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KAKO LAHKO POMURSKO ZNANJE POSPEŠI RAZVOJ REGIJE 

 
 
Znanje je nekaj, kar nihče nikomur ne more vzeti. Znanje je tako ena najbolj trajnih stvari, ki 
jih imamo, hkrati pa je prav znanje tisto, ki najhitreje zastara. Znanje je kategorija, ki jo je 
treba nenehno nadgrajevati. 
Imeti ustrezno znanje je potreben, ni pa tudi zadosten pogoj za preboj in uspeh. Znanje samo 
po sebi še ni garant ampak je zgolj potreben potencial za razvoj in napredek. Je kot speči 
tiger, ki ga je treba vzpodbuditi, da oživi. Pomembno se je zavedati koliko in katera znanja 
imamo in to znanje tudi samozavestno aktivirati.  
Pomurska akademija PAZU nedvomno združuje največji potencial znanja v Pomurju, pa 
tudi širše. Kot taka ima ne le možnost, temveč tudi moralno odgovornost to znanje v kar 
največji meri usmeriti v napredek domače regije. Še posebej v težkih gospodarskih časih, ki 
jih zaznavamo. 
Vloga PAZU je še toliko večja, saj ne le da znanje poseduje, temveč je tudi generator 
znanja. Mnoge članice in člani PAZU delujemo v izobraževanju in znanje širimo na druge. V 
skladu s tem je tudi zstavljena rdeča nit letošnje konference, KAKO LAHKO POMURSKO 
ZNANJE POSPEŠI RAZVOJ REGIJE? 
Višji nivo znanja dvigne konkurenčnost podjetij, saj so podjetja sposobna izdelovati 
tehnološko bolj zahtevne izdelke, ki zagotavljajo višjo dodano vrednost na zaposlenega in s 
tem tudi njihove višje prejemke. Le znanje zagotavlja, da bodo naša posjetja temeljina na 
tistem, kar proizvedejo z glavo in manj na tistem, kar proizvedejo zgolj z rokami, zato mora 
znanje postati pomembna vrednota ter ga je treba ljudem čim bolj približati. Ljudi je treba 
motivirati in osveščati kako pomembno je pridobivanje znanja, kako za učenje nikoli ni 
prepozno in kako se do znanja da priti tudi po bolj prijetni, manj »šolski« poti. Prav v tem se 
tudi kaže izjemen pomen in odgovornost na šolah, da ponudijo čim bolj kakovostne formalne 
oblike izobraževanja. Pa ne s klasičnimi floskulami o učencem prijazni šoli, kar pogosto vodi 
do nižanja kriterijev, temveč z inovativnostjo, kreativnostjo in novimi didaktičnimi pristopi. 
Članice in člani PAZU, skupaj posedujemo ogromno znanja in smo najpomembnejši 
generator prenosa znanja v regijo. Naj bo naše nadaljnje poslanstvo, da bo to zanje doseglo 
čim več Pomurk in Pomurcev in naj ga čm bolje izkoristijo, da jim bo zagotovilo lepo in 
prijetno življenje v domači regiji.  
 
 pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC 
 predsednik PAZU 
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VPLIV KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA NA RAZVOJ POMURJA 
 

pom. akad. dr. Mitja Slavinec 
 
 
UVOD 
 
V Pomurju imamo dobro osnovnošolsko mrežo, skupaj 42 šol od 
tega 4 s prilagojenim programom[1]. Dokaj razvejana je tudi 
mreža kar 13 podružničnih šol, ki vsaj učencem nižje stopnje 
znanje približajo njihovemu kraju bivanja. Skupaj se v vseh 
pomurskih osnovnih šolah izobražuje 6760 učencev.  
Ti učenci so potencial, s katerim regija ta čas razpolaga in ki mu 
je treba zagotoviti čim več znanja. Ti mladi predstavljajo skupni 
rezervoar, ki ga je treba čim bolj napolniti z znanjem in 
vzpodbuditi ambicioznost, da bodo postali gonilo napredka. 
Učenci lahko šolanje nadaljujejo v osmih srednjih šolah, mnogi 
pa se po znanje seveda odpravijo izven regije. Izobraževalni 
programi v regiji so predvsem gimnazijski, vključno z 
ekonomsko in tehnično smerjo, zdravstveni, biotehnični in 
turistični. Nekateri od teh programov se izvajajo tradicionalno že 
mnogo let in so tudi v sozvočju s potrebami pomurskega 
gospodarstva, kot npr. biotehnika ali turizem, nekateri kot npr. 
tekstilni so prav zaradi gospodarskih okoliščin ukinjeni, nekateri 
kot primer informatika pa se vzpostavljajo na novo in so 
pomembna osnova višješolskim programom, ki mladim v 
domači regiji omogočajo vsaj prvo raven terciarnega 
izobraževanja, in dislocirana enota Fakultete za biotehnične vede 
Univerze v Mariboru. 
 
KAKOVOST ZNANJA 
Kakovost je prav gotovo kategorija, za katero si vsi 
prizadevamo, ki si jo vsi želimo, pa vendar je zelo izmuzljiva, 
nedoločena in tudi težko merljiva. Ni enoličnih modelov in 
nasvetov, po kateri poti si zagotoviti čim več kakovosti, še 
posebej na področju zagotavljanja kakovosti znanja. 
Kakovost znanja lahko merimo z različnimi preizkusi znanja in 
testi, Vendar je kot vsaka druga meritev, tudi merjenje znanja 
obremenjeno z napako. To napako pogosto v veliki meri 
generira motiviranosti oz. nemotiviranosti učencev. V kolikor 
nacionalni preizkus znanja (tki. mala matura) nima vpliva na 
vpis na želeno srednjo šolo, je motiviranost učencev prav gotovo 
veliko manjša kot pri klasičnih preizkusih znanj. Le-ti namreč 
neposredno vplivajo na učencev uspeh in posledično na njihovo 
kariero. Pri tem smo seveda trčili ob eno pomembnih vrlin, ki 
prav gotovo mnogim primanjkuje, to je ambicioznost. 
Ambicioznost, kot gonilo napredka in željo za uspehom. 
Analiza rezultatov nacionalnega preizkusa znanja[2] kažejo na 
tesno povezanost rezultatov, ki jih učenci na teh testih dosegajo 
z njihovim socialno-ekonomskim statusom. Raziskava je 
pokazala, da sta dva najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na 
uspešnost učencev izobrazba njihovih staršev in njihov 
socilani statust, tj ali imajo doma svojo pisalno mizo z lastno 
sobo ali mirnim prostorom za učenje, računalnik z dostopom do 
interneta, število knjig (kar posredno tud kaže na to, kako 
družina vrednoti znanje), pa tudi izvenšolske dejavnosti, ki jih 
obiskujejo. Pri tem gre opozoriti, da prednjačijo družboslovno in 
humanistične izvešolske dejavnosti, manj pa je naravoslovnih. 
Uspeh učencev v posamezni regiji je v neposredni zvezi s 
stopnjo povprečne izobrazbe in povprečno plačo v tej regiji. 
Pomurje ima najnižjo povprečno plačo in najnižjo povprečno 
stopnjo izobrazbe. Naši učenci so tudi dosegli najnižji rezultat iz 
slovenščine 44,8 (največ osrednja Slovenija, 57,1) in najnižji 
rezultat iz matematike, 58,1 (največ osrednja Slovenija, 64,7). 
Razlike znotraj šol so v skladu s pričakovanji, kar sledi gaussovi 
porazdelitvi njihovih nagnjenj, interesov, sposobnosti in ambicij. 
Zaskrbljujoče pa so zelo velike razlike, predvsem pri matematiki 
med posameznimi šolami (11,7 %), kar je skoraj dva krat več kot 
pri slovenščini.  
Pri matematiki je potrebno veliko več dela izven šole in veliko 
več pomoči staršev, ki pa je v primeru nižjega socialnega statusa 
ne morajo zagotavljati. Ne z lastnim znanjem, še manj pa z 
najemom inštruktorjev. Razlog za to pa je prav gotovo tudi na 
odsotnost solidarnosti in medsebojne pomoči med sošolci. 

 
KAKO IZ ZAČARANEGA KROGA? 
Rezultati evidentno kažejo, da gre za povratno zanko, za začaran 
krog. Na osnovi rezultatov lahko nekdo hitro posploši, da so 
učenci dosegajo nižje rezultate, ker so šole in učitelji toliko 
slabši kot drugod in zaradi slabših rezultatov je v regiji tudi manj 
znanja in posledično je tudi gospodarstvo manj uspešno. Vendar 
je treba pogledati tud drugo plat medalje. Ker je gospodarstvo v 
regiji manj razvito je socialni status prebivalcev nižji to pa kot 
smo videli je v neposredni zvezi z nižjim uspehom učencev v 
šoli in krog je sklenjen. 
Odgovor na vprašanje je v bistvu zelo enostaven, vendar ga je 
toliko težje realizirati. Tako kot morajo biti pomurska podjetja v 
povprečju boljša od drugih, da lahko z njimi konkurenčno 
tekmujejo na trgu (če nič drugega ne imajo naša podjetja v 
primerjavi s tistimi bližje centrov v povprečju višje potne 
stroške) tako morajo naše šole biti boljše in kakovostnejše od 
drugih. Samo tako se bo začel zmanjševati negativni vpliv 
korelacije med socialnim statusom staršev in uspehom njihovih 
otrok in samo tako bomo lahko našim podjetjem zagotavljali 
sposobne kadre, ki bodo pospešili gospodarski razvoj in s tem 
tudi zboljšali socialni položaj regije. 
Ne sme biti vprašanje[3], ali šole na nekem območju zadovoljivo 
izvajajo izobraževanje in vzgojo, sicer jim povzročajo škodo in 
se jim tudi krati pravica do enakih možnosti. Vprašanje mora 
biti, kako zagotoviti, da bodo šole na socialno ogroženih 
območjih svoje poslanstvo opravljale nadpovprečno. 
Pomembno vlogo pri tem lahko in mora odigrati država, ki pri 
zagotavljanju politike skladnega regionalnega razvoja mora 
izjemno pozornost nameniti prav izobraževanju. Vendar uspeha 
ne bo, če se ne bomo uprli na lastne sile in sami poskrbeli za čim 
kakovostnejše izobraževanje. Učitelje v šolah je treba 
vzpodbujati k inovativnim didaktičnim pristopom in jim 
omogočiti razvoj ustvarjalnosti ter kreativnosti, tako pri svojem 
delu, kakor tudi pri učencih. Pa tudi ustrezno in selektivno 
nagraditi, tako učitelje kot učence. 
Pomembno vlogo pri tem lahko in mora odigrati država, ki pri 
zagotavljanju politike skladnega regionalnega razvoja mora 
izjemno pozornost nameniti prav izobraževanju. Vendar uspeha 
ne bo, če se ne bomo uprli na lastne sile in sami poskrbeli za čim 
kakovostnejše izobraževanje. Učitelje v šolah je treba 
vzpodbujati k inovativnim didaktičnim pristopom in jim 
omogočiti razvoj ustvarjalnosti ter kreativnosti, tako pri svojem 
delu, kakor tudi pri učencih. Pa ne zgolj omogočiti, tudi ustrezno 
in selektivno nagraditi, učitelje in učence. 
 
ZAKLJUČEK 
Kakovost izobraževanja ima ključen vpliv na razvoj vsakega 
gospodarstva, hkrati pa stopnja razvitosti gospodarstva preko 
socialnega statusa in izobrazbene ravni zaposlenih nazaj vpliva 
tudi na uspeh njihovih otrok v šolah. Kot se prepleta odvisnost, 
se morajo prepletati tudi naloge in odgovornosti gospodarstva ter 
šol. Gospodarstvo si dolgoročni razvoj lahko zagotovi samo 
preko investiranja v znanje, tako svojih zaposlenih, kot tudi za 
dvig kakovosti izobraževanja v šolah. Naloga šol pa je, da se 
odzivajo na pobude okolja, da se učitelji zavedajo svoje 
pomembne vloge in da nadpovprečno svoje opravljajo učiteljsko 
poslanstvo, vodstvo šol pa jih pri tem mora podpirati in tudi 
ustrezno motivirati. 
 
LITERATURA 
[1] Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota, 2009 
[2] A. Žakelj, Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju 
znanja s socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom in 
domačimi nalogami, Zavod RS za šolstvo 
[3] Z. Čebašek Travnik, Ali slabši učni dosežki učencev v 
posameznih regijah pomenijo kršenje človekovih pravic, PAZU 
2009 
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KAKO LAHKO ZNANJE POSPEŠI RAZVOJ POMURSKE REGIJE. VPLIV 
KAKOVOSTNEGA IZOBRAŽEVANJA NA  RAZVOJ POMURJA 

 
pom. akad. akad. dr. Anton Vratuša 

 
 
Teze 
 
1) Pobudo pozdravljam in podpiram. Drago mi je, ker lahko 
sodelujem. Zakaj? 
• Tema je življenjskega pomena, ker znanje je osnovni pogoj 

za uspešnejši razvoj. Vsekakor uspešneje kot je bil.  
• Pobudo daje ustanova, ki je sposobna, da v sodelovanju z 

drugimi družbenimi dejavniki predloženo akcijo tudi 
uspešno vodi.  

• Predlog je dan ob času, ko je Pomurje zdrsnilo najgloblje, 
ko se je končno zganila tudi država, ko je Pomurje iz 
obrobja stisnjenega z zaprtimi mejami močnejših sosedov, 
postalo stičišče svobodnih gospodarskih, znanstvenih in 
kulturnih povezav, objekt in subjekt v izvajanju Zakona o 
razvojni pomoči Pomurski regiji v letih 2010-2015. 

• Ker se akcija za spremembe vodi ob ugodni klimi v EU, ki 
namenja za take cilje tudi posebna sredstva, zlasti ob 
podpori čezmejnemu sodelovanju, na katero se vse 
množičneje usmerja tudi obmejno in regijsko prebivalstvu. 

• Ker se  v tem okviru ponujajo nove priložnosti vsem, ki se 
želijo postaviti na lastne noge in s hišnega praga takorekoč 
koristiti naravne danosti in koristi na domači zemlji, svoja 
sredstva, morda v dolgih letih privarčevana svoja sredstva 
ob delu za tujega gospodarja (sezonci). 

• Ker se z ozirom na vse povedano nudijo konkretne 
priložnosti, prišel čas  za odpiranja novih delovnih mest za 
pridne roke in bistre glave. 

 
2) Z druge strani, čim konkretneje se razpravlja o priložnostih, ki 
se nakazujejo, tem jasneje se potrjuje resnica, da za uspeh v 
sonaravnem razvoju, samo pridne roke in odprte glave niso 
dovolj. Nujno je znanje, poglobljeno znanje. Odločilni dejavniki 
v osvajanju znanja so vsekakor: učenec, učitelj, (šola) in straši 
(družina). Toda, tudi oni me morejo biti uspešni, če v izvajanje 
sistema vzgoje in izobraževanja  niso vključeni vsi družbeni 
dejavniki, od znanosti, gospodarstva, države in civilne družbe. 
Razume se pod  pogojem, da ima vsakdo svoboden dostop do 
znanja, kulture, tehnologije, zlasti informacijske. Posebni 
problemi: kakšni naj bodo prvenstveni cilji vzgoje in 
izobraževanja, kakšni poklici so v danih pogojih prvenstveno 
potrebni. 
Za diskusijo: mesto in pomen ogračeka ob osnovnih šolah na 
podeželju, kakšna štipendijska politika optimalno prispeva k 
uresničevanju postavljenih ciljev. 
 
3) V neposredni zvezi s tem je vprašanje  kako naj delujemo, da 
se  optimalno približujemo uresničevanju načel trajnostnega 
razvoja. V zvezi s tem: - bistvo trajnostnega razvoja: - Kakšne so 
bistvene značilnosti trajnostnih proizvodov, nalog (da se pri 
izdelavi novega proizvoda oziroma vršenju določene dejavnosti 
porabi čimmanj surovin, energije, časa, da nastane čimmanj 
odpadkov, da so visoke kvalitete, da imajo čim daljši rok trajanja 
(uporabnost), da optimalno prispevajo k blaginji posameznika in 
družbe v celoti. 
O vsem tem je potrebna ustvarjalna in odgovorna razprava ob 
upoštevanju vseh družbenih, kulturnih in varnostnih razsežnosti, 
ob promociji medgeneracijske solidarnosti, brez dogem ob 
stalnem vzpodbujanju in negovanju osebne in družbene 
odgovornosti, etičnosti in delovanju v danem času in prostoru.  
 
4)  Posebne priložnosti v Pomurju. Na tem mestu se omejujem le 
na osnovno identifikacijo   
• Neokrnjena narava, multikulturna družba, pridni ljudje in 

njihova odprtost v svet 
• Krajinski park Goričko, Kozjansko,  
• Možnosti trideželnega parka Goričko –Raab- Orseg  

• Kako delovati, da take posebne naravovarstvene in razvojne 
ustanove postanejo laboratoriji, laboratorij za sonaravni 
razvoj širše regije 

• Turizem (zlasti zdraviliški), kmetijska in gozdarska 
pridelava in predelava, domača obrt, vinogradništvo in 
sadjarstvo (visokoraslo drevje, izvirne vrste) 

• Energetski viri 
 
5) Sklep in predlog: PAZU daje pobudo, s tem prevzema tudi 
odgovornost, da pobuda s časom ne splahni. Nujno je, da se 
pobudi poglobi in razvija na načelih policentričnega razvoja v 
okviru časa, prostora, družbeno ekonomskega in političnega 
sistema. 
 
Za zagotovitev trajnostnega delovanja bi bilo smiselno na 
prihodnji letni znanstveni konferenci PAZU in tudi na onih ki ji 
bodo sledile oblikovati okroglo mizo z izbranim dnevnim redom, 
kjer naj se kritično in ustvarjalno ocenijo dosežki in spotikljaji v 
preteklem obdobju.  
 
Zavedam se nepopolnosti predloženih tez. Pozdravil bi kritično 
oceno in ustvarjalne dopolnitve. 
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ALI SLABŠI UČNI DOSEŽKI UČENCEV V POSAMEZNIH REGIJAH POMENIJO 
KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC 

 
pom. akad. dr. Zdenka Čebašek-Travnik 

Varuhinja človekovih pravic 
 
 
V času priprav na konferenco v PAZU (2009) smo se pri Varuhu 
človekovih pravic RS odločili za obravnavo zadeve o (ne)enakih 
pogojih izobraževanja v Republiki Sloveniji. Ker v času nastajanja 
tega prispevka obravnava še ni zaključena, bom za namen 
sodelovanja na okrogli mizi o Vplivu kakovosti izobraževanja na 
razvoj Prekmurja navedla le nekaj iztočnic za premislek o 
vprašanjih varovanja otrokovih pravic na področju izobraževanja.  
 
Vprašanje smo začeli preučevati po objavi članka novinarke Ranke 
Ivelja v časopisu Dnevnik, v četrtek 23. julija 2009, z naslovom 
Analiza učnih dosežkov slovenskih šolarjev pokazala, da v 
Pomurju znajo precej manj kot v Novi Gorici. V podnaslovu 
Socialne ločnice tudi pri znanju smo dobili iztočnico za lastno 
pobudo Varuha, v oktobru 2009 pa nas je z individualno pobudo 
spodbudila še novinarka Bernarda B. Peček iz Vestnika.  
 
V naši obravnavi smo se osredotočili na več vprašanj, povezanih s 
človekovimi pravicami šolajoče se mladine, vendar navidez 
preprosta vprašanja terjajo temeljit razmislek.  
 
Najprej o dosežkih učencev: dosežki kažejo njihovo znanje (so 
hkrati dodatna informacija za učitelje), a tudi uspešnost dela šole 
kot celote (povratna informacija o delu šole). Ta povezava je 
dokazana tudi v Kvalitativni študiji šolskih karakteristik glede na 
uspešnost v raziskavah znanja matematike, naravoslovja in bralne 
pismenosti, opravljena na Pedagoškem inštitutu v letu 2008 pod 
vodstvom dr. Mojce Štraus. Študija je v svojem prvem delu 
prinesla naslednje ugotovitve: 
• da ima vodstvo šole vpliv na uspešnost učencev in njihovo 

znanje. Čim aktivneje vzpodbuja učitelje k strokovnemu 
delu, tem višji so dosežki učencev. Ob tem so učitelji sicer 
bolj obremenjeni z delom, so pa z njim tudi bolj zadovoljni 
zaradi dosežka svojih učencev; 

• da šole z višjim dosežkom bolje zaznavajo trenutne probleme 
in jih samostojno rešujejo v okviru svoje avtonomije: 
dosežejo, da učenci pogosteje pišejo domače naloge, rešujejo 
težave z zaostanki matematične snovi iz prve triade, so 
kritični do vsebin in rešitev v učnem načrtu in izpeljavo 
učnega načrta prilagodijo tako, da so učenci deležni 
optimalnega poučevanja; 

• da učitelji na šolah z višjim dosežkom pri svojih učencih 
opazijo njihovo izven šole pridobljeno znanje in ga izkoristijo 
ali pozitivno vrednostjo. Razumejo, da je uspešnost učencev 
odvisna tudi od pouka in dejavnikov šole in učitelja, ne pa 
večinoma od značilnost otroka in njegovega okolja; 

• da so nekatere rešitve na šolah z višjimi dosežki take, da jih 
lahko priporočimo v uporabo šolam z nižjimi dosežki in je 
zelo verjetno, da bi lahko izboljšale pouk matematike in 
naravoslovja; 

• da je bilo mogoče z manj obsežno kvalitativno študijo 
pridobit informacije o karakteristikah šol za uporabo na 
reprezentativnem vzorcu večje statistične raziskave bolj in 
manj uspešnih šol. 

 
Če ugotovimo, da je poročilo o navedeni študiji dostopno na 
spletni strani 
(http://www.pei.si/Sifranti/ResearchProject.aspx?id=6 , pa je do 
študije, ki kaže na razlike med regijami (določeni s pomočjo 
poštnih območij) v Sloveniji teže priti.  
 

Za nadaljnji razmislek upoštevamo gornje navedbe, torej znanje, ki 
ga učenci pokažejo na preverjanju znanja, odraža kakovost pouka, 
pa tudi njihovo osebno motivacijo, domače delo, sposobnosti, ožje 
okolje, klimo in kulturo na šoli, ipd. Dosežke lahko uspešno 
interpretirano, če imamo pred očmi vse navedene in še druge 
dejavnike, ki so vplivali na učenčevo prikazano znanje. Če šola 
sodeluje pri preverjanju učnih dosežkov učencev zgolj zaradi 
selekcijske funkcije (zaradi vpisa na ustrezno srednjo šolo), je to za 
analiziranje kakovosti dela posamezne šole manj primerno, ker 
šole (učence in starše) sili v tekmovalni odnos, ki ne daje vsem 
enakih možnosti, temveč motivira za čim bolj uspešno skrivanje 
šibkih točk oziroma neznanja učencev.  
 
Očitno je, da šole v Republiki Sloveniji ne delajo v enakih 
okoliščinah in pod enakimi pogoji, ki bi omogočili enakovredno 
medsebojno primerjanje in tekmovanje. Slabši dosežki sami po 
sebi še ne pomenijo tudi manj kakovostnega dela, kot obratno tudi 
boljši niso nujno znak zgolj bolj kakovostnega poučevanja. Ker iz 
primerjav konkretnih dosežkov šol ne moremo neposredno sklepati 
na kakovost njihovega poučevanja, lahko njihovo pravo vrednost 
pokaže šele kakovostna analiza, ki poleg dosežkov upošteva še vse 
ostale pomembne dejavnike.  
 
Neustrezno izobraževanje je lahko posledica ravnanja učiteljev - če 
se na primer učitelji ne pripravljajo dovolj za poučevanje, če 
zamujajo k učnim uram, če ne obvladajo pedagoškega procesa, če 
veliko manjkajo in se predpisana učna snov ne predela. Neustrezno 
izobraževanje je lahko tudi posledica ravnanja drugih delavcev 
šole (svetovalnih delavcev, ravnatelja), ki ne prepoznajo težav 
svojih učencev.  
 
Ob predpostavki, da šole na nekem območju nezadovoljivo 
izvajajo svojo dolžnost izobraževanja in vzgoje, učencem lahko 
nastaja škoda. Šola je odgovorna za izobraževanje in vzgojo. Če 
učencem ne posreduje pomembnih temeljnih znanj oziroma jim jih 
posreduje pomanjkljivo, se to odraža na možnostih pridobitve 
želenega poklica in s tem povezanimi možnostmi za zaslužek. Pri 
nas na to temo še nimamo sodne prakse, a v tujini je ta pravica že 
bila iztožena v Veliki Britaniji. Šolo je tožila nekdanja šolarka, ki 
je imela legastenijo. Šolski psihologinji je očitala malomarno delo, 
ki pri pregledu učenke ni prepoznala legastenije, temveč le 
psihične probleme. Zato ji ni nudila ustrezne pomoči. Šoli je 
očitala, da bi, če bi dobila ustrezno pedagoško pomoč za 
legastenike, bolje napredovala, si pri govoru in pisanju pridobila 
več znanja, s čimer bi se izboljšale njene možnosti za nadaljnje 
izobraževanje in poklic. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je 
psihologinja zanemarila skrbnost in strokovnost, ki bi jo od 
kompetentne šolske psihologinje pričakovali. Šola je bila spoznana 
za odgovorno in sodišče je nekdanji učenki prisodilo 45.000 funtov 
odškodnine. Znesek je vključeval povračilo škode za preteklo in 
prihodnjo podebno dodatno pedagoško obravnavo, odškodnino za 
psihično trpljenje, ker učenka ni dosegla želenega poklica in 
odškodnino za izgubo zaslužka, ker je morala zaradi napačne 
diagnoze psihologinje opravljati manj plačan poklic. To sodbo je 
leta 2001potrdilo tudi višje sodišče.  
Vendar pa so v praksi tožbe zoper šolo redke. Razlog je predvsem 
v izredni težavnosti dokazovanja posameznih predpostavk 
odškodninske odgovornosti. Težava je v dokazovanju vzročne 
zveze med ravnanjem in škodo, pa tudi v iskanju kršitve potrebne 
skrbnosti pri izvajanju pouka. Vendar je ena izmed tožb zanimiva 
zaradi obrazložitve. Pomembna je zlasti ugotovitev sodišča, da šola 
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s sprejemom učenca prevzame odgovornost za učenčeve največje 
duševne koristi ter za njegove specifične izobraževalne potrebe. 
Šola, ki ugotovi, da imajo njeni učenci izrazito slabe rezultate v 
primerjavi z učenci drugih šol, bi bila dolžna nemudoma ukrepati, 
saj je odgovorna za to, da je učence pomanjkljivo izobrazila 
(povzeto po knjigi NOVAK BARBARA: Šola in otrokove pravice. 
Cankarjeva založba. Pravna obzorja 26, Ljubljana, 2004). 
 
