verdonik et al., 2002) z 20.000 lemami. 

 

4.1 PROJEKT LC-STAR 

Namen projekta LC-STAR (Lexica and Corpora for Speech to Speech Translation Components) je bil razviti jezikovne vire, ki so 

potrebni za izboljšanje komponent strojnega simultanega prevajanja govora. Te so: 

- razpoznava govora z velikim slovarjem 

- visoko kvalitetna sinteza govora in 

- besedilno orientirano strojno prevajanje 

V projektu so se zdruţili pomembni industrijski in akademski partnerji: Siemens AG, IBM, Nokia, NSC (Natural Speech Communication 

Ltd.), UPC (Universitat Politecnica de Catalunya), RWTH University of technology. Univerza v Mariboru se je projektu pridruţila kot 

zunanji partner, ki bo zagotovil jezikovne vire po standardih projekta za slovenski jezik. 

 

Projekt LC-STAR je potekal vzporedno v dveh smereh. 

1. del: 

ardi in zgrajeni slovarji za 

razpoznavanje govora z velikim slovarjem in visoko kvalitetno sintezo govora. Slovarji vsebujejo oblikoslovne oznake besed in fonetični 

prepis. 

2. del: 

Raziskovano je bilo govorno orientirano prevajanje. Pri tem je bil poudarek 

demonstracijski sistem strojnega simultanega prevajanja govora za španščino in angleščino. Določena je bila specifikacija in izgradnja 

jezikovnih virov, potrebnih za govorno orientirano prevajanje. Ti viri so: 

 3-jezični vzporedni korpus pogovorov s področja turizma z vsaj 500.000 besedami, 

 vzporedni slovarji 10.000 fraz s področja turizma, 

 oblikoslovni in glasoslovni slovarji besed iz vzporednih slovarjev fraz za 9 jezikov. 

Univerza v Mariboru je bila kot zunanja partnerica odgovorna za izgradnjo jezikovnih virov za slovenski jezik in udeleţena predvsem v 

prvem delu projekta, v katerem so bili za 13 jezikov zgrajeni oblikoslovni in glasoslovni slovarji z vsaj 100.000 enotami, od tega slaba 

polovica lastnih imen, pa tudi v drugem delu projekta pri priprav vzporednih slovarjev fraz in leksikonov besed iz teh fraz. 

 

5. STATISTIČNO STROJNO PREVAJANJE BESEDIL 
V tem razdelku se omejimo na strojno prevajanje besedil (in ne govora). Statistično strojno prevajanje temelji na obseţnih vzporednih 

korpusih, iz katerih lušči odvisnosti v jeziku. Čim večji je korpus, tem bolj lahko zaupamo statističnim metodam. Statistične odvisnosti so 

predstavljene z verjetnostmi. Razlikujemo pojma izvorni in ciljni jezik. Izvorni jezik je jezik, iz katerega prevajamo, ciljni jezik pa jezik v 

katerega prevajamo. Prevajalnik sestavljajo trije moduli. Prvi modul je model ciljnega jezika. V tem modelu ţelimo zajeti čim več 

lastnosti ciljnega jezika in jih prevesti v čim boljšo napoved verjetnosti besede. Drugi modul je model prevodov. To je generativni model 

in opisuje preslikavo niza besed ciljnega jezika v niz besed izvornega jezika. Tretji modul je iskalnik, ki kot vira informacij uporablja prej 

omenjena modula in za dani niz besed v izvornem jeziku išče prevod v ciljni jezik z največjo verjetnostjo. 

Statistično strojno prevajanje smo preizkusili na korpusu IJS-ELAN. Model ciljnega jezika smo zgradili s pomočjo orodje CMU-SLM 

(Rosenfeld, 1995), model prevodov pa s pomočjo orodja GIZA++ (Och and Ney, 2003). Uporabili smo iskalnik ISI ReWrite-Decoder 

(Germann, 2003). Rezultati prvih raziskav so pokazali 40% uspešnost prevajanja.  

 

6. ZAKLJUČEK 
Ob vključitvi Slovenije v EU je slovenski jezik postal zanimiv tudi na področju strojnega prevajanja, predvsem zaradi obilice dokumentov, 

ki jih je potrebno prevesti iz/v slovenski jezik. Prvi eksperimenti so pokazali, da je slovenski jezik trd oreh in potrebnih bo še veliko 

raziskovalnih naporov. 
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POMEN FRAZEOLOGIJE V VSAKODNEVNI KOMUNIKACIJI-
PREDSTAVITEV VEČJEZIČNEGA ELEKTRONSKEGA FRAZEOLOŠKEGA 

SLOVARJA IN UČBENIKA EPHRAS 
 

Melanija Larisa FABČIČ 
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 

 
 

1. O POMENU FRAZEOLOGIJE ZA USPEŠNO KOMUNIKACIJO 

Pech gehabt? Si imel smolo? Mal si smolu? Peched volt?   

Kaj pravzaprav pomenijo ti izrazi? Kaj dejansko ţelimo povedati z njimi? Razvozlavanje pomena tovrstnih izrazov (ki jim ponavadi 

pravimo frazemi, frazeologizmi, idiomi, stalne besedne zveze, rekla itd.) predstavlja precejšen problem oz. – če se izrazimo frazeološko 

– trd oreh za učence in uporabnike tujega jezika. So pa izrednega pomena, saj se zelo pogosto pojavljajo v vsakodnevni komunikaciji, 

tako v medijih kot tudi v literarnih tekstih in celo v visoko formaliziranem uradniškem jeziku ter seveda v političnem jeziku. Frazemi so 

t.i. sekundarni jezikovni znaki, ki nastanejo iz ţe obstoječega jezikovnega materiala. Ponavadi izraţajo takšne pomene in vsebine, za 

katere ţe obstajajo druga poimenovanja. Uporabnikom nekega jezika je za poimenovanje objektov zunajjezikovne realnosti torej na 

voljo več moţnosti. Vendar pa pri frazemih ne gre za popolno pomensko identiteto z monoleksikalnimi ustreznicami, ampak zgolj za 

podobnost z le-temi. Frazemi so v tekstih sicer pogosto zamenljivi z monoleksikalnimi ustreznicami (besedami), vendar pa imajo le-te 

redko enak komunikativni učinek. Frazemi so namreč zaradi visoke stopnje nazornosti in slikovitosti posebej primerni za izraţanje 

subjektivnih vrednotenj, argumentov, psihičnih stanj, občutkov in odnosov do izrečenega. Nanašajo se na vsa področja človekovega 

ţivljenja in imajo zaradi tega zelo visoko komunikativno vrednost. In prav ta komunikativni aspekt predstavlja in upravičuje 

pomembnost aktivne rabe frazemov. Šele ko znamo jezikovno izraziti čustva kot so veselje, ţalost, jeza v nekem tujem jeziku, smo 

sposobni polnovredne komunikacije v tem jeziku. Ustrezno oz. pravilno uporabljen frazem lahko ustvari kvalitativno boljšo pogovorno 

klimo in komunikativno bliţino ter izgladi eventualne napetosti med pogovornimi partnerji. V tem smislu lahko govorimo o 

komunikativnem preseţku frazemov. 

Potem ko uporabnik doseţe določeno stopnjo obvladovanja nekega jezika, pogosto začuti potrebo po uporabi figurativnega jezika. 

Izhajajoč iz maternega jezika pričakuje, da so določeni koncepti ali vsebine v ciljnem jeziku realizirane v obliki frazemov. Seveda 

obstajajo kar se rabe figurativnega jezika tiče med posameznimi govorci razlike, in sicer ne zgolj glede na stadij učenja jezika, v 

katerem se pojavi interes do frazemov, ampak tudi glede na to, če se interes sploh pojavi. Medtem ko je stil izraţanja nekaterih 

govorcev posebno bogat z raznimi frazemi, podobami in primerami, uporabljajo drugi zelo malo tovrstnih jezikovnih sredstev. Te razlike 

se seveda lahko odraţajo tudi v tujem jeziku. Uporabnik tujega jezika mora dobiti moţnost, da razvije frazeološko kompetenco tudi v 

tujem jeziku, tako da se lahko samostojno odloči, kako bo v dani situaciji jezikovno realiziral svojo intencijo, četudi bo najverjetneje le 

steţka dosegel enak nivo frazeološke kompetence kot v maternem jeziku. Vseeno pa drţi sledeče: čim več jezikovnih sredstev ima 

govorec v svojem mentalnem leksikonu na razpolago, tem bolj svobodno in individualno lahko oblikuje svoj jezikovni izraz oz. svoj 

jezikovni stil.  

Pri figurativni rabi jezika je močno izraţen aspekt igrivosti, kar spoduja učno motivacijo in jo dela posebno pomembno pri usvajanju 

jezika, kakor tudi pri učenju nasploh. Frazemi mnogokrat omogočajo dvojno interpretacijo: dobesedno in idiomatično, ki se pogosto 

aktivirata hkrati in stopita v recipročno razmerje. Na ta način se vzpodbudi kreativni potencial učencev in uporabnikov jezika, kar 

rezultira v pozitivnem odnosu do tujega jezika in tudi do njemu pripadajoče kulture.  

Frazemi so namreč pogosto kulturno in jezikovno specifični. Zato lahko tvorijo podlago za konfrontacijo z lastnim jezikom in kulturo ter 

spodbujajo jezikovno refleksijo. Materni jezik kot ţe usvojeno, v spominu ţe fiksirano znanje igra pri učenju novih oz. tujih jezikov 

pomembno vlogo. Učenec tujega jezika ni tabula rasa, njegov učni proces se ne začne tako rekoč iz ničle. Pouk tujega jezika se 

praviloma začne šele takrat, ko je kompetenca maternega jezika ţe polno razvita. Le-ta sluţi pri učenju drugih jezikov kot osnova za 

primerjavo. Učenci tujega jezika posedujejo v svojem maternem jeziku t.i. frazeološko kompetenco, h kateri spada poznavanje 

konkretnih frazemov (informacije o pomenu, pragmatiki, morfoloških in sintaktičnih posebnostih itd.). To predznanje iz maternega jezika 

je seveda prenosljivo na jezikovno ravnanje v tujem jeziku. 

 

2. KAJ JE EPHRAS? 

EPHRAS je večjezični frazeološki učni material v obliki zgoščenke, ki ga sestavljata slovarski del in zbirka interkativnih vaj. Njegov 

glavni namen je izboljšati situacijo na področju kontrastivne frazeografije in frazeodidaktike ter koncipirati uporabniku prijazno učno 

zgoščenko za frazeologijo nemškega, slovenskega, slovaškega in madţarskega jezika. Na ta način naj bi se odpravilo pomanjkanje 

frazeoloških učnih materialov v omenjenih jezikih in hkrati vzpostavil ´frazeološki most´ med temi jeziki, ki bi olajšal njihovo usvajanje. 

Dejstvo, da so našteti jeziki sosednji jeziki, katerih medsebojne stike je treba v zdruţeni Evropi še posebej negovati, daje tej učni 

zgoščenki posebno vrednost. Le-ta nastaja v okviru istoimenskega projekta Socrates-Lingua, ki ga podpira Evropska komisija in pri 

katerem sodelujejo sledeče institucije: Univerza v Mariboru (Pedagoška fakulteta, Oddelek za germanistiko) kot koordinator, Karl-

Franzens-Universität Graz (Institut für Germanistik, Projekt Österreichisches Deutsch), Technische Universität Graz (Institut für 

Informationssysteme und Computer-Medien), Pécsi Tudományegyetem (Közgazdaságtudományi Kar, Üzleti Kommunikácio és 

Idegennyelvi tanszék), Univerzita Sv. Cyrila a Metoda (Filozofická fakulta, Katedra germanistiky) in Zaloţba Rokus d.o.o.1  

                                                           
1
 Na projektni spletni strani (www.ephras.org) je moţno najti vse informacije o projektu, postaviti vprašanja ali vpisati komentar.  
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3. IZDELAVA IN ZGRADBA UČNE ZGOŠČENKE EPHRAS 

Iz katerih komponent je sestavljen večjezični frazeološki učni material EPHRAS? Iz elektronskega slovarja, ki šteje 4000 frazeoloških 

enot v štirih jezikih (nemškem, slovenskem, slovaškem in madţarskem), iz 150 interaktivnih jezikovno, tematsko, nivojsko in glede 

jezikovnih veščin diferenciranih nalog za vadbo recepcije in produkcije izbranih frazemov in iz izčrpnega večjezičnega priročnika, ki 

razlaga strukturo zgoščenke, moţnosti uporabe pri avtonomnem učenju in pri prezenčnem pouku tujih jezikov ter predstavlja najbolj 

učinkovite učne strategije.  

In kako nastaja? V več korakih. Prvi delovni korak predstavlja določitev jezikovno diferenciranih frazeoloških učnih minimumov (B1 do 

C1) za nemški, slovenski, slovaški in madţarski jezik, in sicer v skladu z zahtevami nacionalnih učnih katalogov, kurikulov in evropskega 

referenčnega okvira za jezike. Izhodiščni jezik je nemščina, za katero smo na osnovi pilotskih študij o aktualnosti frazemov v nemškem 

jeziku izdelali osnovno listo frazemov. Osnovno listo 1000 nemških frazemov smo potem razširili z ekvivalenti v slovenskem, slovaškem 

in madţarskem jeziku, jo evalvirali po večih izbornih kriterijih (med drugim po aktualnosti, tematski relevantnosti) in jo medjezikovno 

uskladili. Rezultat je didaktično orientirana lista frazemov za vse štiri obravnavane jezike s pribliţno 4000 izčrpno opisanimi enotami. 

Frazemi so opisani v skladu z enotnim opisnim modelom z 10 opisnimi polji, ki vsebujejo vse za uporabnika tujega jezika relevantne 

informacije v zvezi z recepcijo in produkcijo frazemov. Sem spadajo informacije o tematskem grupiranju frazemov, o njihovi eksterni 

valenci, o pomenu in pragmatiki frazemov, o njihovih paradigmatskih relacijah, o eventualnih morfoloških omejitvah, o sintaktični vlogi 

frazemov v besedilu, o njihovem kolokativnem leksikalnem okolju in o stilistiki posameznih frazemov. Opis frazemov dopolnjujejo 

kontekstualni zgledi iz korpusov udeleţenih jezikov, ki ilustrirajo dejansko, aktualno rabo frazemov. Opis sluţi kot izhodišče in osnova za 

izdelavo vaj, ki bazirajo na posebej za EPHRAS koncipirani tipologiji vaj. Tipologija vaj je nastala tako, da smo primerjali obstoječe tipe 

vaj v različnih učnih materialih za učenje tujih jezikov v štirih udeleţenih jezikih in jih ovrednotili glede njihove uporabnosti za izdelavo 

interaktivnih vaj v elektronskih učnih materialih. Za pričakovati je, da se bodo v procesu izdelave vaj izoblikovali novi tipi vaj, ki bodo 

posebej primerni za uporabo v interaktivnih učnih okoljih. Vzporedno z izdelavo interaktivnih nivojsko in glede jezikovnih veščin 

diferenciranih vaj nastaja tudi učni software za predstavitev frazeološkega slovarja in interaktivnih vaj na CD-ROM-u. Struktura učnega 

materiala je hipertekstna. Bistven aspekt učne zgoščenke je uporabniku prijazna in samorazlagalna predstavitev različnih tipov vaj, ki 

mu bo omogočala visoko stopnjo navigacije pri uporabi učnega materiala.  

Učna zgoščenka EPHRAS bo seveda tudi eksterno in interno evalvirana in testirana; opisni model in tipologijo vaj bodo evalvirali 

eksterni eksperti s področja frazeologije (EUROPHRAS) in frazeodidaktike (Universität Leipzig, Herder-Institut), vaje pa bodo glede 

njihove uporabnosti testirale testne osebe vseh ciljnih skupin projekta v udeleţenih drţavah. Vaje bodo sprva testirane v obliki osnutkov 

na papirju in s pomočjo vprašalnikov, v sklopu učnega software-a pa bo testirana uporabniška ´maska´, frazeološki slovar in elektronska 

verzija vaj, ki bodo prav tako ovrednoteni s pomočjo vprašalnikov. Projekt EPHRAS bo zaključila mednarodna konferenca o vlogi 

frazeologije pri učenju tujih jezikov (ki jo bo prospremila izdaja zbornika) v septembru 2006. 

 

4. KAJ SO GLAVNI CILJI PROJEKTA EPHRAS IN KOMU JE NAMENJEN? 

Eden najpomembnejših ciljev projekta in pri tem nastajajoče učne zgoščenke, je prispevati k izboljšavi statusa frazeologije pri pouku 

tujega jezika, saj je trenutno premalo prisotna in neustrezno predstavljena. S pomočjo EPHRAS-a ţelimo ustvariti pogoje za 

sistematičnejšo predstavitev in aplikacijo frazeologije pri pouku tujega jezika in posledično za dvig frazeološke in s tem tudi splošne 

komunikativne kompetence učencev tujih jezikov za omenjene štiri jezike. Učna zgoščenka EPHRAS prav tako podpira in olajšuje 

samostojno učenje, saj jo lahko uporabljamo tako pri šolskem pouku kot tudi pri samostojnem učenju. V osnovi je sicer koncipirana kot 

samostojni učni material, ki ga je moč uporabljati neodvisno od obstoječih učbenikov in učnih materialov, ampak to ne pomeni, da nima 

velike uporabnosti tudi za t.i. prezenčni pouk v smislu koncepta ´odprtega pouka´, kjer lahko sluţi kot dopolnitev in obogatitev obstoječih 

učnih vsebin in oblik. Samostojno učenje pa podpirajo izčrpne informacije o pomenu in rabi posameznih frazemov v tipičnih in 

predvidljivih situacijah v vsakodnevni komunikaciji, ki so ilustrirani s korpusnimi zgledi in didaktizirani v nivojsko diferenciranih 

receptivnih in/ali produktivnih tipih vaj. Slednje omogočajo prilagoditev interesom in potrebam vsakokratnega uporabnika zgoščenke. 

Posebej pomembno pri tem je dejstvo, da ima uporabnik ves čas dostop do frazemov (in njihovih opisov) v maternem jeziku. K 

zgoščenki spadajoči priročnik pouči uporabnika glede učinkovitega načrtovanja učnega procesa, ki ga z maksimalnim izkoristkom 

učnega materiala pripelje do ţeljenih učnih ciljev. Poleg tega pa EPHRAS sluţi tudi kot informacijski vir za enojezične ali kontrastivne 

raziskave frazeologij udeleţenih jezikov, in sicer še posebej iz jezikovnokulturnega vidika.  

In komu je namenjena učna zgoščenka EPHRAS? Vsem tistim, ki se učijo nemščine, slovenščine, slovaščine ali madţarščine kot tujega 

jezika na stopnjah B1 do C1
2
, za učitelje tujih jezikov, za tiste, ki se ukvarjajo z didaktiko poučevanja tujih jezikov ali sestavljajo učbenike 

in učne materiale in ki ţelijo EPHRAS uporabiti za nadaljnje razvijanje tipologije frazeoloških vaj ter za izpopolnjevanje zbirk frazeoloških 

vaj – ţelimo si, da bi naša učna zgoščenka kot primer dobre prakse sluţila kot vzorec, ki bo apliciran tudi na druge jezikovne 

kombinacije. 

 

                                                                                                                                                                                                 

 
2
 Mišljeni so predvsem učenci višje stopnje osnovnih šol, narodnostnih šol, udeleţenci jezikovnih tečajev in izobraţevanja  

 odraslih, študenti tujih jezikov in ustreznih pedagoških smeri.  
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 1......Talilni lonec 
 2......Plin pod tlakom (Ar, N2)  
 3......Raztaljena kovina 
 4......Šoba 
 5......Curek taline 
 6......Kapljica taline, ki oblikuje trak 
 7......Hlajen vrteči se valj 
 8......Trak amorfne kovine 
 9......Strgalo 

 10....Induktor 

 .....Kot nalivanja 

RAZISKAVA MEHANIZMA IN KINETIKE POJAVA NOTRANJEGA 
OGLJIČENJA HITRO STRJENIH CU - TRAKOV 

 

Rebeka RUDOLF
1
, Ladislav KOSEC

2
, Ivan ANŢEL

1
, Alojz KRIŢMAN

1 

1 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 

2 
Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta 

 

IZVLEČEK 
V prispevku obravnavamo mehanizem in kinetiko procesa notranjega ogljičenja, s katerim lahko izdelamo diskontinuirni kompozit Cu-C. 
Proces notranjega ogljičenja poteka brez pojava precipitacijske fronte, s sočasnim izločanjem grafitnih delcev po celotnem volumnu, 
potem ko se v trdni raztopini Cu-matice doseţe, na defektih v kristalni mreţi pa preseţe nasičenost ogljika.  
Z eksperimenti je bila potrjena hipoteza, da na defektih, ki jih ustvarimo v mikrostrukturi s hitrim strjevanjem, med procesom notranjega 
ogljičenja segregirajo atomi ogljika. Z naraščanjem koncentracije ogljika na teh mestih se po določenem času notranjega ogljičenja 
ustvarijo termodinamski pogoji za tvorbo grafitnih klasterjev in ob preseţeni njihovi kritični velikosti pogoji za izločanje submikrometrskih 
grafitnih delcev. Volumski deleţ in velikost izločenih grafitnih delcev sta odvisna od izhodne hitro strjene mikrostrukture, temperature in 
časa notranjega ogljičenja. 
 

1. UVOD 
Materiali z visoko električno in toplotno prevodnostjo, ki so tudi mikrostrukturno in visokotemperaturno trdnostno stabilni, so zanimivi za 
številna aplikativna področja v elektro in strojni industriji (aktivni hladilni deli, magnetne ţice in kabli, elektrode za točkovno varjenje ter 
drugo). Od potencialnih materialov je za ta namen najprimernejši baker, ki se odlikuje z odlično toplotno in električno prevodnostjo ter 
ima poleg tega še majhno vrednost modula elastičnosti, kar zniţuje napetosti zaradi temperaturnih sprememb. Dejstvo je, da se pri 
povišanih temperaturah baker le redko uporablja kot čista kovina zaradi nizkih trdnostnih lastnosti. Zato mu je potrebno le-te izboljšati, 
kar lahko doseţemo z različnimi načini utrjanja. Za visokotemperaturne aplikacije sta najprimernejša postopek utrjanja z utrjevalnimi 
fazami oziroma tvorba kompozita

1,2
. Kot ustrezna faza za utrjanje Cu matice se pogosto uporablja grafit

3
, ki daje poleg trdnostnih 

izboljšanje tudi drsnih lastnosti kompozitov. Takšni diskontinuirni kompoziti iz sistema Cu-C so zato zanimivi za izdelavo kontaktnih 
elementov, saj se odlikujejo z visoko električno in toplotno prevodnostjo, nizkim koeficientom trenja in izboljšanimi mehansk imi 
lastnostmi. Zahtevano kombinacijo lastnosti lahko doseţemo z mikrostrukturo, ki je sestavljena iz matice čistega bakra in iz enakomerno 
dispergiranih finih (sub-mikrometrskih) delcev grafita. 
Ker sta Cu in C med seboj v trdnem praktično netopna, se za izdelavo diskontinuirnih kompozitov Cu-C uporabljajo postopki prašne 
metalurgije

4,5
 (mehansko legiranje, stiskanje-konsolidacija, sintranje). Zaradi aglomeriranja grafitnih delcev med mešanjem prahov 

dobimo pri tej tehnologiji izdelave prevelike delce-skupke grafita, ki so po volumnu matice Cu neenakomerno porazdeljeni. Pogosto se 
med mešanjem prahov tvori na Cu delcih tanek grafitni plašč, ki med sintranjem prepreči tridimenzionalno zveznost Cu matice potrebno 
za dosego ţelenih lastnosti. V okviru prispevka predstavljamo nov postopek izdelave Cu-C kompozita t.i. notranje ogljičenje, s katerim 
smo izdelali diskontinuirni kompozita Cu-C z zahtevano sub-mikrometrsko disperzijo grafitnih delcev. Notranje ogljičenje sestoji iz dveh 
faz: (i) v prvi se C atomi raztapljajo v kristalno mreţo Cu in segregirajo na njenih defektih, (ii) v drugi pa se zaradi privlaka med ujetimi C 
atomi tvorijo na defektih klasterji grafita, ki se v nadaljevanju procesa izločijo iz kristalne mreţe Cu kot fino dispergirani delci. Pri tem 
postopku sta število in porazdelitev grafitnih delcev močno odvisna od izhodne mikrostrukture oziroma od vrste defekta, ki vpliva na 
ujetje in segregiranje C atomov. 
  

2. EKSPERIMENTALNO DELO 
Preskuse notranjega ogljičenja smo opravili na hitro strjenih trakovih in na litih homogeniziranih modelnih vzorcih čistega bakra. Namen 
preskusov je biti ugotoviti primerljivost kinetike izločanja C-precipitatov glede na izhodno mikrostrukturo oziroma posredno dokazati 
teorijo izločanja tujih atomov - nečistoč (kot npr. C) na defektih. Teorija raztapljanja tujih atomov v kristalni mreţi osnovne kovine 
namreč pravi, da je maksimalna koncentracija raztopljenih atomov odvisna od: velikosti atomov legirnega elementa ali nečistoče, 
velikosti intersticij (pri intersticijski trdni raztopini) in s tem povzročenimi napetostmi v kristalni mreţi, od sorodnosti kristalnih mreţ (pri 
substitucijski trdni raztopini), od valence, kemijskega potenciala in elektro-negativnosti atomov, itd. V praksi pa lahko privzamemo, da je 
maksimalna topnost atomov nečistoč odvisna od doseţene koncentracije defektov v kristalni mreţi. Med moţnimi postopki, ki 
omogočajo nastanek mikrostrukture z visoko koncentracijo defektov, je tudi hitro strjevanje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Postopek izdelave tankih kovinskih trakov
6
 

 
Homogenizirana lita mikrostruktura je zelo blizu termodinamskemu ravnoteţnemu stanju in vsebuje majhno število defektov (10

5
-

10
6
/cm

2
), kar pomeni v procesu notranjega ogljičenja tudi manj verjetnih mest za segregiranje ogljikovih atomov in s tem posledično 

manjši deleţ izločenih grafitnih delcev. Za ta namen smo ulitek čistega Cu homogenizacijsko ţarili pri temperaturi 1173 K v Ar 5.0 cca 
10 ur. Povsem drugače naj bi bilo v hitro strjeni termodinamsko neravnoteţni mikrostrukturi, kjer je visoka koncentracija defektov v 
kristalni mreţi (10

10
-10

12
/cm

2
). Med procesom notranjega ogljičenja takšne mikrostrukture smo zato pričakovali segregiranja ogljikovih 

150 m 
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atomov na številnih defektih, kar bi posledično pomenilo bistveno večji volumski deleţ nastalih precipitiranih C-delcev. Hitro strjene Cu-
trakove smo izdelali iz elektrolizno čistega bakra (99,9 %) in sicer na laboratorijski napravi Melt Spinner M-10 (glej sliko 1). 400 gramske 
zatehte zlitin smo indukcijsko stalili v grafitnem talilnem loncu z notranjim premerom 48 mm in pravokotno izlivno odprtino 0.8 mm v Ar 
atmosferi. S kontroliranim nadtlakom argona 0,2 – 0,3 bara v talilnem loncu, smo omogočili stacionaren tok taline skozi izlivno odprtino 

ter pri obodni hitrosti bobna 23 m/s izdelali kontinuirne neprekinjene hitro strjene trakove debeline 60 do 100 m in širine 2,5 do 3,5 mm. 
Parametre litja pri hitrem strjevanju (velikost izlivne odprtine, nadtlak argona, obodna hitrost bobna) smo izbrali na osnovi rezultatov 
predhodnih lastnih raziskav

6
. 

Za preskuse notranjega ogljičenja smo iz homogenizacijsko ţarjenih Cu ulitkov izdelali modelne vzorce v obliki kvadra z osnovno 
stranico 10mm in višino 20mm. Iz hitro strjenih trakov pa smo izrezali krajše trakove dolţine ~ 4 cm, ki smo jih na površini mehansko 

spolirali in očistili z ultrazvokom. Posamezne 
modelne vzorce oziroma hitro strjene trakove 
smo obdali z nanometrskim amorfnim ogljikovim 
prahom in jih nato izostatsko stisnili v tabletke. 
Na sliki 2 je prikazana shematična zgradba 
vzorca za preskuse notranjega ogljičenja. 
Izdelane tabletke smo vstavili v kvarčno 
epruveto in nato v cevno peč. Hitro strjene in lite 
modelne vzorce čistega Cu smo notranje ogljičili 
pri T=1273K za različno dolge čase. 

Slika 2: Shematičen prikaz vzorca za preskuse notranjega ogljičenja 
 

3. REZULTATI IN DISKUSIJA 
Izhodna homogenizirana lita mikrostruktura čistega Cu je prikazana na sliki 3. Zrna so enakomerna, različno orientirana in velikosti okoli 

300 m. V mikrostrukturi so dobro vidni ţarilni dvojčki ter njihove koherentne in nekoherentne meje.  
 

          
 

 Slika 3: Homogenizirana lita mikrostruktura čistega Cu  Slika 4: Mikrostruktura hitro strjenega traku čistega Cu 

 
Na sliki 4 je prikazana izhodna mikrostruktura hitro strjenega traku čistega Cu v prečnem prerezu. Na spodnji strani traku so lepo vidna 
nekoliko drobnejša enakoosna zrna, ki z oddaljenostjo od spodnje kontaktne površine, skozi katero je potekal odvod toplote, postajajo 
vse bolj usmerjena. Pod zgornjo površino traku zrna izoblikujejo transkristalno cono. Na zgornji prosti površini se tako lahko pod 
mikroskopom vidi dendritna morfologija strjevanja teh zrn.  
V prvi stopnji raziskav smo preiskali notranje ogljičeno lito 
mikrostrukturo čistega Cu. Z metalografskim pregledom je bilo 
ugotovljeno, da je prišlo do nastanka submikrometrskih delcev, ki so 

enakomerno porazdeljeni po celotnem volumnu Cu matice. 
Kemijska in rentgenska difrakcijska analiza notranje ogljičenih 
vzorcev sta pokazali, da je med notranjim ogljičenjem prišlo do 
nastanka razredčene intersticijske trdne raztopine, kot posledica 

raztapljanja ogljikovih atomov v Cu matici na mejni površini Cu/C. 
Pri natančnejšem metalografskem pregledu notranje ogljičenih litih 
vzorcev s SEM smo v mikrostrukturi identificirali fino disperzijo 
submikrometrskih delcev, kateri vsebujejo ogljik (slika 5). Precipitati 
so zelo majhni in imajo ocenjeno velikost manj kot 50 nm ter 
predstavljajo le majhen volumski deleţ (ocenjen na okoli 0.1 vol %).  
V naslednji stopnji smo natančneje ovrednotili notranje ogljičeno 
hitro strjeno mikrostrukturo čistega Cu. Vpliv izhodne hitro strjene 
mikrostrukture pri procesu notranjega ogljičenja se je pokazal s 
hitrim porastom koncentracije ogljika v Cu matici, kakor tudi 

posledično z rastočimi C-precipitati po volumnu Cu matice. 
Koncentracija ogljika je ţe po relativno kratkih časih presegla maksimalno topnost C v Cu, ki znaša pri T = 1273K le 26.3×10

-3
 at.%. 