Ker gre v našem primeru za več šol ali celo vse šole na nekem 
območju, bi bila država dolžna skrbno analizirati razloge in vse 
vidike, ki lahko vplivajo na uspeh učencev: od materialnih 
(sodobna učna sredstva, učila in didaktični material) in kadrovskih 
razmer vseh šol v regiji (vrsta in stopnja izobrazbe učiteljev, 
starostna struktura in struktura zaposlenih po spolu), obseg 
sredstev, ki jih šola vsako leto namenja za izobraževanje 
strokovnega kadra, vrsta izobraževanj, ki se jih zaposleni 
udeležujejo, do razlogov na strani učencev (koliko so bili pred 
vstopom v šolo vključeni v vrtec, kakšno je njihovo socialno 
okolje, koliko spodbud so lahko deležni doma). Taka analiza bi 
morala biti podlaga za učinkovite in hitre ukrepe na vseh teh 
področjih, kjer bi ugotovili pomanjkljivosti. Ukrepi bi morali vsaj 
nekaj let bazirati na pozitivni diskriminaciji, saj bi morali šolam na 
kritičnem območju ponuditi več ustrezne strokovne in materialne 
podpore.  
 
Če izhajamo iz trditve, da gre pri tej problematiki za kršenje pravic 
otrok do izobrazbe, se postavi vprašanje, v kolikšni meri je za to 
kriva država. To bomo še raziskovali. Država je z ustanovitvijo šol, 
z enakim kurikulumom za vse osnovne šole, s predpisi, ki naj bi 
vsem šolam omogočali enake pogoje (kadrovske in materialne) za 
delo, izpolnila osnovne pogoje za enakost. Vendar potrebujemo še 
odgovore na nadaljnja vprašanja, namreč, ali ima država 
postavljene kakšne mehanizme, ki odkrivajo (posledično 
odpravljajo) neenakosti med šolami. Kurikulum je resda predpisan 
in se njegovo izvajanje lahko primerja med šolami. Na kakšen 
način pa je urejeno nadzorovanje pedagoškega pristopa in klime na 
šolah? Če velja zaključek zgoraj opisane raziskave Pedagoškega 
inštituta, da boljše vzdušje na šoli pomembno prispeva k boljšim 
dosežkom, bi bilo nujno to na nek način spremljati in ukrepati. Ne 
nazadnje tudi zato, ker boljša izobrazba dokazano pripomore k bolj 
zdravemu življenjskemu slogu in daljšemu življenju. Pa smo spet 
pri človekovih pravicah. 
 
Za razmislek o tem, kako vpliva šola na učence, pa priporočam v 
branje knjigo Kurja šola, mačja šola, Založba: Buča d.o.o. 2008, 
avtorice Darje Boben- Bardutzky. Morda pa se vam bo zazdelo, da 
podobnost med zgoraj omenjeno raziskavo in knjigo ni zgolj 
slučajna … 
 
Pri pripravi besedila je sodelovala Brigita Urh, prof. 
defektologinja - logopedinja, svetnica Varuha, za kar se ji lepo 
zahvaljujem. 
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KO JE CILJ "LE" DIPLOMA 
 

pom. akad. dr. Melita Hajdinjak 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

 
 

Dandanes gre večina srednješolcev študirat, eni na fakultete, drugi 
na višje šole. Medtem ko so nekateri ambiciozni, sposobni, zavzeti, 
želijo drugi le doživeti študentska leta in/ali na čim lažji način priti 
do diplome, do visoke plače. Nepravilna ocena svojih sposobnosti, 
včasih tudi precenjevanje, pa še zdaleč nista največja problema. 
Veliko večji problemi študentov novincev se mi zdijo čedalje 
slabše predznanje, pomanjkanje motivacije, brezbrižnost, namen 
pridobiti izobrazbo za vsako ceno, a brez večjega truda, nedelo in 
ne-učenje, iskanje napak pri učiteljih ter iskanje in izsiljevanje 
pravic. Kdor pride študirat, naj študira! Kdor želi diplomo, 
izobrazbo, kvalifikacijo, naj dela! Dejstvo je, da je marsikaj bolj 
zabavno kot učenje, da je marsikdaj težko sedeti za knjigo, a takšna 
je pot do cilja. To je pač cena, ki jo moramo plačati/sprejeti. 
Žalostno pa je tudi to, da neprimeren odnos in obnašanje nekaterih 
(velikokrat zelo glasnih) študentov mečeta senco na vso generacijo. 
 
Mnoge fakultete se trudijo prilagajati novim generacijam študentov   
� nudijo jim različne oblike pomoči, kot so uvajalni tečaj iz 
srednješolske matematike, repetitorij, namenjen ponavljanju in 
utrjevanju tekoče snovi, priprave na kolokvije in tutorstvo 
študentom prvih letnikov. Mnogi profesorji uvajajo celo obvezne 
domače naloge, ki naj bi študente prisilile k sprotnemu delu. Zakaj 
vse to? Ker je znanje, ki ga študenti prvega letnika pokažejo, v 
povprečju porazno. Seveda so izjeme, svetle izjeme, a teh je na 
nekaterih smereh le peščica. 
 
 
Delo z današnjo generacijo študentov 
 
Asistenti za matematiko se poskušamo prilagajati novim 
generacijam študentov; nudimo jim pomoč, jih vzpodbujamo in 
poskušamo jih na vse možne načine motivirati. 
 
Kot velika težava pri pouku matematike se izkažejo velike razlike 
v predznanju študentov, ki so vsako leto le še večje. Zaradi tega se 
zdi enim študentom razlaga otročja, na nivoju osnovne šole, 
medtem ko drugi študenti razlagi sploh ne morejo slediti. Da bi v 
učni proces aktivno vključili čim večje število prisotnih študentov, 
tudi osnovne strokovne izraze in pojme razložimo ali pa študente 
opozorimo na vsebine, ki jih morajo obnoviti ali osvojiti, da bi 
lahko sledili pouku [1]. Znaten odstotek današnjih študentov 
namreč ne pozna niti (več) pojmov, kot sta imenovalec in premica, 
da o veščini računanja z ulomki, potencami in koreni sploh ne 
govorimo. Dejstvo pa je, da mora študent z zelo pomanjkljivim 
predznanjem matematike vložiti ogromno volje, časa in energije, 
če želi te luknje v znanju odpraviti, da bi lahko potem uspešno 
nadaljeval študij. 
 
Mnogi študenti se bojijo vsega, kar je povezano z matematiko; že 
sam izraz jim vzbuja strah. Tega se zavedamo in poskušamo 
ustvariti prijazno učno okolje [2]. Študente vzpodbujamo, da 
zastavljajo vprašanja, da delajo, jih zaradi neznanja ne nadiramo in 
ne dovolimo, da bi se študenti iz koga norčevali. Če se ne upajo 
izpostavljati pred celo skupino, lahko pridejo na govorilne ure, kjer 
odgovarjamo na vsa vprašanja, pa naj se zdijo še tako neprimerna 
ali neumna. Torej, tisti, ki želi in je sposoben snov razumeti, ima za 
to vse možnosti. 
 
Na začetku vaj navadno predstavimo teorijo, ki jo študenti že 
slišijo na predavanjih. Potem naredimo nekaj lažjih primerov, s 
katerimi poskušamo razložiti in razjasniti pojme, postopke in 
formule. Veliko časa posvetimo prav tem začetnim, v bistvu 
enakim primerom, ko študentom še ni treba pred tablo, zato da bi 

izkusili nek začetni uspeh pri reševanju problema že zgodaj v 
učnem procesu. Ta naj bi bil ključ do uspeha pri pouku novincev, 
ki bi jih motiviral za nadaljnji študij [3]. 
 
Raziskave pravijo, da je prikaz uporabe teorije v praksi zelo 
pomemben za motivacijo študentov [1]. Na ta način naj bi študenti 
spoznali, da se določenih vsebin ne učijo, zato ker bi jih profesorji 
ali asistenti želeli s temi na videz abstraktnimi koncepti 
»zafrustrirati« oziroma jim otežiti prehod v višji letnik. 
 
 
Odnos študentov 
 
Kaj je razlog za slabo znanje študentov? Marsikaj. Dejstvo je, da 
naš šolski sistem (posredno) teži k produkciji čim večjega števila 
izobraženih ljudi. Vprašanje, ali so to dobro ali slabo izobraženi 
ljudje, je v praksi velikokrat sekundarnega pomena. Tudi pravice 
dijakov in pogosto vmešavanje staršev v delo učiteljev na kvaliteto 
znanja ne vplivajo ugodno. Danes bi vsi imeli dobre ocene in dober 
uspeh, vsi bi šli študirat in diplomirali, vsi bi radi dobili dobro 
službo in prejemali visoko plačo, a številni pozabljajo, da je za to 
treba nekaj pokazati, se učiti, delati, ne pa goljufati in/ali iskati 
bližnjice. Zdi se, da starši in širša družba otrokom in mladostnikom 
kot vrednote posredujejo diplomo, izobrazbo, položaj in iskanje 
pravic, ne pa znanje, učenje, pridnost, delo in spoštovanje. 
 
Mnogi študenti pridejo z isto miselnostjo na fakultete   � vse, kar 
se poučuje, je brez veze, kolokviji in izpiti so pretežki, profesorji 
so prestrogi in nepravični. Nove generacije študentov zdaj že iščejo 
možnosti za pritožbo na delo profesorjev in asistentov, govorijo o 
inšpekcijah. Hitro postane jasno, da je njihov cilj le eden  � 
diplomirati. Pri takšnih študentih ne pomagajo posebni pristopi, 
dodatne ure ali razlage, ker jih to enostavno ne zanima. Ko smo pri 
vajah iz matematičnih predmetov npr. uvedli primere iz 
(elektrotehniške) prakse, da bi študentom pokazali, kje bodo 
vsebine, ki se jih učijo, rabili, so vprašali, ali morajo zdaj tudi to 
znati na izpitu... Prav neverjetno. 
 
Je pa treba poudariti, da je v vsaki generaciji lepo število 
študentov, ki se, kljub različnim vplivom iz okolja, začno kmalu 
zavedati, če in kaj so v osnovni in srednji šoli zamudili in/ali 
naredili narobe. Takšnim študentom profesorji in asistenti z 
veseljem pomagamo. Vsako leto manj pa je takšnih, ki ne rabijo 
pomoči, ki so sposobni in so učne navade, predznanje in 
motivacijo prinesli že iz srednje šole. 
 
 
Literatura: 
 
[1] N. Metje, H. L. Frank, P.Croft: Can't do maths  �understanding 
students' maths anxiety, Teaching Mathematics and its 
Applications, Volume 26, No. 2, str. 79-88, 2007. 
[2] J. Biggs: Teaching for Quality Learning at University, 
Buckingham: Open University Press, 2003. 
[3] P. Ernest: Mathematics and Special Education Needs, 
University of Exeter, V Ernest P.: The mathematical Attitudes, 
Beliefs and Ability of Students, Maths for Engineering and Science 
LTSN MathsTeam, str. 4-5, 2000. 
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Z ZNANJEM IZ KRIZE  
 

pom. akad. dr. Renato Lukač 
Gimnazija Murska Sobota, Višja strokovna šola Velenje, Dislocirana enota Murska Sobota 

 
 
Povzetek 
Krize se otepamo na vse možne načine. Z znanjem so dane boljše 
možnosti za izhod iz krize, zato je nujno potreben dvigniti nivoja 
znanja v regiji. S spretnim uvajanjem novih izobraževalnih 
programov je lahko kriza tudi priložnost. Iz nje lahko splavamo v 
relativno boljšem položaju, kot smo v njo tonili.    
 
 
Kriza takšna ali drugačna je danes prisotna povsod. Novice o krizi, 
recesiji, krčenju proizvodnje, izgubljanju delovnih mest, manjšanju 
socialnih pravic in podobno so del vsakdanjika. Če bi ostalo le pri 
novicah, bi ne bilo hudo, problem je da so novice vezane na 
dogodke iz realnega življenja, kar občutimo na lastni koži, še 
posebej v Pomurski regiji, ki prednjači v negativnih kazalcih na 
mnogih področjih, zato so negativni učinki pri nas toliko 
izrazitejši. Stečaj Mure d.d. je že itak slabo stanje še samo 
dramatično poslabšal.  
 
Sodobna družba je na znanju temelječa. Izkazalo se je, da se 
podjetja, ki vlagajo v znanje in človeške vire lažje spopadajo s 
krizo. Znanje je kapital, ki nam ga ne more nihče vzeti, je pa do 
znanja treba priti, ga osvojiti in tudi nenehno nadgrajevati. Na nivo 
znanja populacije vpliva mnogo dejavnikov. S formalnim 
osvajanjem znanja pridobimo diplomo, vendar sodobna delovna 
mesta zahtevajo dosti več kot to, kar dokazujemo s papirjem. To 
dobro občuti vsak, ko nastopi prvič na delovno mesto. 
Vseživljensko učenje je nuja. Podjetja zahtevajo od fakultet skoraj 
nemogoče. Radi bi imeli visoko izobražene delavce s 
specializiranimi znanji, po drugi strani pa je nujno, da so delavci 
tudi široko razgledani. Ob vsem tem še tržišče naredi svoje in smo 
priča pojavu »rumenih« študijev.  
 
Rezultati mednarodne raziskave otrok v znanju matematike in 
naravoslovja TIMSS 2007 [1] so dodobra razburkali javnost. 
Slovenski osnovnošolci so se izkazali nadpovprečno, bolj 
podrobna analiza rezultatov pa razkriva velike razlike med nivoji 
znanja po regijah. Žal so ravno pomurske osnovne šole izrazito 
podpovprečno uspešne, kar je botrovalo razglabljanjem o vzrokih 
za to in o ukrepih, ki bi nastalo situacijo izboljšali. Toda državni 
šolski sistem je zelo rigiden in bolj kot domnevno slaba kvaliteta 
osnovnih šol v regiji je problematičen beg možganov, ki je prisoten 
skoraj povsod, ker ima v Sloveniji pozitiven migracijski saldo 
visoko izobraženih ljudi le Ljubljana. V nekaterih regijah so se 
tega problema zavedali že pred mnogo leti in so tudi marsikaj 
naredili, da bi raven znanja dvignili. Ustanovljene so bile višje 
strokovne šole, fakultete in univerze. Ob njih se potem zrasli 
inštituti in tehnološki centri, ki poskrbijo za prenos znanja v 
podjetja.  
 
Čim prej moramo dati pravo mesto znanju. Znanje je treba ceniti in 
tudi več vlagati v vse kar prispeva k dvigu znanja. Gigant Mura 

d.d. je morda ravno v tem segmentu naredil usodne napake že pred 
mnogimi leti. Še vedno se spomnim, da sem pred približno 30 leti 
večkrat slišal v pogovorih sovrstnikov, ki jim ni bilo do učenja, 
tolažbe v smislu: »saj se ti ni treba učiti, v Muri boš imel dobro 
plačo tudi brez šole«. Zaposlovanje nekvalificirane delovne sile ni 
bila ravno dobra usluga za regijo, saj bi verjetno marsikdo ob 
primernih motivacijskih dejavnikih lahko dosegel višji nivo znanja 
kot ga sicer je. Na področju informatike je celo bolje kot na ostalih 
področjih, pa čeprav legendarni AOP Mure d.d. že dolgo ni bil to, 
kar je bil pred desetletji. Nastalo je kar precejšnje število podjetij s 
področja IKT branže. Nekatera s imela svoja dobra leta in so 
potem zatonila v povprečju ali stečaju, druga so pa dozorela v 
profesionalna podjetja, katerih storitve cenijo povsod po Sloveniji.  
 
V regiji imamo dobro obiskano tehniško šolo za računalništvo, 
zelo uspešno deluje že šesto leto tudi dislocirana enota višje 
strokovne šole Velenje, smer informatika. Verjetno bo ena prvih 
fakultet pri nas ravno s področja informatike. Tako je tudi prav, saj 
je informatika perspektivna, ker daje uporaben kader, nujno 
potreben praktično vse povsod. Glede na trende v drugih regijah se 
moramo tudi pri nas primerno odzvati in s skupnimi močmi 
stremeti k skupnemu cilju, to je dvigu znanja. Diskusije glede 
smiselnosti ustanavljanja novih izobraževalnih zavodov v regiji so 
odvečne, prav tako dvom v kvaliteto takega drobljenja 
izobraževalnih ustanov. Z oklevanjem se samo oddaljujejo od cilja 
in še bolj rinemo v krizo. Če se povsod vpeljujejo novi programi, 
potem naj bodo tudi pri nas. Res je, da študentu koristi menjava 
okolja, torej odhod v univerzitetno mesto, vendar se s tem poveča 
tveganje, da bo izgubil stik z domačo regijo in se po dokončanju 
izobraževanja več ne bo vrnil k nam. Zanesljivo bi se v domačem 
okolju v isti izobraževalni program vpisalo več študentov kot pa 
nekje drugje, s tem bi tudi več študentov dobilo priložnost za 
osvajanje znanja. Fakultete bi morale videti v dislociranih enotah 
svojo priložnost, ne pa konkurenco. Uvajanje novih programov ne 
sme biti brezglavo, samo za to da bodo, ampak skrbno načrtovano. 
Iz gospodarskih kazalcev in študije potreb je možno narediti 
projekcijo glede kadrov in temu prilagoditi nove programe. Država 
ima načrte glede revitalizacije gospodarstva, zato je treba tudi te 
nove napore usmeriti v nastanek kvalitetnih, na znanju temelječih 
podjetij.   
     
S spretnim uvajanjem novih izobraževalnih programov je lahko 
kriza tudi priložnost. Iz nje lahko splavamo v relativno boljšem 
položaju, kot smo v njo tonili.    
 
Vir: 
[1] Mednarodna raziskava TIMSS 2007, Pedagoški inštitut, 
Ljubljana, citirano 8.11.2009, dostopno na svetovnem spletu: 
http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=1   
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PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA  
GRAFIČNIH IN MEDIJSKIH TEHNOLOGIJ 

 

pom. akad. dr. Diana Gregor Svetec1, Gorazd Golob1, Lea Golob2 

1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta 
2Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 

 
 

 
1 Uvod 
 
Grafična dejavnost je tipična storitvena dejavnost, saj ne trži 
lastnih izdelkov, temveč storitve. Z uporabo grafične tehnologije 
omogoča razširjanje, izmenjavo in shranjevanje informacij v 
obliki grafičnih izdelkov. Uporaba računalniške tehnologije je 
povzročila intenzivno povezovanje z drugimi mediji, 
distribuiranje proizvodnje grafičnih izdelkov, spremembe v 
organizacijskih strukturah, potrebe po novih znanjih in velike 
spremembe obstoječih ter nastanek novih grafičnih poklicev. 
Danes delujejo na trgu mnoga založniška, grafična in druga 
podjetja, ki delno ali v celoti sodelujejo pri nastanku grafičnih 
izdelkov [1]. 
 
V Sloveniji je bilo v letu 2007 registriranih 1727 podjetij s 
področja DE 22 Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih 
nosilcev zapisa, kar je skladno z analizami v preteklih letih [2]. 

Po podatkih GZS je bilo v letu 1999 v Sloveniji 794 podjetij s 
področja založništva in tiskarstva, članov GZS, s skupaj 8539 
delavci. Po podatkih OZS je bilo istega leta pri njih v Sekcijo 
grafično papirnih dejavnosti včlanjenih 1149 podjetij in 
samostojnih podjetnikov s skupaj 1315 delavci [2]. Struktura 
vseh zaposlenih v podjetjih grafične industrije in sorodnih 
dejavnostih je prikazana v preglednici 1. Iz podatkov za leto 
2006 je razvidno, da je bil delež zaposlenih v teh podjetjih z 
visoko izobrazbo relativno nizek. Na področju Založništva je 
bilo skupaj zaposlenih 32,88 % delavcev z visoko izobrazbo, 
vendar jih je bilo na področju tiskarstva samo 5,38 % [2]. Glede 
na statistično razvrščanje podjetij oz. zaposlenih po standardni 
klasifikaciji dejavnosti lahko ocenimo delež podjetij in 
zaposlenih, katerih osnovna dejavnost oz smer študija je skladna 
s študijskimi programi na Naravoslovnotehniški fakulteti za 
področje grafike, medijev in interaktivnega komuniciranja. Ta 
ocena je podana v preglednici 1 v kurzivi.    

 
Preglednica 1: Zaposleni po standardni klasifikaciji dejavnosti (december 2008) [2] 
 

 Delovno aktivno 
prebivalstvo 

Zaposlene osebe Samozaposlene 
osebe 

Podjetja, družbe, 
organizacije 

Pri samozapo-slenih 
osebah  

22 
Založništvo, tiskarstvo 

9150 
7320        

(80 %) 
8038 625 487 

22.2 
Tiskarstvo 5623 4615 596 412 

21.2 
Proizvodnja izdelkov iz papirja, 

kartona 

3114 
1557 

(50 %) 
2960 101 53 

25.22 
Proizvodnja embalaže Iz plastike 

1384 
415 

(30 %) 
1286 62 36 

 
Grafična industrija se danes povsod po svetu srečuje s številnimi 
izzivi. Izredno hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, zlasti interneta in mobilnih naprav, ogroža papir kot 
klasični tiskovni material in nosilec informacij. Dejstvo pa je, da 
v preteklosti novi mediji praviloma niso pomenili zamenjave za 
stare medije, temveč predvsem dopolnitev in zapolnjevanje 
novih tržnih niš.  Kot kažejo zadnji trendi, lahko tako klasični 
kot novi mediji obstajajo sočasno drug ob drugem in se na 
marsikaterem področju celo dopolnjujejo. Dober primer je 
razcvet proizvodnje cenovno dostopnih, hitrih in zmogljivih 
barvnih tiskalnikov za domačo in pisarniško rabo (SOHO – 
small office-home office), s katerimi lahko danes praktično 
vsakdo z ustrezno računalniško strojno in programsko opremo 
kar doma oblikuje in izdela, t.j. natisne kakovostno reklamno 
brošuro, katalog ali pa celo knjigo. Po drugi strani pa se je tudi 
grafična – tiskarska – industrija ob pomoči digitalne tehnologije 
morala prilagoditi potrebam oz. zahtevam sodobnega človeka po 

vsesplošni dosegljivosti in personaliziranosti informacij. V 
tiskarstvu smo priča nekakšnemu premiku paradigme iz t.i. 'just-
in-case' v 'just-in-time' filozofijo tiskanja: namesto velikih 
naklad tiskovin, ki jih proizvajajo ofsetni, flekso in ostali 
klasični tiskarski stroji, se danes dokumenti shranjujejo v 
elektronski obliki na disk ali magnetni trak in jih je možno 
natisniti v natančno zaželeni, manjši količini, v točno določenem 
času in v skladu s specifičnimi zahtevami uporabnika 
(personalizacija). Grafična dejavnost oz. industrija je dosegla 
obdobje zrelosti, ki ji nekaj naslednjih desetletij zagotavlja 
stopnjo rasti, ki je primerljiva z drugimi »zrelimi« industrijami. 
Prelomnica bo prišla z uvedbo povsem novih tehnologij 
komuniciranja, ki bodo temeljile npr. na prepoznavanju 
naravnega jezika, umetni inteligenci in naravni interaktivnosti 
človek–stroj [3]. Tem trendom se morajo prilagoditi tudi 
študijski programi, tako na srednješolskem, posebej pa še na 
visokošolskem izobraževanju. 