Sočasno ob tem pa so ogljikovi atomi segregirali tudi na posameznih defektih (kristalne meje, praznine, dislokacije) in lokalno ustvarjali 
prenasičenja. To je v naslednji stopnji omogočilo izločanje submikrometrskih grafitnih precipitatov. Z daljšim časom notranjega ogljičenja 
je naraščala koncentracija ogljika v matici, kar se je odraţalo v izločanju novih, kakor tudi v rasti ţe izločenih nekaj 100 nm velikih 

grafitnih precipitatov. Volumski deleţ precipitiranih delcev v hitro strjeni Cu matici je tako v primerjavi z lito po bistveno krajših časih 

notranjega ogljičenja precej višji (npr. po tNK = 9min znaša vol.%  4). Tudi izločeni precipitati v hitro strjeni mikrostrukturi so precej večji, 
saj doseţejo največji ocenjeno velikost okoli 400 nm in sicer po tNK = 1.5h. S preiskavami notranje ogljičene hitro strjene mikrostrukture 

 AMORFNI OGLJIK 

MEJNA POVRŠINA Cu/C  

 ČISTI Cu  

 

Slika 5: Mikrostruktura litega notranje ogljičenega  
čistega Cu (T = 1273 K, tNK = 48 ur) 
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čistega Cu nastale po različnih časih smo ugotovili, da kinetika izločanja finih precipitatov sledi parabolični odvisnosti od časa ter da 

volumski deleţ in velikost precipitatov naraščata s časom notranjega ogljičenja (po 480 minutah tako doseţemo  10 vol.%). Pri 

pregledu notranje ogljičenih mikrostruktur se je tudi pokazalo, da se fini precipitati izločajo sočasno po volumnu zrn Cu matice, saj v 
nobeni mikrostrukturi nismo opazili kakršne koli precipitacijske fronte. Precipitacija submikrometrskih grafitnih delcev je tudi zelo 
enakomerna po volumnu zrn. Na podlagi tega sklepamo, da ni prišlo do prednostnega izločanja grafitnih delcev po kristalnih mejah in da 
mora biti zaradi tega posledično visoka tudi koncentracija ostalih defektov po volumnu zrn (kot npr. praznin, dislokacij, itd.). Takšno 
notranje ogljičeno mikrostrukturo hitro strjenega čistega Cu prikazuje slika 6. 

 
 (T= 1273 K, tNK = 9 min) 

 
  
Slika 7: Porazdelitev elementov v področju delcev 

 
Izločene delce t.j. precipitate v hitro strjeni notranje ogljičeni mikrostrukturi smo pregledali z vrstičnim elektronskim mikroskopom. Ker je 

med klasično metalografsko pripravo teh mikrostruktur po vsej verjetnosti prišlo do močnejšega reagiranja Cu matice v področju 
izločenih delcev z jedkalom, kar je posledično povzročilo izpadanje le-teh, nismo mogli realno oceniti ne velikosti, morfologije in ne 
sestave izločenih delcev. Zato smo notranje ogljičene hitro strjene trakove čistega Cu prelomili in pregledali njihove prelomne površine. 
Da bi ohranili čim bolj avtentično mikrostrukturo, smo prelom takšnega traku izvedli v tekočem N2. Točkovna kvalitativna EDX analiza, 
kakor tudi porazdelitev elementov sta pokazali, da izločeni delci vsebujejo ogljik (slika 7). Pri vzorcu, ki smo ga pri notranje ogljičili 1h, 
smo s SEM ocenili tudi povprečno velikost grafitnih delcev, ki znaša okoli 300 nm. Na prelomnih površinah tega vzorca smo opazili tudi 
nekaj večjih in precej manjših grafitnih delcev. Za večino grafitnih delcev smo tudi ugotovili, da imajo značilno sferično obliko, nekateri 
izmed njih pa so tudi podolgovati. 
Na podlagi opravljenih raziskav in rezultatov predpostavljamo mehanizem procesa notranjega ogljičenja v hitro strjeni mikrostrukturi 
čistega Cu. Le-ta temelji na izločanju grafita na defektih, ki jih predstavljajo kristalne meje, praznine, dislokacije, itd. V prvi stopnji 

procesa se ogljik adsorbira na površini hitro strjenega traku Cgrafit [C]ads in razpade na atomarnega [C]ads[C]Cu. Atomarni ogljik zaradi 

nastalega koncentracijskega gradienta difundira v notranjost Cu matice. Z raztapljanjem ogljika v čistem Cu nastane v trdni raztopini 
binarni fazni sistem Cu-C, pri čemer koncentracija ogljika s časom notranjega ogljičenja narašča do njegove maksimalne topnosti. 
Ogljikovi atomi tvorijo namreč z atomi Cu razredčeno intersticijsko raztopino in zavzemajo prazna mesta v oktaedrskih ter tetraedrskih 
vrzelih

7
. Sočasno ob tem pa raztopljeni ogljikovi atomi segregirajo tudi na različnih defektih, kar posledično ustvarja njihova velika 

lokalna prenasičenja (visoki koncentracijski vrhovi ogljika Ccu). Ker med procesom notranjega ogljičenja še nadalje narašča 

koncentracija ogljika, preidemo v ravnoteţnem faznem diagramu Cu-C v dvofazno področje (Cu +C). Zato se v primeru, ko 

prenasičenje ogljikovih atomov na defektu preseţe kritično vrednost, izloča čisti grafit [C]Cu Cgrafit. Izločanje grafita poteka sočasno po 
kristalnih mejah in volumnu zrn. Na podlagi tega predpostavljamo, da so za izločanje grafita pomembna predvsem prazna mreţna 
mesta, ki jih predstavljajo praznine oz. klasterji praznin. Pri tem predvidevamo tudi, da je stopnja prenasičenja odvisna od vrste defekta 
in njegove lege, kajti sočasno precipitirani grafitni delci imajo različne velikosti. Po daljših časih notranjega ogljičenja še nadalje narašča 
koncentracija ogljika, kar se posledično odraţa v izločanju novih in rasti ţe izločenih grafitnih delcev. 
Slika 8 grafično prikazuje po posameznih časovnih sekvencah potek oziroma mehanizem notranjega ogljičenja hitro strjenega čistega 
Cu. Proces poteka tako, da po času t1 segregirajo ogljikovi atomi na različnih defektih kot npr. praznine, kristalne meje, dislokacije in na 
teh mestih (x1, x2, x3) ustvarjajo lokalna prenasičenja. Koncentracija ogljika na teh mestih narašča s časom notranjega ogljičenja in po 
času t4 je na posameznih defektih ţe doseţeno kritično prenasičenje, s čimer so dani termodinamski pogoji za izločanje 
submikrometrsko velikih delcev čistega grafita. S to shemo ţelimo prikazati, da je doseganje kritičnega prenasičenja ogljikovih atomov 
na defektih časovno pogojeno, kar pomeni, da se na posameznem defektu doseţe kritično prenasičenje po različnih časih notranjega 

ogljičenja. Ta sklep namreč potrjujejo tudi mikrostrukturne raziskave, ki so pokazale, da število izločenih grafitnih delcev v Cu matici s 
časom narašča. Torej poteka proces notranjega ogljičenja tako, da v prvi stopnji raztopljeni ogljikovi atomi s segregiranjem na defektu 
preprečijo njegovo anihilacijo, v drugi stopnji pa poteče izločanje, ko se doseţe potrebno kritično prenasičenje. 
 

4. SKLEPI 
Na osnovi dobljenih rezultatov in analiz lahko povzamemo naslednje sklepe: 
1. S kombinacijo hitrega strjevanja in notranjega ogljičenja smo izdelali diskontinuirni kompozit Cu-C s submikrometrsko velikostjo 

grafitnih delcev. 
2. Z eksperimenti smo potrdili hipotezo, da na defektih, ki jih ustvarimo v mikrostrukturi s hitrim strjevanjem, med procesom 

notranjega ogljičenja segregirajo atomi ogljika. Z naraščanjem koncentracije ogljika na teh mestih se po določenem času 
notranjega ogljičenja ustvarijo termodinamski pogoji za tvorbo grafitnih klasterjev in ob preseţeni njihovi kritični velikosti pogoji za 
izločanje submikrometrskih grafitnih delcev.  

3. Volumski deleţ in velikost izločenih grafitnih delcev sta odvisna od izhodne hitro strjene mikrostrukture, temperature in časa 
notranjega ogljičenja. 

300 nm SEI 

C Ka Cu Ka 

 

      
 
Slika 6: Mikrostruktura notranje ogljičenega hitro strjenega  
čistega Cu  
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4. Proces notranjega ogljičenja poteka brez pojava precipitacijske fronte, s sočasnim izločanjem grafitnih delcev po celotnem 
volumnu, potem ko se v trdni raztopini matice doseţe, na defektih v kristalni mreţi pa preseţe nasičenost ogljika. 

5. Kinetika izločanja finih precipitatov sledi parabolični odvisnosti od časa, volumski deleţ in velikost C-precipitatov pa naraščata s 
časom notranjega ogljičenja 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8: Shema mehanizma notranjega ogljičenja po časovnih sekvencah "t" (CCu - koncentracija ogljika v Cu-matici in na defektih, [C]Cu 
max

 - maksimalna topnost ogljika v Cu-matici, [C]Cu 
krit

 - kritično prenasičenje potrebno za izločanje grafita, x - globina hitro strjenega 
vzorca): A) adsorpcija, raztapljanje, difuzija ter segregiranje [C]Cu na defektih; B) sočasno izločanje grafitnih delcev na defektih ob 
preseţeni nasičenosti ogljika. 
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KAJ JE NA DRUGI STRANI Z MASLOM NAMAZANEGA KRUHA 

ODSEV PREKMURJA V DELIH DRAGA GRAHA – KARIJA GORIČANCA 
 

Vesna KONDRIČ HORVAT 
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 

 
Literarna umetnina je vedno avtonomno delo, ki ga raziskujemo v prvi vrsti s stališča njegove estetske valence in kompleksnosti, 

njegove večkratne kodiranosti in njegove jezikovne ter umetniški izjemnosti. Toda tudi če se zavzemamo za tako, na besedilo samo 

osredotočeno interpretacijo, je le-ta vendarle delo nekega individua. Leta 1910 je Käte Friedemann ugotovila, da je pripovedovalec v 

delu »tisti, ki vrednoti, čuti, gleda. Simbolizira tisto spoznavnoteoretsko naziranje, ki ga poznamo ţe od Kanta naprej, da sveta ne 

dojemamo takega, kakršen je sam po sebi, ampak tako kot ga je doţivel medij opazujočega duha. Zaradi njega se za naš nazor 

dejanski svet deli na subjekt in objekt«.
3
 Zato lahko ugotovimo, da so besedila zelo kompleksne konfiguracije izkušenj in zaznav, ki 

nastajajo s pomočjo figure pripovedovalca kot dela pripovednega sveta. 

Franz Stanzel zato upravičeno ugotavlja, da moramo posredovanje pripovedi razumeti kot njen sestavni del in da enega izmed največjih 

izzivov predstavlja sondiranje pripovedovalca. Pri tem nas zanima, kako avtorju uspeva, da razpršene drobce spomina in svoje aktualne 

izkušnje uredi v novo celoto. To se vedno dogaja s pomočjo fiktivnih pripovedovalcev, ki pa jih vendarle ustvari avtor. Njegova 

zaznamovanost s socialnimi, političnimi in kulturnimi faktorji je zatorej posredno vedno prisotna v literarnem delu. Kajti tudi avtorji in 

avtorice kot deli neke diskurzivne druţbe oz. socialnega sistema, ki je vsekakor tudi del druţbenega sistema, vendar poteka po lastnih 

pogojih – niso nič drugega kot ‚opazovalci’, opazovalca pa moramo po teoriji Radikalnega konstruktivizma vedno razumeti kot konkretno 

sociohistorično instanco, ki deluje v konkretnih empiričnih pogojih. Model resničnosti, ki pri tem nastaja, pa nastaja v zvezi s prav temi 

pogoji. Vse povedano v največji meri velja za pisatelja Draga Graha, ki kot sociohistorična instanca in natančen opazovalec v svojih 

delih izjemno subtilno zrcali duh svojega časa, predvsem pa tudi nekega prostora. Kljub odhodu iz rodnega Prekmurja je ta pokrajina s 

svojimi ljudmi v pisatelju, ki se je na začetku skrival pod psevdonimom Kari Goričanec, odzvanjala in odsevala iz vseh njegovih del. 

Drago Grah se je rodil 12.2.1937 pri Juriju na Goričkem, maturiral v Murski Soboti, študij germanistike in anglistike pa končal na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktoriral je na temo Döblinovega romana Berlin Alexanderplatz. Ţe v času študija je veliko potoval in 

sicer po Nemčiji, Angliji, Švici, Madţarski in še kje. Po študiju je dve leti sluţboval kot novinar pri Pomurskem Vestniku in takrat v 

intervjuju za ta časnik o svojih načrtih dejal: »Sicer pa bi rad delal v domačem Prekmurju«. Kljub temu ga potem ţe leta 1966 kot 

lektorja srečamo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer leta 1968 postane asistent, ob svoji smrti 13.11.1980 pa je bil docent za novejšo 

nemško knjiţevnost.  

Čeprav je Dragu Grahu pero zastalo sredi dela, ko je bil še poln načrtov, je njegova bibliografija izjemno bogata. Bil je plodovit 

prevajalec, znanstvenik a ne nazadnje tudi obetavni pisatelj. Kot tak je pod psevdonimom Kari Goričanec svoje pero preizkušal ţe v 

zgodnjih letih, saj prve objave zasledimo v Mladih potih ţe leta 1954. Poleg objav v revijah Problemi, Sodobnost, Jadro, Hid itd, ki so se 

od takrat vrstile, je izdal tudi tri samostojne publikacije. Leta 1963 potopis Pot in stranpoti, leta 1964 Konec pravljice, v kateri je poleg 

novele z istim naslovom še novela Zorenje na Bajni, leta 1969 pa je izšel roman Deveta nebesa. In če velja, da nas biografija pisatelja 

zanima samo toliko, kolikor so v privatni eksistenci razpoznavni kulturnozgodovinski simptomi, potem lahko ugotovimo, da vsa tri dela 

zrcalijo duh časa in tudi duh nekega okolja. Predvsem pa se zgodovinskost tukaj ne kaţe le kot tema, ampak tudi v strukturnih 

značilnostih del. Zanimiva bi bila vsekakor tudi analiza, ki bi pokazala vzajemno učinkovanje vseh v ţivljenju in v knjiţevnosti določene 

epohe udeleţenih sil. Na tem mestu ţelimo samo nakazati, kako je Prekmurje s svojimi ljudmi dobivalo vedno večji pomen v treh 

samostojnih publikacijah Draga Graha.  

»Biti sam – to prinese kazen.«
4
 je Drago Grah v Poti in stranpoteh citiral Kafko. To je bilo očitno tudi njegovo vodilo, saj je svoje mesto 

vedno videl med ljudmi in nenehno navezoval nove stike ter raziskoval človeško pokrajino, upajoč: »Nekoč se bodo vendarle morale 

sesuti okostenele pregrade med ljudstvi –.«
5
 Njegova dela so namreč nedvomno tudi rezultat številnih popotovanj, na katerih sam ni 

ugotavljal le, da se mu je »kvalitativno premaknila notranja bit,«
6
 ampak sta se mu na njih čedalje bolj izrisovala tudi podoba in pomen 

domače pokrajine:»Nikar, da bi bilo treba prebroditi polovico sveta, preden se morda navzameš naprednega svetovljanstva.«
7
 Drago 

Grah ni prepotoval samo velikega dela Evrope, ampak je prav tako strastno taval po literarnih svetovih in budno spremljal različna 

ţivljenjska pota, predvsem malega človeka in ţe zelo zgodaj našel svojo veliko temo, katero je novinar, ki nastopa kot pripovedovalec v 

romanu Deveta nebesa, tako dolgo iskal, nakazana pa je ţe na prvih straneh Grahovega potopisa: »Pozabimo na tisti 'Duft der groszen, 

weiten Welt'; preprostemu, delovnemu človeku ne more ta duh po teţkih bankovcih ali akcijah pomeniti nikjer na svetu ničesar. Tisto, 

kar ni le dim in privid, so mi vsa nešteta srečanja z najrazličnejšimi malimi ljudmi, so mi preţivete ure ali časi sredi nesvečanih, 

nenabreklih, neponarejenih druţabnih dogodkov, v vsakodnevnem ţivljenjskem toku. Koliko pristnosti in lepote je na svetu, pa se nam 

vendarle tako pogosto neizbeţno zazdi, da je treba oboje ţe kar po diogenovsko iskati!«
8
  

Rdeča nit vseh treh del pisatelja, ki ga je preveval izjemen socialni čut, huda bolečina ob krivicah, ki se dogajajo malemu č loveku in 

subtilno zaznavanje domače pokrajine, je namreč raziskovanje druţbene stvarnosti in preko tega tudi samega sebe, saj v uvodu k Poti 

in stranpotem s podnaslovom Srečanje z zahodom (in s samim seboj) vzklikne: »Človek, saj za tvoje mesto sredi vsega vrveţa gre, za 

tvoj obraz!«
9
 Ţe v Poti in stranpoteh je z Goethejem menil, da človek »ne potuje zgolj, da bi prišel;  

 

                                                           
3
 Käte Friedemann, Die Rolle des Erzählers in der Epik (1910), Darmstadt 1965, 26. Odlomke iz nemških del prevedla VKH.  

4
 Drago Grah, Pot in stranpori (Srečanja z zahodom in samim seboj), Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 13.  

5
 Prav tam, str. 19. 

6
 Prav tam, str. 13. 

7
 Prav tam, str. 19. 

8
 Prav tam. 

9
 Prav tam, str. 7. 
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da ne zaznava zgolj mehanično sveta, s katerim se srečuje, ampak da lahko – temu pa je vzrok prav ta tujina – kriţari tudi po lastnem 

svetu in da utegne pri tem naleteti na področja, ki jih poprej ni niti slutil.«
10

  

Izhodišče potopisa je tritedensko bivanje s še osemnajstimi drugimi prostovoljci v delovnem campu, organiziranem v okviru UNESCA v 

Zahodni Nemčiji. Toda kaj hitro bralec ugotovi, da pripovedovalcu tuja pokrajina, ki pa močno spominja na »našo Panonsko niţino«
11

 

mednarodna sestava sogovornikov, s katerimi veliko diskutira prav o druţbenih vprašanjih takratnega časa, in številna imena svetovne 

knjiţevnosti od Goetheja, Heineja, Kafke pa številni citati v nemščini, angleščini, francoščini rabijo kot folija, na kateri preučuje svoje 

mesto v svetu, predvsem pa mora različnim ljudem razlagati svoje poglede in ugotavlja, »kolikšna napetost je vselej med zemljani, ki so 

vzrasli iz različnih druţbenih okolij.«
12

  

Po vsem povedanem se zdi samo po sebi umevno, da se Grahovo leposlovje odvija v domači prekmurski pokrajini, kar so ţe ob izidu 

novel Konec pravljice vedno izpostavili tudi recenzenti.
13

 Evald Flisar je ugotovil: »Grah je tipični Prekmurec, zato izvira vsa lirična 

vznesenost njegove proze iz pejsaţev rodne pokrajine, njegova zamišljena melanholija, ki pa premore veliko vedrine, je strnjena z 

elementarnim občutjem prekmurskega človeka…«
14

 Vili Vuk je v Večeru v članku z naslovom Mariborski bestsellerji: Kranjec, Grah, 

Tolstoj pisal o bestselerjih v knjigarni Mladinska knjiga v Mariboru in ob tem ugotovil, da je v obeh novelah njun avtor »upodobil mlade 

ljudi svoje pokrajine, njihove probleme in njihove zablode.«
15

 Matjaţ Kmecl govori o nostalgično melanholičnih popisih prekmurskega 

pejsaţa in ugotovi: »Pisateljev namen z obema novelama je potemtakem razmeroma jasen: slediti po metodah klasične realistične 

knjiţevnosti usodam iz rodnega kraja in jih obenem osmišljevati v poetični privrţenosti mehki in ljubeči podobi rojstne zemlje,«
16

 posebej 

pa je to privrţenost izpostavil Ignac Kamenik, ki je uvidel Grahovo navezanost na domačo pokrajino in slutil, da nakazani problemi v 

prvih dveh novelah, a tudi ţe v prejšnjih revijalnih objavah, ne bodo ostali osamljeni: »Ta problem – usoda Pomurja – ki ga je avtor 

načel v tem tekstu skorajda obrobno, v zvezi s svojim lastnim delom in se ga beţno dotaknil ţe v humoreski Na borovon gostüvanji (NS 

1961), še vedno čaka na svojega oblikovalca.  

Drago Grah je, kot ugotavljajo nekateri kritiki, tipičen Prekmurec. Svoje trditve opirajo predvsem na njegovo intimno navezanost na 

prekmursko krajino, na njene ljudi in na pejsaţe iz nje. Kolik deleţ ima pravzaprav prekmurska krajina v Grahovem delu? Očitno je, da 

sta obe pričujoči noveli krajevno determinirani v njej. Sicer pa je videti, da Prekmurje le polagoma vdira v Grahovo ustvarjalno delo, da 

pa je zato predvsem v zadnjem času opaziti premik v to smer. V prvih njegovih tekstih se kaţe ta krajina le od daleč, kot nekaj, kar daje 

ljudem, ki prihajajo iz nje, svoj pečat, pa naj se kaţe ta v skritem hrepenenju po njej (Viadukti) ali v občutku nespomaganosti v velikem 

svetu (Značaj). Tudi prekmurski študentje so sezonci v velikem svetu (Viadukti), vendar morajo v svet, da se otresejo svoje majhnosti in 

se uveljavijo (Značaj). Krivica pa je enako boleča tu kot tam (Viadukti: Velik črn madeţ). V Zorenju na Bajni se prvič resno srečamo s 

Prekmurjem in to ne le z njegovimi pejsaţi, temveč s celotno atmosfero, ki se preko likov razlije čez celoten tekst. To je doslej Grahovo 

najbolj samoniklo rastjè. Istočasno, ko se avtorju domača krajina resnično pribliţa, se mu izostrijo tudi njeni problemi, ki so kaj malo 

sentimentalni. Ta krajina terja svoj davek, ki pa mora avtor zanj ugotavljati, da ostane dostikrat nepoplačan (Na borovon gostüvanji).«
17

  

Ţe prva novela Konec pravljice ni le prikaz borbe nasprotij v mladi vaški učiteljici, ki se razdaja okolju in učencem, a se hkrati tudi ne 

more upreti ljubezenskim vzgibom, ampak prav tako slikovit prikaz prekmurske pokrajine in ţivljenja na vasi, od vaških posebneţev, do 

kmečkih opravil in običajev, do kresovanja, otvoritve nove šole in senoţeč, v ritmu katerih mlada učiteljica diha in ki ji dajejo moč in 

navdih za ljubezen. Konec pravljice, ki jo gradi skupaj s svojimi učenci, pa je kljub vsemu zanosu tragičen, saj koči, v kateri je zaspala, 

pretijo ognjeni zublji. »Ogrodje novele je ljubezenska zgodba dveh mladih ljudi – Barice in Braneta. Vendar tu ne gre zgolj za neko 

dogajanje, ki bi se v nekem loku razpelo od začetka do konca. V Barici pride namreč do notranjega konflikta, ki se tu pa tam pokaţe tudi 

zunanje v odnosih med ljubimcema.«
18

 Grah pa se ţe v tej noveli pokaţe kot ubesedovalec nekega čas in nekega prostora: »Novela je 

časovno natančno opredeljena. Zajeta je iz sodobnega ţivljenja in sicer iz časa okrog leta 1950, kar lahko sklepamo med drugim tudi po 

miličnikih, ki jih je v tem času prišlo precej k nam iz juţnih predelov naše drţave, po kozaračkem kolu, ki so ga takrat radi plesali, 

nadalje po zadrugah, ki so v tistem času močno zaţivele. 

Zgodba se dogaja na Goričkem v Prekmurju. 'Bajna' je izmišljen, vendar razločno spoznaven ambient Goričkega. (Naj mimogrede 

omenim, da prebivalci imenujejo del vasi Grad 'Bajna' in to prav tisti del, po katerem se pisatelj najraje sprehaja, ko prihaja domov. 

Morda mu je to ime tudi zaradi tega tako pri srcu), kar nam potrjujejo lokalizmi, folklora, ki je v Prekmurju zalo ohranjena, in sama 

pokrajina.«
19

 

Tudi druga novela Zorenje na Bajni je zasidrana v domači prekmurski pokrajini in kot ugotavlja Matjaţ Kmecl »zasnovana na erotiki in 

podaljšana v razumsko, razmišljajoče območje« (Kmecl) Vsebuje neţne lirske retrospekcije ter doţivljanja narave in je po mnenju 

kritikov bolj enotna, in bolj lirično kot epsko ubeseduje prebujanje mladega človeka, njegove blodnje, hrepenenja in fantazije ob 

odkrivanju drugega spola. 

Noveli sta napisani v zelo izbranem jeziku, ki ga bogatijo le redki narečni izrazi, prekmursko dušo pa je začutiti tudi iz pesmi, ki jih otroci 

prepevajo. Ne bo mi več rasla, Marko skače.  

                                                           
10

 Prav tam, str. 15. 
11

 Prav tam. 
12

 Prav tam, str. 51. 
13

 Novela je bila zelo dobro sprejeta med recenzenti, a tudi v akademskih krogih, saj jo je na primer prof. Alenka Glazer na Pedagoški 
akademiji Maribor uvrstila na seznam tem za seminarske naloge, Anica Kondrič pa je potem, ob izčrpnih konzultacijah z avtorjem 
samim, izdelala precej natančno in obseţno študijo, ki jo citiramo v nadaljevanju, priloţila pa ji je tudi avtorjev rokopis z dne 25.3.1968 in 
fotografijo avtorja pred njegovo rojstno hišo.  
Zahvaljujem se prof. Alenki Glazer in gospe Juditi Ladič, ki je po namigu prof. Glazerjeve seminarsko nalogo in dragocen priloţen 
rokopis ter fotografijo po tolikih letih našla v depoju Pedagoške fakultete. 
14

 Evald Flisar, Nemirna srečanja s preteklostjo, v: Večer, 19.11 1964, str. 8. 
15

 Vili Vuk, Mariborski bestsellerji: Kranjec, Grah, Tolstoj, v: Večer, 20.10 1964, str. 8.  
16

 Matjaţ Kmecl, Drago Grah: Konec pravljice, v: Delo, 12.11. 1964, str. 5. 
17

 Ignac Kamenik, Srečanje z Dragom Grahom, v: Dialogi, št. 1-2, 1965, str. 63-65, tukaj str. 64/65.  
18

 Anica Kondrič, Drago Grah: Konec pravljice, seminarska naloga, 17.12.1969, str. 3. 
19

 Prav tam, str. 8/9. 
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A če učiteljica v tem delu otroke še posvari: »Stojte! Zakaj tako zavijate? Travica ni 'zeleejna', ampak zelena,«
20

 potem je v romanu 

Deveta nebesa ta lahko ţe tudi zelejna, saj pisatelj prav z uporabo narečnih izrazov in ponekod celih stavkov, nakazuje različne 

pripovedne niti in njihov pomen v romanu. Narečni izrazi so povsem utemeljeni, saj gre za preproste kmečke ljudi, ki vse doţivljajo v 

dialektu in njihova pravilna govorica gotovo ne izzveni prepričljivo. Evald Flisar je ţe ob izidu prepoznal visoko vrednost teh izrazov za 

samo strukturo dela: »Zelo učinkuje Grah s svojimi izrazi, ki jih je posrečeno izbral iz prekmurskega narečja in jih največkrat uporablja v 

ustaljenih domačih frazah (mlajšece, brcko, odšošnjal, deklička in podobno). Vse te besede vzbujajo videz skovank, vendar to še zdaleč 

niso. So pa zelo onomatopoetične.«
21

  

Ob romanu Deveta nebesa je tudi Marko Murovec poudaril prav Grahovo jezikovno izbrušenost: »Jezik je izoblikovan v smiselno 

funkcijo ţivljenjske resničnosti junakov, ki ga uporabljajo, je oznanilo in poglavitni izraz njegove socialne, psihološke, intelektualne in 

etične situacije. Izraznost jezika, njegova ljudska barvitost in številni v naši prozi še neuporabljeni besedni sklopi poudarjajo svojevrstni 

realizem Grahove proze.«
22

  

Roman Deveta nebesa, ki ga je Joţe Šifrer ob izidu označil kot zanimivega, aktualnega in močno angaţiranega, Marko Murovec pa ga 

zaradi nove tematike, stilne posebnosti, svojevrstnosti in sveţine jezika, modernega izraza in dramatične pretresljivosti miselno etičnih 

sporočil uvrstil »med najboljša dela sodobne slovenske proze«,
23

 tematizira v Prekmurju še danes ne neaktualno temo sezonstva in 

vseh z njim povezanih tegob, od beganja za kruhom, domotoţja, do razbitja druţine in še potencirane razdvojenosti človeka, predvsem 

pa je tudi zelo jasno, da so pisatelja spodbudile očitne anomalije v navidez pravični socialistični druţbi. Tako kot večina kritikov, ki je 

roman pozitivno sprejela,
24

 je tudi Marija Švajncer, vrednost roman videla v »vsebinski zaostritvi človeških in ţivljenjskih vprašanj«
25

 

takratnega časa. Z rahlim moralnim impulzom Grah namreč prikazuje razčlovečenje človeka. Priča o humanem angaţmaju pisatelja, ki 

kaţe nasprotja nekega časa z vidika zagovornikov religije, krščanskega individualizma na eni strani ter socialno angaţiranost in vero v 

pravičnost na zemlji brez posredovanja boga - a tudi ljudi, ki to vero v pravičnost v njenem imenu brezvestno izkoriščajo. Osrednja tema 

romana je pravzaprav socialistični druţbeni sistem z vsemi svojimi prednostmi, predvsem pa tudi s korumpiranimi posamezniki, ki jih 

pisatelj močno obsoja: »Kot bi se pisatelj zavestno namenil, da bo kdaj kot Cankarjev Jerman zavihtel bič in pokazal na vse temeljne 

anomalije našega sveta ter izbruhal vse tisto, kar se je ţe dolgo nabiralo v njem.«
26

 Šifrer pa se potem vseeno vpraša, če ni ta revolt le 

revolt kot tak, ki je trenutno aktualen in literarno sodoben?«
27

 Očitno je šlo za temo, ki se je pisatelji postopno več niso bali, saj Vili Vuk 

piše, da je prišel do izraza v Hadţičevem filmu Protest. 