2 Prenova medijskih in grafičnih programov 
srednjega strokovnega izobraževanja 
 
Predlog nadaljnjega razvoja poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja je nastal na podlagi nacionalnih in mednarodnih 
evalvacij in analizi stanja na grafičnem področju. Pri nadaljnjih 
reformnih korakih se je upoštevalo dejstvo, da je Slovenija 
majhna država z dvema milijonoma prebivalcev, zato je zelo 
pomembno, da se v poklicnem in strokovnem izobraževanju 
gradi na načelih odličnosti in solidarnosti. Člani delovnih skupin, 

v katerih so poleg strokovnih učiteljev sodelovali predstavniki 
različnih grafičnih podjetij, so pripravili kataloge znanja 
strokovnih modulov ter predmetne izpitne kataloge na področju 
multimedijev in grafične dejavnosti. Modularna zasnova šolam 
omogoča večjo avtonomijo pri izvajanju programov, uvajanje 
novosti na področju organizacije dela in sodobnih metod pouka, 
boljše povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega 
izobraževanja, boljše povezave šole z gospodarstvom in možnost 
hitrejše vpeljave tehnoloških novosti v programe [4].  
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Na podlagi ugotovljenih zahtev strokovnega področja, 
poznavanja poklicne izobrazbe, pričakovanj delodajalcev in 
možnosti razvoja poklicne kariere so na Srednji medijski in 
grafični šoli Ljubljana za prenovo programov izbrali naslednje 
poklicne standarde: 
– operater/operaterka grafične priprave, medijski 

asistent/medijska asistentka in oblikovalec/oblikovalka 
spletnih strani za izobraževalni program medijski tehnik 
[5], 

– operater/operaterka za ofsetni tisk, operater/operaterka v 
kartonaži, tiskar/tiskarka za propustni tisk in 
knjigovez/knjigovezka za izobraževalni program grafični 
tehnik [6]. 

 
Prenovljeni izobraževalni programi so sestavljeni iz modulov. 
Modul je zaokrožena enota ciljev in vsebin, ki povezujejo 
strokovno-teoretična, praktična in splošna znanja. Posamezni 
modul (ali več modulov) omogočajo pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi, ki to urejajo. Temeljni 
in obvezni strokovni moduli obsegajo temeljna strokovno-
teoretična znanja in generične kompetence širšega strokovnega 
področja. Izbirni strokovni moduli so določeni tako, da 
posamezniku omogočajo, da se operativno usposobi za enega, 
dva ali več poklicnih standardov. Pri oblikovanju strokovnih 
modulov je bilo upoštevano dejstvo, da se poklici na grafičnem 
in multimedijskem področju vse bolj prepletajo.  
 
Struktura prenovljenih izobraževalnih programov medijski 
tehnik in grafični tehnik je sledeča  
1. Medijski tehnik  
– Splošnoizobraževalni predmeti (101 KT): slovenščina, 

matematika, tuji jezik, umet-nost, zgodovina, geografija, 
sociologija ali psihologija, fizika, kemija, športna vzgoja. 

– Temeljni strokovni moduli (25 KT): grafično oblikovanje, 
grafični in medijski procesi, kakovost in trženje, 
informacijsko-komunikacijska tehnologija. 

– Obvezni strokovni moduli (52 KT): tipografija in 
reprodukcija, medijsko oblikovanje, izražanje s sliko in 
zvokom. 

– Izbirni strokovni moduli (10 KT): grafični reprodukcijski 
sistemi in animacija v ravnini in prostoru ali snemanje in 
montaža in multimedijska produkcija. 

– Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (6 KT). 
– Interesne dejavnosti (14 KT). 
– Odprti kurkul (28 KT). 
– Poklicna matura (4 KT). 
2. Grafični tehnik 
– Splošnoizobraževalni predmeti (101 KT): slovenščina, 

matematika, tuji jezik, umet-nost, zgodovina, geografija, 
sociologija ali psihologija, fizika, kemija, športna vzgoja. 

– Temeljni strokovni moduli (25 KT): grafično oblikovanje, 
grafični in medijski procesi, kakovost in trženje, 
informacijsko-komunikacijska tehnologija. 

– Obvezni strokovni moduli (34 KT): grafična priprava, tisk, 
grafična dodelava, grafični materiali, sitotisk. 

– Izbirni strokovni moduli (28 KT): ofsetni tisk ali 
knjigoveštvo in kartonažerstvo. 

– Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (6 KT). 
– Interesne dejavnosti (14 KT). 
– Odprti kurkul (28 KT). 
– Poklicna matura (4 KT). 
Programa trajata štiri leta in obsegata 240 KT, pri čemer 1 KT 
pomeni 25 ur dijakovega dela. Izobraževanje se zaključi s 
poklicno maturo. 
 
Novost prenove izobraževalnih programov predstavlja odprti 
kurikul, ki šolam omogoča, da 20 % izobraževalnega programa 
opredelijo skupaj s socialnimi partnerji na lokalni ravni. S tem se 
posamezna šola lahko odzove na lokalne potrebe trga in na 
potrebe svojih dijakov – bodisi na njihove karierne interese 
bodisi kot zagotavljanje pogojev za uspešno nadaljnjo 
izobraževalno pot.  
 
Na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana so v mesecu marcu 
2008 pripravili anketo v kateri so izpostavili nekatera znanja in 
spretnosti, ki jih delodajalci pričakujejo od ustrezno 

izobraženega delavca in rezultate ankete upoštevali pri pripravi 
kurikula. Z izbirnimi moduli bodo na šoli dijakom ponudili 
dodatna znanja za izpolnitev zahtev določenega poklicnega 
standarda, za specializacijo, ki so jo izpostavili delodajalci in za 
doseganje splošno-izobraževalnih ciljev za njihovo nadaljnje 
uspešno izobraževanje.  
 
Nova programa sta bila na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje sprejeta s 
strani ministra za šolstvo in šport. Njuno izvajanje se je pričelo s 
šolskim letom 2008/2009. Na Srednji medijski in grafični šoli 
Ljubljana pričakujejo, da bodo dijaki uspešnejši pri povezovanju 
poklicnih in ključnih kompetenc (interdiscipli-narnost in 
integracija splošnega znanja v poklicno). Potek uvedbe in 
izvajanje programov bodo najmanj enkrat letno nadzirali s 
samoevalvacijo, o uspešnosti in rezultatih prenove programov pa 
bo mogoče govoriti šele čez tri leta, ko bo izobraževanje  
zaključila prva generacija dijakov [4]. 
 
3. Dodiplomski študij grafike po bolonjski reformi 
 
Na Univerzi v Ljubljani, Naravoslovnotehniški fakulteti se 
izvajajo sledeči prenovljeni študijski programi s področja 
grafične tehnologije in medijev: na 1. stopnji dva dodiplomska 
študijska programa (visokošolski strokovni program Grafična in 
medijska tehnika – GMT in univerzitetni program Grafične in 
interaktivne komunikacije – GIK), na 2. stopnji podiplomski – 
magistrski študijski program Grafične in interaktivne 
komunikacije in na 3. stopnji doktorski študijski program 
Grafične in interaktivne komunikacije. Temeljni cilj 
visokošolskega strokovnega programa GMT je usposobiti 
strokovnjaka primerne poklicne širine, ki bo sposoben voditi 
tehnološko zahtevne procese v grafični dejavnosti in z grafiko 
povezani medijski dejavnosti. Temeljni cilj univerzitetnega 
študijskega programa GIK pa je usposobiti strokovnjaka, ki bo 
sposoben voditi tehnološko najzahtevnejše procese v grafični 
dejavnosti ter na področju interaktivnih komunikacij ter mu 
obenem dati ustrezna temeljna naravoslovna in strokovna znanja 
za nadaljevanje izobraževanja na drugi stopnji [7].  
 
Skladno s principi bolonjskega procesa, pomenita dodiplomska 
programa odmik od filozofije poučevanja z nizanjem različnih 
tehnologij položenih na izbrane naravoslovne vsebine. Privzeta 
je filozofija učenja, v kateri so poleg osvojenih znanj pomembne 
tudi druge kompetence diplomantov, njihove veščine in 
spretnosti, v primeru visokošolskega strokovnega programa 
GMT s poudarkom na praktični orientaciji, v primeru 
univerzitetnega programa GIK pa na osvajanju teoretičnih osnov 
hitro razvijajočih tehnologij na področju grafične dejavnosti in 
interaktivnih komunikacij. Zaradi hitrega razvoja tehnoloških 
postopkov na področju grafične in medijske tehnologije 
diplomant visokošolskega strokovnega programa GMT doseže 
široko začetno teoretično in strokovno znanje in razumevanje 
povezano z zavedanjem in sposobnostjo stalnega dodatnega 
izobraževanja. Pri diplomantu univerzitetnega programa GIK pa 
je delo usmerjeno v razvijanje zavedanja in navajanje študentov 
na nujnost stalnega dodatnega izobraževanja ter razvijanje veščin 
uporabe grafičnih in interaktivnih komunikacijskih tehnologij, 
informacijskih virov, poklicne in etične odgovornosti ter 
privzemanje skupinskega dela. Diplomanti visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Grafična in medijska tehnika 
so s pridobljenimi znanji in vključenim praktičnim semestrom 
zaposljivi v manjših ter srednje velikih grafičnih in papirno 
predelovalnih podjetjih ter tudi v založništvu in trgovini. 
Diplomanti univerzitetnega študijskega programa Grafične in 
interaktivne komunikacije so s pridobljenimi znanji zaposljivi v 
grafičnih, medijskih in papirno predelovalnih podjetjih. Nadalje 
v založništvu, oblikovalskih in oglaševalskih agencijah ter v 
medijskih hišah, kot je na primer televizija. Poleg tega tudi v 
izobraževalnih ustanovah, raziskovalnih inštitutih s področja 
grafične dejavnosti, v trgovini in državni upravi. 
 
Oba dodiplomska študijska programa trajata 3 leta, oz. imata 180 
kreditnih točk po sistemu ECTS in sta sestavljena iz posameznih 
učnih enot. Učne enote so razdeljene na obvezne in izbirne 
predmetne stebre. Program vključuje:  
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– 24 (54,5 %) obveznih predmetov, ki so razdeljeni na 
dva predmetna stebra: 9 splošnih obveznih predmetov 
in 15 strokovnih obveznih predmetov ter  

– 20 (45,5 %) izbirnih predmetov, ki so razdeljeni na 
dva predmetna stebra: 14 strokovnih izbirnih 
predmetov in 6 širših izbirnih predmetov.  

 
Razdelitev učnih enot v predmetne stebre pri univerzitetnem 
študijskem programu GIK je podana v preglednici 2: 

 
Preglednica 2: Predmetni stebri univerzitetnega študijskega programa GIK 
 

Obvezni skupni Obvezni stroka Izbirni stroka Izbirni širše 

Matematika 1  Tiskarski postopki 1  Tiskarski postopki 2  Vodenje kakovosti  

Fizika Grafični materiali  Grafična priprava 2  Ekonomika medijev  

Kemija 1  Grafična priprava 1  Oblikovanje informacij  Trženje medijev  

Informacijske tehnologije  Tipografija  Embalaža 1  Podjetništvo  

Kemija 2  Teorija grafičnih procesov  Strukture in prenos podatkov 
Psihologija komunikacije in trženja 

Statistika Interaktivni mediji 1  Medijske vizualizacije  

Osnove likovnega izražanja  Fotografija 1  Ekologija v grafiki  
Poslovne informacijske aplikacije  

Strokovna angleščina  Programi interaktivnih medijev Preiskave v grafiki  

Informatika in metodologija diplomskega dela
Merjenje barve  Osnove 3d modeliranja   

Tiskovne forme  Načrtovanje pisav   

 Tipografija v različnih medijih Grafična dodelava   

 Interaktivni sistemi 1  Embalaža 2   

 Likovne analize graf. izdelkov  Oblikovanje embalaže   

 Barvno upravljanje  Grafični inženiring   

 Fotografija 2    

9 15 14 6 

20,5 % 34,1 % 31,8 % 13,6 % 

 

Pregled prijavljenih tem v letu 2009 na obeh bolonjskih 
študijskih programih je na sliki 1. Pri vsakem študijskem 
programu so podatki za redni in izredni študij prikazani skupaj. 

 

 

Slika 3: Prijavljene in odobrene teme diplomskih del na 
bolonjskih študijskih programih Grafična in medijska tehnika in 
Grafične in interaktivne komunikacije [2]. 

Skupaj je bilo doslej prijavljenih 105 tem bolonjskih diplomskih 
del, od tega 44 na programu Grafična in medijska tehnika (VS) 
in 61 na programu Grafične in interaktivne komunikacije (UN). 
Skupaj je bilo prijavljenih 45 del s področja oblikovanja, 30 s 
področja tehnologije, po 12 pa s področja interaktivnosti in 
fotografije. 

 
3 Podiplomski študij grafike po bolonjski reformi 
 
3.1  Magistrski študij 
 
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Grafične in 
interaktivne komunikacije  je poglabljanje znanja diplomantov 
univerzitetnega programa na tem področju, njihovo 
usposabljanje za iskanje novih virov znanja z uporabo 
znanstveno raziskovalnih metod na navedenem področju ter jih 
tako usposobiti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov z 
razvito kritično refleksijo, socialnimi in komunikacijskimi 
zmožnostmi za vodenje skupinskega dela. Značilnost programa 
je vključevanje študentov v projektno delo in vključevanje v 

aplikativne in temeljne raziskovalne naloge ter jih tako 
usposobiti za nadaljevanje izobraževanja na tretji, doktorski 
stopnji oz. za raziskovalno delo v podjetjih. Zaposlitvene 
možnosti: v grafičnih, medijskih in papirno-predelovalnih 
podjetjih, v založništvu, oblikovalskih in oglaševalskih agencijah 
ter medijskih hišah, v izobraževalnih ustanovah, na raziskovalnih 
inštitutih s področja papirne, grafične in medijske dejavnosti, v 
trgovini in državni upravi [7].  
 
Podiplomski študijski program – magistrski študijski program 
GIK traja: 2 leti (4 semestre), skupaj 120 kreditnih točk po 
sistemu ECTS. V preglednici 3 je prikazan predmetnik z 
obveznimi in izbirnimi predmeti. 

 
Preglednica 3: Predmetnik magistrskega študijskega programa 
GIK 
 
  1. letnik  Kontaktne ure ECTS 

P  S  V  D Σ 
  1. semester             450 30 
Temeljni izbirni predmet 1     135 9 
Temeljni izbirni predmet 2     135 9 
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 Izbirni predmet 1     90 6 
 Izbirni predmet 2     90 6 
  2. semester              450 30 
 Ekološki management 45 45 0 0 90 6 
 Trženjsko upravljanje podjetij 45 45 0 0 90 6 
 Inovacijski management 45 30 0 15 90 6 
 Likovne analize grafičnih izdelkov 2 30 30 15 15 90 6 
 Postopki vodenja kakovosti 30 60 0 0 90 6 

  2. letnik Kontaktne ure ECTS P  S  V  D Σ 
  3. semester      450 30 
 Raziskovalni seminar 30 60 0 0 90 6 
 Izbirni predmet 3     90 6 
 Izbirni predmet 4     90 6 
 Izbirni predmet 5     90 6 
 Izbirni predmet 6     90 6 
  4. semester  0  0  0  0 0 30 
 Izdelava magistrskega dela      30 
      Skupaj program      1350 120
       

  Temeljni izbirni predmeti  Kontaktne ure ECTS P  S  V  D Σ 
 Numerične metode 60 0 75 0 135 9 
 Matematika 2 60 0 75 0 135 9 
 Tehniška mehanika 60 15 60 0 135 9 
 Organska kemija 60 30 45 0 135 9 
 Fizikalna kemija 60 0 75 0 135 9 
 Fizikalna kemija polimerov 60 0 75 0 135 9 
  Skupaj  360 45 405 0 810 54 
       

  Izbirni predmeti  Kontaktne ure ECTS P  S  V  D Σ 
 Interaktivni mediji 2 30 30 0 30 90 6 
 Teorija tipografije 45 45 0 0 90 6 
 Temelji fotografije 30 30 30 0 90 6 
 Ustvarjalna tipografija 0 60 30 0 90 6 
 Umetniška fotografija 30 45 15 0 90 6 
 Integracija oblikovanja in tehnologije 30 30 30 0 90 6 
 Vizualizacija informacij 0 60 30 0 90 6 
 Urejanje informacij 45 45 0 0 90 6 
 Karakterizacija površin 30 30 30 0 90 6 

 Metode karakterizacije grafičnih 
izdelkov 30 30 30 0 90 6 

 Modeliranje grafičnega procesa 30 30 30 0 90 6 
 Teorija rastriranja 30 30 30 0 90 6 
 Teorija barvne reprodukcije 30 30 30 0 90 6 
 Dejavniki kakovosti v tisku 30 30 30 0 90 6 
 Uporabniški vmesniki 45 30 0 15 90 6 
 Jezikovne tehnologije 45 30 0 15 90 6 
 Naravna interaktivnost 45 30 0 15 90 6 
 Interaktivni sistemi 2 45 30 0 15 90 6 
  Skupaj  570645315901620 108
Oznake v predmetniku pomenijo: 
P – predavanja, S – seminar, V – vaje, D – druge oblike 

neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo), 
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih 
točk. 1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta. 
 
Študent lahko 33 % izbirnih enot programa (12 kreditnih točk) 
pridobi v drugih  magistrskih študijskih programih 
Naravoslovnotehniške fakultete oziroma programih drugih 
fakultet, 30 kreditnih točk programa (semester študija, ne glede 
na obvezne ali izbirne enote) pa lahko prenese iz katerega koli 
magistrskega študijskega programa s področja grafične ali z 
grafiko povezane komunikacijske dejavnosti, ki se izvajajo na 
univerzah vključenih v mrežo IARIGAI. 
 
3.2  Doktorski študij 
 
Globalizacija, ki se kaže zlasti v konkurenčnosti azijskih 
podjetij, je podobno kot v drugih industrijskih panogah, prisilila 
evropsko grafično industrijo, da poišče nove rešitve in možnosti 
razvoja. Te so povezane s proizvodnjo tehnološko zahtevnih 
izdelkov z visoko dodano vrednostjo, kamor sodi t.i. inovativni 
tisk, pri čemer se uporabljajo posebna tiskarska barvila ali črnila 
(termokromatična, penetracijska, efektna), ki podelijo nosilcu 
ustrezne varnostne, dekorativne ali kake druge specifične 
lastnosti. Zelo svetlo prihodnost ima prav gotovo tiskana 
elektronika (printed electronics). Elektronske komponente se 
lahko danes zaradi vedno večje miniaturizacije natisnejo na 
substrat s pomočjo digitalnih (brizgalni oz. ink-jet) pa tudi 
klasičnih (flekso, sitotisk) tiskarskih tehnik. Skozi mikronske 
šobe sodobnih brizgalnih tiskalnikov je možno na plastiko, 
kovino, steklo, papir in druge nosilce brizgati tudi korozivne 
materiale (pigmenti v obliki tekočin – zlato, srebro) ali celo 
biološke raztopine (DNK, bakterije; t.i. biotisk). Tisk 
elektronskih naprav kot so fleksibilni zasloni, etikete RFID, 
prožna in toga elektronska vezja, 3D predmeti, itd. počasi že 
postaja resničnost. 
 
Da bi lahko tudi domača grafična in sorodne industrije šle v 
korak z zgoraj opisanimi in ostalimi sodobnimi svetovnimi 
trendi, je nujno potrebno izobraziti strokovnjake z ustreznimi 
naravoslovnimi, tehničnimi, družboslovnimi in ostalimi znanji. 
Program doktorskega študija Grafične in interaktivne 
komunikacije je oblikovan tako, da omogoča študentu pridobitev 
teoretičnih in praktičnih znanj, ki jih bo po končanem študiju kot 
bodoči raziskovalec bodisi na univerzi ali inštitutu ali pa 
tehnolog v podjetju potreboval pri svojem delu [3]. 
 
Podiplomski študijski program – doktorski študijski program 
GIK traja: 3 leta, skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS. V 
preglednici 4 so prikazani temeljni in izbirnimi predmeti. 
 
Preglednica 4: Nabor temeljnih in izbirnih predmetov na 
doktorskem programu GIK 

 
 TEMELJNI PREDMETI     
Področje Predmet P S Kont. ureKT
splošni Mehanika - izbrana poglavja 6090 150 10
splošni Fizikalna organska kemija z metodami separacije in identifikacije org. spojin6090 150 10
splošni Fizika in mehanika polimerov 6090 150 10
splošni Osnove optike, spektroskopije in mikroskopije 6090 150 10
splošni Osnove elektronike za aplikacije v tiskani elektroniki 6090 150 10
splošni Interaktivnost 6090 150 10
splošni Barvni modeli in barvne preslikave 6090 150 10
splošni Psihologija in teorija barv 6090 150 10
splošni Načrtovanje poskusov in multivariatna analiza v inženirstvu 6090 150 10
grafika Generiranje in procesiranje informacij  6090 150 10
grafika Celostna vizualna podoba  6090 150 10
grafika Interdisciplinarnost tipografije 6090 150 10
grafika Sodobne tehnologije tiska, razvoj in aplikacije 6090 150 10
 
 IZBIRNI PREDMETI     

Področje Predmet P S Kont.
ure KT

splošni Okoljski vidiki v grafiki 6090 150 10



16 
 

splošni Kakovost – izbrana poglavja 6090 150 10
splošni Recikliranje polimernih materialov 3045 75 5
splošni Neravnovesne plazemske tehnologije v grafiki 6090 150 10
splošni Tisk elektronike 6090 150 10
splošni Barvila in pigmenti v grafiki 3045 75 5
splošni Barvna metrika – izbrana poglavja 3045 75 5
splošni Smotrna in pametna aplikacija barve 3045 75 5
splošni Sodobne analitske tehnike v grafični tehnologiji 3045 75 5
Splošni Uporaba računalniških - numeričnih metod v raziskavah 3045 75 5
Splošni Analitično preverjanje kakovosti grafičnega oblikovanja 3045 75 5
Splošni Modna fotografija kot sporočilni in komunikacijski medij 3045 75 5
Splošni Elementi celostne podobe 3045 75 5
Splošni Oblikovanje in inovacije 3045 75 5
Grafika Starejši grafični materiali in tehnike izdelave – izbrana poglavja 6090 150 10
Grafika Trajnostni vidiki materialov pri proizvodnji papirja 6090 150 10
Grafika Embalažni in grafični materiali – izbrana poglavja 6090 150 10
Grafika Analitika sodobnih materialov in aplikacij 3045 75 5
Grafika Metode za proučevanje interakcij materialov pri tisku 6090 150 10
Grafika Uporaba slikovnega procesiranja in analize v grafični dejavnosti6090 150 10
 
4 Razprava in zaključki 
 
Vloga inženirja s področja grafike, medijev in interaktivnosti se 
neprestano spreminja, cilji in pot do njih pa tudi morajo biti 
stalno predmet sprememb in izboljšav. Cilj študijskega procesa, 
ki je bil v iztekajočih se programih opredeljen z "likom 
diplomanta", je v novih bolonjskih programih določen s 
"kompetencami", ki naj si jih diplomant pridobi v času študija. 
Na nabor kompetenc lahko vpliva tudi sam z odločitvijo za 
ustrezne izbirne predmete in seveda z vsebino diplomskega dela. 
Zadnja možnost je bila na voljo že doslej in ravno pregled nad 
vsebinami diplomskih del nam omogoča vpogled v usmeritev 
diplomantov na njihovi poklicni oz. karierni poti. 
 
Skupno število diplomantov visokošolskega in univerzitetnega 
programa glede na skupno število zaposlenih je ocenjeno na 5,3 
%, kar je premalo glede na deleže v drugih dejavnostih po 
klasifikaciji in glede na najnaprednejše evropske države. V 
Sloveniji je ta delež za leto 2007 10,4 % [2]. 

Glede na število registriranih podjetij je razvidno, da so 
diplomanti NTF-OT, v najboljšem primeru, zaposleni le v 
približno četrtini podjetij. Del diplomantov je seveda zaposlen 
tudi v drugih dejavnostih ali celo nezaposlen.  

Pregled usmeritve diplomantov pokaže, da jih manj od 40 % 
izbere temo diplome s področja tehnologije. S tem se slika 
strukture zaposlenih v grafični in sorodnih dejavnostih še 
dodatno poslabša.  Samo domnevamo lahko, da se večina 
diplomantov s področja oblikovanja in fotografije zaposli v 
drugih dejavnostih, se samozaposli oz. ostaja nezaposlena.  

Neskladja med številom diplomantov in registriranih podjetij oz. 
neustrezna izobrazbena struktura v primerjavi z drugimi 
industrijami in tudi konkurenco iz tujine zahtevajo temeljitejšo 
analizo, na osnovi katere bi lahko začeli z izvajanjem ustreznih 
ukrepov, seveda v sodelovanju med industrijo in fakulteto. Dvig 
izobrazbene strukture zaposlenih bi omogočil tudi razvoj in 
obvladovanje zahtevnejših tehnologij, ker vztrajanje samo na 
tradicionalnih izdelkih, storitvah, trgih in tehnologijah pomeni 
nazadovanje v primerjavi z vsemi konkurenti, ki prepoznavajo 
nove priložnosti. Tradicionalno usmerjena industrija 
(delodajalci) izkazuje potrebo le po relativno poceni, predvsem 
fleksibilni delovni sili, izobraženi le za doseganje nezahtevnih, 
rutinskih ciljev.  

V nekaj podjetjih iz grafične in sorodne dejavnosti so ta dejstva 
že spoznali in pričeli vlagati v znanje, ki je osnova za razvoj 
novih tehnologij, s katerimi bo grafična industrija postala bolj 
aktivna tudi na področju interaktivnega komuniciranja in na 
področju proizvodnih tehnologij, ki jih doslej ni prepoznavala, 
kot svoj izziv.  