Opirajoč se na vsebinsko in predvsem svetovnonazorsko plat romana, nikakor ne smemo pozabiti na njegovo zgradbo, saj šele 

strukturna analiza pokaţe, da ne gre za konvencionalno, klišejsko prikazovanje 'resničnosti'. Pisatelj ne pripoveduje linearno, ampak 

sledimo kompleksni epski strukturi v analitični tehniki. Na začetku je priučeni prekmurski zidar Jurij Vukajč z večeslavske Bajne, ki je več 

let preţivel na sezonskem delu v Ljubljani in nekaj časa v Nemčiji, mrtev. Retrospektivno, v devetih poglavjih, v devetih nebesih, ali 

morda celo v »devetih stopnjah rasti Vukajčeve zavesti«
28

 pa pisatelj potem razkriva razplet zgodbe, v kateri je Vukajč, tipizirani junak 

svojega časa, padel v kremplje dveh direktorjev - Polaka in Bajuka. Polak ga izkorišča za lasten vzpon, saj ga kot vzornega delavca 

najprej prepriča za vstop v partijo, za deklamacijo ob otvoritvi spominske plošče in za nastop na štafeti mladosti, hkrati ga kot poceni 

delovno silo ponudi Bajuku, ki si gradi vikend. Ta se okorišča najprej z devizami njegove ţene na sezonskem delu v Avstriji, potem pa z 

njegovimi iz Hamburga. Istočasno se kaţeta Polak in Bajuk kot dva dobrotnika, ki mu bosta pomagala sezidati novo hišo, sta pa 

negativna junaka, ki pustita, da drugi namesto njiju trpijo, a jima mehanizmi moči čedalje bolj polzijo iz rok, dokler sama ne postaneta 

ţrtvi lastne reţije. Ko Vukajč uvidi, kaj se dogaja, se poda v pošteni boj, na katerem pa omaga, ker sprevidi, da je ostal sam, da so ga 

zapustili skoraj vsi, na katere je računal. V svoji nemoči na koncu zaţge izkoriščevalčev avto, ubije Bajuka in sebe. Polak jo odnese 

brez posledic. Vendar pa se v svojem zanosu Vukajč očitno ne bori proti posameznikom, ki ga izkoriščajo, ampak predvsem proti 

pokvarjenosti, proti »polakovščini in bajukovščini«.
29

 Gre za dve nasprotujoči si sili, ki, kakor ugotavlja Marko Murovec, se na koncu 

romana stopnjujeta do skrajne agresivnosti in »na pojmovnem in prostorskem vrhu svojega napona udarita druga ob drugo in se 

uničita.«
30

 V romanu gre za bistveno več kot le za kritiko političnega stanja, saj pripovedovalec jasno okrca vse nemoralnosti v druţbi: 

od povzpetništva, do prekupčevanja z devizami, z avtomobili itd. in pri tem jasno izraţa svoja stališča. Tako kot pri Heinrichu Böllu, ki ga 

je Grah tudi prevajal, gre za zavzemanje za individualno svobodo proti vsakemu poskusu izkoriščanja. Vukajč je prikazan kot upornik, ki 

zazna vse krivice, ki se mu dogajajo, a je nezmoţen ravnanja, saj ga ovira njegov socialni status. Grah tudi tukaj briljira v svoji 

umetnosti, da navadno ţivljenje opazuje s čustveno zavzetostjo, hkrati pa ga zna prikazati z ironično distanco. 

Prav tako kot v Döblinovem romanu Berlin Alexanderplatz, o katerem je Drago Grah napisal disertacijo, gre tudi tukaj za dobrega, a 

hkrati šibkega človeka, ki ga temne nerazumljive moči in sile drţijo v nenehni odvisnosti, kar na primer lepo simbolizira mistični strah 

pred kačem, ki se kot vodilni motiv vleče skozi cel roman. Vukajč se od Franca Biberkopfa loči le po tem, da ni nedejaven junak, ampak 

se poskuša tem silam upreti, upa na pravičnost druţbe, ki mu bo s pridnim delom omogočila vzpon. Čeprav ni imel moţnosti šolanja, se 

je vendar udejstvoval kot mladinski funkcionar in bil v delovni brigadi. 

Grahova moč je prav na slogovnem in oblikovno kompozicijskem področju, ki ga nedvomno povezuje z Joycejevim in Döblinovim tokom 

zavesti, predvsem pa tudi v besednih strukturah. Vsekakor pa drţi Šifrerjeva trditev, da gre za preveč individualizirano besedo, ki začne 
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izgubljati svoj splošni komunikativni namen in postaja izraz čisto svojskega notranjega stanja, kar pa nikakor ne gre razumeti negativno, 

ampak v smislu avtonomije literarnega dela, ki nenazadnje vendar pomeni oblikovanje jezikovnega materiala tako, da nam nudi estetski 

uţitek. Toda kljub temu »se je pisatelju posrečilo najti takšno pravo izrazno mero, kot jo v sodobnih izraznih eksperimentih redkokdaj 

srečamo. Njegovo izrazje se tedaj harmonično sklada s posebnim ozračjem romana in še daleč ne dela vtisa hotene originalnosti, pač 

pa naravno dopolnjuje Vukajčevo podobo.«
31

  

Vzporedno prikazovanje in neogibno prepletanje dveh nivojev - sedanjosti in preteklosti - Grah manifestira s pomočjo notranjega 

monologa, ki preskoči epsko distanco in neposredno pokaţe dogajanja v protagonistovi zavesti. Tehnika dolgih notranjih monologov, ki 

nenehno asociirajo podobe. Grah se izkaţe kot nekonvencionalen pisatelj tudi s tem, ko v prologu pred vsakim poglavjem svojemu 

pripovedovalcu, novinarju, ki po navadi poroča o branjevkah in išče svojo veliko temo, poloţi v usta razmišljanja o lastnem pisanju in 

pravi, da pisatelja ne sme zanimati le preteklost, ampak tudi sedanjost in predvsem, kaj se skriva na spodnji strani z maslom na debelo 

namazanega kruha. O svojih poetološkiv vzgibih pa Drago Grah pisal tudi v pismu Anici Kondrič, ki je nastalo kot del priprave na 

seminarsko nalogo o delu Konec pravljice v okviru slovenske knjiţevnosti leta 1968: »Ko sem pripravljal novelo Konec pravljice, sem si 

prizadeval pisati drugače kot doslej. Hotel sem se pomakniti od bralnih tihih občutij ali od splošnih človeških vprašanj k osrednjim 

problemom naše druţbene vsakdanjosti. Poskušal sem najti lahkotnejšo govorico in bolj razgibano gradnjo: zvonka lirika navsezadnje 

več ni tako zvonka. Če se ponavlja, in zgnetena poglavja utrujajo bralca. 

Takrat je to vsebinsko in artistično iskanje ostalo bolj slutnja, kakor da bi se bil do česa dokopal – danes pa se je iz te slutnje izluščilo 

tako jasno spoznanje, da z nelagodnostjo mislim na vse, kar sem doslej napisal. Človek bi dejal: dolga in naporna je ustvarjalska šola, 

kako dolga in kako naporna je, pa lahko začutiš šele tedaj, ko se ozreš nazaj iz – naslednjega razreda.«
32

 

Grah je v Poti in stranpoteh nekako okrcal Heineja, ki je sicer preţivel veliko časa na otoku Helgoland in tam pisal svoje Popotne slike, 

toda ne o tem otoku, »ker kaj pa je otočič proti Italiji ali pa pogorju Harz?«
33

 Grah pa je bistvene impulze za svoja dela dobival predvsem 

pri svojem malem človeku, v svojem rodnem Prekmurju, kar je njegovemu delu dajalo čisto posebno noto, kritika pa je tudi opazila, »da 

ne beţi po vsi sili od tradicije, ampak skuša opreti prozo na najboljše vzore iz nedavne preteklosti (npr. lirični realizem Miška Kranjca) in 

da noče po vsi sili izpovedati pomembnejše vsebine, kot pa resnično ţivi v njem.«
34

  

Pa vendar v Grahovem primeru kljub regionalizmu ne gre za provincializem, marveč skuša pokazati svojo pokrajino kot paradigmatično. 

Ta pokrajina ni poveličevana, ampak se pisatelj resno ukvarja z ţivljenjskim okoljem, iz katerega je po naključju zrasel, mu pa zato, ker 

jo natančno pozna, ker ve, kako ljudje tam čutijo, ker čuti, da le on njih lahko upravičeno piše in ker jo zna v svojih delih oblikovati kot 

tisti milje, v katerem lahko konkretno opiše univerzalne pojme, kot sta na primer svet ali človek. Istočasno pa ta regionalizem kaţe na 

fragmentarnost sodobnega sveta in na omejenost posameznikovega ţivljenja. Grah s svojimi v Prekmurju postavljenimi kulisami svojih 

del dokazuje, da se da tudi v majhni regiji prikazati univerzalne teme, da se v detajlu da prikazati domače in tudi zelo tuje stvari  

Regionalizem v tem primeru ni provincializem tudi zato, ker Grah regionalne razmere razume le kot moţnost človeške situacije in jih ne 

prikazuje kot edino veljavne. Hkrati pa velja tudi, da provincializem v pejorativnem smislu ni vprašanje snovi, ampak njenega 

oblikovanja, stilnih sredstev, ki jih pisatelj uporablja in nenazadnje pogledov, ki jih pisatelj s pomočjo le-teh posreduje oz. ne posreduje. 

Provinca torej ni geografska kategorija in izraza »'svet' in 'provinca' nista geografski kategoriji, ampak povsod le nasprotujoče si oblike 

socialnega ravnanja in intelektualne gibkosti.”
35

 Razen tega pa moramo regijo vedno razumeti kot strukturni moment besedila.: 

“Regionalnosti v literarnem besedilu, kot njegove podeţelsko-provincialne določenosti, ne moremo nikoli razumeti kot neposredno 

odslikavo regije ali province, marveč je kot specifikacija poetičnega prostora ta najprej strukturni moment besedila in kot taka prevzema 

funkcije, ki jih igra v kompleksnem sestavu znakov literarnega besedila. Prostor predstavlja osnovni element poetičnega prikaza sveta, 

oblikovanja reprezentativnosti resničnosti, kajti prostor kot oblika epske predelave sveta je ena izmed človeških izkušenj. Pojem 

prostora prepleta poetološke danosti z antropološkimi in socialnimi.”
36

 

Na koncu se mi ob vsem razmišljanju o literarnem regionalizmu in odsevu Prekmurja pri Dragu Grahu kar sama od sebe ponuja 

primerjava s švicarsko knjiţevnostjo v nemškem jeziku, kjer je v 60-ih letih 20. stoletja močno prisoten regionalizem, kritiki pa so 

ugotavljali, da literarni regionalizem pomeni pravzaprav tudi neko jasno tendenco, da se pisatelji več ne zanimajo za nacionalno, ampak 

bolj za regionalno, kar ne pomeni, da je ta knjiţevnost omejena, ampak »ostaja regija transparentna; čeprav je prostor omejen, nudi 

moţnost, da prikazuješ velike človeške teme. Zato ne bomo pretiravali, če prav v zadnjem desetletju govorimo 'univerzalnem 

regionalizmu'«.
37

 V delih, v katerih začutimo lokalni kolorit, so videli, da jih tematsko »zanima a-nacionalni humanum,«
38

 pisatelje pa so, 

tako kot moramo nedvomno tudi Draga Graha, označili za »patriote humane kulture,«
39

 ki nas nenehno poskuša izbezati izza zapečka 

in opozarja, da moramo razmišljati o svoji stvarnosti. 

 
 

                                                           
31

 Joţe Šifrer, Drago Grah, Deveta nebesa, v: Sodobnost 1970, št.5., str. 561. 
32

 Rokopis Draga Graha z dne 25.3.1968, ki je bil priloţen k seminarski nalogi Anice Kondrič pri predmetu Slovenska knjiţevnost pri 
prof. Alenki Glazer. 
33

 Drago Grah, Pot in stranpori (Srečanja z zahodom in samim seboj), Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 21. 
34

 Mitja Mejak, Knjiţevna kronika 1964, v: Naši razgledi, 6.2.1965, str. 58. 
35

 Kurt Marti, Die Schweiz und ihre Schriftsteller - die Schriftsteller und ihre Schweiz. Zürich: EVZ-Verlag 1966, str 79. 
36

 Norbert Mecklenburg, Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman, Königstein/Ts.: Athenäum 1986, str.31. 
37

 Elsbeth Pulver, Als es noch Grenzen gab. Zur Literatur der deutschen Schweiz seit 1970. In: Acker, Robert und Burkhard, Marianne 
(Hg.). Blick auf die Schweiz. Zur Frage der Eigenständigkeit der Schweizer Literatur seit 1970. (Amsterdamer Beiträge zur neueren 
Germanistik 22(1987)) Amsterdam: Rodopi: 1987, str. 1-42, tukaj str. 9. 
38

 Kurt Marti, Die Schweiz und ihre Schriftsteller - die Schriftsteller und ihre Schweiz. Zürich: EVZ-Verlag 1966, str. 82. 
39

 Prav tam, str. 83. 



 

18 

NOVE TEHNOLOGIJE V REHABILITACIJI GIBALNO MOTENIH OSEB 
 

Imre CIKAJLO 
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, Slovenia 

 
 

POVZETEK 
Bolezni ali poškodbe, najpogosteje kot posledica prometnih ali drugih nesreč v številnih primerih človeku začasno ali celo trajno 

odvzamejo motorične zmoţnosti. Veliki večini so pri restavraciji gibalnih sposobnosti, kakor tudi rehabilitaciji in ponovnem vračanju v 

druţbo v pomoč rehabilitacijski centri in posebne inštitucije. V teh inštitucijah je vse več uvajanja novih tehnologij in pristopov bodisi za 

analizo ali restavracijo gibov, preteţno hoje. V prispevku so predstavljeni raziskovalno-razvojni doseţki izbranih tujih in domačih 

inštitucij. Nekateri med njimi so si ali si še utirajo pot v klinično prakso, vse več pa je tudi zanimanja za enostavne in učinkovite rešitve s 

strani rehabilitacijsko-zdraviliških centrov v tujini. 

  

1. UVOD 
Pri boleznih ali nesrečah, katerih posledica je najpogosteje prizadetost motoričnih zmoţnosti posameznika, so ţe pred davnimi časi 

poskušali pomagati na različne načine. Iz prvih organiziranih poskusov pomoči so nastali rehabilitacijski centri, v katerih je usposobljeno 

osebje s pomočjo znanja in pripomočkov veliko prispevalo k restavraciji motoričnih zmoţnosti posameznika. Seveda je na tem mestu 

potrebno ločiti med zmanjšano motoriko, ki je posledica delne ali popolne izgube uda, poškodbe mišičnoskeletnega sistema ali 

poškodbe centralnega ţivčnega sistema. Posledica slednjega je lahko zelo kompleksna motnja motoričnih funkcij posameznika, ki jo je 

hkrati tudi teţko identificirati. Uspešna identifikacija vzroka gibalne motnje pa je ključ do uspešne rehabilitacije.  

Skladno z razvojem svetovne tehnologije so se razvijali tudi diagnostični in terapevtski pristopi. Nove metode, ki temeljijo na znanjih iz 

mehanike, biomehanike [1], nevrofiziologije in drugih, s pomočjo sodobne računalniško podprte tehnologije omogočajo ponovljive in 

objektivne diagnostične prijeme, kakor tudi terapevtske metode. Pri hoji sodi med najsodobnejše pristope v kineziologiji uporaba 

optičnih merilnih sistemov (Vicon, UK, slika 1) v kombinaciji z elektromiografijo. Med raziskovalno-terapevtskimi pristopi so zelo 

uveljavljeni robotski sistemi za ponovno učenje motoričnih funkcij pri hoji kot so švicarski Lokomat [1] in nemški GaitTrainer [3], medtem 

ko so pristopi osnovani na funkcionalni električni stimulaciji Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. (slika 2B) cenejši in 

nekaterim rehabilitacijskim ustanovam bolj domači. Med diagnostično-raziskovalnimi metodami pri osebah s teţavami pri ravnoteţju so 

se poleg metod in naprav razvitih v ZDA uveljavile tudi metode, ki so plod domačega znanja v sodelovanju s tujimi raziskovalnimi 

inštitucijami [4],[6] (slika 2A) in z nemškim podjetjem medica Medizintechnik GmbH, ki je napravo za trening ravnoteţja izdelala in jo tudi 

trţi. Plod domačega znanja je tudi sistem za analizo in trening prijemanja [5], ki je tudi na dobri poti do trţnega izdelka (v preprostejši 

različici bo verjetno izdelan v IskraMedical d.o.o.) 

Namen prispevka je povdariti pomen tehnologije, ki vedno bolj prodira na vsa področja in daje še večji povdarek interdisciplinarnemu 

povezovanju in s tem hitrejši razvoj, kar prinaša v končni fazi največ koristi prav uporabniku storitev. 

 

2. METODOLOGIJA IN REZULTATI 
Kineziologija in biomehanika dobivata z razvojem tehnologije vedno večji pomen, saj postaja reševanje zapletenih differencialnih enačb 

visokih redov hitrejše. Tovrstna znanja so v kombinaciji s sodobnimi sistemi za določanje poloţaja lahko v izredno pomoč raziskovalcem 

na različnih področjih ali konkretno nevrologom, fiziatrom, ortopedom in drugim v zdravstvu, ko sprejemajo pomembne odločitve v zvezi 

s svojimi pacienti. S sodelavci pri svojem delu uporabljamo brezkontaktni sistem Vicon (Oxford Metrics Ltd., VB) za merjenje pozicije in 

orientacije, osnovan na infrardečih kamerah, ki zaznavajo odboj infrardeče svetlobe na markerjih. Majhne markerje lahko namestimo na 

telo in s pomočjo kinematike določimo trajektorije posameznih sklepov in goniograme (slika 1). V kolikor hkrati merimo tudi reakcijske 

sile in navore, lahko z uporabo kinematike in dinamičnih enačb (npr. Newton-Euler, Lagrange...) določimo tudi momente in moč v 

sklepih. Kinematične in kinetične veličine niso namenjene le raziskovalni dejavnosti, kot so izračuni energijske učinkovitosti ali optimalno 

vstajanje in hoja, temveč si z njimi pomagamo pri ugotavljanju primarnih vzrokov motenj motoričnih funkcij pri hoji.  

Rezultat obseţnih študij stoje, stabilnosti in ohranjanja ravnoteţja [4] je bila naprava za trening ravnoteţja BalanceTrainer, ki pa z 

nadaljevanjem dobiva tudi funkcijo diagnostične naprave za merjenje posturalnih odzivov [6]. Osebo, ki stoji v okvirju naprave (slika 2A), 

varuje pred padcem nazaj varnostni pas. Naprava ima dve prostostni stopnji gibanja v transverzalni ravnini, njeno gibanje pa omejuje 

prenastavljena trdnost vzmeti. Hkrati elektromotorji nudijo moţnost naključnih perturbacij v 8 smereh, v katerih je padec pri osebah z 

nevrološkimi motnjami najverjetnejši. Oseba stoji z vsako nogo na pritiskovni plošči (AMTI Inc., ZDA), ki meri sile in navore v vseh 3 

smereh, ter ima po potrebi pritrjene elektrode za merjenje mišične aktivnosti (EMG) pomembnejših posturalnih mišič. Pri tovrstni metodi 

lahko objektivno ovrednotimo zmoţnosti osebe za vzdrţevanje ravnoteţja pri nepričakovanih motnjah.  

Sisteme za ponovno učenje hoje po poškodbi hrbtenjače in hemiparezi zdruţuje ponovljivost, lastnost, brez katere si učenja ni moč 

predstavljati. Pri sodobni rehabilitaciji, kjer imata glavno vlogo tekoči trak in pomoč fizioterapevtov, tega ni moč zagotoviti. Razvili smo 

sistem za ponovno učenje hoje (slika 2B), ki vsebuje večsenzorni sistem za ocenjevanje kvalitete zamaha, s katerim zagotovimo 

zanesljivo in ponovljivo oceno. Pri osebah z nepopolno poškodbo hrbtenjače, kjer so prizadeti nekateri gibalni sklopi, nam je v veliko 

pomoč pri restavraciji hoje funkcionalna električna stimulacija. S kombinacijo stimulirane in hotene hoje lahko ob podpori senzornega 

sistema doseţemo vzpodbudne rezultate pri rehabilitaciji hoje. Izdelan sistem za re-edukacijo je bil preskušen na pacientu z nepopolno 

poškodbo C4-5 pri hoji na tekočem traku. Pacientova naloga je bila, osredotočiti se na kognitivno informacijo o kvaliteti izvedenega 

zamaha in hoteno izvesti korak. Pri tem mu je bila v pomoč stimulacija, v kolikor je bilo to potrebno, kar je nadzoroval računalnik glede 

na kvaliteto zaporedno izvedenih zamahov. Izkazalo se je, da se je kvaliteta pacientovih zamahov izboljšala na raven, tako da je bila 

podpora električne stimulacije veliko niţja, kakor v začetku Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. 

3. DISKUSIJA 
Predstavljene metode so dober primer uvajanja novih tehnologij in rezultatov znanstvenih raziskav v prakso. Ţal je za tak prenos 

potrebno tudi aktivno sodelovanje okolja, ki tehnologijo prejema, kar vedno ni zagotovljeno. Prodiranje tehnologije je v sfere, kjer so 

varnostni predpisi zelo strogi, velikokrat tudi zelo omejujoči, saj je zagotavljanje varnosti, še posebej v medicini, zelo zahtevno in drago. 

Zato je sodelovanje več institucij še kako pomembno.  

BalanceTrainer sedaj ţe postaja del opreme nekaterih rehabilitacijskih inštitucij, obetamo pa si tudi sodelovanje z rehabilitacijsko-

zdraviliškimi centri, ki ţelijo ponuditi gostom poleg wellness udobja tudi objektivno vrednotenje njihovih gibalnih sposobnosti pred in po 
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terapiji. Seveda se v prihodnosti nadejamo tudi tele-sodelovanja, ko bo nameščeni napravi in pacientu stregel le fizioterapevt, strokovna 

ocena pa bo opravljena v oddaljenem kraju, kamor bo naprava posredovala izmerjene podatke. 

 

 
 

 

Slika 1. Sistem za analizo hoje Vicon (Oxford, Velika Britanija) s pomočjo infrardečih kamer in svetlečih markerjev omogoča zaznavanje 

gibanja. Z uporabo znanj biomehanike in ustrezne programske opreme lahko v Kineziološkem laboratoriju opravimo kinetično in 

kinematično analizo hoje. 

 

 

 

 

Slika 2. A. Študija dinamičnega vzdrţevanja ravnoteţja pri osebah s poškodbo centralnega ţivčnega sistema temelji na merjenju 

posturalnih odzivov na perturbacije generirane s pomočjo računalniško krmiljenih elektromotorjev in naprave za urjenje ravnoteţja. Pri 

tem merimo reakcijske sile in navore ter elektromiografijo izbranih mišičnih skupin. B. Senzorni sistem nameščen na golen osebe sluţi 

za analizo hoje in za regulacijo funkcionalne električne stimulacije pri ponovnem učenju hoje na tekočem traku po nepopolni poškodbi 

hrbtenjače.  
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1. UVOD 

Vprašanja o strokovnih jezikih so imela/imajo pomembno splošno druţbeno razseţnost, tako skozi zgodovino pri oblikovanju strokovnih 

jezikov, zlasti v 19. stoletju, kakor tudi danes, ko se soočamo z nenehno rastjo vedenj in znanj in z zelo intenzivnim širjenjem našega 

besedišča na znanstvenem in strokovnem področju. Ta vprašanja so po drugi strani pomembna tudi zato, ker strokovni jeziki 

predstavljajo tisti tip jezikovnih zvrsti, za katere je najbolj značilno zavestno poseganje vanje, tj. razvijanje terminologije; po vključitvi v 

Evropsko unijo se na tem področju na slovensko znanost prenaša čedalje več nalog v zvezi z jezikovno-tehnološkimi posodobitvami. 

Tretjič pa zato, ker primeri iz zgodovine znanosti potrjujejo nujnost okrepitve interdisciplinarnega sodelovanja, kar opozarja na to, da 

morajo biti oblikovalci in tvorci terminologije pozorni tudi na zahteve in okoliščine jezikovne rabe določene skupnosti. Domači strokovni 

jeziki so tesno povezani z mednarodnimi, tudi naši prednamci so bili večinoma prevzemalci izrazja iz drugih jezikov – s to pomembno 

razliko, da so morali sami izoblikovati funkcijsko zmoţne strokovne jezike, danes pa ţe obstaja kultiviran standardni jezik in obstajajo 

tudi strokovni jeziki, torej jih, razen nekaterih redkih izjem, ni potrebno ustvariti iz nič, ampak pripomoči k temu, da se njihova 

funkcionalna raba ne bi okrnila. Zgodovina znanosti poudarja obdelavo strokovnih jezikov tudi z jezikoslovnega vidika. Vemo, da se 

besede (tudi strokovni izrazi), imena v oţjem smislu lahko pojmujejo kot okamnine preteklosti, skrb za njihovo ohranjanje in razvijanje se 

velikokrat pripisuje jezikoslovcem, seveda v sodelovanju z drugimi strokovnjaki. Danes, v času hitrih in nenehnih sprememb ter 

globalizacije se v zvezi z znanstvenimi disciplinami izpostavljajo tri vidnejše naloge: razvijanje znanosti v maternem jeziku, znanstveno 

in strokovno izobraţevanje ter širjenje znanstvenih in strokovnih vedenj, saj pojem uspešne druţbe predpostavlja strokovno izobraţeno 

delovno silo ter funkcijsko zasičenost strokovnih jezikov v materinščini. Pri oblikovanju strokovne terminologije je imelo uzaveščanje 

vedno pomembno vlogo. To pomeni, da se znanstveniki in strokovnjaki morajo spopasti ne samo z neposrednimi strokovnimi nalogami, 

ampak tudi z jezikovnimi nalogami. Z vidika civilizacijskega razvoja druţbe ima uzaveščanje terminologije dve plati: razumevanje 

(strokovna obdelava) in jezikovno posredovanje, predajanje oz. poučevanje strokovnega jezika, prav pri tem je potrebno posebej 

izpostaviti posredovanje terminov v materinščini, kar v veliki meri olajša prehajanje tega dela besedišča v splošni besedni zaklad. 

Največji izzivi pri nas so danes nedvomno vprašanja podomačenja strokovnih področij, a tudi naloge v zvezi s strokovnim izrazjem v 

manjšinski slovenščini, tj. z njegovim usvajanjem in rabo. 

 

2. STROKOVNI JEZIK IN PREVZEMANJE 

Strokovni jezik (prim. J. Toporišič 1992: 315) je »posebna značilnost jezika po strokah. Vsem strokovnim jezikom je lastno zlasti 

posebno izrazje; to pa se še posebej jasno kaţe pri zdravstvu ali v naravoslovju, ki imata strokovno izrazje deloma celo latinsko, nato v 

večji ali manjši meri le-to prilagojeno slovenščini (npr. gastritis chronica  kronični gastritis). Tudi kemija ima skoraj povsem samosvoje 

besedje v izrazju, prvotno tudi slovanskih, npr kisik za nem. Sauerstoff. Pri nas se trudimo, zlasti v nekaterih strokah, za čim bolj 

podomačeno, tj. na slovenski morfematiki temelječe izrazje, zlasti v jezikoslovju. Tako bi bilo potrebno tudi v gospodarskih in političnih 

ter upravnih strokah, da bi bilo strokovno besedilo laţje razumljivo čim širšim krogom. Vsega seveda ni mogoče posloveniti in tega tudi 

ni treba, če namreč za marsikaj nimamo svojega izraza in ga tudi ni mogoče napraviti (npr. atom, elektron, tangenta, energija), včasih 

pa vendarle (jedrska energija nam. nuklearna energija)«. Najvišja vrsta strokovnega jezika je znanstveni jezik. Znanstveni jezik 

definirajo posebna sredstva, ki so glede na druge jezikovne podsisteme ločijo od splošnih jezikovnih, vsebuje veliko sposojenk, tujk, 

kalkov in citatnih besed. Ena od definicijskih lastnosti znanstvenega jezika je tudi pojmovnost. Ta je na ravni besedišča doseţena s 

kopičenjem terminologije. Terminologija nam pomeni celoto terminov, ki sestavljajo pojmovni sistem določenega znanstvenega področja 

(Felber 1984: 1). Z uporabo terminologije pa je na besediščni ravni doseţena tudi enopomenskost, saj termin izpostavlja natančno 

razmerje s predmetnostjo in izključuje napačno predstavo o njej. Prav enopomenskost znotraj pojmovnega polja določene stroke je ena 

od temeljnih definicijskih lastnosti termina (Felber 1984: 168). Veliko terminov se v slovenščino prevzema iz drugih jezikov, med njimi jih 

je največ iz mednarodnega izrazja. Slovenci le preradi brez potrebe prevzemamo od drugod, s tem zametujemo svoje. Ob še 

ohranjenem svojem pa preradi dajemo prednost prevzetemu, zlasti npr. v novih strokovnih izrazjih, kjer se premalo potrudimo, da bi za 

nove vloge usposobili tiste besede, ki jih ţe imamo, ali da bi delali nove s prevajanjem ali kako drugače (Toporišič 1992: 218). 

 

3. RAZVOJ STROKOVNIH JEZIKOV V KONTEKSTU CIVILIZACIJSKEGA RAZVOJA 

3.1 Pomanjkanje zgodovinskih dokazov nam onemogoča zanesljivo ugotoviti, kdaj in kje so nastali prvi strokovni jeziki, kakor tudi tega 

ne, kdaj in kje so najprej postali pozorni na njihovo specialno naravo. Ni dvoma, da so določene strokovne jezike poznali ne samo 

staroveški Grki in Rimljani, ampak tudi ţe staroveški Egipčani in Kitajci, toda o tem ne obstajajo podatki, v kolikšni meri je bila v njih 

uzaveščena posebnost teh jezikov (Albrecht – Baum 1992). Danes bi ta problem zgodovine znanosti teţko rekonstruirali, toda vsaj 

pribliţno lahko določimo, od kdaj potekajo sistematične raziskave na tem področju. Gre za sorazmerno kratko, malo več 100 let 

obsegajoče obdobje, ki se je začelo ob koncu 19. stoletja, ko se je na posameznih področjih človeške ustvarjalnosti tako močno 

pospešil proces inovacij in posledično kvalitativni razvoj strokovnih jezikov v posameznih deţelah, da bi tako rekoč lahko nastal neke 

vrste jezikovni kaos, če ne bi prišlo do sistematiziranja besedišča, zlasti tistega, ki se nanaša na avantgardno področje človekove 

dejavnosti. Sprva niso čutili potrebe po tem, da bi se s strokovnimi jeziki ukvarjali v »vsej celovitosti«, ampak se je zanimanje osredinjalo 

zgolj na preučevanje terminologije/izrazja, tj. besed in besednih zvez, ki se v strokah dogovorno rabijo kot poimenovanje stvari ali 

pojavov ter njihovih lastnosti (Toporišič 1992 : 69). 
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3.2 V drugi polovici 20. stoletja so postali pozorni tudi še na druge strokovnojezikovne oz. –strokovnobesedilne prvine; k temu sta v 

veliki meri pripomogli glotodidaktika in translatorika. V uporabnikih jezika se je uzavestilo spoznanje, da s strokovnim jezikom ne 

razpolagajo samo tehniška in/ali znanstvena področja, ampak tudi vsa človekova strokovna dejavnost (ustvarjanje). Sčasoma se je 

pokazalo, da imajo posamezni strokovni jeziki zelo dolgo zgodovino. Od tedaj se je o strokovnih jezikih marsikaj razjasnilo, pa smo še 

vendarle daleč od tega, da bi razumeli vse njihove aspekte in funkcije. Lahko rečemo, da smo šele na začetku mnogostranskega 

spoznavanja strokovnih jezikov. Nasprotno pa potekajo mnogo bolj intenzivne raziskave na področju terminologije. Znanost o strokovnih 

jezikih pa se ne more ustvariti zgolj s preprostim raztezanjem meja terminologije. Terminologijo in znanost o strokovnih jezikih je treba 

pojmovati kot dve različni raziskovalni področji. Znanost o strokovnih jezikih je v veliki meri del jezikoslovja, terminologija pa je področje, 

ki le delno sodi v jezikoslovje, v večji meri spada k ustreznim strokovnim področjem. Glavni predmet terminologije tvorijo sicer termini 

kot poimenovanja, toda v enaki meri tudi prek posameznih terminoloških sistemov reprezentirano znanje. Terminološke banke so banke 

strokovnega znanja, strokovne informacije. Sistematiziranje terminologije je torej sistematiziranje tega strokovnega znanja oz. 

strokovnih informacij. 