Drugi nujni ukrep, ki je s predhodnim neposredno povezan, pa je 
usmerjanje študentov in diplomantov v obvadovanje obstoječih, 
predvsem pa razvoj novih tehnologij, brez katerih nujno 
prestrukturitranje grafične in sorodne industrije ni možno. 
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INTEGRATIVNO CILJNO USMERJENO DOKTROSKO IZOBARŽEVANJE: POT 
DO SONARAVNEGA RAZVOJA POUMURJA IN SLOVENIJE 

 
pom. akad. akad. dr. Igor Emri 

Center za eksperimentalno mehaniko, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana in 
Inštitut za sonaravne inovativen tehnologije, Ljubljana 

 
Moto: Izdelek je lahko konkurenčen na svetovnem trgu samo, če so vsi elementi razvojno-proizvodno-prodajne (RPM) verige izvedeni na 
nivoju doktorskih in magistrskih nalog. 
 

1. Ozadje problema 

Velika večina podejtij v Pomurju in Sloveniji je aktivnih v tržnih 
nišah, kjer je dodana vrednost pod EU povprečjem. Za nekaj 
izbranih podjetij, ki sicer spadajo med propulzivnejša slovenska 
podjetja, je to nazorno prikazano na Sliki 1, kjer je prikazana 
primerjava dodane vrednosti v izbranih podjetjih s povprečno 
dodano vrednsotjo v tej tržni niši v Sloveniji in EU. Diagram 
nazorno prikazuje, da so izbrana slovenska podjetja po dodani 
vrednsoti primerljiva s tistimi v EU, kar je na prvi pogled zelo 
vspodbudno. Na žast temu ni povsem tako. Verjetnost, da bi naša 
podjetja v takih tržnih nišah povečala dodano vrednsot preko EU 
povprečja je namreč zelo majhna. To pomeni, da Slovenija s 
poljubno velikimi vlaganji v take tržne niše po vsej verjetnosti 
NIKOLI ne bo ujela evropskega povprečja! To seveda NE 
pomeni, da podpiranje RR aktivnosti v teh podjetjih ni primerno. 
Nasprotno! Sevada pa potrebujem še nekaj več. 

 
Slika 1: Slovenska podjetja, z izjemo nekaterih, so aktivna v 
tržnih nišah, kjer je dodana vrednost pod EU povprečjem 
 
Kam je torej treba usmeriti vlaganja in kakšne ukrepe 
potebujemo? Odgovor je preprost in na nek način paradoksalen.  
Potrebujemo vlaganja in ukrepe, ki bodo zdravemu delu 
pomurske in slovenske industrije omogočili, da dohitijo vodilne 
v svoji tržni niši v Evropi in v svetu. Vlagati je torej treba 
predvsem v tiste perspektivne tržne niše, kjer naša »poslovno 
zdrava« podjetja zaostajajo za vodilnimi v EU. Zaostanek 
poredstavlja namreč razvojni potencial, ki ga je z veliko 
verjetnostjo možno doseči v relativno kratkem času. Gre za 
»japonski« pristop »osvajanja« znanja in tehnologij. Preprosto bi 
lahko rekli, da gre za učenje, osvajanje in transfer znanja in 
tehnologij v slovenski prostor. Poudariti je treba, da pri tem NE 
gre za preprosto kopiranje, ampak za razumevanje fizikalnih 
zakonitosti, na katerih temelji tehnološka rešitev. Če namreč v 
celoti razumemo teoretične osnove na kateri temelji neka 
tehnološka rešitev lahko, skoraj zmeraj, najdemo alternativno 
rešitev, ki je celo boljša od osnovne rešitve. Ta pristop je 
Japonsko in »azijske tigre« zavihtel v sam vrh tehnološko 
najrazvitejših držav na svetu. Ta pristop seveda zahteva veliko 
bazičneg aznanja, ki omgoča hitro razumevanje fizikalnih 
zakonitosti na katerih temelji tehnološka rešitev nekega izdelka.  
Pri tem je potrebno upoštevati kolikšna je dodana vrednost v 
izbranih tržnih nišah ter kakšna je vsebina aktivnosti teh niš. 
Proizvodnja hrane in kmetijstvo, naprimer, nimata prav visoke 
dodane vrednosti, sodita pa v tisto skupino aktivnosti, brez 
katerih življenje enostavno ni možno. Taka področja aktivnosti 
zato, v nekem obsegu, potrebujemo in jih bomo vedno 
potrebovali. Prednost imajo torej tržne niše z višjo dodano 

vrednostjo in tiste tržne niše, ki so strateškega pomena za 
pomursko regijo in/ali Slovenijo kot celoto.  
Prvenstveno pa je treba vspodbujati aktivnosti v tistih tržnih 
nišah, kjer je dodana vrednost višja od EU povprečja. To so 
propulzivne tržne niše kjer je v izdelke vgrajenega veliko 
integrativnega tehno-socio-ekonomskega zananja. Torej znanja, 
ki je potrebno za uspešno vspostavitev raziskovalno-razvojno-
proizvodno-marketinške verige dodane vrednosti. Tovrstnih 
znanj v industiji očitno primanjkuje, kar dokazuje trenutno 
eknomsko stanje Pomurja in Slovenije kot celote.  
Slovenska podjetja v tržnih nišah kjer je dodana vrednsot 
bistveno višja od EU povprečja praktično niso prisotna, kar 
pomeni, da potrebujemo nove izdelke, torej nove inovativne 
ideje. Kreiranje vsake nove ideje je »genialni akt«. Poudariti je 
treba, da je kreativnost, oziroma inovativnost, neodvisna 
sposobnost, ki nadgrajuje znanja, ki jih pridobimo v okviru 
formalnega izobraževalnega procesa.  
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Slika 2: Formalna izobrazba predstavlja »osnovo« vsake 
inovacije 
 
Za osvajanje globalnih trgov so, prviloma, potrebne ideje in 
inovacije, ki »stojijo« na doktorskem znanju! Naprimer, 
tehnološki novo neke inovacije oziroma ideje lahko ocenimo s 
»časom«, ki ga potrebuje povprečen diplomant za to, da idejo 
razume in najde alternativno rešitev s katero zaobide patentno 
zaščito. Če je ta čas primerljiv času doktorskega študija, potem 
govorimo o visokih tehnologijah. Seveda je treba ponovno 
poudariti, da je kreiranje vsake nove ideje »genialni akt«, ne 
glede na to kakšen je strokovni nivo znanja na katerem temelji. 
V Sloveniji primanjkuje kreativnih idej, ki »stojijo na 
doktorskem znanju«. Mimogrede, naš šolski sistem razvoj 
kreativnosti na vseh nivojih izobraževanje zelo zanemarja. Da 
vspodbudim razmišljanje in revolt bralca bom trdil, da 
kreativnost zavira! 
V nadaljevanju je predstavljen koncept MURA - »Mednarodno 
integrativno ciljno usmerjeno doktorsko raziskovanje in razvoj«.  
 
2. MURA - »Mednarodno integrativno ciljno usmerjeno 
doktorsko raziskovanje in razvoj« 
Koncept MURA temelji na zelo preprostem, splošno znanem, 
reku: »Ne podarjaj rib, ampak nauči ljudi loviti ribe«. V skladu s 
tem predlagamo, da država podpira vspostavljanje formiranja 
integrativnih RR skupin in izvajanje RR projektov v podjetjih in 
NE projekte, ki predstvljajo širjenja obstoječih proizvodnih 
kapacitet.  
Z drugimi besedami regija Pomurja »privablja in vspodbuja« 
tuje in domače investitorje s sovlaganjem v raziskovalno-
razvojno dejavnost podjetij v obliki: 

 RR projektov, ki se izvajajo v okviru. 
 ciljno usmerjenega integrativnega timskega doktorskega 

študija. 
Predlagamo, da se v Pomurju vspostavi mednarodno integrativno 
okolje, ki bo omogočalo ciljno usmerjeno doktorsko 
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povp. SLO = 29.064 €

Proizvajalci implantatov (Nobiel Biocare AG) = nad 200.000 €

Povprečje EU (2004) = 75.000 €

 

Viri: • iBON, 2008; 
         • Eurostat, 2008;  
         • Nobel Biocare (http://download.nobelbiocare.com/webcontent/Nobel_Biocare_GB07_E6_neu.pdf);  
         • UMAR, delovni zvezek 15/2006, Regije 2006 - izbrani ekonomski kazlniki po regijah ISSN 1318-19-20, Ljubljana, 2006; 
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raziskovanje in razvoj v okviru obstoječih domačih in tujih 
visokošolskih institucij. Organigram pristopa MURA je 
shematično prikazan na sliki 3. 
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Slika 3: Organigram koncepta mednarodnega integrativnega 
ciljno usmerjenega doktorskega raziskovanja in razvoja - MURA 
  
Skupina raziskovalcev – mentorjev, ki prihajajo iz različnih 
domačih in tujih visokošolskih organizacij, inštitutov in 
predstavniki podjetja za katerega bo raziskava opravljena, 
opredeli tematiko projekta, katerega cilj je vrhunski izdelek (ali 
tehnologija), ki bo vodil(a) do ekonomskega uspeha. Skupina 
ekspertov opredeli področja znanj, ki so ključna za razvoj, 
proizvodnjo in uspešno plasiranje izdelka na trgu. Na osnovi te 
analize se potem formira interdisciplinarna raziskovalna skupina 
podiplomskih študentov in mentorjev.  
Kandidati takoj pričnejo s timskim delom na konkretni 
probelmatiki, katere končni cilj je ekonomska uspešnost. Skupaj z 
mentorji najprej opredelijo znanja, ki jih bodo potrebovali pri 
reševanju projekta. Izbor vsebin bo narejen za vsakega kandidata 
posebej, glede na njegovo predizobrazbo in vsebino njegovega 
projekta. Predmeti, ki jih kandidat mora opraviti v času študija 
bodo torej vsebinsko usklajeni s tematiko problema – industrijske 
naloge, ki jo bo kandidat reševal. Posamezni kandidat se 
(praviloma) vpiše na podiplomski študij na svoji matični fakulteti 
iz katere prihaja. Matična fakulteta mu podeli tudi magistrsko 
in/ali doktrosko diplomo. Kandidati, ki bodo vključeni v evropski 
izobraževalni program EURHEO1 bodo poleg tega prejeli še dve 
diplomi na sodelujočih evropskih univerzah7. Magisterij oziroma 
doktorat sta na nek način stranska produkta raziskovalno 
razvojnega dela kandidata, katerega cilj je konkretni izdelek in/ali 
tehnologija.  
MURA bo deloval mednarodno in integrativno. Izhodišče vseh 
projektov je povezovanje domačih in tujih raziskovalcev ter 
povezovanje znanj s področja tehnike, naravoslovja, 
poslovnopodjetniških in pravno-organizacijskih ved. Pri tem 
razvijamo sodelovanje z raziskovalci Centralne in JV Evrope, 
tehniško univerzo Bauman iz Moskve in univerzami, ki so 
vključene v Evropsko podiplomsko šolo na področju inženirske 
reologije EURHEO ter nemško univerzitetno mrežo na področju 
polimernih tehnologij WAK2.  
Pristop k izvajanju posameznih projektov je torej 
transdisciplinaren in integrativen. Govorimo o ciljno 
usmerjenem raziskovanju in razvoju, ki temelji na inovativnih 
idejah, ki izhajajo iz vrhunskega bazičnega raziskovanja. RR 
aktivnosti bodo potekale v okviru timskega dela 3 do 5 
doktorskih študentov iz relevantnih področij posameznih 
projektov in bodo povezovale ekspertna znanja domačih in tujih 
partnerjev, potrebna za uspešno izdelavo prototipov. Ključna 
prednost pristopa MURA je povezovanje bazičnih naravoslovno-
tehničnih znanj in idej s poslovnopodjetniškimi in pravnimi 
znanji, ki omogočajo njihovo tržno in poslovno realizacijo. 

                                                 
1 EURHEO - European Postgraduate Programme in Rheology – EU 
Grant Agreement Number: 29238-IC-1-2002-1-PT-ERASMUS-
PROGUC-1.  
2 www.wak-kunststofftechnik.de 
 

MURA bo deloval kot mednarodna institucija, ki povezuje 
domače raziskovalce z raziskovalci centralne in jugovzhodne 
Evrope, še posebej pomembno pa je sodelovanje z vrhunsko 
tehnično univerzo BAUMAN iz Moskve, univerzami v okviru 
evropske mreže podiplomskih šol EURHEO na področju 
inženirske reologije in mreže Univerzitetnih centrov na področju 
polimernih tehnologij WAK, vključene bodo tudi Ekonomske in 
Pravne fakultete doma in v tujini.  
Razvoj novih izdelkov in/ali tehnologij vključuje timsko delo 
vsaj treh (3-5) podiplomskih študentov s področja tehnoloških in 
pripadajočih poslovno tržnih znanj, ki so potrebna za podjetniško 
realizacijo produktov na trgu. Pristop je timski in projekten, 
transdisciplinaren in integrativen. Dolgoročna razvojna strategija 
MURA temelji na modelu strateškega in poslovnega 
načrtovanja, ki povezuje decentralizirane poslovne projekte in 
poslovne partnerje ter jih vključuje v skupen poslovni model. 
Poslovni model povezuje izobraževalno raziskovalne in 
podjetniške in poslovne procese v skupno celoto. MURA postaja 
tako raziskovalno poslovno središče, način organiziranja, 
poslovanja in vodenja pa je sestavljen iz vrste institucionalnih 
povezav in protokolov strateškega ter poslovnega načrtovanja. 
Lahko bi rekli, da MURA predstavlja novo pravno obliko 
povezovanja vrhunskega bazičnega znanja z industrijskim 
okoljem.  
MURA omogoča ustrezno podporo pri poslovnem 
pozicioniranju projektov v okviru svoje podjetniške mreže in 
odpira poti do trženja in prodaje proizvodov oziroma storitev. 
Temeljna razvojna vizija MURA je, da omogoča doseganje 
poslovnih sinergij s pomočjo inovativnih tehnoloških in 
poslovnih pristopov, ki na konkurenčen način umeščajo MORA 
v mednarodni tržni prostor. Vizija MURA je, da postane 
mednarodno prepoznaven nosilec tehnološkega, proizvodnega, 
poslovnega, podjetniškega in tržnega povezovanja, ki omogoča z 
mednarodnimi RR aktivnostmi oblikovanje mednarodno 
konkurenčnih produktov oziroma storitev, pri katerih igrajo 
pomembno vlogo slovenska razvojna podjetja. MURA uporablja 
dolgoročno strategijo, da omogoča optimalno organizacijsko in 
menedžersko sodelovanje med raziskovalnimi in poslovnimi 
skupinami (timi). Poslovni timi skrbijo za podjetniško 
implementacijo inovativnih raziskovalnih dosežkov in razvojnih 
produktov. Vsak projekt je v izhodišču decentraliziran in 
predstavlja posebno skupino poslovnih partnerjev.  
Vizija MURA je tako utemeljena na postopni izgradnji visoko 
tehnološkega poslovnega središča. V prvi fazi izkorišča obstoječi 
projekt države za oblikovanje lastne institucije, v drugi fazi s 
partnerji uspešne tehnološke projekte spreminja v podjetja in 
postaja generator novih podjetij, v tretji fazi pa že izkorišča 
lastno poslovno mrežo in oblikuje novo obliko globalnega 
visokotehnološkega poslovnega holdinga (skupne poslovne 
funkcije: strateški tehnološki razvoj, finančni inženiring, 
globalno trženje). Vizija MURA je, da skozi vse tri faze 
stopnjuje svojo internacionalizacijo in da deluje vseskozi kot 
globalna institucija. MURA želi postati globalna institucija za 
tehnološki razvoj inovativnih produktov in storitev, ki vodijo do 
podjetniške in tržne implementacije. To omogočajo oblikovanje 
MURA kot mednarodne razvojne korporacije. MURA je v prvi 
in drugi fazi javni zavod, kasneje pa preraste v poslovno 
podjetniško organizacijo, ki temelji na javno zasebnem 
partnerstvu. MURA s svojimi sinergijskimi ucinki omogoca 
razvoj vseh treh krogov deležnikov. Omogoca poslovni preboj 
tehnološko raziskovalnih timov, prispeva k poslovnim učinkom 
in povečanju podjetniške inovativnosti partnerjev in omogoča 
oblikovanje MURA kot globalne visoko tehnološke razvojne 
korporacije različnih deležnikov. 
 
3. Sklepne misli 
Predlagani concept MURA predstavlja uresničevanje strategije 
razvoja nacionalne Tehnološke mreže TM IPMT, ki vkljucuje 13 
podjetij in 15 raziskovalnih organizacij. S predlaganim 
konceptom ustvarjamo okolje, ki zapolnjuje vrzel med bazičnim 
znanjem in industrijskim okoljem in s tem omogoča hiter prehod 
vrhunskega bazičnega znanja do tržnega produkta. MURA bo 
deloval mednarodno in integrativno. Izhodišče vseh projektov je 
povezovanje domačih in tujih raziskovalcev ter povezovanje 
znanj s področja tehnike, naravoslovja, poslovno-podjetniških in 
pravno-organizacijskih ved.  
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SPODBUJANJE »SPIN-OFF PODJETIJ« 
 

pom. akad.dr. Franc Gider 
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA), Ljubljana 

 
 
Izvleček: V članku je predstavljen program Valor, ki ga je Javna 
agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) izvajala 
v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo v letih 2008 in 
2009. Program je bil namenjen spodbujanju prenosa znanja iz 
raziskovalnih institucij v nova visoko tehnološka podjetja. V 
program je bilo vključenih 5 podjetij, katerih projekti so bili 
usmerjeni v zagon podjetja za trženje visoko tehnoloških 
izdelkov. Po doseženih rezultatih ob zaključku projektov lahko 
ugotovimo, da je program dosegel svoj namen. V slovenskem 
prostoru je dvignil zavest raziskovalcev, da je treba razmišljati o 
prodoru izdelkov na trg, po drugi strani pa spodbudil 
gospodarstvo, da razmišlja o uvajanju novih tehnologij v 
proizvodnjo. Vseh 5 podjetij, ki so bila vključena v program, je 
doseglo pozitivne rezultate, najbolj se to odraža na povečanem 
številu zaposlenih in dokončanju prototipov za predstavitev trgu. 
 
Ključne besede: Tehnološka agencija Slovenije, spin-off 
podjetja, prenos znanja, prenos tehnologije 
 
 
1 Uvod 
Slovenija je država, ki ni izrazito podjetniško usmerjena. Po 
podatkih raziskave GEM (Global Enterpreneurship Monitor) 
spada Slovenija s 6,4% deležem odraslega prebivalstva v 
podjetništvu v spodnjo polovico držav, ki so pri raziskavi 
sodelovala. Zaseda skupno 32. mesto od 43 svetovnih držav, 
oziroma 13. mesto izmed 23 držav EU, ki so v raziskavi 
sodelovale [2]. Raziskava GEM je ugotovila tudi, da je v 
Sloveniji izmed novo nastalih podjetij 9,82% takšnih, ki tržijo 
tehnologije, ki so stare manj kot eno leto. Pri ustaljenih podjetjih 
je ta odstotek precej nižji (4,2%). Izmed nastajajočih in novih 
podjetnikov je 42,5% takšnih, ki imajo končano ali nedokončano 
izobraževanje na fakulteti.  
Za izboljšanje stanja na področju visoko tehnološkega 
podjetništva si je Slovenija v okviru Nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa za obdobje 2006 - 2010 
zadala za cilj, da se bo do leta 2010 delež inovativnih podjetij 
med malimi podjetji povečal s 13% na 35% [4]. Ukrepi za 
izboljšanje stanja so predvideni tudi v Operativnem programu 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov, v katerem je 
zapisano, da je v Sloveniji delež malih podjetij z novimi 
tehnologijami relativno majhen. Eden od ključnih problemov na 
tem področju pa je premajhna podpora podjetjem pri prenosu 
raziskav in razvoja iz akademske in raziskovalne sfere v 
podjetja, zlasti manjša [3]. Na ravni Evropske unije so že precej 
časa na mizi predlogi za reorganizacijo politike spodbujanja 
raziskav in inovativnosti. Ena od glavnih zamer trenutnemu 
sistemu ERA (European Research Area) je ta, da so raziskave 
preveč bazične in premalo usmerjene v konkretne potrebe družbe 
(Grand Challenges) [5]. Evropa veliko javnih sredstev namenja 
raziskavam na področju razvoja novih tehnologij, te pa iz 
različnih razlogov ne najdejo ustrezne poti na trg. V primerjavah 
z ZDA ter Azijskimi državami smo v EU na tem področju v 
stalnem zaostanku. Zato nastaja v zadnjih 10 letih kar nekaj 
pobud ter ukrepov za pospeševanje komercializacije znanja ter 
prenosa tehnologij na trg. 
Ko govorimo o prenosu tehnologij (angl.: Technology Transfer), 
je tu veliko možnih oblik, ki se dogajajo tudi v Sloveniji in jih 
spodbuja tudi država. TIA na tem področju spodbuja mlade 
raziskovalce, da se zaposlijo v podjetjih, spodbuja industrijo in 
raziskovalno sfero da sodeluje na raziskovalnih in razvojnih 
projektih ter spodbuja delovanje tehnoloških platform in 
nastanek inovacijskih vozlišč [1]. O komercializaciji (angl: 
Commercialisation; Valorisation) pa govorimo, ko univerza ali 
raziskovalni inštitut svojo tehnologijo ali znanje proda v obliki 
licence ali v obliki novega ustanovljenega podjetja.  
V procesu komercializacije raziskovalnega rezultata s tržnim 
potencialom, je do ustanovitve novega podjetja potrebno narediti 
še kar nekaj korakov. Pomembno je izluščiti tržni del sicer 

raziskovalnega rezultata, ga zaščititi (intelektualna lastnina), 
ovrednotiti in približati trgu (v obliki izdelka ali storitve,...), da 
se lahko zgodijo aktivnosti v smeri dejanskega nastopa na trgu, 
ki ga podjetje s svojim zastavljenim poslovim modelom izvaja. 
 
 
2 Metodologija 
Na TIA smo v letu 2008 v sodelovanju z Ministrstvom za 
gospodarstvo objavili javni razpis »Valor« v skupni vrednosti 
500.000 EUR, s ciljem pospeševanja prenosa znanja in 
raziskovanih rezultatov iz raziskovalnih skupin na trg ter s tem 
spodbujati ustanavljanje podjetij, ki bodo element uspešne 
komercializacije znanja, bodo zaposlovala visoko usposobljeno 
delovno silo ter dosegala visoko dodano vrednost [6]. Razpis se 
je usmeril na mlada podjetja, ki imajo urejeno vprašanje 
intelektualne lastnine z raziskovalnimi skupinami, kjer je bil 
raziskovalni rezultat razvit. Projekt je moral vsebovati 
mednarodno komponento, kar pomeni, da ima bodisi 
mednarodne partnerje ali je usmerjen na mednarodne trge. 
Razpis je temeljil na »Open Innovation« modelu, kar pomeni, da 
se proces komercializacije raziskovalnih rezultatov odvija izven 
organizacije, ki je raziskovalni rezultat razvila, kar spodbuja 
prenos znanja iz raziskovalnih institucij v podjetja [7]. Trajanje 
projektov je bilo 1 leto (od avgusta 2008 do septembra 2009). 
Kot finančni instrument so bile izbrane subvencije (do 85% 
sofinanciranje), ker gre za financiranje poslovanja v začetni fazi. 
Upravičeni stroški na projektu so bili: stroški dela zaposlenih 
(raziskovalci, tehniki in ostalo podporno osebje, ki so zaposleni 
izključno za razvojno-raziskovalno dejavnost), stroški storitev 
zunanjih izvajalcev (poslovno in tržno svetovanje, izdelava 
tržnih analiz in študij; stroški avtorskih honorarjev, neposredno 
povezanih s projektom, stroški storitev za inovacije – tehnična 
knjižnica, kakovostno označevanje, preverjanje in certificiranje), 
stroški storitev zunanjih izvajalcev za dodatne razvojno 
raziskovalne aktivnosti, za izdelavo dodatnih raziskav, 
neposredno povezanih s komercializacijo raziskovalnega 
rezultata (dodatne razvojno raziskovalne aktivnosti, ki so 
potrebne za prenos raziskovalnih rezultatov na trg), stroški 
nematerialnih investicij (stroški patentnih zaščit, stroški ostalih 
avtorskih zaščit, stroški patentiranih pravic) in ostali stroški 
(vodenje projekta, najemnina, računovodske storitve, stroški 
energije in telefona, interneta). 
Na razpis je v roku prispelo 18 prijav iz različnih panog. Največ 
prijav je prispelo s področja biotehnologije/medicine in 
informacijske tehnologije - IT (slika 1).  
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Slika 1: Prijave na razpis »Valor« po panogah. 
 
Strokovna komisija je ocenila vloge po naslednjih desetih 
kriterijih: 
1. Opis, namen in cilj projekta; 
2. inovativnost projekta - razvoj novih proizvodov ali storitev; 
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3. tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet 
projekta; 
4. tržna perspektivnost - potencialni trgi; 
5. analiza trga; 
6. organizacija projekta; 
7. reference vodje projekta; 
8. terminski plan - opisi dela v mejnikih z navedbo rezultatov 
mejnikov;  
9. strategija razvoja podjetja; 
10. pričakovano število zaposlenih. 
Na podlagi ocen je bilo izbranih 5 podjetij oziroma projektov 
(prve tri so iz področja biotehnologije/medicine, drugi dve pa iz 
področja informacijskih tehnologij): 
• ACIES BIO: Razvoj novih tetraciklinskih antibiotikov na 

osnovi odkrite genske skupine. Projekt temelji na razvoju 
povsem novih antibiotikov – tetraciklinov. Gre za prenos 
raziskovalnih rezultatov Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
Namen projekta je bil razviti tehnologijo do stopnje, pri 
kateri bo zrela za vstop strateških industrijskih partnerjev 
ali investitorjev. Podjetje Acies Bio je biotehnološko 
podjetje, ki se ukvarja z raziskavami in razvojem na 
področju farmacevtske biotehnologije.  