3.3 Ena najbolj manifestativnih oblik civilizacijskega razvoja človeštva je čedalje bolj prefinjena delitev dela po strokah, katere rezultat je 

pojavitev vedno novih in novih strok, poklicev. Isto stroko predstavljajoča skupina ljudi čez čas ustvari svojevrsten jezik, ki se slej ko prej 

preoblikuje v strokovni jezik. Strokovni jezik je torej taka jezikovna zvrst, ki je značilna za ljudi, ki opravljajo isto delo, dajajoč mu določen 

skupnostni značaj. Od dane skupnosti doseţen civilizacijski razvoj je tem pomembnejši, čim bogatejši je njen strokovnojezikovni zaklad. 

Dodati pa je potrebno tudi to, da o civilizacijskem razvoju neke skupnosti ne priča samo kvantiteta strokovnih jezikov, ampak tudi 

njihovo stanje, tj. njihovo notranje bogastvo, sistem, njihova taksonomija, predvsem pa preciznost oz. eksaktnost leksikalnih prvin 

(terminov). Tudi to ni nepomembno, koliko pripadnikov neke skupnosti pozna ustrezne strokovne jezike in v kolikšni meri so jih zmoţni 

uporabljati pri ustvarjanju lastnih inovacij in/ali pri prevzemanju, adaptiranju tujih. Lahko dodamo še to, da doseţeno raven 

civilizacijskega razvoja ne potrjuje samo preciznost, eksaktnost ter natančna raba razpoloţljivih strokovnih jezikov, ampak v prvi vrsti 

prav tista stopnja preciznosti, specialnosti, ki označuje posamezne vrste dela.  

3.4 Motor civilizacijskega razvoja je bila vedno na konkretnem mestu in v konkretnem času ţiveča konkretna skupnost, a ta ni nekaj 

nespremenljivega. Proces civilizacijskega razvoja v globalni dimenziji zaznamuje poleg stalne aktivnosti tudi na permanentni način 

naraščajoč tempo, ki se kaţe v čedalje hitrejši diferenciaciji, v preoblikovanju človeškega dela, v pojavitvi novih specializacij in strok. 

Posledica tega pojava je čedalje hitrejši razvoj strokovnih jezikov in nenehno bogatenje, širitev njihovega besedišča. Trenutno smo 

lahko priča nenehnega naraščanja novega znanja in posledično tudi naraščanja količine in kakovosti novih produktov. Hkrati s tem 

pojavom čedalje hitreje zastarevajo prejšnji doseţki. Narašča tudi število zaposlenih v znanosti, kar kaţe na določen nivo 

civilizacijskega razvoja neke skupnosti. Telekomunikacijska elektronika npr. zastara ţe v 2-3 letih in skupaj z njo tudi na njej temelječi 

proizvodi. To pa se odraţa v tem, da se v enakem tempu spreminjajo tudi ustrezni strokovni jeziki. Če upoštevamo tudi dejstvo, da 

naravni jeziki vsebujejo 200-300 tisoč besed, povprečni uporabnik jezika pa razpolaga z besediščem iz nekaj tisoč besed, strokovni 

termini pa globalno dosegajo število do 3 milijonov, potem nam postane jasno, s kakšnimi problemi se soočamo v civilizacijski 

komunikaciji. 

3.5 Ugotovitev, da so strokovni jeziki posebni kazalci civilizacijskega razvoja, seveda ne moremo imeti za izčrpen odgovor na vprašanje, 

ki zadeva njihov obstoj. Strokovni jeziki niso nastali zato, da signalizirajo civilizacijski razvoj človeštva in/ali posameznih skupnosti, 

glavni razlog njihovega nastanka in hkrati osnovni smisel njihovega obstajanja je v njihovi funkciji.  

Strokovni jeziki zagotavljajo moţnosti, da smo v procesu civilizacijskega razvoja udeleţeni na ustvarjalen (kreativen, inovativen) način in 

da lahko uporabljamo tudi od drugih ustvarjene civilizacijske dobrine. Drugače rečeno: brez strokovnih jezikov ni mogoče nikakršno 

ustvarjanje inovacij ali njihovo prevzemanje, adaptiranje oz. uporaba. Brez inovacij pa ni razvoja. Obravnavana moţnost pa je z vidika 

dane skupnosti odvisna od razvojne ravni strokovnih jezikov v dani skupnosti, od njihove taksonomije, semantične preciznosti njihovih 

prvi itd. V primeru posameznih pripadnikov skupnosti pa gre za to, na kakšni stopnji poznajo (so usvojili) posamezne strokovne jezike in 

v kolikšni meri so jih zmoţni uporabljati. Kdor ne usvoji ustreznih strokovnih jezikov, ostaja zunaj meja dane stroke, v končni fazi pa tudi 

zunaj civilizacijskega sveta. Posamezne funkcije strokovnih jezikov so pomembne za celotno skupnost. Vsak član sodobne civilne 

druţbe mora poznati ne samo strokovni jezik politike, ampak do določene mere strokovni jezik gospodarske in finančne sfere ter 

različnih uradnih in samoupravnih institucij. K t. i. »za vsakogar pomembnim« strokovnim jezikom spada danes do določene mere tudi 

jezik informacijske in telekomunikacijske elektronike. Do določene mere mora vsakdo poznati tudi strokovni jezik medicine in 

farmakologije. Uporabo novih doseţkov na danih strokovnih področjih v veliki meri oteţuje pomanjkljivo poznavanje ali nepoznavanje 

ustreznih strokovnih jezikov. Njihovo nepoznavanje je pogosto razlog napačnega razumevanja ali sploh nerazumevanja ustreznih 

navodil in nasvetov. 

3.6 Pogoj za populariziranje in spoznavanje posameznih strokovnih jezikov je zagotovljen dostop do, po moţnosti čim več, civilizacijskih 

doseţkov. Včasih pa je pravica dostopa do civilizacijskih dobrin omejena le na ozko druţbeno sfero, kar seveda pomeni oviro za splošni 

razvoj druţbe. Splošno znano je, da se ne more smatrati za strokovnjaka oz. specialista oseba, ki ne obvlada ustreznega strokovnega 

jezika. V današnjem svetu pa ni dovolj poznati samo jezik svoje stroke. Do neke mere moramo poznati tudi druge strokovne jezike. 

Povrh pa so nekateri strokovni jeziki postali splošni, tako jih ni dovolj samo usvojiti, ampak jih je potrebno tudi nenehno aktualizirati. Ţal 

se teh spoznanj in sprememb zavedajo le redki jezikovni načrtovalci. O tem najbolj pričajo šolski izobraţevalni programi, ki so 

napolnjeni z znanjem o minulem svetu in samo v minimalni meri zadevajo prihodnost. O tem, da v današnjem svetu odvijajoče se 

dogodke puščajo ob strani, priča tudi dejstvo, da dajejo prednost takim študijskim in kulturnim teorijam, ki više vrednotijo knjiţevno in 
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zgodovinsko znanje, kot npr. poznavanje tujih jezikov in/ali strokovnih jezikov oz. višje vrednotijo npr. reţiserja, umetnika kot npr. 

informatika ali zdravnika. 

3.7 V obdobju druţbenopolitičnih sprememb in priključitve k Evropski uniji je treba upoštevati tudi dejstvo, da ima vsak sistem, bodisi 

politični, druţbeni, civilni ali javnoupravni svoj strokovni jezik. K vsakemu sistemu spada posebna kultura (hkrati tudi mentalna kultura), 

specifična jezikovna pragmatika, določeni značilni načini izraţanja in argumentiranja ipd. Čim bolj eksaktno definiramo dani sistem, tem 

bolj precizen bo tudi strokovni jezik, ki ta sistem reprezentira. Tako sprememba druţbenopolitičnega sistema kot tudi proces evropske 

integracije nosi v sebi med drugim tudi potrebo po razvijanju oz. adaptiranju posameznih strokovnih jezikov, da bi tudi naprej ustrezali 

pojavljajočim se zahtevam. Drugače rečeno, v interesu doseganja cilja je treba »stare« strokovne jezike in z njimi povezano »staro« 

mentaliteto nadomestiti z »novimi« strokovnimi jeziki in »novo« mentaliteto. Nove strokovne jezike pa je treba najprej ustvariti, jih 

vpeljati v komunikacijski proces in jih sprejeti v čim širšem krogu. Podobno nalogo je treba opraviti tudi glede mentalitete. S pomočjo 

»starih« strokovnih jezikov ni mogoče nobene nove teorije formulirati na adekvaten način, s staro mentaliteto pa ni mogoče v popolnosti 

razumeti nove stvarnosti: v splošnem vsakdanjem jeziku ni mogoče izraziti tega, kar je edino mogoče v strokovnih jezikih. Pomanjkanje 

strokovnih jezikov oz. njihovo pomanjkljivo poznavanje oz. nepoznavanje je lahko razlog različnih manipulacij. Izraţanje novega znanja 

v starem jeziku je tem teţje, čim bolj prefinjena je razlika med novim in starim znanjem ter čim višja je stopnja specializacije, ki označuje 

novo znanje. To se nanaša tudi na prenašanje znanja iz enega v drug jezik, tj. na transkodiranje. Če hočemo prevzeti »tuje« znanje, 

»tuje« sisteme, »tuj« druţbeni red, moramo ustvariti tudi ustrezno kompatibilen strokovni jezik. Če pa ţelimo prevzeto znanje, sistem ali 

druţbeni red promovirati, popularizirati, je treba skupaj z njimi popularizirati tudi z njimi povezan jezik in promovirati tudi adekvatno rabo 

tega jezika. Hkrati je treba izoblikovati in popularizirati tudi novo mentaliteto. Po našem občutku se v Sloveniji nobeden od teh procesov 

ni popolnoma zaključil. S temi problemi se tudi naša politična elita ni znala spopasti. Tako ustrezni strokovni jeziki kot tudi mentaliteta 

večine omenjene elite so primer svojevrstne hibridne tvorbe, tj. svojevrstnega kriţanje starega z novim. To se kaţe npr. v takih izjavah: 

»Prosti trg – da! Toda s pogojem, da bo nadzorovan«. Ali: »Kapitalistični sistem – da! A tak, v katerem ne bo dominiral ne kapital ne 

kapitalist.« 

3.8 Iz obravnavanega lahko sklepamo, da se morata tako glotodidaktika kot tudi translatorika v večji meri kot do zdaj ukvarjati s 

strokovnimi jeziki in da se čedalje bolj pojavlja potreba po glotodidaktiki in translatoriki strokovnih jezikov. Naloga trans latorike je, da 

»reproducira« ustrezne »tuje« strokovne jezike in jih adaptira, glotodidaktika pa mora razširiti svoj vplivanjski krog tako, da bo zajela tudi 

ustrezne matične strokovne jezike. Zaţeleno bi bilo, da bi pouk strokovnih jezikov dobil svoje mesto v šolskih izobraţevalnih programih. 

Zato je potrebno začeti ustrezno predstavljati vednost o pomenu strokovnih jezikov, o njihovi vlogi v razvoju človeške civilizacije, o 

njihovi instrumentalni funkciji; uzaveščati je treba, da usvajanje nobenega znanja ni mogoče brez usvojitve določenega strokovnega 

jezika. Strokovni jeziki se namreč v več pogledih razlikujejo od praktičnosporazumevalnega in umetnostnega jezika, npr. v manjši meri 

vsebujejo metafore, redundanca v njih je manjša itd. Torej vsako strokovno izobraţevanje predpostavlja poučevanje določenega 

strokovnega jezika, njegovo aktivno usvojitev, tj. pridobitev sposobnosti za njegovo aktivno rabo. 

 

4. NAMESTO ZAKLJUČKA 

Strokovni jezik – kot predmet specifičnih raziskav – zahteva uporabo nove metodologije, ker tradicionalne jezikoslovne metode za 

njegovo preučevanje niso zadostne. Trenutno smo priča izoblikovanja lingvistike strokovnih jezikov kot posebne discipline, katere meje, 

raziskovalno področje in metodologija se čedalje jasneje izrisuje. Tako lahko govorimo npr. o leksiki, sintagmatiki, sintaksi, frazeologiji, 

besedilih itd. strokovnih jezikov, lahko pa govorimo tudi o poučevanju strokovnega jezika kot maternega ali kot tujega jezika, lahko 

analiziramo konkretne strokovne jezike ali strokovni jezik na splošno. Torej lahko upravičeno govorimo o posebni znanstveni veji, o 

tehnolingvistiki. Rezultati raziskovalnih poizvedovanj kaţejo tudi na pomembnost slovenskega jezika v druţini evropskih jezikov, hkrati 

pa opozarjajo, da se moramo zavedati (1) svoje druţbene in kulturne identitete, kar je povezano z jezikovno samobitnostjo; (2) pomena 

nenehnega jezikovnega razvoja, s katerim se je mogoče odzivati na evropske ekonomske in tehnološke izzive; (3) pomena razvijanja 

lastnih tehnologij, ki jih mora spremljati tudi domača terminologija, (4) pomena vlaganja sredstev v humanistične raziskovalne projekte, 

saj na podlagi njih spoznavamo jezik in sebe ter se tako bolj samozavestno umeščamo v skupni evropski prostor. 
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RAZVOJ PROIZVODNIH SPOSOBNOSTI V INDUSTRIJSKIH GROZDIH – 
PRIMER SLOVENSKI AVTOMOBILSKI GROZD GIZ ACS 

 
Tatjana FULDER 

Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona  
 

Industrijski grozdi so aktualen koncept mreţnega povezovanja, ki je uveljavljen tudi v slovenskem gospodarskem prostoru, hkrati pa predstavljajo 
tudi nove izzive za raziskovanje na področju proizvodnega menedţmenta. Raziskani so ţe vzroki in namen nastanka industrijskih grozdov, zelo 
malo pa je raziskav, ki bi pojasnjevale strateške posledice povezovanja. Zato prispevek obravnava proces razvoja proizvodnih sposobnosti, ki 
smo ga preučevali v industrijskih grozdih, s pomočjo metodologije študije primerov.  
 
1. UVOD 
Poslovno sodelovanje današnjega časa ni več ujeto v konvencionalno zvezo med dvema podjetjema, kot so na primer kapitalsko povezovanje ali 
marketinški sporazumi. Danes se podjetja povezujejo zaradi skupnih namenov, kar posledično predstavlja neko novo obliko tekmovanja ene 
skupine podjetij napram drugi. Kakor koli te skupine imenujemo, ali so to mreţe, grozdi, virtualna podjetja, so le-te sestavljene iz podjetij 
zdruţenih v sodelovanju, ki je preraslo okvire enega podjetja. 
Industrijski grozdi so zaradi priloţnosti, ki jim podjetjem nudijo, aktualen koncept povezovanja, ki je razširjen tako v svetovnem gospodarskem 
prostoru in tudi v Sloveniji, zaradi tega pa tudi za znanstveno preučevanje. Zato ne preseneča dejstvo, da se raziskovanje na področju 
proizvodnega menedţmenta na eni strani vse bolj usmerja na raziskovanje industrijskih grozdov, po drugi strani pa tudi v raziskovanje 
proizvodnih sposobnosti s perspektive Teorije proizvodnih virov (angl. Resource-Based View), v smislu pojasnjevanja doseganja konkurenčnih 
prednosti tovrstnih mreţnih organizacij.  
Večina raziskav na področju teorije proizvodnih virov se ukvarja predvsem s samim definiranjem ter prepoznavanjem sposobnosti ter njihovim 
vplivom na specifične vire podjetja, v primerjavi s tem pa najdemo zelo malo raziskav, ki bi obravnavale, zakaj se sposobnosti oziroma najboljše 
prakse dejansko razvijajo, kako se razvijajo in vzroke njihovega razvoja. Zaradi intenzivne rasti najrazličnejših oblik mreţnih organizacij, pa 
zasledimo ţe nekaj poskusov uporabe Teorije proizvodnih virov pri preučevanju mreţnih organizacij, pri čemer se le-ta uporablja predvsem za 
razumevanje oblikovanja in upravljanja mreţnih organizacij. Neraziskano ostaja tako vprašanje, kako se proizvodne sposobnosti razvijajo v 
mreţnih organizacijah oziroma kako le-te vplivajo na njihov razvoj. Na to vprašanje smo poskušali odgovoriti z raziskavo, predstavljeno v tem 
prispevku. 
 
2. TEORETIČNO OZADJE  
Teorija proizvodnih virov predstavlja vplivno teoretično ogrodje za razumevanje, kako se doseţe konkurenčna prednost znotraj podjetja ter kako 
se le-ta vzdrţuje oziroma ohranja [1, 2]. Bistvo teorije proizvodnih virov se kaţe v trditvi, da je konkurenčni poloţaj podjetja definiran s skupkom 
edinstvenih virov in sposobnosti ter odnosov med njimi [3]. Podjetja, ki so sposobna akumulirati vire in sposobnosti, ki so vredni, nezamenljivi in 
teţko posnemljivi, bodo dosegla konkurenčno prednost v primerjavi s konkurenčnimi podjetji [1, 4]. Spremembo na področju teorije proizvodnih 
virov pa predstavlja pristop dinamičnih sposobnosti, kjer gre za premik iz statičnih specifičnih virov podjetja v proces razvoja sposobnosti [5]. V 
literaturi zasledimo malo raziskav, ki bi pojasnjevale logiko in dinamiko procesa razvoja sposobnosti. V splošnem namreč velja, da podjetja ''ţe 
nekako'' razvijajo sposobnosti skozi čas. Nedavno pa so se raziskave ţe nekoliko preusmerile v raziskovanje, kako sposobnosti nastanejo, se 
razvijajo in spreminjajo skozi čas [6].  
V zadnjem času se na tem področju kaţejo ţe nekateri zanimivi poskusi uporabe teorije proizvodnih virov pri obravnavanju različnih oblik 
mreţnih organizacij, kamor spadajo tudi industrijski grozdi. Sposobnost mreţne organizacije se razume kot sposobnost, ki ni značilna oziroma 
vezana na eno podjetje v mreţi, ampak predstavlja skupni doprinos h koordiniranju in učenju [7]. Sposobnost mreţne organizacije se razlaga tudi 
glede na različne ugodnosti oziroma koristi, ki jih imajo sodelujoči v mreţni organizaciji, kar pomeni individualne in skupne koristi [8]. Sposobnost 
mreţne organizacije namreč omogoča povezanim podjetjem, da skupaj koristijo lastne sposobnosti z namenom ustvariti nekaj, od česar imajo 
koristi vsi sodelujoči.  
Motivi za raziskavo, predstavljeno v tem prispevku, so izhajali iz ţelje, pojasniti kako se proizvodne sposobnosti razvijajo v industrijskih grozdih, 
ki so kot oblika mreţne organizacije zelo aktualni tako za ljudi iz poslovnega okolja kot za raziskovalce s področja proizvodnega menedţmenta.  

 Gospodarski temelj za obstoj industrijskih grozdov in lokalnih industrij je raziskovalo mnogo avtorjev, pri čemer se kot začetnika omenjata 
Marshall ter Weber [9, 10]. Marshall je izpostavil tri bistvene razlage o nastanku grozdov. Prvič, podjetja se geografsko tesno zdruţujejo iz 
razloga, ker jim to omogoča razvoj specializirane delovne sile, ki je visoko specializirana za specifične namene industrije. Na tak način imajo 
podjetja hiter dostop do tega znanja. Nadalje, ta podjetja lahko zaradi geografske bliţine koristijo ekonomijo obsega pri razvoju novih ali uporabi 
obstoječih tehnologij, ali izkoriščajo ţe obstoječo infrastrukturo. Kot tretje pa lahko rečemo, da geografska bliţina podjetij omogoči učinkoviti 
pretok informacij, znanja in idej.  
Pečat na področju preučevanja industrijskih grozdov pa je zagotovo pustil Porter, ki je s svojim delom opozoril na industrijske grozde kot na 
močne spodbujevalnike gospodarskega razvoja [11]. Isti avtor trdi, da so: …grozdi geografske koncentracije medsebojno povezanih podjetij, 
specializiranih dobaviteljev, storitvenih organizacij, podjetij v sorodnih industrijah in institucij (univerz, agencij, trgovskih zvez) na določenem 
področju, ki sočasno tekmujejo in sodelujejo. 
Kot lahko razberemo, je koncept grozdov postal zelo zanimiv za raziskovanje na večih področjih znanosti. Pomembnost raziskovanja tovrstnih 
področij potrjujejo tudi najrazličnejši izsledki v literaturi, zato lahko z gotovostjo trdimo, da bo prihodnje raziskovanje na področju proizvodnega 
menedţmenta temeljilo med drugim na vključevanju teorije proizvodnih virov v raziskovanje industrijskih grozdov. Eden izmed ciljev takšnega 
raziskovanja je razvoj temeljnega modela razvoja proizvodnih sposobnosti v industrijskih grozdih, s katerim bi lahko prepoznavali pomembne 
spremenljivke ter njihova medsebojna vplivanja. 
 
3. METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
Raziskava temelji na metodologiji študije primerov. Evolucijska narava procesa razvoja sposobnosti v industrijskih grozdih zahteva longitudinalni 
pristop k raziskovanju. Raziskava sledi razvoju procesa v zadnjih štirih letih, kar seveda sovpada s pričetkom razvoja grozdov v Sloveniji. 
Leonard-Barton zagotavlja, da poglobljena longitudinalna študija primera zagotavlja interno veljavnost raziskav [12]. Model, ki je bil razvit v okviru 
raziskave, temelji na podatkih, ki smo jih zbrali v realnem poslovnem okolju posameznih proizvodnih podjetij in drugih organizacij v grozdu. 
Model se je razvijal skozi raziskavo, s kontinuirano interakcijo, analizo in zbiranjem podatkov. Takšen raziskovalni pristop je skušal zmanjšati 
razkol med razvitim modelom in poslovno realnostjo. Izbrani so bili trije primeri – industrijski grozdi - ki so sluţili za pridobivanje podatkov. Ti 
primeri niso bili izbrani naključno, ampak iz teoretičnih razlogov. Izbrani so tako, da omogočajo kar najboljše moţnosti za obravnavanje objekta 
raziskave. Osrednjo študijo primera predstavlja GIZ ACS – Slovenski avtomobilski grozd, ki predstavlja primarno in najbolj poglobljeno študijo 
primera. Druga podporna študija je bil Štajerski avtomobilski grozd AC Styria iz sosednje Avstrije, kot tretji primer pa je sluţil TCS - Slovenski 
orodjarski grozd. Zaradi obseţnosti izvedene raziskave, prispevek obravnava samo Slovenski avtomobilski grozd - GIZ ACS.  
Enoto analize predstavlja razvoj proizvodnih sposobnosti. Za ta proces so značilne kompleksnost, slaba strukturiranost, idiosinkratičnost in 
dinamična historična odvisnost. Ker je proces razvoja sposobnosti specifičen za vsako podjetje, je preučevanje tega pojava še toliko 
kompleksnejše na nivoju grozda, ki s tega stališča predstavlja skupek nekih specifičnih sposobnosti. Izbrana metodologija nam zaradi svoje 
poglobljenosti tako omogoča učinkovito obravnavanje kompleksnosti procesa.  
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Intervjuji, poslovna dokumentacija in opazovanja predstavljajo metode zbiranja podatkov, uporabljenih pri raziskavi. Intervjuji s ključnimi osebami 
v podjetjih so trajali v povprečju uro in pol. Vsi intervjuji so bili posneti. Poslovna dokumentacija in arhivski dokumenti predstavljajo ob intervjujih 
drugi vir podatkov. Uporaba več različnih virov izboljša interno veljavnost raziskave. Za raziskavo je bila pomembna vsa poslovna dokumentacija, 
ki je omogočala spoznavanje kompleksne poslovne stvarnosti, in tista, ki tako kvalitativno kakor tudi kvantitativno podpira podatke, pridobljene z 
intervjuji. V raziskavi so se kot viri uporabljali opisi in rezultati projektov, interni časopisi, časopisni članki in drugi pomembni poslovni dokumenti. 
Analiziranje informacij predstavlja bistvo raziskovalnega procesa induktivnega oblikovanja teorije. Ne gre samo za najteţji del raziskave, ampak 
tudi za njen najbolj ustvarjalen del. Ključni problem pri analizi podatkov je spopad z veliko količino podatkov. Analiza znotraj študije lahko 
pomaga pri tej poplavi podatkov. Cilj je, da dobro razumemo vsak primer kot samostojno entiteto.  
Preden predstavimo rezultate raziskave, si nekoliko poglejmo Slovenski avtomobilski grozd. Zgodba Slovenskega avtomobilskega grozda (GIZ 
ACS) se je začela odvijati leta 2000, ko je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo prvi razpis za izbor pilotskih projektov za razvoj grozdov v 
Sloveniji, pri čemer je šlo za enega izmed ukrepov politike podjetništva in konkurenčnosti. Avtomobilski grozd je bil eden izmed treh pilotskih 
projektov, ki so bili med šestimi prijavljenimi predlogi izbrani na razpisu. Nosilno podjetje, ki je sklenilo pogodbeni odnos z Ministrstvom za 
gospodarstvo, je bil poslovni sistem CIMOS. Na razpisu je podjetje s partnerji opravilo obseţna usklajevanja o prednostnih projektih za razvoj 
kompleksnejših proizvodov in infrastrukture ter obravnavalo formalno pravne in organizacijske rešitve. ACS tako predstavlja gospodarsko 
interesno zdruţenje mehanske in kovinske industrije, električne in elektronske, kemijske, tekstilne in industrije transportnih sredstev ter razvojno-
raziskovalnih institucij in drugih storitvenih podjetij v dobaviteljski verigi, ki ustvarjajo in prodajajo izdelke in storitve za avtomobilsko industrijo. Na 
začetku je bilo v projekt vključenih devet podjetij in tri razvojne raziskovalne institucije. Prva srečanja so potekala v smislu oblikovanja strategije 
ter poslanstva grozda, pri čemer so glede analiz zunanjega in notranjega okolja definirali tudi svojo vizijo. Danes članstvo Slovenskega 
avtomobilskega grozda tvori 43 industrijskih druţb in 7 raziskovalno-razvojnih organizacij, od tega dva samostojna inštituta in pet fakultet. Svojo 
prihodnost vidijo v razvoju ključnih sposobnosti grozda, v močnem podpornem okolju in v zanesljivih nosilcih razvoja grozda. Prav tako lahko 
prve uspehe vrednotijo tudi v številkah. Celotna slovenska avtomobilska dobaviteljska industrija je v letu 2003 proizvedla za okrog 950 milijonov 
evrov sestavnih delov in komponent. Pri tem je izvozila za okrog 800 milijonov evrov, kar je blizu 7,5 % slovenskega izvoza blaga. V letu 2004 pa 
so samo člani ACS, ki imajo skupno 16.500 zaposlenih (50 članov grozda), ustvarili prihodke v vrednosti 1.5 milijarde evrov. V povprečju tako 
izvozijo 80 % svoje proizvodnje. Ustvarjena dodana vrednost na zaposlenega je nad povprečjem predelovalnih dejavnosti in znaša 25.600 evrov 
[13]. Njihovi kupci so proizvajalci vozil in sistemski dobavitelji v EU ( Nemčija 40 %, Francija 21 %, Italija 8 %, Avstrija 6 %, Anglija 6 %, ZDA 4 %, 
Španija 3 %...).  
 