• LENIS: Razvoj in trženje sodobnih medicinskih izdelkov 
na osnovi zdravilnih izločkov ličink muhe Lucilia sericata. 
LENIS je novoustanovljeno podjetje z namenom 
komercializacije rezultatov raziskovalne skupine 
Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki je razvila metodo 
pridobivanja izločka sterilnih ličink. Raziskovalna skupina 
naj bi bila prva na svetu, ki je uporabila sterilni izloček za 
zdravljenje na poskusni skupini pacientov z odličnimi 
rezultati (namesto živih ličink).  V podjetju Lenis 
nameravajo na podlagi teh rezultatov razviti gel in oblogo 
za zdravljenje kroničnih ran. 

• EMSISO: Naprava za zdravljenje urinske inkontinence s 
pomočjo funkcionalne magnetne stimulacije. Cilj projekta 
je bil izdelati in tržiti posebno napravo, osebni funkcionalni 
magnetni stimulator, ki se bo uporabljal pri zdravljenju 
pacientov z urinsko inkontinenco, in ki ga je razvila 
raziskovalna skupina na Univerzitetnem kliničnem centru v 
Mariboru. Podjetje EMSISO razvija visokotehnološke 
rešitve na področju vgrajenih sistemov in elektronike, 
ponuja razvojne storitve od definiranja specifikacij za 
določeno elektronsko napravo do njene implementacije. 

• OPTILAB: Komercializacija inteligentnega računalniškega 
sistema za odkrivanje zavarovalniških goljufij na osnovi 
analize policijskih zapisnikov. Cilj projekta je bil dodelati 
in izpolniti produkt – inteligentni sistem, ki kombinira 
najsodobnejše računalniške metode za učinkovit boj proti 
zavarovalniškim goljufijam za nadaljnjo komercializacijo 
produkta. Gre za prenos raziskovalnih rezultatov 
raziskovalne skupine Fakultete za računalništvo in 
informatiko.  

• QUARAD: Web Proximity. Projekt je bil osredotočen na 
optimizacijo aplikacije WMQ, ki služi namenom meritev 
različnih parametrov komunikacijskega prometa. Gre za 
prenos znanja RR skupine za umetno inteligenco na IJS. 

Vsak projekt je spremljala Nadzorno usmerjevalna skupina 
(NUS), ki je bila sestavljena iz predstavnika izvajalca projekta, 
predstavnika TIA in predstavnika Ministrstva za gospodarstvo. 
Glavna naloga NUS je bila, da spremlja potek projekta ter da 
preveri, ali so doseženi rezultati po mejnikih in ali je dosežen 
končni rezultat projekta. Zato se je NUS sestajala ob koncu 
vsakega mejnika ter ob zaključku projekta.  
Vsi projekti so se zaključili 15.9.2009. Na koncu projekta so 
izvajalci podali končno vsebinsko poročilo z opisom poteka in 
rezultatov projekta. Glede na končna poročila so projekti Valor 
dosegli zastavljene cilje in rezultate.   
 
 
3 Rezultati 
Za vsak projekt posebej so bili na začetku projekta določeni 
kazalniki rezultata in kazalniki učinka, ki so jih podjetja morala 
zasledovati. Poleg teh kazalnikov so podjetja morala spremljati 
tudi ekonomske učinke projektov na podjetja, ki so: 
- število zaposlenih;  

- prihodki od prodaje; 
- vlaganje v R&R (% od celotnih prihodkov); 
- število zaposlenih v R&R; 
- donosnost poslovanja; 
- prispevek projekta k nadaljnjemu razvoju in konkurenčnosti 
podjetja. 
 
Ekonomski učinki projekta so bili pri vseh podjetjih načeloma 
pozitivni. Najpomembnejši je bil učinek povečanja števila 
zaposlenih, ki je bil po podjetjih naslednji: 
- ACIES BIO: V sklopu projekta Valor je podjetje predvidelo 2 
novi zaposlitvi, realizirali pa so 3 nove zaposlitve – raziskovalci. 
V prihodnjih treh letih pričakujejo, da bodo na projektu zaposlili 
vsaj še 1 dodatno osebo. Kadrovska okrepitev bo doprinesla ne 
le k hitrejšemu in uspešnejšemu razvoju tega projekta, temveč bo 
dvignila konkurenčnost celotnega podjetja z novimi 
kompetencami in znanjem raziskovalcev, s tem pa bodo 
konkurenčneje nastopali tudi na trgu storitev za farmacevtsko 
industrijo. 
- EMSISO: Ob zaključku projekta so pridobili enega novega 
zaposlenega, do konca leta 2010 pa predvidevajo zaposliti še 
enega univerzitetnega diplomiranega inženirja. Vzporedno s 
trženjem pričakujejo zaposlitev tudi dodatnega 
ekonomista/prodajnika. 
- LENIS: Zaposlili so dva raziskovalca s polnim delovnim 
časom, en delavec pa ima dopolnilno zaposlitev.  
- OPTILAB: Pred projektom so imeli 2 redno zaposlena. S 
pomočjo sredstev projekta Valor so v celoti izpolnili planirano 
širitev. Izvedli so 2 dodatni zaposlitvi. Do konca leta 2010 
planirajo še tri zaposlitve. 
- QUARAD: Število redno zaposlenih je ostalo enako, vendar se 
je povečalo število zunanjih sodelavcev.    
Javni razpis Valor je moral zasledovati tudi cilje celotnega 
programa za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, ki so 
razvidni iz tabele 1.  
 
Tabela 1: Doseganje ciljev razpisa »Valor«. 
Kazalnik Zastavljeni cilji 

(nivo razpisa)
Doseženi rezultati

Letno število evropskih patentov za 
Slovenijo 1 1
Število novonastalih inovativnih 
podjetij z vsaj 3% višjo dodano 
vrednostjo od povprečja v panogi 1 0
Število novih kvalitetnih delovnih mest 4 8
Število invencij, pri katerih se je prek
posredovanja podpornega okolja
omogočilo uspešno trženje in/ali
aplikacija v gospodarstvu 3 2  
 
Sofinanciranje prek javnega razpisa je najbolj doprineslo k 
povečanju števila novih kvalitetnih delovnih mest, saj je 5 
podjetij v obdobju trajanja projekta od 8.8.2008 do 15.9.2009 
ustvarilo 8 novih delovnih mest, kar je še enkrat toliko, kot je 
bilo zastavljeno na začetku razpisa. Tudi pri letnem številu 
evropskih patentov je razpis dosegel zastavljeni cilj. Dve sta bili 
invenciji, ki sta jih podjetji prek podpornega okolja začeli 
uspešno tržiti in uvajati v gospodarstvu. Za ugotovitev števila 
novonastalih inovativnih podjetij z vsaj 3% višjo dodano 
vrednostjo od povprečja v panogi pa je bilo obdobje enega leta, 
kolikor so trajali projekti in sofinanciranje, prekratko.   
Poleg tega je TIA želela izvedeti, na katerih področjih je 
sofinanciranje največ doprineslo podjetjem. Podjetja so na prvo 
mesto postavila povečanje števila zaposlenih in izdelavo 
prototipa. Sledili so še pozicioniranje storitve na trgu, prodor na 
tuje trge in izdelava izdelka.  
Za sodelujoča podjetja je TIA naročila tudi neodvisno študijo, ki 
bo ugotovila kakšen je bil napredek v času trajanja projekta. 
Študija bo obravnavala projekte predvsem iz dveh vidikov: 
povečanja tržnega potenciala izdelkov oziroma storitev podjetij 
in povečanja tržne vrednosti podjetij. Študija še poteka, zato 
rezultati še niso dosegljivi. 
V okviru evropskega projekta Valor, v okviru katerega je bil 
razvit model komercializacije znanja, ki smo ga uporabili v 
javnem razpisu, je bil spomladi leta 2009 organiziran 
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mednarodni forum, z naslovom »Kako znanstveno-raziskovalni 
dosežki postanejo posel« [8]. Na forumu so podjetja lahko 
predstavila svoje projekte in se srečala s potencialnimi tujimi 
investitorji. Na tem forumu je potekalo tudi glasovanje za 
najboljšo projektno idejo in slovensko podjetje Lenis je bilo 
proglašeno za najboljši projekt med vsemi udeleženci.  
 
 
4 Diskusija in zaključek 
Pri izvajanju programa Valor v letih 2008 in 2009 smo prišli do 
naslednjih pomembnih ugotovitev:  
-  pozitivni odziv podjetij na razpis Valor kaže na 

pomanjkanje tovrstnih programov v Sloveniji; 
-  razpis Valor je v letu 2008 spodbudil ustanovitev novih 

podjetij; 
-  sofinanciranje je imelo pozitivne učinke na izvajalce 

projektov; 
-  razpis je na eni strani spodbudil raziskovalno sfero, ki je 

začela prepoznavati potencialne komercialne produkte, na 
drugi strani pa gospodarsko sfero, da razmišlja o tem kako 
pripeljati raziskovalne rezultate prek procesa 
komercializacije na trg. 

Na TIA ocenjujemo, da smo za mlada visoko tehnološka 
podjetja pripravili spodbudo, ki za mlada podjetja ni bila 
administrativno zahtevna in ki je pripomogla k promociji 
visokotehnološkega podjetništva med raziskovalci in drugimi 
partnerji, ki so za ta zahteven proces potrebni.  
Poleg tega smo lahko ugotovili, da tovrstne spodbude pozitivno 
vplivajo na interdisciplinarno povezovanje raziskovalcev ter 
drugih kadrov, potrebnih za uspeh tehnološkega podjetja. Enako 
smo uspeli promovirati prenos intelektualne lastnine in iz njih 
izhajajočih pravic na ustanovljena podjetja. 

Za leto 2010 pripravljamo nov program za komercializacijo 
znanja, ki bo temeljil na naših izkušnjah razpisa iz leta 2008. Pri 
njegovem oblikovanju in izvajanju nam bo glavno vodilo aktiven 
dialog s ciljno publiko ter v obliki mentorstva tudi bolj aktivno 
delo naših ter zunanjih strokovnjakov z izbranimi podjetji. Naš 
cilj je v prihodnjih dveh letih, kolikor bo trajal program, podpreti 
ustanovitev približno 15 novih podjetij. 
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POVZETEK 
Prispevek obravnava zakonske možnosti, ki so na voljo 
delodajalcem, da se prilagodijo razmeram gospodarske krize in 
čim bolj fleksibilno in racionalno organizirajo delovna razmerja 
ter se s tem izognejo odpuščanju delavcev. Obravnavana je 
možnost neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve 
delovnega časa in možnost skrajševanja polnega delovnega časa, 
zavzeto je stališče do enostranskega odrejanja letnega dopusta v 
času, ko pri delodajalcu ni dela, prikazana možnost zagotovitve 
nižjega nivoja pravic s kolektivno pogodbo ožje ravni, 
predstavljene nekatere fleksibilne oblike zaposlitve in možnosti 
delodajalcev v primeru začasnega prenehanja potreb po delu. 
Hkrati je opozorjeno, da kljub krizi delodajalci morajo delavcem 
zagotavljati minimalne pravice in ravnati družbeno odgovorno. 
 
 
1. UVOD 
 
Gospodarska kriza, ki je zajela svet, je v polnem razmahu. 
Vodilne finančne institucije za letos napovedujejo največje 
krčenje svetovnega gospodarstva po drugi svetovni vojni. 
Čeprav naj bi naslednje leto že prineslo stabilizacijo razmer, 
poudarjajo, da bo okrevanje gospodarstva izjemno počasno, in 
da še vedno obstajajo tveganja, ki bi krizo lahko še poglobila. 
 
Svetovno krizo bo mogoče premagati le z odločno in 
koordinirano dejavnostjo ključnih akterjev mednarodnega 
gospodarstva. Države, zbrane v skupini G8 so sprejele usmeritve 
pri premagovanju krize in njenih posledic, pri tem pa so 
poudarile pomen usklajene aktivnosti ključnih mednarodnih 
organizacij.3. V Deklaraciji, sprejeti na zasedanju G8 v L'Aquili4 
                                                 
3 Predvsem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj 
(OECD), Svetovne trgovinske organizacije (WTO), Mednarodne 

je med drugim izpostavljeno, da morajo biti dobre 
makroekonomske politike povezane z zaposlitvenimi in 
socialnimi politikami, ki zmanjšujejo brezposelnost, omogočajo 
hitro vrnitev na trg dela in preprečujejo socialno izključenost.5 
 
Države članice G8 so v navedeni Deklaraciji posebej podprle 
Resolucijo MOD »Rešitev iz krize: Univerzalni dogovor o 
zaposlitvah«,6 temelječo na Agendi dostojnega dela7, ki 

                                                                       
organizacije dela (ILO oz. MOD), Mednarodnega monetarnega 
sklada (IMF) in Svetovne banke (World Bank). 
4 Deklaracija, sprejeta na Srečanju držav G-8 v L'Aquili, od 8. do 
10. julija 2009, z naslovom »Responsible leadership for a 
sustainable future«. 
5 Države članice G8 so se v tej zvezi zavzele za nadaljnje 
aktivnosti, ki temeljijo na:a.) pospeševanju aktivnih 
zaposlitvenih politik, spodbujanju pridobivanja znanja in veščin, 
usklajevanju zaposlitev s potrebami trga, zagotavljanju 
dohodkovne podpore za nezaposlene, ohranjanju obstoječih 
zaposlitev, tudi s pomočjo shem delnih brezposelnosti, 
kombiniranih z določbami o izobraževanju in začasno 
fleksibilnim delom in drugih oblikah, ki naj preprečijo 
odpuščanja; b.) zagotovitvi vzdržnosti in učinkovitosti sistemov 
socialne zaščite in c.) povabilu mednarodnim organizacijam, 
posebej IMF, OECD in ILO, da upoštevajo delovni in socialni 
vpliv njihovih nasvetov in sodelovanja z vladami. 
6 Resolution »Recovering from the crisis: A Global Jobs Pact«, 
ki je bila sprejeta na 98. zasedanju Mednarodne konference dela, 
19. 6. 2009. 
7 Koncept dostojnega dela se je v MOD razvijal od leta 1999, 
institucionaliziran pa je bil s sprejemom Deklaracije o Socialni 
pravičnosti za pošteno globalizacijo (Declaration on Social 
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odgovarja na svetovno krizo in izpostavlja socialno dimenzijo 
globalizacije. Bistvo Agende dostojnega dela je v univerzalnosti 
ciljev MOD – zaposlitev, socialna zaščita, socialni dialog in 
mednarodni delovni standardi, ki jih morajo upoštevati vse 
članice MOD in v priznavanju neločljivosti in povezanosti teh 
ciljev. Resolucija predvideva celo vrsto možnih aktivnosti v 
zvezi s pospeševanjem ustvarjanja delovnih mest, ponovne 
pridobitve zaposlitev in ohranitve podjetij; z graditvijo sistemov 
socialne zaščite (socialne varnosti in ustreznega delovnega 
varstva); s socialnim dialogom in s povečevanjem spoštovanja 
mednarodnih delovnih standardov. 
 
V Deklaraciji držav G8 je izrecno poudarjeno, da države in 
podjetja ne smejo uporabljati krize kot izgovor za to, da v manjši 
meri izpolnjujejo svoje obveznosti do delavcev (da jim v manjši 
meri zagotavljajo pravice) ali da zmanjšajo zaščito delavcev. 
Države članice G8 so se posebej zavezale, da bodo upoštevale 
mednarodno priznane delovne standarde, kot izhajajo iz 
Deklaracije MOD o temeljnih načelih in pravicah.8 Ta temeljna 
načela in pravice so svoboda združevanja in učinkovito 
priznavanje pravice do kolektivnega dogovarjanja; odprava vseh 
oblik prisilnega ali obveznega dela; učinkovita odprava 
otroškega dela in odprava diskriminacije v zvezi z 
zaposlovanjem in poklicem. 
 
Tudi Evropska unija se spopada z gospodarsko krizo, pri tem pa 
sledi evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva iz konca leta 
2008.9 Kot izhaja iz sklepov Evropskega sveta, sprejetih na 
zasedanju v Bruslju 18. in 19. junija 2009, ostaja preprečevanje 
brezposelnosti pomembna prednostna naloga. Prednostna 
področja, tako v programih držav članic kot v pobudah, sprejetih 
na evropski ravni so: a.) ohranjanje zaposlitev, ustvarjanje novih 
delovnih mest in spodbujanje mobilnosti, b.) izpopolnjevanje 
znanj in prilagajanje potrebam trga dela in c.) večji dostop do 
zaposlitve. Komisija je v svojem Sporočilu »Skupna obveza v 
zvezi z zaposlovanjem«10 iz junija 2009 predlagala vrsto 
konkretnih aktivnosti v okviru posameznega prednostnega 
področja,11 ki naj bi jih izvajale države članice, Komisija in 
socialni partnerji, upoštevaje specifično situacijo vsake države 
članice.  
 
Slovenska vlada se je na gospodarsko krizo odzvala s serijo 
protikriznih ukrepov, namenjenih finančnemu sektorju, 
gospodarstvu, javnemu sektorju in prebivalstvu.12 Med ukrepi, ki 
naj bi omilili učinke svetovne gospodarske krize na področju 
trga dela sta najpomembnejša subvencioniranje krajšega polnega 
delovnega časa (Zakon o delnem subvencioniranju polnega 
delovnega časa; ZDSPDČ)13 in delno povračilo nadomestila plač 
začasno presežnim delavcem (Zakon o delnem povračilu 
nadomestila plače; ZDPNP),14 ki sta bila sprejeta s namenom 
ohraniti delovna mesta. 
 

                                                                       
Justice for a Fair Globalisation«, na 97. zasedanju Mednarodne 
konference dela, 10. junija 2008.  
8 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and 
its Follow-up, sprejeta na 86. zasedanju Mednarodne konference 
dela, 18. junija 1998.                                                                                                                                                                                                                                     
9 Glej Sporočilo Evropske komisije Evropskemu svetu »A 
European Economic Recovery Plan«, Bruselj, 26. 11. 2008, 
COM(2008)800 final. 
10 Sporočilo Evropske komisije Evropskemu Parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomskemu in socialnemu odboru in Odboru 
regij »A Shared Commitment for Employment«, Bruselj, 3. 6. 
2009, COM(2009) 257 final. 
11 V zvezi z ohranitvijo zaposlitve se na primer predlagajo 
različne oblike začasnega krajšega delovnega časa, v povezavi s 
finančnimi nadomestili izgubljenega prihodka in 
usposabljanjem. 
12 Glej Pregled izvajanja protikriznih ukrepov iz 21. 5. 2009 
(http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/Protikrizni
_ukrepi/Ukrepi_za_blazitev_krize/Pregled_izvajanja_protikrizni
h_ukrepov2105.pdf)  
13 Uradni list RS, št. 5/09, 40/09 in 57/09. 
14 Uradni list RS, št. 42/09. 

Delodajalci, soočeni z zmanjševanjem naročil in posledično 
zmanjšanim obsegom dela, se lahko s pomočjo vladnih ukrepov 
(vsaj začasno) izognejo odpuščanju delavcev. Hkrati pa so 
prisiljeni iskati notranje rezerve, in tudi na področju delovnih 
razmerij izkoristiti vse zakonske možnosti za racionalno, prožno 
organizacijo le-teh. V prispevku so obravnavani instituti 
delovnega prava, ki so na voljo delodajalcem.15 Poleg posebnih 
ukrepov, sprejetih zaradi premagovanja krize, so to tudi različne 
zakonske možnosti, ki so obstajale že doslej, v razmerah 
gospodarske krize pa so jih delodajalci začeli pogosteje 
uporabljati, da bi se trajno ali začasno izognili odpovedim 
pogodb o zaposlitvi kot skrajnemu ukrepu. 
 
 
II. INSTITUTI DELOVNEGA PRAVA, AKTUALNI V 
ČASU GOSPODARSKE KRIZE 
 
1. Delovni čas 
 
1.1. Ureditev delovnega časa 
 
Zakonske omejitve v zvezi z dolžino in razporejanjem delovnega 
časa in stopnja prožnosti, ki jo dopuščajo so zelo pomemben 
faktor pri organizaciji poslovanja, še posebej, če je delodajalec 
soočen z nenadnimi zmanjšanji in povečanji obsega dela.  
 
Zakon o delovnih razmerjih,16 vsebuje relativno prožno ureditev 
delovnega časa, njegove določbe pa se uporabljajo tako za 
urejanje delovnega časa v zasebnem sektorju, kot javnem 
sektorju. Zakon o javnih uslužbencih17 namreč vprašanj, ki se 
nanašajo na urejanje delovnega časa ne ureja. Poleg posebnih 
zakonov, ki urejajo delovni čas v posameznih dejavnostih 
oziroma poklicih v zasebnem kot javnem sektorju, ureja delovni 
čas javnih uslužbencev v organih državne uprave Uredba o 
delovnem času v organih državne uprave.18  
 
Zakonsko ureditev delovnega časa dopolnjujejo kolektivne 
pogodbe. Tako kolektivne pogodbe dejavnosti kot kolektivne 
pogodbe, sklenjene na nivoju delodajalca (podjetniške 
kolektivne pogodbe) urejajo tudi delovni čas, pri tem pa mora 
biti upoštevano temeljno načelo, da je ureditev v kolektivni 
pogodbi za delavca lahko le ugodnejša od zakonske ureditve, 
razen v primeru, ko ZDR določa drugače.19 Ravno pri 
vprašanjih, povezanih z organizacijo delovnega časa ZDR v več 
primerih izrecno določa, da lahko kolektivne pogodbe (v večini 
primerov kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti) ta vprašanja 
uredijo drugače, na način, ki pomeni večjo fleksibilnost, ni pa 
nujno ugodnejši za delavca.20 
 
Delovni čas je en od najpomembnejših elementov delovnega 
razmerja, zato mora biti določen v pogodbi o zaposlitvi.21 
Pogodbeni stranki lahko vprašanja v zvezi z delovnim časom 
uredita izrecno ali pa se sklicujeta na zakon, kolektivno 
pogodbo, ki zavezuje delodajalca oziroma splošni akt 
delodajalca, ki morebiti podrobneje ureja to področje.22  

                                                 
15 Za primerjavo, kakšne možnosti so na voljo delodajalcem v 
Avstriji, glej na primer Gleißner R , Personalmaßnamen in der 
Krise-Alternativen zur Kündigung, Zeitschrift für Arbeits- und 
Sozialrecht, 1/2009, strani 45 do 47; Gleißner R., Gruber B. W., 
Personalmaßnamen zur Krisebewältigung, Zeitschrift für 
Arbeits- und Sozialrecht, 2/2009, strani 52 do 63. 
16 Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07; ZDR. 
17  Uradni list RS, št. 32/2006 -prečiščeno besedilo, 65/2008; 

ZJU. 
18 Uradni list RS, št. 115/2007. Navedena uredba se nanaša na 
javne uslužbence, zaposlene na ministrstvih in upravnih organih 
v sestavi ministrstva, upravnih enotah in vladnih službah 
19 Glej 4. člen Zakona o kolektivnih pogodbah, , Uradni list RS, 
št.43/2006 
20 Glej 3. odstavek 7. člena ZDR, ki napotuje na 143. in 158. člen 
ZDR.  
21 Glej 29. in 147. člen ZDR ter 53. člen ZJU. 
22 S splošnimi akti se lahko pravice delavcev (mednje pa sodi 
tudi delovni čas) urejajo le, v kolikor pri delodajalcu ni 
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1.2. Razporejanje delovnega časa 
 
ZDR izrecno določa možnost enakomerne ali neenakomerne 
razporeditve delovnega časa, dopušča pa tudi, da delodajalec 
delavcem med letom začasno prerazporedi delovni čas. 
 
Pri enakomerni razporeditvi delovnega časa, ki je v praksi 
najbolj pogosta,23 poln delovni čas ne sme biti razporejen na 
manj kot štiri dni v tednu.24 V situaciji, ko je treba zmanjševati 
stroške, se kot aktualna kaže razporeditev delovnega časa na 4 
dni v tednu, po 10 ali manj ur na dan (odvisno od tega, ali polni 
delovni čas traja 40 ur ali manj). Na tak način se zmanjšajo 
stroški (stroški prevozov na delo, stroški energije,….), delo pa se 
opravi v nezmanjšanem obsegu, kot v primeru razporeditve na 5 
dni v tednu. 
 