4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
Raziskava nam je postregla z zanimivimi rezultati, pri čemer lahko proces razvoja proizvodnih sposobnosti opišemo s posameznimi stopnjami.  
1. stopnja: Sposobnosti, specifične za podjetja 
To stopnjo razvoja sposobnosti, za katero lahko rečemo, da sovpada s samimi začetki ustanavljanja Slovenskega avtomobilskega grozda, 
zaznamujejo intenzivno spoznavanje podjetij med seboj, razhajanja v razumevanju procesa grozdenja, pomanjkanje izkušenj pri povezovanju ter 
naravnanost podjetij v lastne interese.  
Predstavnik podjetja, vključenega v GIZ ACS, pove: 
Ko smo k projektu pristopali, v bistvu sploh nismo vedeli, v kaj se spuščamo. Na prvih sestankih koordinatorjev smo se spoznavali, prisotno je 
bilo nezaupanje, spraševali smo se, kaj bomo sploh delali, zakaj smo sploh tukaj. Zastavili smo si nekaj začetnih skupnih projektov, poleg 
skupnega informacijskega sistema še skupne dobaviteljske verige, skupno trţenje, skupne razvojno-raziskovalne projekte itn. Srečevali smo se 
enkrat do dvakrat na mesec. Na začetku je bilo očitno, da je bilo vsako podjetje na svoji strani, bili smo zadrţani, saj se v bistvu sploh nismo 
poznali.  
Ta komentar potrjuje ugotovitev, da prva stopnja v razvoju sposobnosti predstavlja zelo konfliktno izkušnjo na samem začetku ustanavljanja 
grozda. Na eni strani imamo projekt ustanavljanja pilotskih grozdov, ki je zelo občutljiv, po drugi strani pa imamo podjetja, ki s tovrstnim delom v 
večini primerov nimajo nobenih izkušenj. Rečemo lahko, da je pomanjkanje določenih sposobnosti zelo oteţilo začetno izvajanje zastavljenih 
projektov, saj so akterji največ časa porabili za usklajevanje, ne pa za konstruktivno delovanje. Vse dejansko kaţe na to, da so bila podjetja na 
začetku daleč narazen, saj gre za sposobnosti, s katerimi podjetja vstopajo v grozd ter so specifične za vsako posamezno podjetje. Te 
sposobnosti so podjetja razvila kot avtonomne poslovne entitete v nekem svojem okolju in niso povezane s procesom grozdenja.  
Zelo različna je tudi stopnja razvitosti določenih sposobnosti, ki so rezultat vlog, ki jih podjetja imajo v dobaviteljski verigi. Na primer, nekatera 
podjetja so ţe razvojni dobavitelji, druga pa samo dobavljajo različne sestavne dele. Zaradi tega podjetja razvijajo ne samo različne vrste 
sposobnosti, ampak je očitna tudi razlika v stopnji razvitosti le-teh. Vso to različnost pa so podjetja v grozdu morala usmeriti v uresničevanje 
skupnih ciljev, če so ţelela slediti zastavljeni viziji, z drugimi besedami, skupni cilji so podjetja začeli siliti v razvoj novih sposobnosti. Podjetja so 
spoznala, da jih čaka še veliko dela predvsem na področjih, na katerih imajo iz preteklosti najmanj izkušenj. Podjetja so se morala začeti učiti 
delati skupaj, za skupne cilje, naučiti so se morala prepoznavati dejanske priloţnosti, ki se jim z grozdenjem ponujajo. Z razvojem teh 
sposobnosti so podjetja dejansko sproţila proces, ki pripelje do uresničevanja zastavljene vizije ter do naslednje stopnje razvoja sposobnosti, ki 
preide s stopnje sposobnosti, specifičnih za posamezna podjetja, na stopnjo sposobnosti izkoriščanja virov.  
2. stopnja: Sposobnosti izkoriščanja virov grozda  
Proces razvoja sposobnosti pride do stopnje, ko lahko ţe prepoznamo sposobnosti, da podjetja znajo izrabljati vire, ki jih grozd ponuja. Da so 
podjetja prešla v to stopnjo, je bil potreben proces, na katerega ni vplivala toliko strokovnost posameznih podjetij, ampak so podjetja dejansko 
morala začeti misliti drugače, širše. To je bil odločilen preskok, da lahko sledijo zastavljeni strategiji. Podjetja so naj tej stopnji spoznala, da je za 
kakršen koli rezultat potrebna aktivnost vseh tistih podjetij, ki v določenih projektih vidijo svoje interese. Na tej stopnji razvoja sposobnosti pa 
poleg samega interesa po koriščenju virov drugih podjetij, prihaja tudi do vse večjega pomena samih slabosti grozdenja in tudi problemov, ki se 
pojavljajo. Na tej stopnji razvoja grozda se namreč podjetja še zmeraj spoznavajo in iščejo medsebojne sinergije. Dejansko gre za nek proces 
razvoja sposobnosti, ki pripelje do tega, da začnejo podjetja prepoznavati nove priloţnosti ter da premostijo začetne zadrţke, ki dejansko izvirajo 
iz nepoznavanja in neizkušenosti na področju medpodjetniškega povezovanja.  
A očitno so podjetja v svojem triletnem delovanju v grozdu dejansko uspela preseči začetne ovire ter vzpostaviti določen enoten nivo 
razumevanja delovanja grozda, saj se v konkretnem delu ţe kaţejo prvi učinki skupnega dela. V prvi številki glasila ACS Novice, lahko na primer 
naštejemo trinajst skupnih projektov na nivoju grozda, ki so se ţe izvedli ali so še v izvajanju, šest prepoznanih potencialnih projektov in en 
izveden projekt na področju deficitarnih tehnologij ter še tri potencialne projekte na področju tehnologij. V tej fazi so se torej člani grozda lotili 
določenih skupnih projektov, od katerih so lahko imeli vsi koristi: projekti vzpostavitve skupnih informacijskih sistemov, projekti vzpostavitve 
skupne baze podatkov, projekti skupnih trţnih nastopov in promocije, projekti upravljanja dobaviteljskih verig, projekti skupne nabave, projekti 
popisa in izmenjave kapacitet, projekti izobraţevanja in usposabljanja (projektne šole, seminarji) in prvi skupni raziskovalno-razvojni projekti. 
Hkrati pa določena podjetja zaradi svoje aktivnosti ter učinkovitega izrabljanja virov in sposobnosti drugih članic ţe opaţajo dvig inovativnosti v 
lastnih podjetjih. 
Predstavnik podjetja, vključenega v GIZ ACS, pove: 
V našo tehnologijo smo prenesli znanje drugega podjetja in s tem dejansko kupcu ponudili izdelek, ki vsebuje neko znanje in izkušnje, ki niso bili 
v celoti razviti v našem podjetju. Osebno menim, da lahko samo v tem projektu pride do štirih ali petih patentov, ki jih še bomo prijavili oziroma so 
ţe v fazi prijavljanja. En patent bomo prijavili skupaj z našim kupcem, kar pomeni, da je zadeva dobra, resna in pomembna tudi zanj.  
Opisani primer in še mnogo drugih, pridobljenih v raziskavi, potrjujejo dejstvo, da so podjetja, ki so v grozdu aktivna, napredovala v razvoju tistih 
sposobnosti, ki bodo podjetjem skupaj omogočile slediti zastavljeni viziji Slovenskega avtomobilskega grozda. Prišli so do stopnje, kjer vzajemno 
učenje ţe kaţe pozitivne rezultate ter do stopnje, kjer so postala podjetja samozavestnejša tako v odnosu do članic grozda kakor tudi v odnosih 
do svojih kupcev. Vendar pot še zdaleč ni zaključena. S stopnjo so samo zgradili temelje za razvoj strateške identitete grozda. 
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Glede na dinamiko razvoja proizvodnih sposobnosti, bi morala le-ta pripeljati do prepoznavanja sposobnosti grozda. Značilnost le-te je, da ni 
omejena na eno podjetje. Sposobnost grozda moramo opazovati s perspektive grozda in pomeni, da podjetja kolektivno izvajajo operacije in 
kreirajo nova znanja, ki jih širijo po celotnem grozdu tako, da imajo skupno korist vsi partnerji v grozdu. Vendar sposobnosti grozda kot strateške 
identitete grozda v primeru GIZ ACS še ne moremo prepoznati. Vemo, da se sposobnosti razvijajo v evolucijskem procesu [14]. Slovenski 
avtomobilski grozd pa je še sorazmerno mladi grozd, okolje, v katerem deluje, še ni popolnoma pripravljeno na tovrstno delovanje, podjetja sama 
so sicer ţe sposobna kolektivno izvajati aktivnosti, vendar se še zmeraj vso pridobljeno znanje ne širi po celotnem grozdu. Še zmeraj je uspeh 
grozda v veliki meri odvisen od aktivnosti podjetij po eni strani, po drugi strani pa je v grozdu še zmeraj veliko neaktivnih članov. Poleg tega pa še 
manjkajo izkušnje predvsem pri koordiniranju projektnega dela, saj se podjetja znotraj projektov še zmeraj teţko organizirajo. Ravno nasprotno 
pa lahko trdimo za primer AC Styria, kjer pa skozi raziskavo sposobnost grozda prepoznamo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sl. 1. Model razvoja proizvodnih sposobnosti podprt s ključnimi viri in dogajanji  
 
5. SKLEPI 
Model razvoja sposobnosti (slika 1), podprt s ključnimi viri in dogajanji, je bil razvit na osnovi podatkov, ki smo jih zbrali skozi raziskavo v realnem 
poslovnem okolju. Model ni naravnan v smislu, da predpisuje kakršnakoli pravila ali usmeritve, ampak je izrazito deskriptivne narave, saj opisuje, 
kako se obravnavani objekt raziskave razvija v svojem poslovnem okolju. 
Model opisuje pojav, ki stalno teče tako v podjetjih kot na nivoju industrijskega grozda, zato smo poskušali z njegovim oblikovanjem 
zagotoviti primerno okolje za njegovo nenehno opazovanje in spremljanje tako s strani menedţerjev kot raziskovalcev. Model je odprt 
in predstavlja izhodišče za nadaljnje še obseţnejše raziskovanje. Hkrati pa predstavlja tudi dobro izhodišče za menedţerje podjetij, ki 
ţelijo svoja podjetja vključiti v industrijske grozde. 
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PRESLIKAVE NA TRIKOTNIH ALGEBRAH 
 

Dominik BENKOVIČ 
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru 

 
POVZETEK 
V doktorski disertaciji so na trikotnih algebrah obravnavani problemi z različnimi preslikavami. Algebra A nad komutativnim kolobarjem C 
se imenuje trikotna algebra, če je izomorfna algebri oblike 










B

MA
, 

kjer sta A in B enotski algebri nad kolobarjem C in je M enotski (A,B)-bimodul. Osnovna primera trikotnih algeber sta zgornje trikotna 
matrična algebra in gnezdna algebra. 
V prvem delu disertacije so na trikotnih algebrah obravnavane komutirajoče sledi bilinearnih preslikav, Liejevi izomorfizmi in bijektivni 

ohranjevalci komutativnosti. Sled bilinearne preslikave je preslikava oblike ),()( xxBxq  , kjer je AAAB :  bilinearna 

preslikava. Sled q je komutirajoča, če zadošča )()( xxqxxq   za vsak Ax . Komutirajoča sled q je standardne oblike, če se 

zapiše kot )()()( 2 xxxxxq    za vsak ,Ax  kjer je )(AZ , )(: AZA  linearna preslikava in 

)(: AZA  sled neke bilinearne preslikave. Glavni namen prvega dela disertacije je poiskati ustrezen razred trikotnih algeber, 

na kateri ima vsaka komutirajoča sled standardno obliko. 
 
Liejev izomorfizem iz algebre A v algebro B je bijektivna linearna preslikava θ, ki zadošča 

)()()()()( xyyxyxxy    za vse ., Ayx   Standardni Liejev izomorfizem je oblike   , kjer je 

BA:  izomorfizem ali negativni antiizomorfizem in )(: BZA  linearna preslikava, ki slika komutatorje v nič. V 

disertaciji je z uporabo komutirajoče sledi bilinearne preslikave dokazano, da imajo ob ustreznih predpostavkah Liejevi izomorfizmi med 
trikotnimi algebrami standardno obliko. 
 

Linearna preslikava BA:  ohranja komutativnost, če iz predpostavke yxxy   sledi )()()()( xyyx    za vse 

., Ayx   Standardni bijektivni ohranjevalec komutativnosti je preslikava oblike )()()( xxx    za vsak ,Ax  kjer je 

)(BZ , BA:  izomorfizem ali antiizomorfizem in )(: BZA  linearna preslikava. V disertaciji so na centralnih 

trikotnih algebrah obravnavane bijektivne linearne preslikave, ki zadoščajo naslednji šibkejši predpostavki od ohranjanja komutativnosti 

)()()()( 22 xxxx    za vsak .Ax  Izkaţe se, da je ob ustreznih predpostavkah vsaka taka preslikava standardni 

ohranjevalec komutativnosti. 
 
Drugi sklop disertacije obravnava jordanske preslikave na trikotnih algebrah. Linearna preslikava Δ, ki slika iz algebre A v A-bimodul M, 

je jordansko odvajanje, če zadošča )()()()()( xyxyyxyxyxxy   za vse ., Ayx   V disertaciji je 

dokazano, da je vsako jordansko odvajanje na trikotni algebri odvajanje. Obravnavano je vprašanje obstoja jordanskega odvajanja iz 

algebre A v A-bimodul M, ki zadošča )()()( xyxyxy   za vse ., Ayx   Take preslikave se imenujejo antiodvajanja. V 

nadaljevanju so obravnavana jordanska odvajanja iz zgornje trikotne matrične algebre v njene bimodule. Izkaţe se, da je vsako 

jordansko odvajanje Δ, ki slika iz algebre )(CTn  v )(CTn -bimodul M, vsota odvajanja d in antiodvajanja δ. Jordanski 

homomorfizem, ki slika iz algebre A v algebro B, je linearna preslikava φ, ki zadošča )()()()()( xyyxyxxy    za 

vse ., Ayx   V disertaciji je obravnavana struktura jordanskih homomorfizmov na algebri zgornje trikotnih matrik. Vsak jordanski 

homomorfizem BCTn )(:  je t.i. presečna vsota homomorfizma BCTn )(:  in antihomomorfizma 

BCTn )(: . 
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ALGORITMI VSEBNOSTI PRI GEOMETRIJSKIH OČRTJIH 
 

Matej GOMBOŠI 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,Univerza v Mariboru 

Z mnogokotniki se pogosto srečamo ob predstavitvi različnih vrst podatkov v računalniku. Predvsem v računalniški geometriji, 
računalniški grafiki in njunih aplikacijah je njihova uporaba razširjena. Primeri so lahko parcele zemljiškega katastra, kjer za predstavitev 
načrta posameznega mesta potrebujemo ogromno mnogokotnikov, ali predstavitve objektov v robotiki, ali elementov v gradbeništvu, 
strojništvu in elektroniki. V nekaterih aplikacijah pa mnogokotniki z ravnimi robovi niso dovolj. Realni objekti namreč za svojo 
predstavitev neredko zahtevajo ukrivljene robove, izmed katerih zelo pogosto najdemo kroţne loke. Takšne mnogokotnike imenujemo 
geometrijska očrtja. Aplikacije, ki bi znale učinkovito obdelovati takšne podatke, bi precej pripomogle k hitrejšemu reševanju nalog. V 
računalniški geometriji iščemo prav algoritme, ki bi hitro in zanesljivo reševali naloge in probleme, ki izhajajo iz realnih potreb 
uporabnikov. 
Med eno poglavitnih operacij nad mnogokotniki spada 
vsekakor vsebnostni test. Ponavadi se vsebnostni test 
izvaja nad mnogokotniki, katerih robovi so samo daljice. 
Ta problem je ţe dalj časa znan in zato tudi obstaja 
precej algoritmov, ki hitro in učinkovito dajo odgovor na 
vprašanje vsebnosti. V doktorski disertaciji smo se 
posvetili različnim vsebnostnim algoritmom, ki delajo 
nad geometrijskimi očrtji, torej mnogokotniki, katerih 
robovi so tudi kroţni loki. Posebnih algoritmov za 
vsebnostne teste nad geometrijskimi očrtji nismo našli. 
Situacija je nekoliko boljša pri vsebnostnih testih nad 
mnogokotniki, katerih robovi so krivulje drugega ali 
višjega reda. Slabost algoritmov v tej skupini je dejstvo, 
da temeljijo na precej zapletenih in zahtevnih 
matematičnih modelih in izračunih. To v končni fazi 
vpliva na hitrost algoritma. Časovna zahtevnost je 
namreč ena poglavitnih lastnosti ob sestavi algoritmov v 
računalniški geometriji, kar je tudi bilo vodilo ob 
nastanku naših algoritmov za geometrijska očrtja. 
Problem vsebnosti obravnavamo iz več zornih kotov. Osnova je algoritem s sekanjem ţarka. Predstavlja preprosto metodo za reševanje 
problema, saj ne uporablja priprave podatkov. Vseeno pa algoritem vsebuje učinkovite teste za določanje presečišč med ţarkom in 
kroţnimi loki, ki so jedro naših algoritmov.  
Osnovni algoritem smo nadgradili z 
enakomerno delitvijo ravnine. S 
pripravo podatkov smo tako dosegli 
veliko izboljšanje hitrosti, ki pride do 
izraza predvsem v primerih, ko 
testiramo večje količine točk nad 
geometrijskim očrtjem. Drugi zorni 
kot predstavljajo algoritmi, ki 
določajo vsebnost netočkovnih 
objektov. V mnogih aplikacijah nas 
zanima poloţaj netočkovnega 
objekta, ki ima določeno dimenzijo. 
Tako smo razvili algoritma za 
določanje poloţaja krogov in 
pravokotnikov v geometrijskem 
očrtju. Kot poseben primer 
vsebnostnih testov obravnavamo 
tudi aproksimativno določanje vsebnosti. V nekaterih realnih aplikacijah ni treba določiti rezultata s 100% gotovostjo. Dovolj je lahko ţe 
dober pribliţek. To lastnost lahko s pridom izkoristimo, da izdelamo še hitrejši algoritem. 
Kar nekaj inţenirskih ved se ukvarja s problemi, pri katerih se soočajo z mnogokotniki v obliki geometrijskega očrtja. V strojništvu 
določamo središčnico poti rezalnika, v robotiki gibanje in doseg roke robota (slika 1), v geografskih informacijskih sistemih določamo 
meje hrupnega področja ali področja onesnaţenja s plini ob cesti ali iščemo meje poplavnega področja (slika 2), v elektroniki za 

predstavitev in analize tiskanega vezja in drugod. Geometrijska 
očrtja so pogosto lahko sestavljena iz nekaj deset ali celo sto 
tisoč robov (kroţnih lokov in daljic), ki pogosto vsebujejo tudi 
luknje. 
Na področju vsebnostnih algoritmov za geometrijska očrtja nismo 
zasledili rešitev. Nekoliko boljša je slika pri mnogokotnikih, 
katerih robovi so parametrične krivulje. Dosedanje rešitve 
problema vsebnosti temeljijo na zahtevnih matematičnih 
predstavitvah in izračunih, kar vpliva na hitrost algoritmov. 
Metode se razlikujejo od metod, predstavljenih v tej disertaciji, 
saj delujejo na splošnih robovih, za razliko od naših metod, ki so 
namenjene in optimizirane posebej za kroţne loke. 
Za mnogokotnike z ravnimi robovi je sekanje ţarka oz. poltraka 
ţe zelo znana klasična metoda za določanje vsebnosti, katere 
uporabo lahko najdemo tudi pri drugih problemih v računalniški 
geometriji in računalniški grafiki. Za ugotavljanje, ali je neka 
točka znotraj ali zunaj geometrijskega očrtja, iz točke t, ki jo 
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Slika 3:  Metoda sekanja ţarka. 

  
Slika 1: Načrt strojnega elementa (levo) in doseg robota (desno), 
predstavljena z geometrijskim očrtjem. 

       
 
Slika 2: Geometrijski očrtji pri analizah GIS. 
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testiramo, pošljemo ţarek in preverimo, kolikokrat seka 
geometrijsko očrtje. Za določitev vsebnosti uporabimo liho-
sodo pravilo (slika 3). To pravi, da če imamo liho število 
presečišč, potem je točka znotraj geometrijskega očrtja, če jih 
je pa sodo število, je točka zunaj geometrijskega očrtja. Za nas 
najbolj pomemben in zanimiv del metode je določitev hitrih 
testov za računanje presečišč med poltrakom in kroţnimi loki. 
Ko se srečamo z velikim številom testnih točk, imamo opraviti z 
večjim računskim zalogajem. Takšni primeri se hitro pojavijo v 
realnih situacijah, kjer imamo zelo veliko število objektov. 
Algoritem sekanja ţarka tej nalogi več ni kos v sprejemljivem 
času. Potrebujemo nekaj hitrejšega. Metoda s pripravo 
podatkov deluje na drugačen način. Izkoristimo lahko dejstvo, 
da testiramo veliko število točk nad istim geometrijskim očrtjem. 
Namesto da bi vse postopke določanja poloţaja za vsako točko 
ponavljali, si informacije o geometrijskem očrtju izračunamo 
vnaprej.  
Ravnino razdelimo na mreţo enako velikih celic. Takšna 
enakomerna delitev ravnine je ena izmed najbolj razširjenih v 
računalniški geometriji in njenih aplikacijah. Tako omejimo 
iskanje geometrijskih objektov samo na del ravnine oz. na 
določeno lokalno okolico. Vsaka celica vsebuje samo tiste 
robove, ki jo prečkajo. V primeru, da celica ne vsebuje 
nobenega roba pomeni, da je v celoti znotraj ali zunaj geometrijskega očrtja. Vsebnost točk, ki padejo v takšne celice, tako določimo 
brez dodatnih računanj. Edini primer, kjer je potrebno dodatno računanje, so celice, ki vsebujejo vsaj en rob geometrijskega očrtja (slika 
4). 
Predstavili smo tudi dve verziji algoritma za vsebnostni test, ki sta prirejeni za aplikacije, kjer ni zahteve po 100% natančnosti. V prvi 
smo aproksimirali kroţne loke, v drugi pa statuse celic v mreţi (slika 5). Oba algoritma tako z neko mero napake ugotovita vsebnost 
točk glede na geometrijsko očrtje. To dejstvo po eni strani pomeni slabost, po drugi strani pa prinaša tudi prednost. Kompromis zaradi 
manjše natančnosti prinaša namreč višjo hitrost. Rezultati so pokazali, da se sprejemljivi natančnosti kljub temu lahko zelo pribliţamo. 
Prva aproksimacija je zamenjava kroţnih lokov v geometrijskem očrtju z ustreznim številom daljic. Potem ko tako dobimo mnogokotnik, 
ki je sestavljen samo iz daljic, lahko ta mnogokotnik spet na enak način postavimo v mreţo enakomerne delitve ravnine. Določanje 
vsebnosti točke poteka sedaj enako kot pri algoritmu s pripravo podatkov. Določimo celico, v katero pade testna točka, in pogledamo 
njen status. 
Edina situacija, ki 
povzroča dodatno 
računanje in tako 
zmanjšuje hitrost 
natančnega algoritma 
nastopi, ko točka pade 
v robno celico. Zaradi 
tega je naša osnovna 
ideja odprava robnih 
celic v originalnem 
očrtju. Nadaljevali 
bomo tam, kjer se je 
aproksimacija kroţnih 
lokov končala in 
aproksimacijo še 
nadgradili. Robne 
celice aproksimiranega 
mnogokotnika bomo 
spremenili v zunanje 
oz. notranje. 
Kriterij za odločitev, ali bo neka celica postala zunanja ali notranja, se skriva v naslednji preprosti ideji: izračunamo ploščino 
mnogokotnika znotraj robne celice in če le-ta pokriva več kot 50% 
celice, jo označimo za notranjo, v nasprotnem primeru pa za zunanjo. S 
polovičnim kriterijem aproksimacije se še najbolj pribliţamo dejanskemu 
stanju mnogokotnika. 
Postopek ugotavljanja vsebnosti točke je sedaj enak tistemu v 
natančnem algoritmu. Za testirano točko najprej izračunamo koordinati 
celice, v katero pade, in pogledamo njen status (barvo). Informacijo o 
vsebnosti vrnemo brez dodatnega računanja v konstantnem času O(1). 
Do sedaj smo obravnavali samo problem vsebnosti točke znotraj 
geometrijskega očrtja. V določenih situacijah je to premalo. S točko 
lahko podamo samo določeno referenčno koordinato objekta, ne 
moremo pa prikazati in upoštevati njegovih dimenzij. Za primer 
vzemimo spet cesto, okoli katere se širi onesnaţenje z izpušnimi plini. 
V tem območju se lahko nahajajo različni objekti, kot so zgradbe, polja 
ali drevesa. Ti objekti seveda niso točkovni, zato je bolj primerno, da jih 
predstavimo netočkovno. V primeru ugotavljanja vsebnosti smo izbrali 
dve moţnosti: predstavitev s krogom in predstavitev s pravokotnikom 
(slika 6) in izdelali ustrezne algoritme. 
 

 
 
Slika 4: Priprava podatkov za geometrijsko očrtje. 

      
 
Slika 5: Aproksimacija kroţnih lokov (levo in aproksimacija robnih celic (desno). 

 
 
Slika 6: Netočkovni objekti v območju geometrijskega 
očrtja. 
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Na koncu podajmo še nekaj rezultatov meritev hitrosti posameznih razvitih algoritmov na naključnih podatkih (slike 7, 8 in 9). 
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Slika 7: Pohitritev algoritma s pripravo podatkov v primerjavi z metodo s poltrakom  
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Slika 8: Hitrosti algoritmov pri 50% meji pokritosti celice. 
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Slika 9: Hitrosti algoritmov za pravokotnike, kroge in točke. 

 
S predstavitvijo teh algoritmov in njihovo analizo smo poudarili in osvetlili področje vsebnosti pri geometrijskih očrtjih. Omenjene rešitve 
po našem prepričanju predstavljajo izvirne znanstvene prispevke na področju računalniške geometrije. V prihodnosti bi seveda bilo 
mogoče najti nove izboljšave in nove ideje, ki se porodijo predvsem pri stiku s problematiko v realnih aplikacijah, kakor večina rešitev v 
današnjem svetu. 
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VPLIV OBRAVNAVE V SPECIALIZIRANI AMBULANTI NA PROGNOZO IN 
KAKOVOST ŢIVLJENJA BOLNIKOV S SRČNIM POPUŠČANJEM 

 
Mitja Lainščak 

 
 

IZVLEČEK 
Izhodišča. Ambulantna obravnava izboljša prognozo, kakovost ţivljenja in farmakološko zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem. 

Vpliv posamičnih komponent intervencije v ambulanti in bolnikovega znanja o srčnem popuščanju na izhod zdravljenja še vedno ni 

natančno opredeljen.  

Metode. V prospektivni nerandomizirani primerjalni raziskavi smo najmanj eno leto spremljali število hospitalizacij, umrljivost, 

farmakološko zdravljenje in znanje o srčnem popuščanju pri 50 bolnikih (poprečna starost 67 (SD 12) let, 66% moških) iz ambulante za 

srčno popuščanje (ASP) in 65 bolnikih (povprečna starost 71 (12) let, 65% moških) iz kontrolne skupine (KS).  

Rezultati. Manj bolnikov iz ASP je umrlo (16% proti 38%, p=0.008) ali bilo hospitaliziranih zaradi srčnega popuščanja (34% proti 55%, 

p=0.023). Samo vključitev v ASP je neodvisno napovedovala niţjo umrljivost (RT 0.12, 95% IZ 0.02-0.54), manj hospitalizacij zaradi 

srčnega popuščanja (RT 0.33, 95% IZ 0.12-0.87) in kombinacijo obeh (RT 0.19, 95% IZ 0.07-0.53). Med bolniki iz ASP sta prognozo 

neodvisno napovedovala slabo bolnikovo znanje (RT 3.92, 95% IZ 1.39-11.03) in zdravljenje z najmanj 50% ciljnega dnevnega odmerka 

zaviralcev beta adrenergičnih receptorjev (RT 0.30, 95% IZ 0.10-0.95). Razred po klasifikaciji NYHA, rezultat vprašalnika Minnesota 

Living with Heart Failure Questionnaire in ocena kakovosti ţivljenja ter zdravja na sedemstopenjski lestvici so bili značilno boljši pri 

bolnikih iz ASP (p<0.005 za vse).  

Zaključki. Obravnava bolnikov s srčnim popuščanjem v specializirani ambulanti v primerjavi s standardno obravnavo izboljša prognozo, 

kakovost ţivljenja, farmakološko zdravljenje in bolnikovo poznavanje bolezni.  

 

UVOD 
Srčno popuščanje zaradi svoje pogostosti in slabe prognoze predstavlja pomemben javno zdravstveni problem (1-3). Prizadene tudi 

bolnikovo kakovost ţivljenja in ga omejuje v njegovem vsakdanjem ţivljenju (4). Rezultati velikih intervencijskih študij (5-13) so bili 

temelj za oblikovanje smernic Evropskega kardiološkega zdruţenja za obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem (14). Udejanjanje 

smernic v vsakdanji praksi še vedno ni zadostno,  vendar se v zadnjih letih izboljšuje (2, 15, 16).  

V svetu se vse bolj uveljavljajo nove oblike specializirane obravnave na ambulantni ravni (t.i. »disease management« - obravnava 

bolezni). Gre za celosten in integriran  pristop celotnega tima strokovnjakov. Cilj takega pristopa je izboljšanje prognoze in hitro uvajanje 

doktrinarnega farmakološkega zdravljenja. Poseben poudarek je posvečen izobraţevanju bolnikov in njihovih svojcev, ki so tako 

poučeni o samostojnem prilagajanju farmakološkega zdravljenja ob morebitnem poslabšanju (17, 18).  

V literaturi je dovolj podatkov o zmanjšanju obolevnosti in boljši kakovosti ţivljenja bolnikov s srčnim popuščanjem, ki so vključeni v 

celosten program obravnave. V zadnjem času se pojavljajo tudi prvi podatki o izboljšanju preţivetja bolnikov po vključitvi v te programe. 

Kljub temu ni podatkov o tem, ali gre predvsem za dosledno upoštevanje terapevtskih smernic, boljše izvajanje nefarmakoloških 

ukrepov, izboljšan dostop do usposobljenega osebja v specializirani ambulanti ali kak dodaten dejavnik.  

Oceniti smo ţeleli vpliv specializirane ambulantne obravnave v primerjavi s standardno obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem na 

pogostost hospitalizacij, umrljivost, kakovost ţivljenja, farmakološko zdravljenje in poznavanje bolezni. 

 

METODE 
V nerandomizirani prospektivni raziskavi smo  primerjali dve skupini bolnikov: bolnike, obravnavane v ambulanti za srčno popuščanje 

(ASP) in bolnike, ki so bili obravnavani pri izbranem zdravniku ali kardiologu (KS). Spremljanje posameznega bolnika je trajalo vsaj eno 

leto. V raziskavo smo vključili bolnike, ki so bili v obdobju med 1.3.2002 in 28.2.2003 obravnavani v ASP ali so bili odpuščeni iz 

Internega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota in  so izpolnjevali naslednje vključitvene kriterije: 

1. izpolnjevanje diagnostičnih kriterijev Evropskega kardiološkega zdruţenja (14), 

a. simptomi in znaki srčnega popuščanja, 

b. objektiven dokaz srčne disfunkcije (v mirovanju), 

2. prisotnost sistolične disfunkcije levega prekata (LVEF pod 45%, določeno z ultrazvočno preiskavo srca), 

3. najmanj trije pregledi v ASP (le v skupini bolnikov iz ASP). 

Skupino bolnikov iz ASP smo oblikovali prospektivno izmed napotenih bolnikov v ASP. V KS smo po pregledu medicinske 

dokumentacije vključili  bolnike, ki so se zdravili zaradi srčnega popuščanja na internem oddelku in po odpustu niso bili napoteni v ASP. 

Odločitev o morebitni napotitvi v ASP je bila prepuščena lečečemu zdravniku. Vse preţivele bolnike smo dve leti po začetku raziskave 

povabili na kontrolni pregled. 

Numerične spremenljivke z normalno razporeditvijo smo predstavili s srednjo vrednostjo in standardnim odklonom (SD). Ostale 

numerične spremenljivke smo predstavili z mediano in razponom. Atributivne spremenljivke smo predstavili kot število bolnikov in deleţ 

v odstotkih. Razlike med skupino bolnikov iz ASP in KS smo analizirali s Studentovim t-testom za neodvisne vzorce ter Mann-

Whitneyevim testom (numerične spremenljivke) in testom χ
2
 (atributivne spremenljivke). Analizo validacije vprašalnika smo opravili z 

metodo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov (zanesljivost), izračunom koeficienta Chronbach  (interna konsistenca), 

Studentovim t-testom za neodvisne vzorce ter izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta (konstruktna veljavnost). Prognozo 

bolnkikov smo predstavili s krivuljami po Kaplan Meierju, z log-rankovim testom pa smo smo ocenili razlike med bolniki iz ASP in KS.  

Napovedno prognostično vrednost intervencije v ASP na prognozo smo ocenili s predhodno definiranim Coxovim modelom 

sorazmernostnih tveganj.  

 

REZULTATI 
V času od 1.3.2002 do 28.2.2003 smo vključili 115 bolnikov. V ASP smo obravnavali 50 bolnikov, v kontrolni skupini pa je bilo 65 

bolnikov. V obeh skupinah je bila poprečna starost višja od 65 let in v obeh so prevladovali moški. Arterijska hipertenzija in atrijska 

fibrilacija sta bili najpogostejši sočasni obolenji (nad 50% v obeh skupinah). Bolniki iz obeh skupin so imeli v poprečju zmerno zniţan 

LVEF (38%). Mediani razred po klasifikaciji NYHA – tretji razred,  je bil v obeh skupinah enak (Tabela 1). 
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Tabela 1. Splošne značilnosti, sočasne bolezni  in iztisni deleţ levega prekata bolnikov, vključenih v raziskavo. Podatki so 

predstavljeni kot število (%) ali kot srednja vrednost (SD). LVEF – Iztisni deleţ levega prekata; NYHA – New York Heart Association. 