ZDR dopušča poleg enakomerne razporeditve tudi 
neenakomerno razporeditev delovnega časa, in sicer »zaradi 
narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov« (peti 
odstavek 147. člena ZDR). Gre za zelo splošno določbo, ki 
omogoča široko interpretacijo. Bistveno za neenakomerno 
razporeditev delovnega časa je, da je v nekaterih časovnih 
obdobjih delovni čas daljši od polnega (pri čemer ne sme biti 
daljši od 56 ur tedensko), v drugih obdobjih je krajši od polnega, 
polni delovni čas pa se upošteva kot povprečna delovna 
obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev 
oziroma od dvanajstih mesecev (če je tako določeno s kolektivno 
pogodbo na ravni dejavnosti).25 
 
ZDR ureja tudi začasno prerazporeditev delovnega časa, izrecno 
pa ne določa,v katerih primerih je mogoče uporabiti to možnost. 
Pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa morajo biti 
določeni s pogodbo o zaposlitvi, pogodbeni stranki pa se lahko 
pri tem sklicujeta na kolektivne pogodbe, ki zavezujejo 
delodajalca oziroma na splošne akte delodajalca. Iz nekaterih 
veljavnih panožnih kolektivnih pogodb je mogoče razbrati, da so 
ti pogoji (razlogi) enaki razlogom, iz katerih je dopustno 
neenakomerno razporediti delovni čas, v drugih je pri teh 
razlogih v večji meri poudarjena njihova izjemnost, začasnost, 
obstoj posebnih okoliščin, ki nastopijo med letom. 
Začasna prerazporeditev delovnega časa praviloma pomeni 
začasno neenakomerno razporeditev delovnega časa. Gre za to, 
da delodajalec sicer enakomerno razporejen delovni čas začasno 
neenakomerno razporedi (odredi, da bodo nekateri ali vsi delavci 
določeno obdobje delali več kot polni delovni čas, drugo 
obdobje pa manj ko polni delovni čas). Tudi v zvezi z začasno 
prerazporeditvijo delovnega časa velja časovna omejitev 56 ur 
tedensko in šestmesečno oziroma dvanajstmesečno obdobje, v 
katerem se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna 
obveznost. 
 
Ker terja sprememba razporeditve delovnega časa, pa čeprav 
začasna, ustrezno prilagoditev s strani delavcev, mora 
delodajalec delavce o tem predhodno obvestiti. ZDR določa 
obveznost  delodajalca, da pisno obvesti delavce o začasni 
prerazporeditvi delovnega časa, in sicer najmanj en dan pred 
začasno prerazporeditvijo delovnega časa.26 

                                                                       
sindikata. Če obstaja sindikat pri delodajalcu, se lahko pravice 
delavcev urejajo le s kolektivno pogodbo, s splošnim aktom pa 
se lahko uredijo le izvedbena, organizacijska vprašanja, 
povezana z delovnim časom.  
23 Na primer razporeditev delovnega časa na pet dni v tednu (od 
ponedeljka do petka), od 7. do 15. ure. 
24 Glede na polni delovni čas, ki traja največ 40 ur in ob omejitvi 
dnevnega delovnega časa na 10 ur, delovni čas ne more biti 
razporejen na manj kot 4 dni v tednu. Razporeditev delovnega 
časa na 3 dni v tednu, bi namreč tudi v primeru, da bi bil polni 
delovni čas le 36 ur (kar je minimalni polni delovni čas) 
pomenila, da mora delavec delati več kot 10 ur dnevno. 
25 Veljavne kolektivne pogodbe dejavnosti so to možnost v veliki 
meri izkoristile. 
26 Drugače je pri nadurnem delu, ki ga je glede na nujnost 
opravljanja dela mogoče odrediti tudi ustno in isti dan. 

 
Bolj togo ureja neenakomerno razporeditev delovnega časa in 
začasno prerazporeditev delovnega časa Uredba o delovnem 
času v organih državne uprave.27 Delovni čas namreč ne sme 
preseči 50 ur tedensko in ne sme biti krajši od 30 ur tedensko, 
dnevna delovna obveznost pa ne sme biti krajša kot štiri ure. 
Referenčno obdobje je 6 mescev (kot po ZDR). O neenakomerni 
razporeditvi in začasni prerazporeditvi mora biti javni 
uslužbenec seznanjen najmanj 3 dni pred njenim začetkom, v 
primeru začasne prerazporeditve, če gre za izjemne okoliščine pa 
lahko 1 dan prej.  
 
Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi 
delovnega časa je treba upoštevati, da ima delavec v teh primerih 
pravico do najmanj 11-urnega nepretrganega počitka v 24 urah 
(in ne do 12-urnega kot v primeru enakomerne razporeditve 
delovnega časa).28 
 
Tako neenakomerna razporeditev, še bolj pa začasna 
prerazporeditev delovnega časa sta lahko zelo uporabna instituta 
v situaciji, ko se obseg dela spreminja, ko torej prihaja do 
nenadno povečanih oziroma zmanjšanih potreb po opravljanju 
dela. Začasna prerazporeditev delovnega časa tako pomeni 
alternativo nadurnemu delu, ki delodajalci pogosto uvajajo, 
čeprav za to niso izpolnjeni pogoji,29 poleg tega pa je povezano s 
posebnim dodatkom30  
V primeru, ko do povečanega obsega dela pride nenadoma, tako 
da je treba opraviti še isti dan (kar pomeni, da delavcev o začasni 
prerazporeditvi ni mogoče obvestiti en dan prej), pride v poštev 
institut nadurnega dela. V vseh ostalih primerih, ko gre za (sicer 
za nenadno) potrebo po povečanem obsegu dela v naslednjih 
dneh oziroma več dni, je mogoče uporabiti institut začasne 
prerazporeditve delovnega časa. 
 
V zasebnem sektorju je stroškovna prednost začasne 
prerazporeditve delovnega časa pred nadurnim delom precejšnja. 
Delavcem, ki imajo začasno prerazporejen delovni čas se namreč 
običajno tako v obdobju povečanega obsega dela kot v obdobju 
manjšega obsega dela, izplačuje plača za polni delovni čas, 
poseben dodatek za delo v neenakomerno razporejenem 
delovnem času pa ni predviden. Drugače je v javnem sektorju, 
saj Kolektivna pogodba za javni sektor31 v 42. členu določa 
dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času – 
če je delovni čas razporejen na manj kot 4 dni v tednu (10% urna 
postavke osnovne plače za ure, ki presegajo 8 ur dela dnevno) ali 
če je polni delovni čas razporejen na več kot 5 zaporednih dni v 
tednu (10% urne postavke za ure opravljene v šestem in sedmem 
delovnem dnevu).  
 
Pri uporabi instituta neenakomerne razporeditve in začasne 
prerazporeditve delovnega časa je treba opozoriti, da določenim 
kategorijam delavcev, ki jim ni dopustno odrediti nadurnega 
dela, tudi ni dopustno neenakomerno razporediti ali začasno 
prerazporediti delovnega časa.32 Navedena omejitev, ki je sicer 

                                                 
27 Pri čemer se zastavlja vprašanje smiselnosti drugačne ureditve 
teh vprašanj za zaposlene v organih državne uprave. 
28 Glej 2. odstavek 155. člena ZDR. 
29 Kot izhaja iz 1. odstavka 145. člena ZDR, nadurnega dela tudi 
v primeru, če obstajajo okoliščine iz prvega odstavka 143. člena 
(izjemoma povečan obseg dela, potreba po nadaljevanju 
delovnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi in druge), ko je nadurno 
delo sicer dopustno uvesti, delodajalec ne sme uvesti, če lahko z 
ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega 
časa, z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev 
to delo opravi v polnem delovnem času. 
30 Njegova višina je določa s kolektivno pogodbo na ravni 
dejavnosti. Glej 128. člen ZDR. 
31 Uradni list RS, št. 57/2008. 
32 Določba 145. člena ZDR, ki določa kategorije delavcev, ki jim 
ni dopustno odrediti dela preko polnega delovnega časa velja 
tudi v primeru neenakomerne razporeditve ali prerazporeditve 
delovnega časa. 
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utemeljena,33 v praksi pomeni, da ti delavci, ki sodijo v varovano 
kategorijo ne morejo opraviti polnega števila delovnih ur,34 kljub 
temu pa so upravičeni do plače za polni delovni čas.  
 
 
1.3. Skrajševanje polnega delovnega časa 
 
V situaciji začasnega pomanjkanja dela je uporaben ukrep 
skrajševanja delovnega časa, ki ga omogoča ZDR s svojo 
ohlapno ureditvijo polnega delovnega časa (od 36 do 40 ur)35 in 
določbo, da se delovni čas določi bodisi z zakonom ali 
kolektivno pogodbo.36  
 
K njegovi popularizaciji je prispeval tudi Zakon o delnem 
subvencioniranju polnega delovnega časa, na podlagi katerega 
država delodajalcem, ki skrajšajo delovni čas37 sofinancira plače 
za polni delovni čas, če izpolnijo s tem zakonom predpisane 
pogoje.38 
 
V zvezi s skrajševanjem polnega delovnega časa in njegovim 
subvencioniranjem se je v praksi pojavilo in v teoriji 
obravnavalo nekaj dilem, predvsem v zvezi z možnostjo 
hkratnega zniževanja (izhodiščnih oziroma osnovnih) plač.39 
 
 
2. Letni dopust 
 
Delodajalci, ki se znajdejo v situaciji, ko delavcem začasno ne 
morejo zagotavljati dela, se sprašujejo, ali lahko delavcem za ta 
čas odredijo izrabo letnega dopusta. 
 
Določba 165. člena ZDR, ki določa način izrabe letnega dopusta, 
izrecno določa le pravico delavca do izrabe enega tedna letnega 
dopusta v času šolskih počitnic (če ima delavec šoloobveznega 
otroka) in pravico do izrabe enega dne letnega dopusta na dan, ki 
ga določi delavec,40 glede preostalega letnega dopusta pa 
napotuje na upoštevanje potreb delovnega procesa, možnosti za 
počitek in rekreacijo delavca in družinskih obveznosti delavca. 
 

                                                 
33 Tudi v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa v 
določenem obdobju delavci delajo več kot polni delovni čas, kar 
pomeni, da iz istega razloga kot tem delavcem ni dopustno 
odrediti nadurnega dela, jim tudi delovnega časa ni dopustno 
neenakomerno razporediti. 
34 V obdobju povečanega obsega dela ne smerjo delati več kot 
polni delovni čas, v obdobju, ko ostali delavci delajo manj kot 
polni delovni čas, pa zanje delodajalci ne morejo zagotoviti dela 
do polnega delovnega časa. 
35 Glej 142. člen ZDR. 
36 Kar pomeni, da se lahko delovni čas določi tudi s podjetniško 
kolektivno pogodbo, pod pogoji iz 3. odstavka 8. člena ZDR pa 
tudi s splošnim aktom delodajalca. 
37 Na 36 ur na teden, oziroma delavcem zagotavljajo delo za 
delovni čas, ki je krajši od 36 ur na teden (vendar ne manj kot 32 
ur na teden). 
38 Delodajalec mora v obdobju prejemanja subvencije delavcem 
izplačevati plače in poravnavati prispevke za socialno varnost, v 
tem obdobju ne sme odpuščati delavcev iz poslovnih razlogov in 
ne sme odrejati nadurnega dela; v poslovnem letu prejemanja 
subvencije pa ne sme izplačevati nagrad organom vodenja in 
nadzora. Glej 1. odstavek 3. člena ZDSPDČ. 
39 Glej Kresal B., Skrajševanje delovnega časa, Delavci in 
delodajalci 4/2008, strani 629 in 630; Korpič –Horvat E., Krizne 
razmere in delovna razmerja, Gospodarski subjekti na trgu, 17. 
posvetovanje, 2009, stran 273, 274; Senčur Peček D., 
Skrajševanje polnega delovnega časa in njegovo 
subvencioniranje, RDP:računovodstvo, davki, pravo, številka 
3/2009, stran 52. 
40 Izrabo navedenega tedna in dneva letnega dopusta mora 
delodajalec delavcu omogočiti, razen , če bi odsotnost delavca 
resneje ogrozila delovni proces. Glej 3. odstavek 165. člena 
ZDR. 

ZDR tega sicer ne določa, iz Konvencije MOD št. 132 pa izhaja, 
da čas dopusta določi delodajalec, po posvetovanju z delavcem 
ali njegovimi predstavniki.41 
 
Delodajalec je torej tisti, ki delavcu določi čas izrabe letnega 
dopusta, vendar tega ne more narediti brez posvetovanja z 
delavcem, ne da bi upošteval okoliščine, ki izhajajo iz 165. člena 
ZDR, in ne da bi upošteval namen pravice do letnega dopusta. 
 
Letni dopust je namenjen temu, da delavec obnovi svoje moči, 
da si odpočije od dela in da preživi čas z družino. Tega namena 
delavec praviloma ne bi mogel doseči, če bi mu delodajalec 
enostransko (brez posvetovanja) odredil izrabo celotnega letnega 
dopusta v času, ko pri njem ni dela, ne upoštevaje delavčeve 
interese in potrebe. Po drugi strani pa je treba pri izrabi letnega 
dopusta upoštevati tudi potrebe delovnega procesa (na primer 
dejstvo, da v določenem obdobju, ko je pri delodajalcu dosti 
dela, delavci ne morejo koristiti dopustov, v obdobju, ko pri 
delodajalcu ni dela, pa se dopusti koristijo tudi kolektivno, in 
podobno).42 
 
Če torej delodajalec delavcu omogoči izrabo ustreznega dela 
letnega dopusta43 v času, ko to delavcu ustreza, del dopusta pa v 
času, ko je to v interesu delodajalca (ko pri delodajalcu ni dela), 
menim, da je s tem namen pravice do letnega dopusta lahko 
dosežen.44 Pri tem bi se moral delodajalec o potrebi po 
koriščenju dela dopusta v času, ko pri delodajalcu ni dela 
posvetovati s sindikati pri delodajalcu, in pravočasno obvestiti 
delavce. Če bi delodajalec sicer upošteval interese delavcev pri 
koriščenju letnega dopusta, menim, da bi tudi sindikati in delavci 
v tej izjemni situaciji soglašali45 s koriščenjem dela dopusta v 
času, ko dela ni. 
 
 
3. Zagotavljanje nižjega nivoja pravic 
 
Delodajalec je dolžan v času trajanja delovnega razmerja 
upoštevati določbe ZDR in drugih zakonov, kolektivnih pogodb, 
ki ga zavezujejo, splošnih aktov, ki jih je sprejel in pogodb o 
zaposlitvi, sklenjenih z delavci. V času gospodarske krize, ko so 
delodajalci v finančnih težavah, se v praksi pogosto zastavlja 
vprašanje, ali, in če, pod kakšnimi pogoji je dopustno vsaj za 
določen čas delavcem zagotoviti manjši nivo pravic, kot izhaja iz 
navedene ureditve. 
 
Ureditev pravic delavcev v ZDR je kogentna, gre za zakonski 
mimimum, ki ga morajo delodajalci upoštevati, delavci pa se tem 
pravicam ne morejo odpovedati ali pristati na njihovo 
zmanjšanje.46 Zakonsko določenih pravic tudi ni dopustno 

                                                 
41 Pri tem pa mora upoštevati potrebe dela ter možnosti za 
počitek in razvedrilo, ki so na razpolago delavcu. Glej 10. člen 
Konvencije. 
42 Koriščenje dela letnega dopusta v obliki kolektivnih dopustov 
je pogosta praksa v primerih, ko se proizvodnja za določen čas 
ustavi (remonti in podobno) oziroma gre za dejavnosti, kjer v 
določenih obdobjih ni dela. Delavci in sindikati so o tem vnaprej 
obveščeni z letnim razporedom delovnega časa. 
43 Teden dni letnega dopusta v času počitnic in en dan na željo 
delavca predstavlja le minimum. 
44 V tem smislu tudi Kresal K. v Bečan e tal., Zakon o delovnih 
razmerjih s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2008, stran 
779. Stališče, da je 165. člen ZDR mogoče razumeti tako, da 
delodajalec v primeru pomanjkanja dela delavcem lahko odredi 
letni dopust, pri čemer pa mora upoštevati zakonske omejitve 
glej v Globočnik N., Možnosti delodajalcev v času 
gospodarske krize, Zbornik razprav, Gospodarska zbornica, 
Ljubljana, december 2008, stran 23. 
45 Stališče o tem, da mora izraba dopusta temeljiti na sporazumu 
delavca in delodajalca glej v Korpič-Horvat E., Krizne razmere 
in delovna razmerja, Gospodarski subjekti na trgu, 17. 
posvetovanje, 2009, stran 275. 
46 Razen kjer je to izrecno določeno – na primer glede 
odpravnine v primeru prisilne poravnave – 5. odstavek 109. 
člena ZDR. 
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zmanjšati s kolektivno pogodbo, splošnim aktom ali pogodbo o 
zaposlitvi, razen kjer je to z zakonom izrecno določeno. V 3. 
odstavku 7. člena ZDR so navedeni primeri, ko je dopustno s 
kolektivno pogodbo (praviloma kolektivno pogodbo na ravni 
dejavnosti) določiti za delavce manj ugodne pravice od 
zakonskih. S pogodbo o zaposlitvi je dopustno odstopiti od 
zakonskega minimuma pri določenih pravicah v primeru 
poslovodnih oseb in prokuristov (72. člen ZDR), v zvezi z 
delovnim časom, nočnim delom, odmorom in počitkom pa tudi v 
primeru vodilnih delavcev47 in delavcev, ki opravljajo delo na 
domu (157. člen ZDR). 
 
Enako razmerje kot med zakonom in kolektivno pogodbo 
(pravilo »v korist delavca«) praviloma velja tudi med 
kolektivnimi pogodbami različnih ravni. Iz 1. odstavka 5. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah,48 ki ureja hierarhijo kolektivnih 
pogodb izhaja, da se delodajalci, ki jih zavezuje kolektivna 
pogodba, pri sklepanju kolektivnih pogodb na ožji ravni 
dogovorijo o pravicah in delovnih pogojih, ki so za delavce 
ugodnejši.  
 
Navedeno pravilo pa ima izjemo, ki izhaja iz 2. odstavka 5. 
člena. Pod pogoji, določenimi v kolektivni pogodbi na širši 
ravni, se lahko s kolektivno pogodbo na ožji ravni določijo tudi 
pravice in delovni pogoji, ki so za delavce drugačni ali manj 
ugodni. ZKolP pojmov kolektivna pogodba na ožji in širši ravni 
ne opredeljuje, iz obrazložitve zakonskega predloga49 pa izhaja, 
da je opredelitev ožje in širše kolektivne pogodbe odvisna od 
primerjave med dvema kolektivnima pogodbama, pri čemer je 
ožja tista, ki zavezuje manjši krog zaposlenih oziroma manjši 
krog delodajalcev v neki dejavnosti, poklicu, podjetju, kot druga, 
se pravi širša kolektivna pogodba. Primeroma je mogoče šteti 
kolektivno pogodbo dejavnosti za ožjo od splošne kolektivne 
pogodbe, podjetniško kolektivno pogodbo za ožjo od kolektivne 
pogodbe dejavnosti in od splošne kolektivne pogodbe. Poklicna 
kolektivna pogodba pa je lahko ožja od kolektivne pogodbe 
dejavnosti ali podjetniške kolektivne pogodbe, če se nanaša na 
ožji krog zaposlenih. 
 
Navedeno možnost, ki je v zakonu predvidena ravno za primer 
kriznih situacij,50 so socialni partnerji pri sklepanju nekaterih 
kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti51 že upoštevali in 
določili, da je na ravni delodajalca izjemoma dopustno odstopiti 
od minimalnih standardov, ki jih sicer predstavljajo določbe 
kolektivne pogodbe dejavnosti. Do takšnega (časovno 
omejenega) odstopa lahko pride le v primeru resne krize 
(bistveno poslabšanega poslovanja), pogoj pa je pisni sporazum 
med reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu in 
delodajalcem.52 
 
Če ni sindikata pri delodajalcu,53 glede na jasno ureditev v 
ZKolP (ki kot stranko kolektivne pogodbe na strani delavcev 

                                                 
47 Kot vodilni delavci se v smislu tega člena upoštevajo le 
delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz pete alineje prvega odstavka 
52. člena ZDR. 
48 Uradni list RS, št. 43/2006; ZKolP. 
49 Glej Predlog Zakona o kolektivnih pogodbah, prva obravnava, 
Poročevalec RS, št. 2/2006 iz 10. 1. 2006, obrazložitev 5. člena. 
50 Primerjaj Poročevalec RS, št. 2/2006, obrazložitev 5. člena. 
51 Glej na primer 6. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine 
Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 127/06, 109/07, 21/08, 
94/08 in 34/09), 6. člen Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in 
živilsko industrijo (Uradni list RS, št. 45/06, 74/06, 75/06, 49/07, 
42/08, 71/08 in 43/09) in 6. člen Kolektivne pogodbe o izredni 
uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, 
povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih 
za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 62/08). 
52 Kolektivne pogodbe dejavnosti torej ne določajo, da se lahko 
od njihovih določb odstopi s podjetniško kolektivno pogodbo 
(kot to izhaja iz 2. odstavka 5. člena ZKolP), vsebinsko pa 
sledijo tej določbi, saj zahtevajo pisni sporazum subjektov, ki sta 
sicer stranki podjetniške kolektivne pogodbe. 
53 Pri čemer glede na opredelitev sindikata pri delodajalcu po 5. 
odstavku 8. člena ZDR ta sindikat ni nujno organiziran pri 

določa zgolj sindikate) in kolektivnih pogodbah dejavnosti (ki 
izrecno zahtevajo sporazum s sindikatom pri delodajalcu), pogoji 
za odstop od minimalnih standardov iz kolektivne pogodbe 
dejavnosti niso izpolnjeni, čeprav bi se delavcev z odstopom 
strinjali.54  
 
V zvezi z možnostjo odstopa od minimalnih standardov, 
določenih v kolektivni pogodbi dejavnosti je treba opozoriti na 
dejstvo, da se kljub temu delavcem ohranijo pravice, določene v 
pogodbah o zaposlitvi.55  
 
 
4. Fleksibilne oblike zaposlitve 
 
V situaciji, ko delodajalec delavcem ne more zagotavljati dovolj 
dela, hkrati pa je treba zmanjševati stroške, se kot koristne 
kažejo tudi nekatere atipične pogodbe o zaposlitvi, predvsem 
pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in pogodba o 
zaposlitvi za delo na domu.56 V vseh primerih atipičnih pogodb o 
zaposlitvi je potrebna volja obeh pogodbenih strank, tako v 
primeru, če gre za novo zaposlitev, kot če gre za spremembo 
pogodbenega položaja delavca, ki je že zaposlen pri 
delodajalcu.57 
 
Delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim 
delovnim časom imajo enake pravice in obveznosti iz delovnega 
razmerja kot delavci, ki delajo s polnim delovnim časom, 
praviloma pa jih uveljavljajo sorazmerno (na primer plačo, 
regres za letni dopust, odmor med delom58). V celoti jim 
pripadajo le  t.i. nedeljive pravice, kot je plačilo stroškov za 
prevoz na delo in z dela, letni dopust, pravica do sodelovanja pri 
upravljanju. V primeru, da ima delavec pogodbo o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom sklenjeno pri dveh delodajalcih, se 
plačilo nekaterih stroškov (prevoz na delo, stroški prehrane) 
porazdelijo med oba delodajalca. 
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom je posebej 
aktualna za starejše delavce, v povezavi z delno upokojitvijo,59 
saj jim omogoča postopen izstop iz zaposlitve,60 hkrati pa 
delodajalcem omogoči, da ohranijo izkušenega delavca ob 
zmanjšanju stroškov.  
 

                                                                       
delodajalcu, ampak zadošča, da je reprezentativen po Zakonu o 
reprezentativnosti sindikatov in da izvoli sindikalnega zaupnika 
(oziroma to vlogo opravlja predsednik sindikata). 
54 Primerjaj stališče Globočnik N., Možnosti delodajalcev v času 
gospodarske krize, Zbornik razprav, Gospodarska zbornica, 
Ljubljana, december 2008, stran 21, ki meni, da bi odstopanje od 
standardov morali biti dopustno ob dogovoru delodajalca z 
vsemi delavci oziroma ob kolektivnem konsenzu med 
delodajalcem in delavci. Res pa je, da bi v primeru, če bi se z 
znižanjem strinjali vsi delavci, dejansko prišli do situacije »kjer 
ni tožnika, ni sodnika«. 
55 Glej 49. člen ZDR. 
56 Medtem ko že sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
in pogodbe z agencijami, ki zagotavljajo delo delavcev v času 
pomanjkanja dela praviloma prenehajo. 
57 V primeru že zaposlenih delavcev lahko pride tudi do primera 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi s polnim delovnim časom iz 
poslovnega razloga, s hkratno ponudbo pogodbe o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom. 
58 Odmor jim pripada le, če delajo vsaj štiri ure dnevno. Glej 2. 
odstavek 154. člena ZDR. 
59 Glej 58. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06-ZPIZ-1 UPB4);  glej tudi 
202. člen ZDR. 
60 Na vzpodbujanje postopnega izstopa iz trga dela, v povezavi z 
drugimi ukrepi (kot je zvišanje upokojitvene starosti, odprava 
spodbud za zgodnje upokojevanje), ki naj izboljšajo stopnjo 
delovne aktivnosti starejšega prebivalstva je posebej opozorjeno 
v povzetku poročila OECD »Ekonomski pregled – Slovenija 
2009«, stran 8. 
http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/
OECD/OECD_Economic_Survey_2009_Policy_Brief_in_Slove
nian.pdf  
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Za opravljanje nekaterih del61 je lahko v kriznih časih zelo 
uporabna oblika tudi opravljanje dela na domu. Kljub temu, da je 
ta oblika zaposlitve v slovenski delovni zakonodaji že dalj časa 
urejena, in da ZDR kot delo na domu po noveli ZDR-A ureja 
tudi delo na daljavo, je v praksi dokaj redka.62. To je, glede na 
prednosti, ki jih ta oblika dela prinaša za delavce (delovni čas si 
razporejajo sami, izognejo se izgubi časa na poti) in delodajalce 
(prihranijo pri povračilu potnih stroškov in pri stroških, 
povezanih z delovnimi prostori63) presenetljivo.  
 