 

 Ambulanta za srčno 

popuščanje (N=50) 

Kontrolna skupina (N=65) p 

Starost [leta] 67 (12) 71 (12) ns 

Moški  33 (66%) 42 (65%) ns 

Komorbidnosti    

   Ishemična bolezen srca 21 (42%) 24 (37%) ns 

   Arterijska hipertenzija 30 (60%) 33 (51%) ns 

   Sladkorna bolezen 13 (26%) 20 (31%) ns 

   Hiperholesterolemija 20 (40%) 21 (32%) ns 

   Atrijska fibrilacija 26 (52%) 33 (51%) ns 

LVEF (%) 38 (6) 38 (5) ns 

Razred NYHA  2.9 (0.5) 2.8 (0.5) ns 

Čas spremljanja [dnevi] 601 (151) 478 (240) 0.002 

Število obiskov 6.1 (2.2) - - 

 

V obdobju spremljanja je bilo hospitaliziranih 40% in 63% bolnikov (p=0.014). Večina bolnikov je bila hospitalizirana zaradi srčnega 

popuščanja (34% proti 55%, p=0.023). V skupini iz ASP je umrlo 8 (16%) bolnikov, v KS pa 25 (38%) bolnikov (p=0.008). Čas do vseh 

opazovanih dogodkov je bil v skupini iz ASP značilno daljši (Tabela 2 in Slika 1). 

 

Tabela 2. Prognoza bolnikov iz ambulante za srčno popuščanje in kontrolne skupine. Podatki so predstavljeni kot število (%), 

srednja vrednost (SD) ali kot mediana [razpon]. SP – srčno popuščanje. 

 Ambulanta za srčno 

popuščanje (N=50) 

Kontrolna skupina 

(N=65) 

p 

Hospitalizacija zaradi SP 17 (34%) 36 (55%) 0.023 

   Čas do hospitalizacije [dnevi] 280 [6-654] 78 [10-517] <0.001 

   Število hospitalizacij 26 64  

   Poprečna leţalna doba [dnevi] 14 (11) 34 (21) <0.001 

   Skupno število dni v bolnišnici 238 1240  

Smrt ali hospitalizacija zaradi SP 21 (42%) 42 (65%) 0.016 

   Čas do smrti ali hospitalizacije  280 [6-654] 72 [2-517] <0.001 

   zaradi SP [dnevi]    

Umrljivost 8 (16%) 25 (38%) 0.008 

   Čas do smrti (dnevi) 404 (180) 247 (240) 0.06 
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Slika 1. Smrt ali hospitalizacija zaradi srčnega popuščanja (log-rank 9.64, p=0.0019). + cenzurirani primeri. 

 

Ob koncu raziskave je bilo ţivih 82 bolnikov, 42 iz ASP in 40 iz KS. Kakovost ţivljenja bolnikov iz ambulantne skupine je značilno bolje 

ocenil zdravnik (po klasifikaciji NYHA) in tudi bolniki sami, ki so izpolnili vprašalnik MLHFQ ter ocenili kakovost ţivljenja in zdravja na 

sedemstopenjski lestvici (Tabela 3).  

p= 0.0019 

Ambulanta za srčno 

popuščanje 

Kontrolna  

skupina 

 ASP 50                  44                    38                     15                    0                                                              

 KS 65                  33                    25                     14                    0 

Čas spremljanja [dnevi] 
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Tabela 3. Kakovost ţivljenja bolnikov iz ambulante za srčno popuščanje in kontrolne skupine. Podatki so predstavljeni kot 

srednja vrednost (SD). NYHA – New York Heart Association; MLHFQ – Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. 

 Ambulanta za srčno 

popuščanje (N=42) 

Kontrolna skupina 

(N=40) 

p 

Razred NYHA 2.3 (0.7) 3.0 (0.7) <0.001 

MLHFQ 32 (14) 44 (17) 0.001 

Kakovost ţivljenja 3.5 (1.1) 4.3 (1.2) 0.002 

Kakovost zdravja 3.4 (1.1) 4.5 (1.2) <0.001 

 

Bolniki iz obeh skupin so prejemali primerljivo število zdravil,  vendar smo ugotovili pomembne razlike v pogostosti predpisovanja 

posameznih zdravil in kombinacije nevrohormonalnih zdravil (Tabela 5). Bolniki iz ASP so značilno pogosteje prejemali kombinacijo treh 

nevrohormonalnih zdravil (62% proti 27%, p<0.001). Novejša zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja so pogosteje prejemali bolniki 

iz ASP medtem ko so bolniki iz KS pogosteje prejemali furosemid, digoksin in nitrate.  

  

Tabela 5. Zdravljenje bolnikov iz ambulante za srčno popuščanje in kontrolne skupine. Podatki so predstavljeni kot srednja 

vrednost (SD) ali kot število (%). RAA – renin angiotenzin aldosteron; ACE – angiotenzin konvertirajoči encim. 

 Ambulanta za srčno 

popuščanje (N=42) 

Kontrolna skupina 

(N=40) 

p 

Število zdravil  5.7 (1.3) 6.2 (1.7) ns 

Zaviralci sistema RAA 42 (100%) 36 (90%) 0.04 

   Zaviralci ACE 41 (98%) 32 (80%) 0.01 

   Zaviralci receptorjev za angiotenzin II 1 (2%) 4 (10%) ns 

Zaviralci beta adrenergičnih receptorjev 39 (93%) 19 (48%) <0.001 

Spironolakton 30 (71%) 25 (63%) ns 

Diuretiki 37 (88%) 37 (93%) ns 

   Furosemid 20 (48%) 34 (85%) <0.001 

   Hidroklortiazid 13 (31%) 4 (10%) 0.02 

   Indapamid 6 (14%) 1 (3%) ns 

Digoksin  5 (12%) 17 (43%) 0.002 

Kalcijevi antagonisti 1 (2%) 5 (13%) ns 

Nitrati 1 (2%) 12 (30%) <0.001 

Antiaritmiki 1 (2%) 9 (23%) 0.006 

Antiagregacijska zdravila 14 (33%) 11 (28%) ns 

Antikoagulantno zdravljenje 16 (38%) 15 (38%) ns 

 

Analizirali smo tudi povezavo med komponentami obravnave v ASP in prognozo 50 bolnikov, ki so bili vključeni v ASP. V Coxov model 

sorazmernostnih tveganj smo vključili rezultat vprašalnika o znanju (rezultat <7 točk), prisotnost zdravljenja z zaviralci ACE, zaviralci 

beta adrenergičnih receptorjev, odmerek zaviralcev ACE ≥50% tarčnega odmerka in odmerek zaviralcev beta adrenergičnih receptorjev 

≥50% tarčnega odmerka. Multivariantna modela za umrljivost in hospitalizacijo zaradi SP sta bila značilna, vendar nismo ugotovili 

nobenih neodvisnih napovednih prognostičnih dejavnikov. Multivariantni model za kombinirani cilj smrti ali hospitalizacije zaradi SP je bil 

značilen: rezultat vprašalnika <7 točk (RT 3.92, 95% IZ 1.39 – 11.03)  ter odmerek zaviralcev beta adrenergičnih receptorjev ≥50% (RT 

0.30, 95% IZ 0.10 – 0.95) sta neodvisno napovedovala prognozo.  

 

  Smrt ali HSP  

 RT 95% IZ p 

Odmerek zaviralca beta  

adrenergičnih receptorjev ≥50% 

0.30 0.10 – 0.95 0.041 

Vsota vprašalnika <7 3.92 1.39 – 11.03 0.010 

 

RAZPRAVA 

Prognoza bolnikov, obravnavanih v ASP, je bila ne glede na opazovani ciljni dogodek značilno boljša kot pri bolnikih iz KS. Razlike med 

obema skupinama so bile očitne ţe kmalu po začetku primerjave, kar je bilo najprej opazno pri umrljivosti bolnikov. Tudi poprečni čas do 

kateregakoli opazovanega ciljnega dogodka je bil v ASP značilno daljši kot v KS. 

Zaradi srčnega popušanja je bila v obdobju spremljanja hospitaliziranih več kot polovica bolnikov iz KS in le 34% bolnikov iz ASP. Tudi 

skupno število hospitalizacij, skupno število dni v bolnišnici in poprečna doba posamezne hospitalizacije so bili izrazito večji  oziroma 

daljši v KS. Znano je, da so prav hospitalizacije najdraţji del obravnave bolnikov s srčnim popuščanjem (1, 19) in da tudi pri bolnikih, 

obravnavanih v ambulanti predstavljajo okoli 40% vseh stroškov (20). Natančna farmakoekonomska analiza je zelo zahtevna, vendar 

smo z ţe uporabljeno poenostavitvijo (21) tudi v naši ambulanti ocenili, da lahko z obravnavno v ASP znatno zmanjšamo stroške (22). Z 

ambulantno obravnavo je povezano ustreznejše farmakološko zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem (22, 23).  

Pri ambulatni obravnavi je poleg optimizacije farmakološkega zdravljenja velika pozornost  namenjena tudi izobraţevanju bolnikov in 

nefarmakološkim ukrepom, ki ob ustrezni opremi in sposobnostih bolnikov omogočajo ustrezno udejanjanje nefarmakoloških ukrepov 

(24). V naši raziskavi smo skušali opredeliti prispevek posamičnih predhodno opredeljenih komponent obravnave v ASP na prognozo 

bolnikov iz ASP. Vsi trije multivariantni modeli so kot celota bili statistično značilni, vendar v primeru hospitalizacije zaradi SP in smrti 

nobena od vključenih spremenljivk ni neodvisno napovedovala prognoze. V modelu s kombinacijo hospitalizacije zaradi SP ali smrti sta 

slabo znanje bolnika (rezultat vprašalnika <7 točk, RT 3.92, 95% IZ 1.39-11.03) in zdravljenje z ≥50% ciljnega odmerka zaviralcev beta 

adrenergičnih receptorjev (RT 0.30, 95% IZ 0.10-0.95) neodvisno napovedovala prognozo. Verjetno smo neodvisna dejavnika za 

kombiniran cilj dokazali zato, ker je bilo tukaj največ končnih dogodkov (42% bolnikov je bilo hospitaliziranih zaradi SP ali jih je umrlo) 

medtem ko bi za ostali dve definiciji prognoze potrebovali večje število vključenih bolnikov. V dosedaj objavljenih raziskavah nismo 

zasledili nobene podobne analize. Menimo, da so naši rezultati o pomenu znanja pri večinoma optimalno zdravljenih bolnikih s srčnim 
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popuščanjem zelo pomembni. Sklepamo lahko, da ustrezno znanje in pričakovano izvajanje nefarmakoloških ukrepov vpliva tudi na 

prognozo bolnikov s srčnim popuščanjem.   

Primerjava bolnikov iz ASP in KS je pokazala,  da so ob koncu raziskave imeli bolniki iz ASP boljšo kakovost ţivljenja, ne glede na 

instrument, s katerim smo jo ocenjevali. V poprečju so bili v niţjem razredu po klasifikaciji NYHA, dosegli boljši rezultat vprašalnika 

MLHFQ in bolje ocenili svojo kakovost ţivljenja in zdravje na sedemstopenjski lestvici. Glede na preliminarne rezultate  iz naše 

ambulante (25) in podatke iz literature (26) so taki rezultati pričakovani.  

Farmakološko zdravljenje bolnikov iz ASP je bilo ob zaključku raziskave bolj usklajeno z veljavnimi smernicami Evropskega 

kardiološkega zdruţenja (14) kot zdravljenje bolnikov iz KS. V Sloveniji ţe imamo podatke, da je z ambulantno obravnavno moč 

povečati število bolnikov, ki prejemajo zaviralce ACE in zaviralce beta adrenergičnih receptorjev (25, 27) in njihove dnevne odmerke 

(25). Sedanji rezultati kaţejo na to, da je obravnava bolnikov iz ASP ustreznejša kot v KS. Zaviralce ACE, zaviralce beta adrenergičnih 

receptorjev in spironolakton je prejemalo 98%, 93% in 71% bolnikov, kar je popolnoma v skladu s priporočili Evropskega kardiološkega 

zdruţenja (14).   

 

ZAKLJUČKI 
Obravnava v specializirani ambulanti je v primerjavi s standardno obravnavo izboljšala farmakološko zdravljenje, bolnikovo poznavanje 

bolezni, kakovost ţivljenja in prognozo bolnikov s srčnim popuščanjem. Pri bolnikih, ki so bili vključeni v specializirano ambulantno 

obravnavo, sta slabo bolnikovo znanje in zdravljenje z ≥50% ciljnega odmerka zaviralcev beta adrenergičnih receptorjev, neodvisno 

napovedovala njihovo prognozo. 
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KOMPETENTNOST IN ANALIZA SEBSTVA 
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Osrednja tema disertacije je analiza različnih pojmovanj komunikativne kompetentnosti, glavni izziv pa vprašanje, kako komunikativno 

kompetentnost povezati s pojmovanjem sebstva in jo na ta način teoretično umestiti. Kljub nenehno novim raziskavam namreč nimamo 

splošne teorije komunikativne kompetentnosti. Še vedno prevladujejo empirične, preteţno instrumentalno usmerjene raziskave in 

definicije, ki niso utemeljene znotraj teoretičnih okvirov oz. nimajo teoretične osnove. Potreba po integrativni teoriji narašča s 

kompleksnostjo naših izkustev (npr. vse več medsebojnih povezav med kulturami, etnični in religiozni konflikti, pospešena 

birokratizacija, naraščanje populistične zabave in manipulativnih medijskih oblik komuniciranja itd.).  

 

Dosedanje poskuse ekspliciranja komunikativne kompetentnosti kot teoretskega termina in raziskav na tem področju lahko razdelim v 

dve skupini. Prva skupina se osredotoča na kognitivne, emocionalne in vedênjske strategije ter veščine, ki napovedujejo komunikativno 

vedênje (npr. McCroskey, Spitzberg in Cupach). Komunikativna kompetentnost je večinoma definirana kot kognitivni fenomen. S 

počasnim, toda vztrajnim opuščanjem mehanicistične, pozitivistične epistemologije v druţboslovju nasploh, se konceptualizacije 

komunikativne kompetentnosti tudi v tej tradiciji premikajo od osredotočanja na posameznike in njihove dispozicije ali veščine k 

odnosom, interakcijam, nenehnim komunikacijskim izmenjavam, skupnemu delovanju, dialoškosti. V ospredje vse pogosteje postavljajo 

problem konteksta medosebnega komuniciranja oz. dinamiko odnosov med komunikacijskimi partnerji. 

 

Druga skupina teorija in raziskav se osredotoča na kontekstualne sociolingvistične značilnosti (npr. Gumperz, Hymes). Ukvarja se z 

govornimi dejanji in komunikacijskimi dogodki v posameznih govornih skupnostih. Vodilna predpostavka je, da imajo ljudje lastne teorije 

o kulturni kompetentnosti, znanju in komuniciranju. Komunikativna kompetentnost ni pojmovana kot značilnost posameznika, ampak 

širšega socialnega sistema. Različne raziskave na področju etnografije komuniciranja proučujejo komunikacijske ţanre, stile in 

strategije ter pomene, ki jim jih pripisujejo člani konkretne govorne skupnosti. Komunikativno kompetentnost analizirajo na lingvistični 

mikro ravni in v specifičnem kulturnem kontekstu. 

 

Eden redkih avtorjev, ki so komunikativno kompetentnost teoretično opredelili v splošnejšem okviru kritične druţbene teorije, je Jürgen 

Habermas. Njegova obseţna in sistematična teorija komunikativne kompetentnosti predstavlja bogati vir inspiracije za teoretsko 

domišljeno razmišljanje o komunikativni kompetentnosti. Pripomogla mi je k uvidu o pomenu etične odgovornosti kot bistvenega 

sestavnega dela kompetentnega komuniciranja.  

 

Ker je eno izmed pomembnih področij proučevanje komunikativne kompetentnosti otrok (ţe v predverbalni fazi), je kot sestavino 

komunikativne kompetentnosti potrebno izpostaviti tudi obvladovanje komunikacijskih pravil. Pravila določajo druţbeno-kulturni okvir, 

situacija in odnos. Razumevanje elementov in dinamike komunikacijskega dogodka je prav tako eden izmed pomembnih vidikov 

komunikativne kompetentnosti. To razumevanje šele omogoča (ne nujno zavestno) refleksijo lastnega komunikativnega delovanja, pa 

tudi refleksijo širšega sistema, v katerem se komuniciranje odvija. Kot element komunikativne kompetentnosti izpostavljam tudi 

medosebno senzitivnost, tj. sposobnost ocenjevanja občutij in namenov drugih in posebnih zahtev komunikacijske situacije. Na ta 

element opozarjajo celo raziskave razvoja moţganov pri otrocih. Kompetentno komuniciranje vsekakor vključuje tudi sposobnost 

uporabe določenih komunikacijskih veščin.  

  

Za podrobnejšo pojasnitev sodobne komunikativne kompetentnosti se mi zdi nujno komunikativno kompetentnost umestiti v okvir 

analize sebstva. Komunikativna kompetentnost je namreč ključna značilnost sebstva, ki se komunikativno razvija, pre/oblikuje in izraţa. 

V disertaciji sem skušala prodreti do bolj poglobljenega razumevanja komunikativne kompetentnosti z analizo tistih vidikov sebstva, ki 

se konstituirajo in reproducirajo v medosebnem komuniciranju: notranjem govoru in zunanjem komuniciranju, neposrednem in 

posredovanem komuniciranju, strateškem komuniciranju in dialogu. 

 

Moj pogled na komunikativno kompetentnost skozi razumevanje sebstva se je oplajal predvsem iz: zgodnjega ameriškega pragmatizma 

(James, Cooley, Mead), simboličnega interakcionizma in etnometodologije (Goffman), druţbenokulturne psihologije (Vygotsky, Bahtin), 

univerzalne pragmatike (Habermas) in socialnega konstrukcionizma (Harré, Gergen, M. Ule). Ti pristopi poudarjajo vlogo jezika, 

konverzacij in diskurzov pri oblikovanju mišljenja, sebstva in tvorbi pomenov. 

 

Pod sebstvo razumem, kaj oseba aktualno občuti, da jê, tako kognitivno, kakor tudi emocionalno-afektivno, pa tudi, kako se kaţe 

drugim. Konceptualno ločujem med dvema vidikoma sebstva. Prvi vidik je utelešen, delovanjski: gre za voljo do delovanja. Ta vidik je 
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edinstven, kaţe se v občutku, da smo ena in ista oseba v različnih ţivljenjskih obdobjih. Obsega kreativni, spontani del sebstva, pa tudi 

zorni kot, s katerega posameznik dojema svet. Drugi vidik je refleksivni, v smislu, da lahko sebstvo samega sebe naredi za objekt in je 

torej objekt in subjekt hkrati. Do individualnega kognitivno-afektivnega doţivljanja sebe se ne dokopljemo z neposrednim opazovanjem, 

temveč vselej posredno, prek komuniciranja s posplošenimi, konkretnimi in imaginarnimi drugimi. Prevzemanje stališč drugih je ključno 

za oblikovanje osebnih prepričanj o lastnih značilnostih. Medosebni vidik sebstva – persona (ki jo pojmujem kot del refleksivnega vidika) 

se kaţe v vsakdanjih interakcijah oz. komunikacijah s konkretnimi drugimi. V različnih kontekstih in z različnimi ljudmi smo lahko več kot 

ena persona. Pripisane lastnosti ustvarjajo pričakovanja in zahteve glede komunikacijskega obnašanja. 

 

Sebstvo ni samo socialna in utelešena tvorba ter primarna izkustvena kategorija, temveč vseskozi tudi druţbeno-kulturna konstrukcija. 

V poznomodernem obdobju se sooča z vse večjimi zahtevami glede stopnje kvalifikacij, fleksibilnosti, osebnih in socialnih kompetenc. 

Posebej pomembna je komunikativna kompetentnost. Ta se lahko strateško izrablja za vsiljevanje lastne perspektive, doseganje 

egoističnih ciljev in/ali za ţelene samopredstavitve. Drugi ključni vidik sodobne komunikativne kompetentnosti predstavlja sposobnost 

pozicioniranja (sebe in drugih). Meje potencialnih komunikativnih premikov sebstva namreč niso nikoli utrjene za zmeraj, tudi če so 

formalno definirane. Do neke mere lahko vsakdo vpliva na učinke svojih komunikativnih dejanj. Občutek “kdo smo” se nenehno 

spreminja glede na spreminjanje toka pozicij (osrednjih, interakcijskih, osebnih in relacijskih), ki jih izpogajamo v komunikacijski situaciji. 

H komunikativni kompetentnosti sodi tudi sposobnost narativnega upovedovanja sebstva, ki pomembno prispeva k občutkom 

kontinuitete in konsistentnosti. Naracija je najpogostejše sredstvo oblikovanja, interpretiranja in predstavljanja sebstva v notranjem 

govoru in medosebnem komuniciranju.  

  

Zaradi razširjanja obsega informacij, katerim smo izpostavljeni; števila ljudi, s katerimi smo v različnih stikih; mnenj, ki nam jih sugerirajo 

številne avtoritete skozi različne medije; ter novih tehnologij posredovanega komuniciranja mora komunikativna kompetentnost v 

sodobnosti vključevati tudi obvladovanje različnih komunikacijskih tehnologij in novih načinov posredovanega komuniciranja ter 

sposobnost selekcije med različnimi (tudi zelo agresivnimi) komunikacijskimi opcijami, ki so na razpolago oz. nas skušajo preplaviti. 

 

Okvir analize sebstva dopušča, da komunikativno kompetentnost pojmujem tudi v obliki regulativnega ideala, ki je potencialno lahko 

veljaven v številnih kontekstih. Za ideal komunikativne kompetentnosti predlagam dialoško kompetentnost. Pojmujem jo kot 

pripravljenost in sposobnost za odprto in odzivno komuniciranje, ki dopušča moţnost besede različnim pogledom in različnim načinom 

izraţanja pogledov. Ne teţi h konsenzu, niti ga ne idealizira. Dialoška kompetentnost prispeva k bolj odprtemu, refleksivnemu in 

globljemu odnosu do sebe in do drugih ter poglobljenemu razumevanju tega, kako sodelujemo v ustvarjanju odnosov, ki nas povezujejo 

s svetom na empatičen in kreativen način. 

 

Kljub povečanju tehnične učinkovitosti komuniciranja in komunikacijskih moţnosti zaenkrat ni videti vsebinskih izboljšav v smeri 

povečanja dialoških moţnosti in izboljševanja kompetentnosti, prej nasprotno. Odnosi moči in njihova kristalizacija v institucionalni obliki 

dialoškost spodkopavajo, kar je dodaten vidik, ki omejuje uresničitev ideala. Tisti, ki imajo v svojih rokah vzvode ekonomske in politične 

moči, lahko vse učinkoviteje in vse bolj popolno nadzorujejo ljudi in komunikacijske procese. Drţavne in gospodarske institucije vplivno 

vdirajo tudi v vsakdanje ţivljenje in omejujejo ali vsaj usmerjajo dialoškost v vsakdanjem komuniciranju. Da bi dialog lahko stekel, niso 

dovolj samo načelne dobre ţelje, temveč skupni, zavestni trud za kultiviranje pogojev, ki dialog spodbujajo ali vsaj dopuščajo, tudi med 

ljudmi iz zelo različnih druţbeno-kulturnih okolij in z radikalno različnimi perspektivami. V sodobni, vse bolj pluralni druţbi, ki jo 

pretresajo nenehni konflikti in nesoglasja na različnih področjih, je kultiviranje dialoške komeptentnosti glavni izziv, tako za vsakodnevno 

ţivljenje ljudi in delovanje ljudi v politični, ekonomski in kulturni sferi, kakor za komunikologijo in druge akademske discipline. 
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OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJ S POUDARKOM NA BIOMASI 
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Upokojeni univerzitetni profesor 

 
Minljivost neobnovljivih virov energije (fosilna goriva) in posledice onesnaţevanja okolja, so pripomogle da smo ponovno odkrili, da 
rastline niso samo vir hrane, surovina za kmetijsko in farmacevtsko industrijo ampak lahko tudi vir energije za pogon strojev in 
ogrevanje prostorov. 
V zadnjih desetletjih , ko je varstvo okolja postala smernica vladne politike večine drţav, nakar jih obvezujejo tudi sklepi Kijotskega 
sporazuma iz leta 1995 so se začeli znanstveniki pospešeno ukvarjati z idejami in načrti, kako bii izkoristili čiste vire energije ter 
zavarovali okolje in ţivljenje od toplogrednih plinov. 
Kmetijska proizvodnja in predelava rabi veliko energije. Obračun vloţene in pridobljene energije kaţe, da potrebuje kmetijstvo v 
povprečju za vsako kalorijo v pridelku eno kalorijo iz nafte ali premoga. Ta mnoţična uporaba izdelkov, ki izhajajo iz njih, je pripeljala do 
ogroţanja okolja in ţivljenja v najem. Glede na izračun fosilnih goriv predvidevajo, da je premoga še za 350 let, da pa bodo naftni 
derivati usahnili čez 50 let. Veliko onesnaţevanje okolja in posznanje, da često neučinkovito uporabljamo naravne vire energije, 
spodbujata spremembe tudi pri nas. Vsebnost ogljikovega dioksida se tako neprestano povečuje za 0,4% letno. Ta sicer nestrupen plin 
ima zelo velik vpliv na učinek topple grede in posledično na globalno segrevanje ozračja. 
Zavedati se moramo , da le v rastlinah pri fotosintezi, se sončna energija pretvarja v biomaso. To je edini naravni vir in biokemični 
process shranjevanja energije sonca. 
Opredelitev biomase: 

a) tradicionalna biomasa – les in lesni odpadki, ţetveni ostanki(slama), ţivalski odpadki. 
b) Moderna biomasa – masa energetskih virov (trstika, muskant), oljnice (oljna repica, oljna ogrščica, sočnice, buče, soja itd.), 

industrijske rastline (sladkorna pesa, krompir, koruza) 
Za potrebe obnovljivih virov biomase za pridobitev energije se preizkušajo rastline trav vrste C-4. Najboljše rezultate dajeta Miscantus 
sinensis-gigantua, La Miscantus sinensis – giganto, Miscantus grass ali Elefante grass-miskant in "Phragmites adans spp-Kanadska 
trava", trstika ter "Phalaris arundinacea-Red Canary grass". Pri proizvodnji energetskih trav se koristijo cele rastline v času ko v njih 
vlaga pade pod 15% -ko olesenijo. Širijo se predvsem sorte, ki se generativno razmnoţujejo. Trave miškanta kot kurivo podpirajo zlasti 
dansko, nemško in avstrijsko energetsko ministrstvo (Peršolja 1998).  

 

OLJNICE KOT VIR ENERGIJE 
Od navedenih rastlin v Sloveniji največ pridelujemo oljnice. Oljnice so rastline, ki v zadostnih količinah vsebujejo olje ustrezne kakovosti, 
da se ga izlplača izločati za prehrano ljudi in ţivali, za industrijske izdelke in za energijo (Korošec 1998). Olja so rastlinske maščobe 
večinoma v tekočem stanju. Kemijsko so olja estri glicerola ni višjih maščobnih kislin (Dorek 1990). 
Po pridelku, vrednosti,in sestavi olj ter namenu uporabe oljnice zelo razlikujejo. Vrednost olja v njih semenu varira od 20-70%. 
Najpomembnejše svetovne oljnice so : oljna repica, oljna ogrščica, sončnica, buče, soja, oljka, arašid in kloščevec. 
V Sloveniji pridelujemo zaleo malo oljnatih poljščin.V primerjavi s celotno njivsko površino in v obdobju 1984-1995 so te zavzemale 
komaj 1,4% njiv. Med njimi ţe najbolj razširjeno pridelovanje ozimne oljne repice in ozimne oljne ogršcice na okrog 2200 ha z 
povprečnim pridelkom okoli 2-4 t/ha semena, tej sledi pridelovanje sončnic naokrog 530 ha s pridelkom zrnja 1,1 t/ha in buče na 770 ha 
s pridelkom cca 0,97 t/ha semena. 
Agrotehnika pridelovanja prej navedenih oljnic pri nas je navedeno v številni domači literaturi (Korošec 1978,1989, Kocjan-Ačko 1997in 
2001 M. Barborič 2005) Pri pridelovanju je odločilno izbrati za setev ustrezno sortno seme. To je razvidno iz rezultatov uradnih sortnih 
poskusov KIS-a, ki se izvajajo na poskusnem polju v Rakičanu in so vsako leto tudi uradno objavljeni ţe dolga desetletja(glej KIS letna 
poročila). 
Nedonosnost posla je največja pomankljivost pridelave alternativnega goriva (Petejan 2005). Kmetje po Evropi so proizvodnjo goriva 
biodizel začeli proizvajati širše, ko so jim oblasti v EU pred več desetletjem omejile prekomerno pridelavo hrane in krme. Uzakonile so 
prakso, po kateri naj bi letno določen deleţ kmetijskih površin-običajno 10% počival in ostal neobdelan. To je bilo omejevanje zasluţkov 
kmetom. Rešitev je bila takoimenovana pridelava energetskih rastlin(oljne repice, ogršcice, sončnic in soje). Tako so postale drţave EU 
vodilne na področju pridelave biodizel goriva. EU članicam Kijotski sporazum nalaga, da do konca leta 2005 zagotovo vsaj 2% biogoriv 
v celotnem prometu, do leta 2010 pa naj deleţ povečajo na 6%. 
Spremenjene razmere so omogočile, da je domača oljna ogršcica čeravno v manjši količini predelana v prvi slovenski biorafineriji v 
Gančanih (Petejan 2005). Pridelave količine so zanemarljive vendar niso nič manj obnovljivi vir energije kor tisoče ton pridelka v 
biodizelskih velesilah, kot so Nemčija, Francija in Italija.  
 
Prva slovenska tovarnica biodizla je nastala na podlagi zaupanja in sodelovanja med zadruţno kmetijsko druţbo in podjetnikom 
semenarjem Joţetom Jeričem iz vasi Gančani.Gre za pravi partnerski odnos. Jerič opravi organizacijo pridelave semena oljne goršcice, 
stiskanje semena, plasiranje izdelka biodizla in krmnih pogač, poslovno tveganje pa nosi Zadruţna kmetijska druţba, je povedal univ. 
dipl. ing. agr. Edi Špilak- član te druţbe in direktor Kmetijske zadruge Turnišče. 
 

ZAKLJUČEK 
V zadnjem desetletju je varstvo okolja postala skrb politike večine drţav.Pa tudi po sklepu Kijotskega sporazuma so se raziskovalci 
pričeli intenzivneje ukvarjati kako učinkoviteje izkoristiti naravne vire energije iz biomase, da bi lahko čim bolj zavarovali okolje in 
ţivljenje v njem od toplogrednih plinov. Zavedati se moramo da le v rastlinah pri fotosintezi se sončna energija pretvarja in konzervira v 
biomaso. To je edini naravni vir shranjevanje sončne energije. 
Biomaso predstavljajo tradicionalno:les, lesni odpadki in ţetveni ostanki(slama), moderno pa: oljnice (oljna repica in oljna ogrščica, 
masa energetskih tradicionalnih C-4 trav (muskant, trstika ter "Cord grass"). 
V Sloveniji od teh pridelujemo zlasti ozimno oljno repico in ogrščico na cca 1,4 % njiv. To je na cca 2200 ha, s pridelkom okrog 2-4 tone 
semena/ha. 
Pri agrotehniki preidelovanja najvaţnejše izbrati in sejati seme ustrezne sorte. 
 