 
5. Začasno prenehanje potrebe po delu  
 
ZDR za razliko od prejšnje zakonodaje začasnega prenehanja 
potreb po delu delavcev ne ureja. Delodajalec ima takšnem 
primeru zgolj možnost, da delavcem za čas, ko jim ne more 
zagotoviti dela, plača nadomestilo v višini sto odstotkov osnove 
iz 137. člena ZDR, ali da po določenem času delavcem odpove 
pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. 
 
Več kot dobrodošel je zato Zakon o delnem povračilu 
nadomestila plače (ZDPNP), s katerim se (ponovno) uvaja 
institut začasnega čakanja na delo. Delavci so v času (praviloma) 
šestmesečnega čakanja na delo upravičeni do nadomestila plače 
v višini 85% osnove iz 137. člena ZDR, pri čemer država (pod 
pogoji, določenimi v zakonu) povrne 50% osnove, prav tako pa 
država delodajalcem povrne stroške usposabljanja 
delavcev.64Delavci, ki so napoteni na začasno čakanje na delo 
imajo namreč pravico in obveznost, da se 20% časa napotitve 
usposabljajo, v skladu s programom, ki ga pripravi delodajalec.65 
V zakonu so natančno urejene pravice in obveznosti delavcev,66 
pogoji, pod katerimi je delodajalec upravičen do delnega 
povračila nadomestila plač in povračila stroškov usposabljanja67 
in obveznosti delodajalca v času prejemanja povračila. Učinki 
zakona bodo v celoti vidni šele naslednje leto,68 nedvomno pa bo 
pripomogel (vsaj k začasni) ohranitvi delovnih mest.. 
 
 
III. SKLEPNO 
 

                                                 
61 V Sloveniji se na novo prijavljene zaposlitve za delo na domu 
večinoma nanašajo na umska dela, kot so računalniške storitve, 
pisarniško delo, svetovanje in podobno. 
62 Ker je delodajalec dolžan o nameravanem organiziranju dela 
na domu obvestiti inšpekcijo za delo, je mogoče število novih 
zaposlitev za delo na domu razbrati iz letnih poročil 
Republiškega inšpektorata za delo. Iz poročila za leto 2007 
izhaja, da je bilo v tem letu v Sloveniji prijavljenih le 14 takšnih 
zaposlitev. Do porasta je prišlo v letu 2008, ko je bilo 
prijavljenih 53 zaposlitev za delo na domu (od tega 32 v 
Ljubljani). 
63 Res pa je, da mora delodajalec delavcu plačati nadomestilo za 
uporabo njegovih sredstev pri delu. Glej 1. odstavek 69. člena 
ZDR 
64 V višini največ 500 evrov na delavca. Glej 10. člen ZDPNP. 
65 Na potrebo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju delavcev, 
ki izboljša njihove zaposlitvene možnosti je opozorjeno tudi v 
povzetku poročila OECD, Ekonomski pregled – Slovenija 2009, 
stran 9. 
66 Zakonodajalec je na primer upošteval možnost, da so bile 
plače delavcev zaradi skrajševanja delovnega časa znižane, in je 
izrecno določil, da osnovo za nadomestilo predstavlja plača pred 
tem znižanjem; prav tako je uredil osnovo za nadomestilo 
delavca, ki bi kljub začasnemu čakanju na delo postal 
brezposeln, in druge situacije. 
67 Med pogoji je tudi posvetovanje s predstavniki delavcev, ki je 
urejeno ustrezneje, kot v ZDSPDČ. Delodajalec se mora pred 
odločitvijo o začasnem čakanju na delo posvetovati s sindikati 
pri delodajalcu, če tega ti, pa s svetom delavcev ali z delavci na 
zboru delavcev. 
68 Delodajalci namreč lahko uveljavljajo zahtevke po tem zakonu 
do 31. marca 2010. Do enakega roka  je podaljšana tudi možnost 
uveljavljanja zahtevkov po ZDSPDČ. 

V situaciji, ko se gospodarski subjekti dnevno soočajo z 
odpovedjo naročil in z zamikom plačil, stečaji pa so nekaj 
običajnega, se skušajo poslovodstva čim uspešneje prilagajati 
razmeram in omogočiti podjetjem, da čim manj boleče preživijo 
krizo. Razumljivo je, da tudi na področju delovnih razmerij pri 
tem uporabljajo vse z vidika prožnosti in stroškov zanimive 
možnosti, ki jih daje zakonodaja in kolektivne pogodbe. Teh 
možnosti je kar nekaj, res pa je, da so se nekatere od njih v 
praksi doslej le redko uporabljale. 
 
V nekaterih primerih je pogoj za njihovo uporabo sodelovanje 
predstavnikov delavcev oziroma soglasje delavcev. Menim, da 
bodo tako eni kot drugi prepoznali iskrena prizadevanja 
delodajalcev za ohranitev podjetij in delovnih mest in jim pri 
tem prišli nasproti. 
 
Po drugi strani pa morajo delodajalci tudi (oziroma zlasti) v času 
krize delavcem zagotavljati minimalne pravice, še posebej pa 
kriza ne more biti razlog (izgovor) za diskriminacijo, za posege v 
osebnost, zasebnost in dostojanstvo delavcev.69 Ravno v času 
krize ima družbena odgovornost gospodarskih družb poseben 
pomen.70 

                                                 
69 Na obstoj tovrstnih pojavov opozarjajo pristojne institucije. 
Glej Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2008, 
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2008, 
Poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2008 in spletno stran 
Urada Vlade RS za enake možnosti (http://www.uem.gov.si/) 
70 Na to posebej opozarja tudi Združenje delodajalcev, ki poziva 
svoje člane k udejanjanju družbene odgovornosti podjetij v 
praksi. Glej Stališče o družbeni odgovornosti podjetij v 
gospodarski krizi z dne 18. 5. 2009 
(http://www.zds.si/uploads/files/Stalisca/20090515-
druzbena_odgovornost_podjetij.pdf) 
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BREZPOSELNOST  IN  IZGUBA  MOTIVACIJE  ZA DELO 
  

pom. akad. dr. Etelka Korpič Horvat ,  
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 

 
 
Povzetek 
 
Avtorica v prispevku obravnava položaj Pomurja danes, socialne 
transfere zaposlenega in brezposelnega prebivalstva in jih 
primerja z višino minimalne plače in stroški praga revščine. 
Ugotovitve uporablja za Pomurje in sklene, da je predvsem 
pomembno, da pomursko prebivalstvo pridobi več znanja, kar 
sedaj obstoja realna možnost glede na Zakon o razvojni podpori 
Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. V drugem delu prispevka, 
kot možnost nadaljnjega razvoja Pomurske regije, navede 
ustanavljanje kmetijskih zadrug, kot projekt v katerega bi se 
lahko vključevalo celotno slovensko prebivalstvo. 
 
Ključne besede: Pomurska regija, razvoj, zaposlenost, 
brezposelnost, denarno nadomestilo, denarna socialna pomoč, 
minimalna plača, kmetijska zadruga.                                                 
 

1. Uvod 
 

Pomurje je regija, ki jo je v primerjavi z drugimi regijami v 
Sloveniji gospodarska kriza najbolj prizadela. Prej pomembna 
podjetja (Pomurka, Mura in druga) so zaradi stečaja prenehala 
poslovati, ali pa znatno zmanjšala obseg svojega poslovanja, 
zato se je brezposelnost pomembno povečala in je nad 
povprečjem v primerjavi s povprečjem v Sloveniji in v Evropski 
uniji (v nadaljevanju EU)71. Nizke plače še zaposlenih in 
socialnovarstvene pomoči znižujejo pomurskemu prebivalstvu 
življenjsko raven in vse več njenega prebivalstva živi pod 
pragom revščine. 
 V prispevku bom obravnavala  družinske socialnovarstvene 
prejemke (denarna nadomestila in denarne socialne pomoči) in 
minimalno plačo  ter jih primerjala medsebojno  in z zneski 
praga revščine in ocenjevala  z vidika motivacije za delo. 
 
2. Položaj Pomurja  
Gospodarski in družbeni položaj Pomurja je znan. Gre za regijo, 
ki zaostaja za razvojem od ostalih regij v Sloveniji ves čas po 
drugi svetovni vojni. Prav tako pa se ves navedeni čas zmanjšuje 
število pomurskega prebivalstva. Leta 1953 je Pomurje imelo 
132745 prebivalcev72, konec leta 2007 pa 121.82473. Nekatere 
občine (na primer občina Šalovci) imajo manj kot 30 prebivalcev 
na km2  (slovensko povprečje 97 km2)74. Po Sklepu o razvrstitvi 
razvojnih regij po stopnji razvitosti  po Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja75 za programsko obdobje 2007-
201376, je indeks razvojne ogroženosti77 pomurske regije 159,5, 
kar je za 18,3 krat več kot je v Osrednjeslovenski regiji.  
 
V Pomurju je bilo po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje 
koncem leta 2008 delovno aktivnega prebivalstva 42.755, od 
tega 7362 samozaposlenih oseb. V letu 2009 se je njihovo število 
                                                 
71 Po anketi o delovni sili je bila brezposelnost po definiciji ILO 
avgusta 2009 v Sloveniji 5,9 odstotna, v EU v povprečju 9,1 
odstotna, s čimer je Slovenija uvrščena med evropske države z 
najnižjo stopnjo brezposelnosti Nižjo stopnjo brezposelnosti ima 
Nizozemska, Avstrija, Ciper in Danska. V istem času je najvišjo 
stopnjo brezposelnosti imela Španija 18,9 odstotno. 
72 Korpič-Horvat Etelka, Zaposlovanje in deagrarizacija 
pomurskega prebivalstva, Pomurska založba, Murska Sobota, 
1992 str. 119. 
73 Predlog Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010-2015, EVA 2009-1536-0023, stran 1. 
74 Zbirka Monografije občine Šalovci, stran14. 
75 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uradni 
list RS, št.93/2005. 
76 Sklepu o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za 
programsko obdobje 2007-2013, Uradni list RS, št. 23/2006. 
77 Indeks razvojne ogroženosti se meri s kazalci razvitosti, 
kazalci ogroženosti in kazalci razvojnih možnosti. 

zmanjševalo. Do konca avgusta 2009  je bilo  7986 brezposelnih  
oseb;  od katerih je bilo 50,6 % oseb s prvo in drugo stopnjo 
izobrazbe, 23,6% brezposelnih je imelo tretjo in četrto stopnjo 
izobrazbe, 19,3% pa peto stopnjo izobrazbe78. Do 29. oktobra pa 
je število brezposelnih še povečalo 1212 Murinih delavcev in 
delavk. Po podatkih Centra za socialno delo Murska Sobota se je 
od januarja do oktobra 2009 število izdanih odločb o izredni 
denarni socialni pomoči povečalo iz 1.211 na 2712; rednih 
denarnih socialnih pomoči pa iz 5.785 na 6.705. 
 
 3 Denarno nadomestilo, denarna socialna pomoč in 
minimalna plača 
 
 3.1 Denarno nadomestilo 
Po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti79 (v nadaljevanju ZZZPB) lahko prejema 
brezposelna oseba80, denarno nadomestilo če ji pogodba o 
zaposlitvi ni prenehala po njeni krivdi ali volji81. Prejemanje 
denarnega nadomestila je odvisno od dobe zavarovanja za 
primer brezposelnosti in lahko traja največ 24 mesecev za 
zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let. 
Višina denarnega nadomestila je odvisna od plače, ki jo je 
brezposelna oseba prejemala v času delovnega razmerja in znaša 
za prve tri mesece 70 odstotkov, za nadaljnje mesece  prejemanja 
denarnega nadomestila pa 60 odstotkov povprečne mesečne 
plače delavca v 12 mesecih pred nastankom brezposelnosti, 
vendar ne more biti nižje od 45,56 odstotkov minimalne plače ( 
272,19 evrov) in ne višje od trikratnega najnižjega denarnega 
nadomestila (816,57 evrov)82. Brezposelna oseba, ki prejema 
denarno nadomestilo je socialno zavarovana za pokojninsko in 
invalidsko in zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in 
za primer brezposelnosti. 
 
3.2 Denarna socialna pomoč 
Po prenehanju denarnega nadomestila lahko brezposelna oseba 
uveljavlja denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem 
varstvu83 (v nadaljevanju ZSV) na Centru za socialno delo. 
Oseba je upravičena do  minimalnega dohodka , ki znaša  za 
samsko osebo in prvo odraslo osebo v družini 226, 80 evrov; za 
vsako naslednjo odraslo osebo v družini 158,76 evrov; za otroka 
68,04 evrov in pri eno starševski družini se znesek poveča za 
68,04 evrov. Usklajuje se enkrat letno, v mesecu januarju za 
indeks cen življenjskih potrebščin  za obdobje zadnjih 12 
mesecev pred mesecem uskladitve. Če osebe imajo določeno 
premoženje ali prihranke se jim dohodki odštejejo od navedenih 
zneskov pomoči ali pa se jim pomoč ne dodeli. Gre za začasen 
prejemek; trajno se denarna socialna pomoč dodeli osebi stari 
nad 60 let ali osebi, ki je trajno nezmožna za delo in nima 
premoženja niti osebe, ki bi jo preživljala (19 – 41. člen ZSV). 
Upravičencu do socialnovarstvene pomoči  občina plačuje 
prispevke za osnovno zdravstveno zavarovanje  na podlagi 21. 
                                                 
78Predlog Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010-2015, EVA 2009-1536-0023,  stran 3. 
79Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, Uradni list RS, št. 107/2006 UPB1. 
80 V mesecu oktobru 2009 je bilo na Zavodu RS za 
zaposlovanje prijavljenih 92.811 brezposelnih oseb (spletna stran 
Zavoda RS za zaposlovanje, 
www.zavodzazaposlovanje.si/slo/Aktualno/aktualno.asp
  
81 Delavci, katerim so prenehale pogodbe o zaposlitvi zaradi 
stečajev in odpovedi s strani delodajalcev iz poslovnih razlogov 
(presežni delavci), ki jih je v Pomurju največ, so opravičeni do 
denarnega nadomestila, če izpolnjujejo pogoj gostote 
zavarovalne dobe po ZZZPB.  
82ZZZB 20. in 21. člen. Povprečno denarno nadomestilo je 
431,17 evrov, kar je pod povprečjem v EU. 
83 Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 3/2007 UPB2.  
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točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju84 (v nadaljevanju ZZVZZ), Republika Slovenija pa 
prispevke za dodatno zdravstveno zavarovanje na podlagi 24. 
člena ZZVZZ. Denarna socialna pomoč naj bi  zadoščala za 
minimalne življenjske potrebe, za preživetje. 

 
3.3 Minimalna plača  

Minimalna plača naj bi po mednarodnih aktih: Splošni 
deklaraciji o človekovih pravicah, Evropski socialni listini 
(spremenjeni) in konvencijah Mednarodne organizacije dela, 
predvsem Konvencije MOD št. 131 o določanju minimalne plače 
s posebni ozirom na države v razvoju85, zagotavljala delavcu in 
njegovi družini dostojno življenje86.  

Minimalna plača je v Sloveniji določena z Zakonom o določitvi 
minimalne plače87.  Je plača delavca v polnem ali z njim 
izenačenem delovnem času. Od 1. avgusta 2009 znaša 597,43 
evrov bruto ali 459,11 evrov neto brez olajšav. Gre za plačo, ki 
jo delodajalec mora izplačati delavcu88, ne glede na njegove 
rezultate in je iztožljiva89.  

4 Vrednotenje dela v delovnem razmerju 

Na podlagi navedenih osnov mesečni prejemki štiričlanske 
družine iz naslova denarne socialne pomoči, če sta oba zakonca 
brezposelna z dvema otrokoma do 14 leta starosti, znašajo  
521,64 evrov. 
Če gre za štiričlansko družino v kateri je en zakonec zaposlen in 
prejema minimalno plačo, drugi zakonec pa je brezposeln in 
imata dva otroka v starosti do 14 let, pa znaša njihov mesečni 
prejemek 465,40 evrov neto z davčnimi olajšavami za dva otroka 
(znesek neto minimalne plače),  torej manj kot so prejemki 
družine kjer sta oba zakonca brezposelna. Ker neto plača te 
družine ne dosega cenzusa za dodelitev denarne socialne 
pomoči,  je družina upravičena do razlike 56,24 evrov, kolikor 
znaša denarna socialna pomoč, ki velja za štiričlansko družino, 
kjer sta oba zakonca brezposelna (521,64 evrov). 
 
Na podlagi gornjega izračuna lahko sklenem, da se ne upošteva 
tretji odstavek 20. člena ZSV, ki določa, da prejemnik denarne 
socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem socialnem 
položaju od tistega, ki si sredstva zagotavlja z delom ali na 
podlagi pravic iz dela. Kljub temu, da družina v kateri en 
zakonec dela,  po pridobitvi razlike do denarne socialne pomoči 
dobi enako vsoto denarja kot družina v kateri sta oba zakonca 
brez zaposlitve, menim, da ne gre za enak položaj, saj se 
zakonec, ki je zaposlen izčrpava in zaradi zaposlitve ima tudi 
višje stroške (npr. za oblačila, zaradi odsotnosti manj del lahko 
opravi v lastni režiji idr.) 
Upoštevati pa je treba, da razlika v socialnem položaju nastane v 
socialnih zavarovanjih ( invalidsko, pokojninsko, za starševsko 
varstvo in v zavarovanju za primer brezposelnosti), do katerih je 

                                                 
84 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
Uradni list RS, št. 72/2006 UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008. 
85 Konvencija MOD št. 131 o določanju minimalne plače s 
posebnim ozirom na države v razvoju, 1970, Uradni list SFRJ, 
Mednarodne pogodbe št. 14/1982. Socialistična Republika 
Jugoslavija je konvencijo ratificirala leta 1982 in jo je Republika 
Slovenija prevzela. 
86 V EU ima 20 držav članic določeno minimalno plačo z 
zakonom. Njena višina je zelo različna. V januarju 2009 je bila 
najvišja minimalna plača v Luksemburgu 1642 evrov in najnižja 
v Bolgariji 123 evrov. Slovenija je bila s 589 evrov minimalne 
plače razvrščena na 10 mesto 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market
/earnings 
87 Zakon o določitvi minimalne plače, Uradni list RS, št. 
114/2006 in 36/2008. 
88 Po 20. točki prvega odstavka 229. člena ZDR se delodajalec - 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje za 
prekršek, če delavcu ne zagotovi minimalne plače. 
89 V Sloveniji naj bi okrog 33.000 delavcev prejemalo 
minimalno plačo. 

upravičen delavec. Brezposelna oseba, ki prejema denarno 
socialno pomoč je zdravstveno zavarovana, ko pa doseže starost 
65 let pa je upravičena do državne pokojnine ob pogojih iz 59. 
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju90; za 
razliko do polnega cenzusa za pridobitev denarne socialne 
pomoči, pa je upokojenec, ki prejema državno pokojnino 
upravičen do denarne socialne pomoči po ZSV. 
 
5 Prag revščine in motiviranost za delo 
 
Kot navedeno bi naj višina minimalne plače  zagotavljala 
človeku dostojno življenje, ker je pridobljena na podlagi dela; 
denarna socialna pomoč pa je namenjena preživetju osebe, ki se 
ne more sama ali s pomočjo druge osebe preživljati. 
Ali se navedeno uresničuje pri primerjanih družinah sklenem na 
podlagi življenjskih stroškov praga revščine, ki veljajo za 
družino. 
H gornjim prejemkom štiričlanske družine prištejem tudi otroške 
dodatke, ker predstavljajo stalni mesečni vir prejemkov družin z 
nizkimi prejemki. Po Zakonu o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih91  (v nadaljevanju ZSDP) otroški dodatek 
za prvega otroka znaša 112,95 evrov in za drugega otroka 124,24 
evrov. Skupaj, s prejemkom denarne socialne pomoči, družina, 
kjer sta oba zakonca brezposelna , prejme 758,83 evrov92 
mesečno. 
Če je eden zakonec zaposlen in dobiva minimalno plačo 465,40 
evrov neto z davčnimi olajšavami za dva otroka, je upravičen do 
enakih otroških dodatkov kot brezposelna zakonca, ker dohodek 
na družinskega člana ne presega 208,71 (15% povprečne plače); 
bo taka družina prejela mesečno 702,95 evrov (465,40 + 
112,95+124,24 ). 
 Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije štiričlanska 
družina z dvema odraslima in dvema otrokoma do 14 let  bi 
morala imeti v letu 2008 93 vsaj 1.144 evrov razpoložljivega neto 
dohodka na mesec, da bi bila nad pragom revščine, ali samska 
odrasla oseba 545 evrov94.  
Če upoštevam, znesek praga revščine za leto 2008 in minimalno 
plačo ter otroške dodatke za leto 2008, ugotovim, da k revnim 
družinam uvrščamo tako tiste, kjer oba zakonca prejemata 
denarno socialno pomoč, kot družine, kjer oba zakonca 
prejemata minimalno plačo. Slednja družina torej ne more 
dostojno živeti na podlagi dela. To velja tudi za prejemnike 
nizkih denarnih nadomestil, torej tistih, ki uveljavljajo pravice iz 
dela, za katere so v času delovnega razmerja plačevali prispevke. 
 
Na podlagi navedenega lahko sklenem, da niti minimalna plača, 
niti denarne socialne pomoči, vključno z otroškim dodatkom, ne 
presegajo oziroma so znatno pod dohodkom praga revščine. 
Socialni transferji niso previsoki, saj prejemniki socialno 
varstvenih pomoči  sodijo med revno prebivalstvo. Porušilo pa 
se je razmerje med denarnimi socialnimi pomočmi in minimalno 
plačo. Minimalna plača je glede na višino denarne socialne 
pomoči prenizka in je zato delo razvrednoteno. 
Zaradi tega obstoja tveganje, da brezposelne osebe niso 
motivirane za delo v delovnem razmerju, niti nimajo motivacije 
iskanja zaposlitve.  Oseba, predvsem, če si ustvari še dohodek iz 
dela na črno, lahko boljše živi, čeprav živi revno, od osebe, ki 

                                                 
90 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uradni 
list RS, št. 109/2006 UPB4, 114/2006, 17/2007. 
91 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Uradni 
list RS, št. 110/2006 UPB2, 10/2008.  
 
92 Drugih družinskih prejemkov po ZSDP, kakor tudi državnih 
štipendij po Zakon o štipendiranju, Uradni list RS, št. 59/2007 in 
40/2009, sem v izračunih zanemarila, ker ne predstavljajo 
pomembnega stalnega dohodka. 
93 Pripominjam, da se podatki o dohodku praga revščine 
nanašajo na leto 2008; podatki o minimalni plači in denarni 
socialni pomoči ter družinskih prejemkih pa na leto 2009. 
94 www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2699 V letu 2008 je po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pod pragom 
revščine živelo 12,3 odstotka ljudi. 
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dela poln delovni čas 174 ur mesečno in se psihično in fizično 
izčrpava. 
S tega vidika trdim, da bi bilo treba povečati minimalne plače, 
kakor tudi plače predvsem v srednjih tarifnih razredih, ker so 
tudi te v pretežnih dejavnosti pod zneskom praga revščine, saj je 
v letu 2008 povprečna bruto plača na zaposlenega znašala 
1.415,08 evrov. Prihaja do uravnilovke in nemotiviranosti do 
dela tudi pri delavcih, ki opravljajo zahtevnejša dela. Poleg tega 
pa bi bilo treba brezposelne osebe vključiti v procese 
izobraževanja in usposabljanja, jih dokvalificirati ali 
prekvalificirati za dela, ki so še nezasedena na trgu in za dela, 
kjer se lahko ustvarijo zaposlitve in jih tako tudi vzdrževati v 
zaposlitveni kondiciji.. 

Sindikati v Sloveniji zahtevajo povečanje minimalne plače na 
600 evrov neto. Delodajalci temu nasprotujejo s pojasnilom, da 
bi  tako povišanje imelo za posledico ukinitev okoli 74. 000 
delovnih mest. 
Na podlagi mnenja in izračunov pripravljenih na Gospodarski 
zbornici Slovenije95 (v nadaljevanju GZS) dvig minimalne plače 
slovensko gospodarstvo ne bi preneslo. Problem je v nizki 
produktivnosti in nizki dodani vrednosti. 
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GER 38 8 100% 7% 
1.028.02
8 246.847 

1.274.87
5 0,51 100 

FRA 39 8 109% 9% 704.628 260.712 965.340 0,36 71 

ITA 40 8 103% 6% 793.375 309.416 
1.102.79
1 0,34 67 

SPA 41 8 93% 8% 645.027 203.828 848.855 0,32 63 

SLO 40 8 85% 8% 
1.022.19
8 163.552 

1.185.75
0 0,23 45 

TUR 45 9 72% 10% 923.224 369.290 
1.292.51
4 0,22 43 

CRO 40 8 68% 10% 714.725 122.933 837.658 0,19 37 
POR 40 8 90% 9% 474.561 99.658 574.219 0,17 33 
BOL 40 8 56% 15% 501.028 161.331 662.359 0,15 29 
RO
M 40 8 65% 12% 354.279 123.998 478.277 0,11 22 
MA
C 40 8 63% 12% 412.649 132.048 544.697 0,11 22 
CHI 40 8 70% 0 341.054 51.158 392.212 0,06 12 
UKR 40 8 46% 15% 140.374 51.938 192.312 0,05 10 

VIR: Kurt Salmon Associates;  Global Sourcing Reference 2007, 
Cost Comparison Handbook for the Retail and Apparel Industry 
 
 
Po  produktivnosti slovensko gospodarstvo zaostaja za Nemčijo, 
Francijo, Italijo in Španijo. Če bi se dvignila minimalna plača bi 
bile najbolj prizadeta podjetja z nizko produktivnostjo in bi 
morala odpuščati delavce. Dodano vrednost 20.000 evrov na 
zaposlenega,  bi bilo treba po mnenju GZS, če bi se minimalne 
plače dvignile na 600 evrov neto, podvojiti. Poleg tega bi prišlo 
do uravnilovke, saj bi enako plačo prejemalo več kot tretjina 
vseh zaposlenih.  
Nadalje je GZS mnenja, da višje minimalne plače tudi ni mogoče 
pokriti z znižanjem manegerskih plač96, saj celotna masa 
manegerskih plač ne bi zadoščala za 10 odstotno povišanje 
minimalnih plače. Te bi se lahko zvišale le, če bi se zvišala 
produktivnost, dodana vrednost, in dereguliral trg dela z bistveno 
večjo fleksibilnostjo zaposlovanja; ali na kratek rok, če bi se 
znižali prispevki na plače in dohodnina.  
 