Literatura je dostopna pri avtorju 
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POGLED NA RAZVOJNO STRATEGIJO POMURJA Z VIDIKA OKOLJSKE 
VZGOJE V POMURSKIH VRTCIH 

 
Jurka LEPIČNIK VODOPIVEC 

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 
 

POVZETEK 
Prispevek problematizira o okoljski vzgoji v vrtcu. Predstavlja teoretične vidike ciljev okoljske vzgoje v vrtcu nasploh in njihov pomen ter 

del rezultatov preučevanja okoljske vzgoje v vrtcih Pomurja z vidika načrtovanja teh ciljev. Pri tem razkriva razseţnost čustvenih, 

akcijskih in spoznavnih ciljev. 

 

UVOD 
V poročilu WCED (World Commission on Environment and Development) Naša skupna prihodnost, iz leta 1987, so omenjeni najnujneši 

globalni izzivi: mednarodna ekonomija, poseljenost, zaloge hrane, varovanje vrst in ekosistemov, zaloge energije, industrija in 

urbanizacija. Skupne vsem problemom so medsebojna odvisnost ekologije in ekonomije, potreba po mednarodnem sodelovanju in 

globalno razmišljanje ter lokalno delovanje. (Benedict, 1991, str. 12).  

Prioritetna rešitev okoljskih problemov je vsekakor izobraţevanje ljudi, ugotavljajo futurologi. Vse teţave, s katerimi se sooča naš planet, 

kar kličejo k okoljski vzgoji, ki pa se mora odvijati po vsem svetu. Okoljska vzgoja naj spremeni razmišljanje in odnos ljudi do okolja, naj 

uči ljudi, kako ustrezno upravljati z naravnimi viri in kako pomagati naravi, da popravimo škodo, ki smo jo naredili. Okoljska vzgoja naj 

se povezuje z ostalimi predmeti in naj bo tako prisotna na vseh nivojih vzgoje in izobraţevanja. Mladi naj ponotranjijo odgovornost do 

narave in res na vsakem koraku delajo v skladu z njo in ne proti njej, ocenjuje Palmer (1998, str. 77, 78). 

 

OKOLJSKA VZGOJA V VRTCIH 
Slovenija ima razmeroma bogato tradicijo okoljske vzgoje. V 70. in 80. letih je bilo zelo poudarjeno ozaveščanje javnosti in strokovnih 

krogov o nujnosti izboljšanja odnosa druţbe in posameznikov do narave in človekovega okolja. Na nujnost spremembe obnašanja do 

narave je opozarjala narava sama, namreč z upadanjem zmogljivosti, da prenaša človekove pritiske nase. Čeprav mnoga področja 

dejavnosti v okolju tega niso uvidela, je bilo mogoče vztrajati na dveh osnovah. Prva je kritičnost, ki omogoča razumen izbor dolgoročno 

zasnovanih načrtov in ukrepov za izboljšanje stanja v okolju in naravi. To pomeni oporo na znanje, vztrajno raziskovanje in tudi 

snovanje primernih projektov. Druga, s prvo povezana podlaga razvoja pa je s holistično okoljsko filozofijo utemeljeno in grajeno 

izobraţevanje z okoljsko vzgojo otrok in odraslih. 

V vseh drţavah sveta, vseh dejavnostih in na vseh treh poljih vsakdanjega ţivljenja, ki so delo, bivanje in drugo, je treba uveljaviti 

načela okoljske etike. Ključni sestavini okoljske etike sta soţitje med generacijami in vsemi skupnostmi ter skupna, globalna 

odgovornost za sedanje razmere in za prihodnost.  

Izobraţevanje mladih in odraslih po načelih okoljske etike in spoštovanja okoljskih vrednot pomeni bogatenje ţivljenjskega sloga 

civilizacije in posameznikov. Ţivljenje nam ne dovoljuje, da izstopimo iz njegove povezane celote, ne moremo uveljavljati popolne 

svobode v boju za eksistenco in blaginjo. V obstoječi trţni svet proizvodnje in potrošnje, v ţivljenjski slog usidranega in reklamiranega 

potrošništva vnaša okoljska in sploh civilizacijska etika odločno zahtevo o varovanju korenin našega ţivljenja. 

 

CILJI OKOLJSKE VZGOJE 
Marentič Poţarnikova (1996) meni, da so cilji okoljske vzgoje večplastni in prepleteni. Terjajo aktivne, v otroka/učenca usmerjene 

metode in sodobnejša pojmovanja pouka. V okoljski vzgoji se tesno povezujejo cilji s spoznavnega, čustveno-motivacijskega, 

vrednostnega in akcijsko-spretnostnega področja.  

Izhodiščni cilj – spodbujanje pozitivnega čustvenega odnosa do narave – je v ospredju bolj v predšolskem in zgodnjem šolskem 

obdobju, čeprav tudi pozneje ne bi smeli nanj pozabiti. V višjih razredih ne bi smeli zanemariti motivacijske vloge pozitivnih čustev – 

občudovanja, spoštovanja, čudenja nad ţivljenjem, nad pojavnimi oblikami naravnega in grajenega okolja.  

Pri spoznavnih ciljih gre med drugim za globlje razumevanje povezav in za razvijanje raznih oblik mišljenja (logično analitičnega, 

ekosistemskega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja). Pri razvijanju mreţnega ali ekosistemskega mišljenja gre za to, da damo večji 

poudarek spoznavanju odnosov in povezav med pojavi kot kopičenju izoliranih spoznanj. 

Tako mišljenje postaja danes preţivetvenega pomena, saj je mreţa od človeka ustvarjenih sistemov – mest, intenzivnega poljedelstva, 

cest, tovarn vse gostejša. Vsak poseg na enem območju potegne za seboj mnoţico sprememb na drugih. Pri razvijanju ekosistemskega 

razmišljanja gre nujno tudi za medpredmetno povezovanje, zlasti med naravoslovnimi na eni in druţboslovnimi predmeti na drugi strani. 

Otroci/učenci naj bi pridobili spoštovanje do tradicionalne modrosti (kot se je kazala na primer v upoštevanju naravnih danosti pri gradnji 

bivališč), naj bi poleg linearnih povezav med pojavi (več ene količine pomeni več druge) spoznavali tudi druge oblike povezav, na 

primer, kako se z rastjo števila avtomobilov na cestah spreminja hitrost potovanja. Naučili naj bi se razumeti pojem »mejne ali kritične 

vrednosti«: čimbolj je lok napet, tem dlje leti puščica; če pa napnemo lok nad kritično vrednost, puščica sploh ne odleti, ker se prej zlomi 

lok. S tem spoznanjem mladi pridobijo tudi kritičnejši odnos do iluzije neprestane (gospodarske in druge) rasti, ki izhaja iz enostranske 

predstave, da je v vsakem primeru »več tudi bolje«, in se pribliţajo pojmu trajnostnega razvoja. Ob spoznavanju različnih povezav med 

pojavi v okolju in človekovimi posegi naj bi razvijali tudi kritično in ustvarjalno mišljenje; vţivljali bi se v perspektive drugih ljudi, tehtali 

argumente, premagovali predsodke in stereotipe, postajali kritičnejši do reklamnih sporočil in se angaţirano vključevali v reševanje 

okoljskih problemov ter iskali nove, originalne in neobičajne rešitve. 

Zahtevnejši spoznavni cilji se tesno povezujejo tudi z oblikovanjem stališč in vrednot. Gre za ozaveščanje, razjasnjevanje in tehtanje 

okoljsko pomembnih vrednot, kot so spoštovanje ţivljenja, obzirnost, varčnost, skrb za druge, solidarnost in razvijanje lastnosti, kot sta 

iniciativnost in podjetnost pri iskanju novih, do okolja prijaznejših tehnoloških in drugih rešitev. 

Med t. i. akcijske in v trajnostno prihodnost usmerjene cilje okoljske vzgoje pa štejemo predvsem razvijanje akcijske kompetence – 

zmoţnosti in pripravljenosti tudi kaj narediti v dobro okolju svoje šole in kraja. 
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Opisanih zahtevnih ciljev okoljske vzgoje ne moremo zadovoljivo dosegati s tradicionalnimi metodami s preteţno frontalnim delom. S 

skupinskim delom, posebej še s sodelovalnim učenjem, je poleg aktivnega pridobivanja novega znanja mogoče tudi t. i. socialno učenje 

v katerem se otroci in učenci dodatno učijo z izmenjavo izkušenj, argumentiranjem, itd. Učitelj pa mora obvladati vse faze organiziranja 

in vodenja skupin. 

Pri prehodu iz monološkega na dialoški oziroma interaktivni pouk se uvajajo problemsko usmerjeni dialogi, razprave, diskusije, debate 

med učenci v razredu, na šoli, pri raznih dejavnostih. Tako otroci in učenci dobijo priloţnost izraţati različna mnenja, navajajo domneve, 

vzroke, se soočajo, tehtajo, podpirajo svoje misli z argumenti in se vţivljajo v perspektivo drugih. Večina okoljsko pomembnih tem je 

primernih za dialoško obravnavo.  

Igre vlog, simulacije in didaktične igre so zelo primerne metode v okoljski vzgoji, saj premoščajo prepad med knjiţnim teoretičnim 

znanjem in kompleksno resničnostjo. Tudi neposredna izkušnja v naravi, ki nastaja na izletih in poučnih ekskurzijah, ima 

nenadomestljivo doţivljajsko vrednost, saj celovito čutno in čustveno prevzame učence. Med okoljsko pomembne akcije štejemo 

čiščenja šolske in širše okolice, zasajanje cvetja in drevja, načrtovanje varčevanja z vodo in energijo v šoli in doma, iskanje in kartiranje 

nedovoljenih odlagališč odpadkov v okolici, pa tudi vključevanje v razprave in procese odločanja v kraju. Takšno sodelovanje omogoča 

učencem, da prenašajo spoznanja na starše in krajane in tako se v šoli pridobljeno znanje spreminja v druţbeno izkušnjo. 

Doseganje ciljev okoljske vzgoje s pomočjo aktivnih metod terja premik v vzgojiteljevih pojmovanjih učenja, saj gre za prehod od 

izključne vloge vzgojitelja kot prenašalca gotovih znanj (transmisor, transmisija), k vlogi vzgojitelja kot spodbujevalca uspešnega učenja 

(transakcija, transformacija). Vzgojitelj mora ustvariti primerno učno okolje, obvladati mora organizacijo in vodenje različnih oblik 

sodelovanja in učenja. 

  

PROBLEM 
Na temelju navedenega smo si zastavili naslednja vprašanja: Kako doseţemo te cilje? Kako v otrocih prebudimo občutke ljubezni, 

spoštovanja in odgovornosti do narave? Kako lahko spremenimo ali okrepimo vrednote in razvijamo občutek odgovornosti? Kako lahko 

razumemo kompleksne odnose med ljudmi in njihovim okoljem? Kako otroke naučiti, naj bodo aktivni?  

V nadaljevanju prikazujemo del raziskave o okoljski vzgoji v vrtcih Pomurja, izvedene v šolskem letu 2004/2005, ki se nanaša na 

splošno hipotezo o načrtovanju okoljske vzgoje v pogojih institucionalne predšolske vzgoje.  

 

METODOLOGIJA 
Raziskovalne metode in raziskovalni vzorec 

Uporabili sem deskriptivno neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

Raziskava temelji na neslučajnostnem namenskem vzorcu vzgojiteljev v vrtcih Pomurja v šolskem letu 2004/2005. V vzorec smo zajeli 

57 vzgojiteljev predšolskih otrok 

 

Postopki zbiranja podatkov 

Vprašalniki so bili razdeljeni osebno vzgojiteljem predšolskih otrok. Reševali so jih vzgojitelji individualno brez vodenja, čas reševanja ni 

bil omejen. Po zaključku so izpolnjene vprašalnike odloţili v posebej za ta primer pripravljeno škatlo. 

 

Vsebinsko-metodološke značilnosti instrumenta 

a) vsebinsko-formalne značilnosti vprašalnika 

Prvi del vprašalnika nam prinaša splošne podatke o vzgojiteljih, vrtcih, skupinah in okolju, v katerem se vrtec nahaja. V drugem delu je 

sklop dvanajstih vprašanj, ki zajemajo podatke, vezane na namen raziskave.  

b) Merske karakteristike 

- veljavnost anketnega vprašalnika smo zagotovili z racionalno validacijo (pregled obstoječe literature) 

- zanesljivost smo zagotovili z natančnimi navodili in enopomenskimi, konkretnimi vprašanji 

- objektivnost temelji na individualnem, navedenem anketiranju ter prevladujočih vprašanjih zaprtega tipa. 

Postopki obdelave podatkov 

Prva faza pri obdelovanju podatkov je bilo redigiranje, ki je pokazalo, da ni treba izločiti nobenega vprašalnika, saj so bil i vsi ustrezno 

izpolnjeni in čitljivi. 

Sledila je obdelava vprašanj zaprtega tipa, katerim so določene absolutne (f) in odstotne (f%) frekvence. Podatki so prikazani 

tabelarično. Odvisne zveze med spremenljivkami smo preizkusili s χ
2 
testom. 

Vprašanja odprtega tipa smo obdelala tako, da sem izvedla kategorizacijo in signiranje. Podobne odgovore smo uvrstili v isto kategorijo 

in nato ugotavljali pogostost posameznih kategorij v odgovorih s pomočjo ranţirnih vrst. Tako urejene podatke smo prikazala v tabeli. 

 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Pomembnost načrtovanih ciljev pri okoljski vzgoji z vidika vzgojiteljev predšolskih otrok 

 

Tabela: Število (f) vzgojiteljev po oceni pomembnost načrtovanih ciljev okoljske vzgoje 

 

 CILJI OKOLJSKE VZGOJE 

RANG Znanje Mišljenje Stališča Lepota Ljubezen Spretnosti 

1 12 15 32 9 16 22 

2 2 4 14 2 5 8 

3 5 5 2 7 5 9 

4 10 5 2 5 9 4 

5 9 5 0 5 9 2 

6 4 8 1 10 13 4 
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7 15 15 6 19 16 8 

Povprečni rang R 4,30 4,14 2,14 4,77 3,74 3,00 

 

Iz tabele je razvidno, da vzgojitelji menijo, da je najpomembnejši cilj okoljske vzgoje, da otroci oblikujejo stališča do sebe, narave in 

drugih. Drugi najpomembnejši cilj okoljske vzgoje je, da otroci razvijajo spretnosti opazovanja, sporazumevanja, prepričevanja, 

sodelovanja in soodločanja. Temu sledi cilj razvijanja ljubezni do narave, nato cilj razvijanja mišljenja in cilj pridobivanja določenega 

znanja o okolju. Najmanj pomemben cilj okoljske vzgoje se zdi vzgojiteljem občudovanje lepot narave. Glede na klasifikacijo ciljev 

okoljske vzgoje, kjer gre za spoznavne, čustvene in akcijske cilje ocenjujemo, da vzgojitelji pomurskih vrtcev v primeru načrtovanja ciljev 

na področju okoljske vzgoje perferirajo čustvene cilje. Sledi načrtovanje akcijskih ciljev, ki jim sledijo spoznavni cilji. Če upoštevamo, da 

gre pri tem za cilje, ki se uresničujejo v procesu vzgoje otrok starih od 3 do 6 let v pogojih v pogojih institucionalne predšolske vzgoje 

smo z rezultati lahko zadovoljni. Otroci so v tem obdobju namreč izjemno emocionalni, občutljivi in sugestibilni, kar vzgojitelji Pomurskih 

vrtcev pri načrtovanju ciljev okoljske vzgoje dosledno upoštevajo.  

V nadaljevanju predstavljamo tiste rezultate preverjanja razlik v pomembnosti pridobivanja znanja o okolju, pomembnosti razvijanja 

mišljenja, pomembnosti oblikovanja stališč do sebe, narave in drugih, pomembnosti občudovanja lepot narave in pomembnosti 

razvijanja ljubezni do narave, ki so statistično pomembna. 

Pri pomembnosti razvijanja otrokovega mišljenja in pomembnosti oblikovanja stališč do sebe, narave in drugih glede na lokacijo vrtca, ni 

statistično značilnih razlik. Podatki sicer kaţejo, da vzgojitelji primestnih vrtcev višje vrednotijo cilje povezane z razvijanjem otrokovega 

mišljenja kot vzgojitelji mestnih vrtcev. Medtem ko so cilji, ki se nanašajo na oblikovanje stališč do sebe, narave in drugih tako za 

mestne kot primestne vzgojitelje enako pomembni.  

Pri pomembnosti občudovanja lepot narave glede na lokacijo vrtca prav tako ni statistično značilnih razlik, kar pomeni da se tako tisti 

vzgojitelji, ki delajo v vrtcih v mestih kot tudi oni, ki delajo v vrtcih zunaj mest zavedajo, da je pomembno zagotoviti otrokom moţnosti za 

občudovanja lepot okolja v katerem ţivijo. S tem  

Rezultati kaţejo na statistično značilne razlike pri pomembnosti razvijanja ljubezni do narave glede na lokacijo vrtca, saj je χ
2
=1,722; g 

=2 ; P=0,423. Lokacija vrtca je torej pri razvijanju ljubezni do narave pomemben dejavnik. Očitno gre v tem primeru za bolj pristen stik z 

naravo, ki ima posledice tudi v načrtovanju ciljev pri okoljski vzgoji v vrtcu.  

 

SKLEP 
Ocenjujemo, da je okoljska vzgoja v vrtcih ţe dobro zasidrana v pomurskih vrtcih. O tem pričajo mnogi projekti, ki jih vrtci izvajajo 

samostojno ali v povezavi z drugimi institucijami ali posamezniki. Svojo dejavnost vrtci tudi publicirajo in jo občasno tudi predstavijo 

javnosti ob različnih priloţnostih. V procesu uresničevanja planiranih ciljev okoljske vzgoje predšolski otroci postopno oblikujejo stališča 

do sebe, narave in drugih, razvijajo različne spretnosti, pridobivajo znanja o okolju.  

Čeprav so cilji okoljske vzgoje večdimenzionalni, različni in med seboj prepleteni lahko na podlagi dobljenih rezultatov ugotovimo, da 

vzgojiteljice v pomurskih vrtcih na prvo mesto uvrščajo pomen načrtovanja čustvenih ciljev. Pri tem gre predvsem za razvijanje 

pozitivnih stališč do sebe drugih in okolja. Glede na dobljene rezultati sledijo pri načrtovanju okoljske vzgoje v pomurskih vrtcih cilji, ki 

spodbujajo razvoj otrokovih spretnosti opazovanja sporazumevanja, prepričevanja, sodelovanja in soodločanja.. Sledijo cilji, ki kaţejo na 

razvijanje ljubezni do drugih in do okolja ter cilji, ki se nanašajo na pridobivanje otrokovega znanja in razvoj mišljenja ter za razvijanje 

občudovanja lepote v sebi v drugih v okolju.  

Na podlagi teoretičnih in empiričnih ugotovitev ocenjujemo, da lahko s skrbno načrtovanim delom v vrtcih na področju okoljske vzgoje 

pomembno vplivamo na razvoj otrok (bodočih odraslih) in njihovih staršev in s tem prispevamo z razvoju naše regije. 
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AGRARNA REFORMA IN KOLONIZACIJA NA VELEPOSESTVU 
ESTERHÁZY MED OBEMA VOJNAMA 

 
Attila KOVÁCS 

Inštitut za narodnostna vprašanja 
 

Referat prikazuje agrarno reformo in hkrati z njo potekajočo kolonizacijo v obdobju med obema vojnama na veleposestvu Esterházy v 

okolici Dolnje Lendave (danes Lendava). 

Zaradi agrarne reforme in priseljevanja je do največjih sprememb prišlo v posestni strukturi in narodnostni sestavi prebivalstva. Z ozirom 

na to referat daje glavni poudarek pri obravnavi agrarne reforme in kolonizacije na spremembo posestne strukture in nacionalne sestave 

prebivalstva.  

Na osnovi popisa iz leta 1921 se da ugotoviti, da se je večina prebivalstva v 18 naseljih lendavskega območja - Dobrovnik, Ţitkovci, 

Kamovci, Genterovci, Radmoţanci, Mostje, Banuta, Dolga vas, Dolnja Lendava, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, 

Petišovca, Pince, Dolina in Čentiba - pred agrarno reformo izrekla za Madţare (82%), 16% za Slovence in 2% za druge skupine 

(predvsem Hrvate in Nemce).  

Za posestno strukturo lendavskega območja je bilo pred začetkom agrarne reforme, kot to statistični podatki dokazujejo, značilna 

dvojnost. Na eni strani obseţno Esterházyjevo veleposestvo, na drugi strani pa veliko število malih posestnikov, ki so razpolagali s 

posestmi, manjšimi od 10 katastrskih oralov (5,7 ha). Veleposestvo Esterházy v okolici Dolnje Lendave je merilo 15.959 katastrskih 

oralov in 626 kvadratnih seţnjev (9.096 ha), od tega 6.717 katastrskih oralov in 59 kvadratnih seţnjev (3.828 ha) gozda. Po naših 

izračunih se je veleposestvo na lendavskem območju razprostiralo na 11.499 katastrskih oralov in 626 kvadratnih seţnjev (6.554 ha) 

površine. Preostalih 4.459 katastrskih oralov in 681 kvadratnih seţnjev (2.541 ha) je leţalo v šestih naseljih izven lendavskega območja 

(Bogojina, Filovci, Strehovci, Bukovnica, Kobilje in Hotiza). Razen obseţnega veleposestva je bila druga značilnost agrarne strukture 

lendavskega območja pred agrarno reformo relativno visoko število malih posestnikov. Podatki popisa prebivalstva iz leta 1910 kaţejo, 

da je 93,6% lastnikov in najemnikov na lendavskem območju razpolagalo s posestvom, manjšim od 10 katastrskih oralov; od vsega 

skupaj 1.533 samostojnih lastnikov in najemnikov kmetijskih obratov jih je torej v to kategorijo spadalo 1.435.  

Pravni predpisi, ki so urejale izvedbo agrarne reforme, so določili, da na področju Slovenije in s tem tudi Prekmurja pod udar agrarne 

reforme pridejo veleposestva, ki presegajo 131 katastrskih oralov (75 ha) obdelovalne oziroma 350 katastrskih oralov (200 ha) skupne 

površine. Po teh predpisih je na lendavskem območju agrarna reforma zajela eno veleposestvo, in sicer ţe opisano veleposestvo 

Esterházy. Zakoni in uredbe o agrarni reformi in kolonizaciji so podpirali vzpostavitev sistema malih posesti. Do »agrarne« zemlje so bili 

upravičeni le tisti, ki je sploh niso imeli oziroma kmetje, ki so imeli manj kot 10 katastrskih oralov površin. Izjema so bile le druţine z več 

kot desetimi člani, kjer so na vsakega druţinskega člana računali en katastrski oral zemlje. Če je bilo interesentov za zemljo preveč, so 

jo najprej dodelili najsiromašnejšim, odškodnino za razdeljeno zemljo pa so morali plačati upravičenci agrarne reforme. Pravni predpisi o 

kolonizaciji so podobno kot predpisi o agrarni reformi predvidevali le ustanavljanje manjših posesti. Še v najboljšem poloţaju so bili 

naseljenci vojni prostovoljci (dobrovoljci), oz. prostovoljci borci, saj so med vsemi kategorijami naseljencev dobili največ zemlje, 5 

hektarjev. 

Teţave, ki so nastopile med agrarno reformo so poskušali ublaţiti z zakonom, ki je omogočal fakultativen odkup zemljišč, razdeljenih z 

agrarno reformo. Vendar pa zakon, sprejet leta 1925, ni imel za posledico mnoţičnega odkupa, saj velika večina tistih, ki so prišli do 

zemlje z agrarno reformo, ni imela denarja za odkup.  

Osebe, ki so z agrarno reformo in kolonizacijo prišle do agrarne zemlje v okolici Dolnje Lendave, oz. na veleposestvu Esterházy, lahko 

razvrstimo v šest skupin, in sicer: 

- lokalni agrarni interesenti, 

- kolonisti s splošnimi pravicami, 

- kolonisti optanti, 

- prostovoljci (dobrovoljci), 

- avtokolonisti,  

- begunci. 

Najmanj zemlje so dobili lokalni »domači« agrarni interesenti, ki so jim med agrarno reformo dodelili zemljo v bliţini stalnega bivališča. 

Kmečke druţine oziroma druţine, ki so se ukvarjale s kmetijstvom, so dobile 1 katastrski oral zemlje na druţinskega člana, obrtniške 

druţine pa po 0,5 katastrskega orala na člana, pri čemer so upoštevali tudi posest, ki je ţe bila v njihovi lasti. Lokalni agrarni interesenti 

v okolici Dolnje Lendave so izhajali predvsem iz vrst tukajšnjih Slovencev in prebivalcev sosednjih slovenskih in meĎimurskih naselij. 

Lokalni agrarni interesenti, ki so bili brez zemlje oziroma so razpolagali le z malo zemlje, so na račun agrarne reforme sicer pridobili 

nekaj zemlje, vendar pa premalo, da bi lahko preţivljali druţino in morda pridelovali hrano za trg. V obliki odpravnine so v sklopu 

agrarne reforme dobili zemljo tudi hlapci in sluţinčad z Esterházyjeve veleposesti.  

Nekaj več zemlje so dobili kolonisti s splošnimi pravicami, kolonisti optanti, avtokolonisti in begunci. Vsaka druţina je praviloma dobila 8 

katastrskih oralov zemlje (okrog 4,5 ha). Kolonisti optanti iz okolice Dolnje Lendave so bili večinoma Slovenci. Bilo pa je tudi nekaj 

Hrvatov z območij, ki so po letu 1920 pripadla Italiji, in so optirali za Jugoslavijo. Ti so se po pridobitvi drţavljanstva prijavili kot agrarn i 

interesenti pri organih Ministrstva za agrarno reformo. V skupino beguncev so spadali tisti primorski Slovenci, ki jih je z domačega 

ognjišča pregnala prva svetovna vojna (soška fronta). Kolonisti prekmurskega porekla, ki so spadali med koloniste s splošnimi 

pravicami, so imeli podobne pravice kot kolonisti optanti. V najboljšem poloţaju so bili vojni prostovoljci, ki so dobili praviloma 10 

katastrskih oralov (5,7 hektarja) zemlje, za katero je odškodnino plačala drţava. Vsi drugi agrarni upravičenci pa so morali odškodnino 

za agrarno zemljo plačevati sami.  
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Tedanje oblasti so izvajale kolonizacijo na območju Lendave in okolice predvsem iz nacionalnih razlogov. Drţava si je s kolonizacijo 

prizadevala izoblikovati zanesljiv slovanski sloj prebivalstva ob madţarsko-jugoslovanski meji na lendavskem območju, hkrati pa 

razrahljati tamkajšnje strnjeno omreţje madţarskih naselij. Med obema vojnama so naseljenci na lendavskem območju ustanovili 7 

naselij, oz. so se naselili v ţe obstoječa naselja. Na podlagi arhivskih virov se je v času med obema vojnama na lendavskem območju 

naselilo 254 druţin kolonistov s 1.305 druţinskimi člani, med katere so razdelili 1.912 katastrskih oralov in 1.527 kvadratnih seţnjev 

agrarne zemlje. Podrobna analiza arhivskih virov pa omogoča tudi natančno predstavitev porekla kolonistov. Iz razpoloţljivih podatkov 

je razvidno, da se je na obravnavano območje priselilo 111 druţin s Primorske (in Istre). »Primorske« druţine oziroma druţine, ki so 

prišle z območij pod italijansko oblastjo, so ustanovile pet kolonij in sicer v Petišovcih, Benici, Pincah, Dolgi vasi in Kamovcih. V teh 

naseljih so »Primorci« predstavljali najštevilčnejšo priseljensko skupino v primerjavi s prekmurskimi priseljenci ter priseljenci z drugih 

območij Slovenije. Največ priseljenskih druţin, skupaj 120, se je na lendavsko območje priselilo iz prekmurskih slovenskih vasi, iz 

naselij na ravenskem in osrednjedolinskem območju. Večina kolonistov iz prekmurskih naselij se je naselila v kolonijah v Gaberju (37 

druţin) in Mostju (69 druţin). Z drugih območij Slovenije oziroma drţave se je priselilo 23 druţin, ki so dobile agrarno posest v različnih 

kolonijah.  

Pripadniki manjšin v Jugoslaviji so bili v času med obema vojnama izključeni iz pridobitve agrarne reforme, pa čeprav uredbe in zakoni, 

ki so urejali pravno podlago reforme, takega določila niso vsebovali. Kljub temu pa so imeli Madţari iz Dolnje Lendave in okolice - za 

razliko od Madţarov in pripadnikov drugih nedrţavotvornih narodov na preostalih območjih Kraljevine SHS, ki so jih, sklicujoč se na 

optantsko pravico, izključili ţe iz prve faze agrarne reforme – v skladu z uredbo o štiriletnem zakupu veleposestev do konca septembra 

leta 1924 pravico do zakupa zemlje. Pripadnost madţarskemu in drugim neslovanskim narodom – in s tem njihovo izključitev iz agrarne 

reforme - je območni agrarni urad ugotavljal na podlagi podatkov o maternem jeziku iz popisa prebivalstva leta 1921.  

Agrarna reforma in kolonizacija na lendavskem območju sta med obema svetovnima vojnama prinesla v prvi vrsti spremembe v 

nacionalni sestavi in posestni strukturi območja. Primerjava podatkov popisov, izvedenih pod madţarsko oblastjo v letih 1910 in 1941 

pokaţe, da se je deleţ Slovencev, Madţarov in ostalih narodnosti v tem času spremenil za pribliţno 10 %. Na 10-odstotno povečanje 

deleţa prebivalcev (predvsem) s slovenskim maternim jezikom, ter prebivalstva z drugimi maternimi jeziki (v prvi vrsti hrvaškim) je 

najbolj vplivala naselitev kolonistov, ki sploh niso govorili madţarskega jezika in so tako tvorili zanesljivo skupino tistih, ki so se izrekali 

za Slovence, v manjši meri pa za Hrvate. K spremembi narodnostne sestave na obravnavanem območju je prispevalo tudi odseljevanje 

precejšnjega števila Madţarov, ki so jih oblasti izločile iz agrarne reforme.  

Od 15.959 katastrskih oralov in 626 kvadratnih seţnjev površin Esterházyjevega veleposestva, ki je pripadlo jugoslovanski drţavi, je v 

okviru agrarne reforme in kolonizacije zamenjalo lastnika 15.612 katastrskih oralov in 181 kvadratnih seţnjev zemlje. Od tega je 6.717 

katastrskih oralov in 59 kvadratnih seţnjev gozda, ki ga je kupila Kriţevačka imovna opština iz Bjelovarja, medtem ko je 8.895 

katastrskih oralov in 122 kvadratnih seţnjev prešlo v roke novih lastnikov na podlagi zakona o likvidaciji agrarne reforme ter zakona o 

fakultativnem odkupu agrarne zemlje. Veleposestvu je tako ostalo le 347 katastrskih oralov in 445 kvadratnih seţnjev lastne zemlje.  

Zelo zanimiva je primerjava rezultatov agrarne reforme na veleposestvu Esterházy z rezultati delitve zemlje na celotnem območju 

Dravske Banovino, saj šele ta primerjava pokaţe pravo sliko o dimenzijah agrarne reforme in kolonizacije na Esterházyjevem 

vlastelinstvu. V Dravski banovini je bilo med agrarno reformo razdeljenih 29.575,6 katastrskega orala površin, primernih za kmetijsko 

obdelavo, od katerih je pribliţno 30% (8.861 katastrskih oralov in 122 kvadratnih seţnjev) zamenjala gospodarja prav na veleposestvu 

Esterházy.  

Agrarna reforma in kolonizacija, ki sta bili med obema vojnama izpeljani na Esterházyjevem veleposestvu, nista dosegli svojega 

namena, saj se na »agrarni« zemlji niso izoblikovala kmetijska gospodarstva, ki bi bila sposobna samostojnega gospodarjenje. 

Dolnjelendavsko Esterházyjevo veleposestvo, ki je obstajalo ţe več stoletij in zagotavljalo preţivetje več sto zaposlenim, hkrati pa tudi 

gospodarsko stabilnost in preskrbo lendavskega območja, je zaradi agrarne reforme in kolonizacije pravzaprav prenehalo obstajati. 

Razdrobitev veleposestva je negativno vplivala tudi na gospodarski poloţaj tega območja, saj je privedla do nazadovanja kmetijstva in 

kmetijske proizvodnje.  

Kljub temu, da so med agrarno reformo pravzaprav razdelili vso obdelovalno zemljo, ta ni rešila največjega problema na lendavskem 

območju, in sicer usode velikega števila malih posestnikov, ki so bili izpostavljeni revščini in pomanjkanju. Nasprotja so še poglobila, saj 

so bile obdelovalne površine veleposestva – razen redkih izjem – razdeljene le med koloniste ter agrarne interesente drţavotvornih 

narodov (predvsem Slovencev), medtem ko je bilo madţarsko prebivalstvo izključeno iz delitve agrarnih površin. To je na eni strani 

povzročilo precejšnje teţave v preţivljanju velikega števila malih madţarskih posestnikov, na drugi pa - zaradi počasne gospodarske v 

novonastalih kolonijah – tudi večina kolonistov ni mogla preţiveti brez drţavne pomoči.  
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ŠKOF VEKOSLAV GRMIČ (1923−2005) UPANJE IN HREPENENJE DUHA, 
KI NE POZNA MEJA 

 
Cvetka HEDŢET TOTH 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
 
Človekovo ţivljenje je potovanje skozi prostor in čas. Na tem potovanju rastemo ob spoznavanju sebe in okolja v šoli ţivljenja. Obzorje 
se nam nenehno širi, ker se navidezna meja stalno odmika, tako da je nikdar ne doseţemo. Zato se tudi nikdar ni mogoče ustaviti. Kar 
smo dosegli, kmalu zopet preseţemo ali vsaj dopolnimo z novim spoznanjem. Ko se nam zazdi, da smo našli, nemirno iščemo dalje 
zadnjo resnico, čeprav smo vedno znova potem tudi nekako razočarani. Ostaja pa nam tudi upanje in hrepenenje duha, ki ne pozna 
meja. 

 
        Vekoslav Grmič  

 
Trenutki odhoda so soočanje z našo človeško minljivostjo in kljubovanje končnosti, izziv, če smo zmoţni nekaj malega večnosti dojeti ţe 
v času svojega ţivljenja. Ohranjanje čuta za večnost je vrednota; ţivljenju daje mnogo spodbud in krščanstvo, ta konstitutivni temelj 
naše kulture, ţivljenje postavlja v okvir njegove lastne večnosti. V našem okolju, ki je svetovnonazorsko docela medsebojno razhajajoče 
– religiozni, nereligiozni, verujoči, neverujoči −, je škof Vekoslav Grmič do konca vztrajal pri tem krščanskem temelju in mnogim 
deklariranim ateistom zgledno dopovedoval, kako k pojmovanju ţivljenja sodi tudi njegova samoobnovitvena moč, saj smrt nikakor ni nič 
poslednjega in dokončnega. 
Njegovo delo Resnica iz ljubezni (1979) je učinkovalo zelo spodbudno, kajti toge meje in načini, kako smo jih prakticirali pri nas, so z 
njegovo razlago prejele nov, drugačen smisel, predvsem v pomenu neizključevanja tistega, ki je svetovnonazorsko drugačen. V tem 
delu izstopa tudi izrazita dialoška naravnanost: ta apelira na negovanje dialoga kot vrednoto, ki gradi mostove v prihodnost. Grmič je 
znal pribliţati govorico nove zaveze neverujočim in pri tem pokazal, da je v njej govor o humanizmu, o resničnem počlovečenju človeka 
in smrt, ta »nesmisel vseh nesmislov« (J. P. Sartre), je pri ateistih, ki v svojem dojemanju premorejo »topel tok«, zaustavljena z 
upanjem; to premaguje egoizem, ekskluzivni individualizem, cinizem, relativizem, nihilizem. Takó upanje, ki »usmerja v ţivljenje«, stoji 
nasproti hladnemu toku − obupu. V razdelku Upanje pri neverujočih in smrt je zapis,

i
 ki je streznil mnoge tako na eni kot na drugi strani 

− v globinah vprašanj o našem bivanju, njegovem smislu in nesmislu se nasprotja neverjetno zbliţujejo, celo izginjajo. Človekova 
svoboda in njegova etična odgovornost izstopata in to niso samo in zgolj teoretska stališča, ampak ţivljenje sámo, tisto, ki ga ţivim, 
ustvarjam »tu in zdaj«. 
 Ţivljenjska pot, ki jo je hodil in prehodil škof Grmič, je z vsem, kar je ustvaril, nagovor, da skušajmo vsaki meji postaviti omejitve s tem, 
da nič, kar je, niti naše lastno ţivljenje, ne pozna nekaj dokončnega. Je pa naše ţivljenje skoraj vedno na meji, tako kot je škof Grmič iz 
mejnih situacij v svojem ţivljenju razmišljal in poročal o smislu svojega in našega tako zelo kratkega ţivljenja. Tudi o tem, kako je biti 
lačen kot odraščajoči otrok, ki čuti, da je njegova lakota strašna krivica, ki se obnavlja kot sistem, ta pa trajno ohranja siromaštvo in 
siromake. So pa še druge moţnosti za temeljito spremembo, ki lahko pelje v socialno pravičnost, kakor so ga v času, ko je odraščal, 
prepričali nekateri nazori njegovega profesorja Stanka Cajnkarja, duhovnika, univerzitetnega profesorja, legendarnega partizana, 
prvega dekana teološke fakultete v Ljubljani po drugi vojni. Osebno ga je štel za predhodnika teologije osvoboditve in ga imenoval celo 
za teologa osvobodilnega boja, tako kot je menil, da je prvi ideolog tega boja Edvard Kocbek.  
Kako se soočati z militantnimi in na videz izključujočimi se nasprotji v narodu, ki je bil sredi enega najbolj krutih prepihov zgodovine? Ta 
mu je na začetku namenila pogubo, pozneje pa je precejšnji del naroda spravila v oboroţen boj. Ljudstvo je nasilju organizirano 
odgovorilo ne in škof Grmič je do konca vztrajal, da je bil narodnoosvobodilni boj vseskozi moralno utemeljen, pravičen v najčistejšem 
etičnem pomenu, kajti šlo je samoobrambo slovenskega naroda: »Prebujena človekova vest je narekovala odpor in upor.«

ii
 Ena takih 

izjav, ki jo navaja škof Grmič je stališče duhovnika Ivana Jeriča iz Prekmurja in ta prijetno preseneča s svojo moralno odločnostjo: »Jaz 
in slovenska katoliška duhovščina osvobodilno borbo odobravamo in moralno podpiramo, ker je moralno upravičena. To ni borba iz 
zasede na nedolţnega nasprotnika, ampak je odkrita borba med dvema nasprotnikoma. To je silobran slovenskega naroda. Zato sem 
preprečil ustanovitev bele garde v Prekmurju.«

iii
 

Na partizanskih mitingih je škof Grmič javno, glasno in povsem odločno dajal priznanje partizanski generaciji za njeno etično docela 
pravilno odločitev v pretekli vojni in poslušali so ga. Še zdaj vidim njihove ţareče in hvaleţne poglede, in to je nepozabno, trajno; to je 
povest o ponosnem in dareţljivem škofu, ki se ni bal kljubovati katoliškemu integralizmu in militantnemu katolicizmu. Nas, svoje najoţje 
sodelavce pri reviji Znamenje je dobrohotno svaril pred poskusi izolacije, diskriminacije, če bomo z njim; vztrajali smo, kljub marsičemu 
− in mnogi ţelimo tudi še v prihodnje. 
Vedno nas bo spremljal spomin na našega priljubljenega škofa Grmiča, na njegovo pokončno drţo, in ko sem nedavno na predavanjih 
spregovorila o sodobnem ameriškem filozofu Richardu Rortiju in med študente razdelila kopijo njegovega zapisa o tem, kako skupaj 
brati Novo zavezo in Komunistični manifest, mi je v zavesti prijeten občutek, da je neodvisno od tega samovoljnega in nedvomno 
korajţnega Američana nekdo ţe mnogo pred tem, v našem okolju razvijal podobno misel, kot jo je izrazil Rorty z zapisom, da v »Novi 
zavezi in v Komunističnem manifestu ne nehamo in ne smemo nehati iskati navdiha in spodbude. Kajti oba dokumenta sta izraz istega 
upanja: da se bomo nekega dne pripravljeni in sposobni soočiti s potrebami vseh ljudi s takim spoštovanjem in s tako obzirnostjo, kot jih 
čutimo do potreb tistih, ki so nam najbliţje in ki jih imamo radi. Obe besedili sta z leti celo pridobili moč navdiha. Kajti vsako od njiju je 
ustanovni dokument gibanja, ki je veliko naredilo za svobodo ljudi in za enakopravnost med njimi.«

iv
 Za upanje torej gre in dosegljivost 

pravičnosti ţe tu in ne na drugem svetu. »Tako kot Novo zavezo še vedno berejo milijoni ljudi, ki se ne zadrţujejo dolgo pri vprašanju, 
ali se bo Kristus nekega dne res vrnil v svojem veličastju ali ne, tako Komunistični manifest še vedno berejo tudi tisti med nami, ki upajo 
in verjamejo, da je dejanska socialna pravičnost dosegljiva brez revolucije, kot jo je prerokoval Marx, in da bi lahko nastala brezrazredna 
druţba, svet, 'v katerem je svoboden razvoj slehernega pogoj za svobodni razvoj vseh', kot rezultat tega, kar je Marx odpravil kot 
'meščanski reformizem'. Starši in učitelji bi morali mlade ljudi spodbujati, da bi brali obe knjigi. Bilo bi koristno za moralno drţo mladih.«

v
  

Naša sposobnost za sporazumevanje z drugimi je vendar stvar razumevanja naših potreb in upanj, zato je vera po škofu Grmiču med 
drugim tudi razvit občutek za pravičnost, protest proti nasilju in zatiranju. Tudi zdajšnjega popularnega načela tolerance po njegovem ne 
moremo dojemati drugače kot resnično solidarnost. Te seveda nikdar ni brez razvitega občutka za socialno pravičnost, zato je večkrat 
opozarjal na pojem solidarnega človeštva. Vse govorjenje o etiki je prazno brez upoštevanja konkretnega socialnega konteksta. Etika 
ne more biti parada retorično sugestivno podanih izjav, vodotok misli − in ko berem Grmičeva poslednja razmišljanja, vidim, da je v njih 
razmišljal o etiki svetovnih razseţnosti, kajti v času globalizacije smo in ţe soočeni s kruto prevlado in premočjo trţne ekonomije. 
Globalizacija je zato izrazito negativna in kot imperializem ekonomije, se pravi v svoji ekonomistični redukciji pomeni globalizem.

vi
 Ţe 

zelo bolan je skoraj preroško ugotavljal, da globalizem lahko pomeni globalno katastrofo in globalno brezdušje za človeka v najširših 
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svetovnih razseţnostih. Zavedal se je, kako nevarno je iskanje čim cenejše proizvodnje, zmanjševanja števila delovne sile, 
neupoštevanje okolja. V enem svojih zadnjih člankov v reviji Znamenje je zato zapisal: »Tak globalizem skriva v sebi najnevarnejše 
pasti razslojevanja človeške druţbe. Ob bogatenju enih, v resnici manjšega števila vedno bolj bogatih, utegne tako priti do vedno večje 
revščine, neprimerno večjega števila v globalizem zajetih ali celo iz njega izključenih področij sveta, da, tako rekoč pri zadnjih vratih 
utegne priti do novega kolonializma.«

vii
 Takšno globalizacijo velja zaustavljati z etiko, z globalnim, svetovnim etosom, zato, da človeštvo 

sploh preţivi in etika, ki jo danes potrebujemo, ni več usmerjena k iskanju človekove popolnosti. Gre za vprašanje, kako biti, obstati in 
preţiveti v svetu, kjer so meje tehnične rasti in napredka soočene z omejenimi naravnimi danostmi. 
Etično potrjevanje sveta in ţivljenja pomeni neomejeno odgovornost za vso svetovno bit in za ţivljenje v njej in ţe Hans Küng je v delu 
Čemu svetovni etos? opozarjal,

viii
 da gre za konsenz, ki je sprejemljiv za vse druţbene skupine, za verujoče in neverujoče, za pripadnike 

različnih religij, filozofij in ideologij. Kljub vsemu pluralizmu na etičnem področju ljudje vendar premoremo minimum skupnih moralnih 
norm, ki izhajajo iz najbolj temeljnih razseţnosti človekove narave. Škof Grmič je bil med prvimi pri nas, ki je opozarjal na pomen 
deklaracije o svetovnem etosu (1993) in predvsem na njenega glavnega tvorca, sicer heretičnega teologa Hansa Künga (roj. 1928). Kar 
nekaj študij o tej temi je revija Znamenje objavila in skupaj z Grmičevimi razmišljanji popularizirala znane štiri neizpodbitne smernice: 
zavezanost kulturi nenasilja in spoštovanja vsega ţivega, zavezanost kulturi solidarnosti in pravičnemu gospodarskemu redu, 
zavezanost kulturi strpnosti in ţivljenju v resnicoljubnosti ter zavezanost kulturi enakopravnosti in partnerstvu moškega in ţenske.

ix
  

Prazačetna misel vseh Grmičevih del je etična in z njo bo tudi vedno imel zelo posebno in priznano mesto pri nas, tako znotraj teologije, 
filozofije in socialnega nauka. Do konca je vztrajal pri vrednoti solidarnosti, ki je zelo vplivala na duhovnost naše dobe in ki zahteva tudi 
spoštovanje, priznavanje in ohranjanje narave. Ne glede na razvoj dogodkov še posebej proti koncu prejšnjega stoletja je verjel v 
trdnost in trajnost vrednot, četudi so te zgodovinsko premakljive. Prav vsakemu človeku − ne glede na nazor − je dosegljiv preseţek 
dobrega in humanosti in vrednoto strpnosti (tolerance) med nami lahko kljub vsem razlikam razvijamo na podlagi dejavne, praktične 
resnice. 
Čas po sesutju socializma boljševiškega porekla je bil vsaj v prvih letih obseden s pluralizmom, ki je kot duh razlike zavračal prejšnji duh 
totalitete in identitete. Nič več solidarnost, ampak toleranca je bila parola časa, ki je kljuboval prejšnjemu levičarskemu univerzalizmu − 
toda, kaj hitro je postalo jasno, da je potreba po etiki najgloblje povezana s potrebo po solidarnosti in da iz tega izhaja celo gibanje takó, 
da se Grmič zaveda, da »pomeni solidarnost v resnici posebno duhovno gibanje, ki na svoj način oblikuje vedno bolj duhovnost našega 
časa«.

x
 V enajstih tezah tega, kar je imenoval Moja duhovna bilanca, v kateri je podal v strnjeni in zgoščeni obliki nekatera svoja najbolj 

nosilna spoznanja, je v sedmi tezi izrazil: »Soţitje v dialogu in iskrenem sodelovanju, v komunikaciji in akciji je krščansko, drţa resnično 
vernega človeka. Evangelij zahteva solidarnost in je v resnici socialna karizma. Je osvobajanje od vsega, kar človeka zasuţnjuje, 
poniţuje in mu dela krivico ali nasilje.«

xi
 Ţiveta solidarnost torej − najvišji imperativ bivanja, ko v času svojega ţivljenja med rojstvom in 

smrtjo razumem, da je praktično dejavna resnica moja zavestna izbira in odločanje, saj priznavam etičnost za prvo resnico in za to 
resnico sem domala absolutno odgovoren in z gotovostjo trdim, da gre za nekaj, kar vem in poznam, ter lahko predvidim celo posledice 
svojih odločitev in dejanj. Taka praktično dejavna, tj. etična resnica bivanja ljudi med seboj povezuje, četudi se verujoči in neverujoči 
med seboj svetovnonazorsko in religiozno razlikujejo − prve najvišje teoretske resnice, nikdar povsem dokazljive, ljudi med seboj samo 
ločujejo in ţal spravljajo na nasprotne bregove.  
Na nas je, da opazujemo vzpon solidarnosti kot gibanja svetovnih razseţnosti. Ni nobenega vnaprejšnjega jamstva za uspešnost tega 
gibanja. Kar nekajkrat v zgodovini se nam je zgodilo, da se je kakšna sicer zelo plemenita ideja organizirane solidarnosti v trenutku, ko 
je iz gibanja prešla v institucijo, oziroma kot institucionalizirano gibanje povsem spremenila in prešla celo v teror. Tako iz zgodovine 
krščanstva kot tudi marksizma poznamo nekaj takih grozljivih primerov. 
Toda, da bo človeštvo preţivelo, za to potrebujemo etiko, ki naj nam pomaga k razvitemu čutu za orientacijo v svetu, kjer bi morda lahko 
zares domovali − te sanje, moje generacije 68. Kakor sem osebno dojela sporočilo njegove etike, je bilo nekaj zelo zglednega v 
njegovem svarilu, da se človeku ni treba bati biti dober človek in prikrivati človečnosti. Toda z etiko ne moremo paradirati in vsak, ki se 
ukvarja z etiko, se mora zavedati, da je ne smemo razvijati vsiljivo − kaj hitro lahko postane represija. In ko ţe moram izreči ţivljenjsko 
priznanje njegovi etični drţi, bi dejala: Ne zapiraj oči pred etiko. Kjer je etika, tam je ţivljenje, in nič ne jamči človeku toliko avtonomije 
kot ravno etika. Svoboda duha in ustvarjalnost gresta kar najtesneje skupaj, v svetu predsodkarjev ni ustvarjalnega ţivljenja in prostost 
duha ne pozna razlikovanja med ljudmi na podlagi takšnega ali drugačnega opredeljevanja, kajti prostost duha priznava vsem pravico 
do različnosti. 
Med nami je bil, ţivel in deloval škof, ki je celo nam, brezreligioznim, priznaval pravico do brezreligioznosti. Za to mu moram izreči 
iskreno in trajno zahvalo − in ţe ko sva se poslavljala, je najino slovo potekalo kot razprava o etiki. Verjamem, da je moţna etika onkraj 
teizma in ateizma, kar pomeni, da je moţna ena etika, univerzalna − ki nikdar ne zatira razlik in ki ravno zaradi svoje univerzalnosti 
nikogar ne izloča. In Bog nas obvaruj etike kot tiranije dobrega, ki bi nekoga spet izločevala ali ga po znanih tragičnih, preteklih vzorih 

celo getoizirala.  
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POVZETEK  

Programska oprema je pomemben del informacijskih sistemov. Odprta koda ponuja niz priloţnosti, ki jih velja izkoristiti. Podjetja lahko z 

vpeljavo odprtokodnih rešitev dvignejo konkurenčnost, javna uprava lahko prihrani ogromno davkoplačevalskega denarja, v vzgojno-

izobraţevalnih zavodih pa z inovativnim pristopom ne spodbujamo piratstva. Najlaţje je začeti na začetku, to je v izobraţevalnem 

procesu, če ţelimo spremeniti odnos do odprtokodnih rešitev, ki imajo na dolgi rok pozitivne vplive na celotno druţbo. V prispevku je 

predstavljeno vrednotenje alternativnega modela informatizacije šol, ki temelji na odprti kodi.  

 

UVOD 

V dobi, ko lahko kupimo računalnik skoraj povsod, je najteţji del šele pred nami. Kupu strojne opreme je treba dati “dušo”, to je naloţiti 

programsko opremo. Pogosto ponujajo prodajalci računalnik z nekaj programske opreme, pri kateri je nujni del operacijski sistem, 

medtem ko se integrirani ponudbi uporabniške programske opreme največkrat izognejo, ker bi sicer ponudba postala nekonkurenčna. Z 

odprtokodno programsko opremo je temu drugače, saj je navadno brezplačna. Tovrstne rešitve zato postajajo vse bolj zanimive [1] za 

podjetja, javno upravo, izobraţevalne ustanove in nenazadnje za posameznike, to je fizične osebe.  

Zaradi nezahtevnih potreb povprečnega uporabnika po programski opremi, to je operacijski sistem z enostavnim grafičnim vmesnikom 

ter dober pisarniški paket in brskalniški paket, in upravičenih pomislekov glede vmesnosti velikih izdatkov za komercialne licence, je bil v 

podsklopu ciljnega raziskovalnega projekta Ministrstva za šolstvo, znanost in šport [2] izdelan in implementiran alternativni model 

informatizacije vzgojno-izobraţevalnih zavodov (VIZ). Napovedoval je uspešno vpeljavo alternativnega modela za potrebe kvalitetnega 

izvajanja pouka v prvih letnikih gimnazije [3].  

V prispevku bomo podali izkušnje in izsledke vrednotenja vpeljave alternativnega modela, kot ga je predvideval podsklop ciljnega 

raziskovalnega projekta MŠZŠ [2]. Model je bil vpeljan in preizkušen na Gimnaziji Murska Sobota na vseh sedmih oddelkih prvega 

letnika več let zaporedoma.  

 

ODPRTOKODNI MODEL  

Osnovna zahteva za model je bila, da naj podaja celovito rešitev za informatizacijo VIZ – pokrivati mora tako streţniške kot tudi delovne 

postaje. Vsa potrebna programska oprema bi naj bila brezplačna, po moţnosti z dostopno izvorno kodo. Čim večji del komunikacijskega 

vmesnika tako sistemske kot tudi uporabniške programske opreme bi naj bil lokaliziran, to pomeni slovenjenji. Model mora zagotavljati 

nemoteno in kakovostno izvajanje dejavnosti.  

Med odprtokodnimi operacijskimi sistemi prednjači Linux, ki ima mnoţico distribucij. Največ slovenjenjih paketov vsebuje Pingo [4], ki 

temelji na zalo priljubljeni Fedora Core [5]. Naš model temelji na brezplačni odprtokodni programski opremi s slovenskim vmesnikom. 

Distribucija operacijskega sistema Linux Pingo, je celovita rešitev, ker s sabo prinaša tudi pisarniški paket OpenOffice.org in brskalniški 

paket Mozilla, povrhu pa tudi multimedijske predvajalnike avdio in video posnetkov. Vso potrebno administracijo smo opravili s pomočjo 

domačega orodja za administriranje Sparky [6]. Pingo predstavlja odlično osnovo za vpeljavo alternativnega modela informatizacije. 

Jedro alternativnega modela je bila distribucija operacijskega sistema Linux Pingo. Na začetku vsakega šolskega leta namestimo najbolj 

sveţo verzijo programske opreme na vse računalnike v računalniški učilnici. Preizkušali smo namestitev s CD-ROM-ov, DVD-ja in preko 

mreţe. S pomočjo slovenjenega grafičnega vodiča je potekala gladko. Izbrana distribucija uporablja slovenski jezik s privzeto slovensko 

tipkovnico. Namestili smo niz osnovnih paketov za delovne postaje, kar je zajemalo tudi namizji KDE in Gnome ter pisarniški paket 

OpenOffice.org in brskalniški paket Mozilla. Uporabniški računi in diskovni prostor uporabnikov so bili urejeni centralno s pomočjo 

servisov NIS (Network Information Service) in NFS (Network File System). Odločitev glede Pingota je bila pravilna, saj je imelo tisoče 

računalnikov dostavljenih VIZ v sklopu projekta MŠZŠ prednameščen tudi Pingo.  

Delovne postaje so imele privzeto namizje KDE, po ţelji pa so dijaki lahko uporabili tudi Gnome. Za delo z datotekami smo uporabljali 

upravljalnik datotek Konqueror, za brskanje po svetovnem spletu, branje pošte in izdelavo spletnih strani pa paket Mozilla. Iz paketa 

OpenOffice.org smo uporabljali urejevalnik, predstavitveno orodje in preglednico. Dijake posebej mika multimedija. Zvočne posnetke so 

predvajali s pomočjo orodja XMMS, filme pa s pomočjo Mplayer-ja.  

 

VREDNOTENJE ALTERNATIVNEGA MODELA  

Sedem polovic oddelkov dijakov prvega letnika Gimnazije Murska Sobota je realiziralo pouk informatike v šolskih letih 2002/2003 in 

2003/2004 na izključno odprtokodni programski opremi [7], od šolskega leta 2004/2005 pa se urijo na odprtokodni vsi dijaki prvih 

letnikov. Uporabljena distribucija Pingo se je izkazala kot izredno zanesljiva. Praktično ni bilo nobenih teţav z varnostjo ali stabilnostjo 

sistema in aplikacij. Z občasnim posodabljanjem nameščenih paketov so se odpravljale varnostne luknje in hrošči. Linux nima teţav z 

virusi in nekontroliranimi spremembami sistema. 

Slovenjenji grafični vmesniki in njihova podobnost siceršnjim ustaljenim vmesnikom lajšajo prehod na novi model. V zadnjem 

ocenjevalnem obdobju samostojno izdelane projektne naloge so bile trden dokaz uspešno osvojenih celovitih znanj. Za potrebe 
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poučevanja je bil v sklopu projekta Ro izdelan učbenik [8], po katerem so dijaki izvajali vaje. Njihove konstruktivne pripombe so bile 

sproti uporabljene za njegovo izboljšavo. 

Pri končnem vrednotenju alternativnega modela smo si pomagali tudi z anonimno anketo na koncu vsakega šolskega leta. Skoraj dve 

tretjini sta menile, da je razmerje med teorijo in vajami primerno, skoraj vsi preostali so menili, da je teorije preveč. Vaje na Linuxu je 

ocenilo tri četrtine kot primerne, osmina jih je ocenila kot prelahke, le nekaj dijakov pa jih je ocenilo kot prezahtevne.  

Dvema tretjinama je bilo všeč, da so pri vajah spoznavali nekaj novega in drugačnega ter da so vmes imeli tudi čas za sprostitev in 

zabavo. To je zelo pomembno, saj nam priča o tem, da si dijaki ţelijo inovativnega pristopa, pa tudi če bi to šlo na ceno večjega truda. 

Ţelja po sprostitvi tudi med poukom je logična. Skoraj polovica se jih je navduševala nad tem, da ni bilo teţav z virusi. To kaţe na velik 

problem, s katerim se srečujejo uporabniki Microsofta. Pribliţno četrtina se je navduševala nad tem, da vaje niso bile preveč naporne, 

da se računalnik med delom ni rušil in da so bili uporabljeni brezplačni programi.  

Pribliţno četrtina je pogrešala namestitev Linuxa na domačih računalnikih in obratno v šoli razpoloţljivost programov iz domačega 

okolja. Podoben deleţ je menil, da je na računalnikih premalo iger in da imajo prešibko predznanje iz osnovnih šol. Iz tega lahko 

sklepamo, da nekega zelo motečega dejavnika pri alternativnem modelu ni, še največji problem je kompatibilnost programske opreme 

med ustaljenimi komercialnimi izpeljankami in odprtokodnimi rešitvami.  

Dijakom je bila dana moţnost, da dobijo brezplačno celotno distribucijo CD-ROM-ov Pingo 2.0 in si tako tudi doma namestijo enako 

programsko opremo kot so jo uporabljali v šoli. Skoraj dve tretjini dijakov je izkoristila dano moţnost, vendar je kar polovici teh ni uspelo 

namestiti. Od takih, ki so uspeli namestiti, jih dve tretjini še vedno uporablja Pingota, tretjina pa je uspešno nameščeni sistem pozneje 

pobrisala ali pa ga več ne uporablja. Iz navedenega vidimo, da je namestitev še vedno trdi oreh za povprečnega uporabnika. Verjetno je 

največji problem, kako sprostiti diskovni prostor za novo namestitev, kajti sama namestitev ob razpoloţljivem diskovnem prostoru 

navadno steče brez večjih teţav. Osip uspešno nameščenih distribucij ni  

velik, kar kaţe na to, da tisti, ki enkrat uspešno namestijo Pingota, le-tega tudi redno uporabljajo.  

Več kot dve tretjini dijakov je pripravljena uporabljati Linux odvisno od potrebe, nadaljnja desetina bi ga rada uporabljala vedno, ko bo to 

moţno, le petina pa ga raje ne bi uporabljala, oziroma le takrat, ko je to nujno. To je pomemben podatek, ki kaţe na izredno fleksibilnost 

dijakov. Njim ni tako pomembno na čem delajo, ampak kako nekaj naredijo. Kaţe, da je vpeljani alternativni model večinoma uspešno 

zadostil njihove potrebe. Po prestanem izobraţevanju so dijaki večinoma prilagodljivi.  

Zadovoljstvo dijakov glede lastnega napredka je pomemben pokazatelj uspešnosti izobraţevalnega procesa. Skoraj tri četrtine dijakov 

je menila, da je njihovo osvajanje znanj uporabe informacijskih tehnologij bilo zelo uspešno ali uspešno. Po tem takem ne preseneča 

njihova odločitev, da bi jih več kot polovica izbrala informatiko kot izbirni predmet tudi v višjem letniku, tretjina pa je bila še 

neopredeljena do tega ali bi izbrali ali ne, le osmina pa je menila, da v prihodnje ne bi izbrala informatike.  

  

ZAKLJUČEK 

Vrednotenje vpeljanega alternativnega modela kaţe, da so začrtane smernice znotraj ciljnega raziskovalnega projekta pravilne. Velika 

večina dijakov je pri uporabi IKT prilagodljiva, zadovoljna je z raznolikostjo in funkcionalnostjo modela ter z lastnim napredkom 

osvajanja veščin uporabe IKT. Alternativni model temelji na brezplačni programski opremi in prinaša poučno gesto, da s takim modelom 

dijake posredno odvajamo od piratstva.  

Podoben model je sprejemljiv tudi v podjetjih in javni upravi. Predvsem mala in srednje velika podjetja čutijo vse bolj breme nenehnih 

izdatkov za programsko opremo, zato je tudi za njih odprta koda priloţnost za dvig konkurenčnosti. Po drugi strani imamo v javni upravi 

dokaj toge in velike modele, kjer je moţno z dobro pripravljeno migracijo doseči ogromne prihranke. Odprta koda je za vse odprta 

priloţnost, tudi za našo regijo. Izkoristimo jo! 
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