Podcenjenost dela glede na socialno varstvene pomoči in revno 
prebivalstvo je problem cele Slovenije. V Pomurju je ta problem 
zaradi nizke neto dodane vrednosti na zaposlenega, ki zaostaja 
za 30,3 %, produktivnosti dela, ki dosega le 71,1 % povprečja 
Slovenije97 in nižjih plač, znatno večji. Zato, če bi se napovedi 

                                                 
95 info@gzs.si 
96 dr. Jože Menciger je mnenja, da je edina mogoča rešitev v 
času, ko se zmanjšuje dodana vrednost in BDP, prerazporeditev 
v korist revnejših in v škodo bogatejših 
http://www.rtvslo.si/izjava-dneva/joze-menciger/214644. 
97 Predlog Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010-2015, EVA 2009-1536-0023, str.1 

GZS v primeru zvišanja minimalne plače uresničile, bi ostalo v 
Pomurju brez dela več delavcev kot v povprečju v Sloveniji. 
 
6 Reforma socialno varstvenega sistema – univerzalni dohodek 
Na podlagi navedenega se vsiljuje misel, da bi bilo treba 
analizirati učinkovitost in uspešnost sedanjega načina 
dodeljevanja socialno varstvenih pomoči. Gre za razdrobljen 
sistem, ne samo zaradi določitve posameznih vrst socialnih 
transferov v različnih zakonih , ampak socialne pomoči 
zagotavljajo različni državni organi in občine, zato je 
dodeljevanje drago, nepregledno, socialne pomoči se kumulirajo  
in zato so tveganja, da pomoč prejemajo tudi osebe, ki do njih 
niso upravičene, večja. V okviru socialne reforme, bi kazalo 
razmisliti o novem sistemu zagotavljanja socialno varstvenih 
pomoči. Ena od možnosti je postopno uvajanje univerzalnega 
dohodka, ki bi se dodeljeval iz enega mesta, in bi ga zagotavljala 
država, prejemal pa bi ga vsak državljan RS. Minimalna plača, bi 
predstavljala nadgradnjo univerzalnemu dohodku. 
 
7 Znanje in Pomurje 

Pomanjkanje znanj je temeljni problem Pomurja98. Po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2005 
Pomurje znatno zaostaja v izobraženosti prebivalstva, saj je brez 
izobrazbe 39,6 prebivalstva (v Sloveniji 29,1), visoko izobrazbo 
ima 4,7 odstotkov prebivalstva (v Sloveniji 10,1 odstotkov),  
višjo 3,8 odstotkov (v Sloveniji 5,7 odstotkov), srednjo 3,8 
odstotkov (v Sloveniji 5,7 odstotkov), srednjo strokovno 
izobrazbo ima v Pomurju 19,8 odstotkov prebivalstva (v 
Sloveniji 25,0 odstotkov). Višji delež od slovenskega je v 
Pomurju s končano z nižjo ali srednjo poklicno šolo 27,4 
odstotkov (v Sloveniji 25,2 odstotkov). 

Da so v povprečju najmanj izobraženi prebivalci Pomurske 
regije izhaja tudi iz povprečnega števila let šolanja, ki je 10,02 
leti, medtem ko je najdaljša doba izobraževanja prebivalstva 
Osrednje slovenske regije 11,27 let99. 
Na izobraževanje prebivalstva vpliva oddaljenost fakultet in 
drugih šol zato je vlaganje v človeške vire preko projekta 
medpodjetniškega izobraževalnega centra po Zakonu o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015100 (v nadaljevanju 
ZRPPR1015) priložnost za usposabljanje in izobraževanje. To bi 
se moralo usmeriti predvsem za pridobitev potrebnih znanj, 
aktualnih  v prihodnosti, kot so: znanja z naravoslovno-tehnično 
usmeritvijo, informatike, zdravstva računovodskih in pravnih 
storitev, varovanje oseb in premoženja; kakor tudi za 
pridobivanje znanj deficitarnih poklicev: inštalaterja, 
avtomehanika, zidarja, keramičarja, ključavničarja, vodovodarja, 
varilca in drugih, ki se že vrsto let registrirajo kot deficitarni 
poklici in, ki veljajo za poklice, ki niso ogroženi niti v primerih 
selitve dejavnosti v druge dele sveta. 

Pridobivanje znanj je pot za premagovanje revščine in k 
ustvarjanju novih,                                            tehnološko 
zahtevnejših del, k čemur nas usmerja tudi Lizbonska 
strategija101.  Zato bo treba prvenstveno investirati v človeka, v 
delavca, v njegovo znanje in inovativnost. Za Pomurje to velja 
tako za programe usposabljanja, predvsem za navedene poklice, 
kot za programe dodiplomskega kot podiplomskega 
izobraževanja. 

                                                 
98 Nedokončano ali dokončano osnovno šolo ima 50 odstotkov 
zaposlenih in 50 odstotkov brezposelnih ter 95 odstotkov 
kmečkega prebivalstva. 
99 Podatki so iz Popisa  prebivalstva 2002. 
100 Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010-2015, Uradni list RS, št. 87/2009. 
29 Lizbonska strategija, 
www.europa.eu.int/groethandjobs/index.htm 
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8 Ustanavljanje pravičnih kmetijskih zadrug102 

Ukrepi razvojne podpore Pomurja so navedeni v 3. členu 
ZRPPR1015, med  drugimi tudi vlaganja v prestrukturiranje in 
dvig konkurenčnosti kmetijstva, pri tem bi izpostavila kmetijsko 
pravično zadružništvo, kot eno od priložnosti razvoja v Pomurju. 

Pomurje je največja agrarna pokrajina v Sloveniji, z naravnimi 
danostmi, s pretežno poljedeljsko pridelavo, Krajinskim parkom 
Goričko, največjim številom kmetij in kmečkega prebivalstva. 
Tudi večina Murinih delavcev in delavk ima nekaj zemlje, ki jo 
zna obdelovati in imajo znanja za pripravljanje polizdelkov ali 
izdelkov (kruha, peciva, vloženega ali sušenega sadja in 
zelenjave itd.). Obstojajo možnosti pridelovanja neoporečne 
hrane. Zdrava hrana je danes stratežkega pomena, in bo z 
ozaveščenostjo ljudi še bolj pridobivala na pomenu v 
prihodnosti. Zato bi kazalo spodbuditi pomursko prebivalstvo k 
pridelovanju sadja in zelenjave. Kmetijske zadruge bi lahko bile 
prave pravnoorganizacijske oblike, ki bi pomagale kmetom 
prodajati njihove pridelke in jim zagotavljati odkup; lahko pa bi 
se tudi same ukvarjale s pridelavo. S fleksibilnimi oblikami 
zaposlovanja: pogodbami o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, 
za določen čas, z delom na domu, z dopolnilnim delom idr103, bi 
omogočile delo v delovnem razmerju.  Člani zadrug, bi poleg 
kmetov oziroma pridelovalcev hrane, lahko bili potrošniki hrane 
iz cele Slovenije in bližnjih regij (v nadaljevanju znani 
potrošniki)104. Cilj ustanavljanj zadrug bi temeljil na interesnem 
združevanju njenih članov. Kmetom bi zadruga zagotavljala 
odkup pridelkov po višjih cenah, članom – znanim potrošnikom 
pa zdravo hrano. Poleg navedenih, bi bil cilj tudi, spremeniti 
Krajinski park Goričko v vrtove in ohraniti ali izboljšati 
poseljenost Pomurja. 
To je le ena od idej, ki bi jo bilo treba preizkusiti v obdobju 
razvojne podpore v Pomurski regiji v letih od 2010 do 2015.  

9 Sklep 

Če kdaj, potem ima Pomurje sedaj možnost, ko država s 
posebnim zakonom ZRPPR1015 določa dodatne ukrepe za 
spodbujanje njenega razvoja, da začne znova. Predvsem bi bilo 
treba vlagati v ljudi, v njihovo znanje in izkoristiti naravne 
danosti Pomurja. Izobraževanje in usposabljanje pomurskega 
prebivalstva je primarnega pomena, ker gre za investicijo, ki se 
bo obrestovala tudi naslednjim generacijam. 
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OD RAZVOJA OBLAČILNIH SISTEMOV ZA EKSTREMNE OKOLJSKE IN 

DELOVNE POGOJE DO VSAKDANJIH OBLAČIL 
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1Biomed d.o.o. Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana 
  2Inštitut Jožef Štefan, Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, Jamova 39, 1000 Ljubljana 

 
Razvoj in optimizacija ustrezne zaščitne delovne opreme za 
različne ekstremne okoljske in delovne pogoje potrebuje 
multidisciplinarni pristop. To pomeni, da del vsake zaščitne 
opreme predstavlja oblačilni sistem, ki je in mora biti 
večnamenski in v katerega je že v procesu načrtovanja in 
oblikovanja vključenih veliko različnih faktorjev. Pri 
načrtovanju takšnih in podobnih oblačilnih sistemov je razen 
biometeoroloških parametrov potrebno definirati tudi predvideno 
aktivnost uporabnika (vojaka, gasilca, reševalca, delavca na 
letalonosilkah, delavca v ekstremno vročih in hladnih okoljih), in 
na podlagi teh kriterijev določiti termodinamiko, ki bo 
dovoljevala vzdrževanje toplotnega ravnovesja v telesu. Na 
podlagi teh izračunov, se nato razvijejo prototipi oblačilnih 
sistemov, ki naj bi omogočili optimalno izmenjavo toplote med 
telesom in okolico v danih pogojih, kar je izvedljivo z ustrezno 
kombinacijo slojev tekstilnih materialov v izdelanih oblačilih. 
Neprimerni oblačilni sistemi, ki ne preprečijo prekomerne 
spremembe v temperaturi telesnega jedra, lahko negativno 
vplivajo na kognitivno sposobnost uporabnika takega 
oblačilnega sistema, povzročijo lahko akutne okvare, ki so lahko 
ireverzibilne in so v ekstremnih primerih lahko tudi usodne za 
uporabnika.  
 
Pristop k razvoju zaščitnih oblačil 
Pri načrtovanju zaščitnih oblačil za ekstremne okoljske in 
delovne pogoje je potrebno upoštevati več dejavnikov, ki so 
običajno težko združljivi. Največja razhajanja so vidna pri 
istočasnem zagotavljanju udobja in zaščite. Kljub temu, da 
oblikovalci pri takem delu (tj. načrtovanju vojaških, gasilskih, 
ipd. oblačilnih sistemov) vedo, da se taka oblačila nosijo v 
najbolj ekstremnih pogojih ampak žal odgovora na vprašanje kaj 
ima večjo prioriteto, zahtevano udobje skozi celoten čas uporabe 
ali zaščita zahtevana v nujnih operacijah, še vedno nimajo. 

Naslednja neznanka je navzkrižje med zaščito in 
funkcionalnostjo, kjer slednja vpliva na tveganje vsakega 
posameznika. Prav tako je neznana pomembnost med zaščito in 
videzom. Oblikovanje funkcionalnega oblačila je dejavnik 
zaščite, ki pa ne more biti zanemarjen glede na prednost stila. 
Vsi omenjeni dejavniki in njihovo kategoriziranje glede na 
prioriteto ni delo oblikovalcev. Pravzaprav so uporabniki 
zaščitnih oblačil tisti, ki lahko podajo odgovore na zastavljena 
vprašanja, vendar so na žalost  njihovi odgovori malokdaj dovolj 
odločni. Torej postane razvoj zaščitne opreme kompleksno 
dejanje v trenutku, ko začnemo upoštevati vse dejavnike, ki 
sodelujejo pri toplotni izmenjavi. Oblačila in obutev morajo 
vzdrževati toplotno pregrado med uporabnikom in okoljem ter 
tako omogočati normalno aktivnost v težkih okoljskih razmerah 
ali preživetje v primeru nesreč. Omogočati morajo ustrezno 
toplotno izmenjavo med posameznikom in okoljem, pri čemer je 
potrebno upoštevati tako eksogeno toplotno obremenitev, kot 
toploto in vlago, ki jo sprošča vojak ob fizični aktivnosti. 
Celoviti pristop pri načrtovanju in razvoju zaščitne opreme, 
zahteva določitev pričakovanih razponov okoljskih razmer v 
katerih se bo oprema uporabljala, ter aktivnost uporabnika med 
nošenjem opreme v teh okoljskih razmerah. 
S podobno tematiko je bilo izvedenih kar nekaj poskusov, da bi 
se optimalno povezali omenjeni dejavniki, vendar je to še vedno 
odprto raziskovalno področje. Kljub vsemu so glavni dejavniki v 
procesu oblikovanja oblačil in pri njihovi optimizaciji bili že 
pred 30 leti zajeti v pet-stopenjskem procesu razvoja in 
ovrednotenja zaščitne opreme (K. H. Umbach, 1987). Danes smo 
omenjen model  razširili z vidika zahtev oblačilnih sistemov za 
izvajanje določene aktivnosti v določenem okolju, ki so 
opredeljene z indeksom WEAR (Weather, Environment, Article 
in Region – vreme, okolje, izdelek in področje), ki so v razvoju 
oblačilnih sistemov vhodni podatki.  

 

 
 Slika 1: Model za razvoj oblačilnih sistemov (Zavec Pavlinić & 

Mekjavić, 2009) 
 
Tekstilni materiali in njihova združljivost 
Razvoj prototipov zaščitnih oblačilnih sistemov in obutve, glede 
na podan model zahteva v prvi vrsti določanje ustrezne 
kombinacije tekstilnih slojev, ki zaščitno oblačilo sestavljajo, 
glede na njihove toplotne ter mehanske in fizikalne lastnosti. 
Toplotne lastnosti tekstilnih slojev, tako enega sloja, kot 
večslojnih kombinacij, se določajo na modelu kože za toplotno 
izolacijo in za upornost prehajanja vodne pare, ki simulira 
termoregulacijske karakteristike (normalno kožno temperaturo in 
predvideno vlažnost kože) človeške kože. Medtem, ko se 
mehanske lastnosti določajo s pomočjo merilnih sistemov za 
določanje mehanskih lastnosti. Najpomembnejša mehanska 
lastnost tekstilnih materialov iz vidika optimalnega kombiniranja 
različnih materialov predstavlja razteznost posameznih slojev v 

oblačilu, saj naj bi, v grobem povedano, raztezanje gotovega 
oblačila odgovarjalo raztezanju kože. Vsaka nezmožnost 
raztezanja tekstilnih materialov predstavlja za oblačilo oviro in 
omejitve glede na ekstremne gibalne kretnje. Pomemben vpliv 
na celotno zaščitno oblačilo ima tudi teža vsakega posameznega 
sloja, ki kaže svoj vpliv na uporabnika na različne načine. Teža 
oblačil na ekstremitetahh telesa mora pospeševati in pojemati z 
vsakim korakom, saj le tako zmanjšujejo porabo uporabnikove 
energije. Zaščitna oblačila morajo biti čim lažja in če je le 
možno skoncentrirana na trup, kar je pomembno za porazdelitev 
izolacije čez celotno telo; trup mora imeti višjo izolacijo kot 
ekstremitete telesa ne samo zaradi teže oblačil ampak tudi zaradi 
zaščite pred mrazom. Za dobro izolacijo oblačil je potrebno 
ustrezno gubanje v oblačila vgrajenih materialov. To pomeni, da 
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morajo izolacijski materiali v oblačilu zagotoviti t.i. mirni zračni 
sloj ne glede na surovinsko sestavo le-teh. Glede na to je 
najboljši material tisti, ki omogoča največje gubanje ob istočasno 
nizki teži. To pomeni, da morajo imeti nizko volumsko težo, ki 
je linearno povezana s specifično izolacijo s katero v razmerju 
predstavlja uporaben indikator t.i. učinkovitost (ta je najbolj 
pomembna za proizvajalca takšnih oblačil). 
 
Manikini in kožni modeli – udobje in zaščita 
V trenutku, ko se s pomočjo kožnih modelov izdela ožji izbor 
optimalnih kombinacij tekstilnih slojev za določen oblačilni 

sistem se oblačilni sistemi izdelajo ob upoštevanju vseh 
funkcionalnih in ergonomskih zahtev. Sledi testiranje s 
toplotnimi manikini (noga, telo, glava, roka), ki jih razvija in 
izdeluje ekipa raziskovalcev Inštituta Jožef Štefan pod vodstvom 
svetovno priznanega znanstvenika in raziskovalca prof. Igorja 
Mekjavića. Za toplotno stopalo s simulatorjem hoje je omenjena 
ekipa raziskovalcev prejela leta 2007 Puhovo priznanje za 
izume,razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri 
uvajanju novosti v gospodarsko prakso.  

 

   
 
Slika 2 Simulator hoje s toplotnim stopalom in požarni manikin 
 

     
Slika 3 Toplotni manikin: telo, roka in glava 
 
Simulacije z matematičnimi modeli 
Glede na predstavljen model razvoja oblačilnih sistemov sledi 
izvajanje simulacij termoregulacijskih odzivov pri ljudeh ob 
upoštevanju izvajanja različnih aktivnosti v danih okoljskih 
pogojih in optimalno izbranem oblačilnem sistemu. Z 
omenjenimi simulacijami lahko napovemo nastanek možnih 
poškodb zaradi neprimerne zaščitne opreme in možnost 
preživetja. Z bogatimi raziskovalnimi izkušnjami raziskovalca, 
avtorja termoregulacijskega modela, E. H. Wisslerja iz Univerze 
v Texasu, ZDA smo omenjene simulacije izvajali za področje 
ekstremno hladnih okoljskih pogojev, z dobljenimi rezultati pa 
pripomogli k optimizaciji bojnih uniform pripadnikov Slovenske 
vojske.  

                                                       
Slika 4 Termoregulacijski model človeka, sestavljen iz 21 

elementov 
 
Fiziološko ovrednotenje v laboratoriju in na terenu 
Laboratorijske raziskave in testiranja z ustrezno merilno opremo 
se nadaljujejo s testiranjem s pomočjo preiskovancev v 
laboratoriju pri simuliranih klimatskih pogojih ter na terenu. 
Tovrstne terenske raziskave so bile izveden v zimskih mesecih 
na Pokljuki in v poletnih mesecih v Ankaranu. 
 

    
 

 
 
Slika 5 Testiranje oblačilnih sistemov s pomočjo preiskovancev 
v laboratoriju in na terenu (Pohod v Ankaranu) 
 
Implementacija modela za razvoj oblačilnih sistemov v 
oblikovanje in razvoj modnih oblačil 
Glede na zahteve današnjega uporabnika športnih in rekreativnih 
oblačil, pa tudi vsakdanjih, lahko zaključimo, da je 
implementacija modela za razvoj oblačilnih sistemov za 
ekstremne okoljske in delovne pogoje vse bolj potrebna v 
procesih njihovega načrtovanja in razvoja. Ljudje so vse 
pogosteje na svojih delovnih mestih podvrženi različnim 
obremenitvam zato je toliko bolj pomembno, da jim mikrookolje 
oblačil, ki jih nosijo nudi optimalno toplotno udobje. Po drugi 
strani pa z upoštevanjem funkcionalnosti oblačila pri 
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konstrukciji kroja lahko zagotovimo optimalno ergonomsko 
udobje uporabniku.  
Oblačilni izdelki, ki nastajajo v koraku z modnimi trendi se vse 
pogosteje odmikajo od udobja tako toplotnega kot tudi 
ergonomskega, zato so velikokrat namenjeni enkratni uporabi. Z 
ustreznim povezovanjem znanja oblikovalcev, tekstilcev 
projektantov in fiziologov lahko spremenimo pristop načrtovanja 
visokokakovostnih modnih oblačilnih izdelkov, pri katerih samo 
sodobni tehnološki postopki izdelave/predelave ne bodo vzdržali 
pogojev tržišča, tj. končnega uporabnika.  
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POVZETEK 
 

V prispevku obravnavam temo, ki je že in še bo bistveno 
vplivala na razvoj energetskega sektorja v prihodnje. Gre za 
politične odločitve o omejevanju emisij t.i. toplogrednih plinov, 
zlasti CO2. Posledice teh odločitev bodo občutili vsi prebivalci 
Evrope, pa najsi gre za diktat glede uporabe t.i. varčnih sijalk, do 
prepovedi gradnje elektrarn na fosilna goriva in obdavčitve 
avtomobilov glede na izpuste CO2. Velika večina informacij v 
zvezi s to tematiko je močno enostranskih. Obstajajo pa 
dokazana dejstva in teorije, ki CO2, kot glavnega povzročitelja 
podnebnih sprememb, postavljajo pod močan vprašaj. Dejstvo 
je, da nedvoumnega in dokazanega odgovora na vprašanje vloge 
CO2 na podnebne spremembe, na današnji stopnji poznavanja 
dejstev, ni moč podati. V prispevku podajam pogled, ki temelji 
na obstoječih spoznanjih, nekoliko pa se dotikam tudi 
kredibilnosti nekaterih teorij. 
 
Ključne besede: energija, podnebne spremembe, ogrevanje 
planeta, toplogredni plini, topla greda 
 
UVOD 
 
Svetovna javnost v veliki večini sprejema idejo, da je glavni 
povzročitelj klimatskih sprememb in turbulentnih vremenskih 
pojavov človeštvo z emisijo toplogrednih plinov, zlasti CO2. To 
idejo je privzela tudi politika, pri čemer izstopa zlasti evropska. 
Posledica tega je, da smo se v Evropi odločili za prehod v t.i. 
nizkoogljično družbo. To se odraža v svežnju ukrepov za zaščito 
podnebja pod geslom „20-20-20 do 2020“ – EU naj bi do leta 
2020 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 20 odstotkov, 
zvišala energetsko učinkovitosti za 20 odstotkov in povečala 
delež obnovljivih energetskih virov z 8,5 na 20 odstotkov. Tem 
usmeritvam, ki svojo upravičenost iščejo v omenjenih teorijah, 
velikokrat nekritično sledijo tudi sredstva javnega obveščanja, 
kjer lahko med drugim zasledimo tudi navedbe oz. bolje rečeno 
nesmisle, da je CO2 strup, ki zastruplja naravo. Kot "splošno 
znana" dejstva navajajo informacije, ki preprosto ne držijo in jih 
lahko označimo za populistično potvarjanje resnice. 
 
Po drugi strani obstaja veliko znanstveno podprtih argumentov, 
ki teorijo tople grede zaradi človeških izpustov CO2 demantirajo. 
Teorij in argumentov "pro" in "contra" je veliko, vendar me, kot 

tehnika, argumenti, ki demantirajo tezo o CO2, kot krivcu za 
domnevne podnebne spremembe, veliko bolj prepričajo. 
Poglejmo zakaj in si najprej zastavimo nekaj logičnih vprašanj in 
ugotovitev, povezanih s klimo oz. izpusti toplogrednih plinov. 
 
• V daljni preteklosti so spremembe v količini CO2 zaostajale 

za spremembami v temperaturi. Kako lahko torej trdimo, da 
CO2 dviga temperaturo?  

• Ali niso temperature v preteklosti še bistveno višje oz. nižje, 
pri čemer delež CO2 v ozračju temu ni sledil? 

• Zakaj se vzorci segrevanja ozračja ne skladajo s tem, kar bi 
bilo pričakovati od toplogrednih plinov? 

• Emisije ogljikovega dioksida, ki jih povzroča človek, so v 
primerjavi z vsemi naravnimi emisijami tega plina, ki jih 
povzročajo npr. vulkani in oceani, zanemarljive. Kako lahko 
potem verjamemo, da je človek odgovoren za globalno 
segrevanje? 

• Ali ni sedanje globalno segrevanje le odraz sprememb v 
naravi? 

• Ali ni globalno segrevanje posledica Sončeve aktivnosti in 
žarčenja iz vesolja? 

• Ali lahko zaupamo izsledkom, ki temeljijo na podnebnih 
modelih? 

• Ali smo lahko prepričani, da znanost zaradi povezave s 
političnimi temami ni pristranska? [1] 

 
To je le delček trditev in vprašanj o tej globalni temi s skupnim 
imenom globalno segrevanje. O pojavu in (mogočih) problemih 
globalnega segrevanja je veliko napisanega in povedanega, a 
večina tega se navezuje na dejstva, ki so vzeta iz širšega 
konteksta in se "skladajo" s prepričanjem avtorja, tista, ki se ne 
skladajo pa so preprosto zamolčana. Veliko trditev temelji na 
predvidevanjih, ocenah in špekulacijah. 
 
kaj so toplogredni vplivi in kako vlogo ima pri tem človeštvo  
 
O funkciji in grobih mehanizmih učinka toplogrednih vplivov na 
zemeljsko podnebje je bilo v preteklosti toliko povedanega v 
javnih občilih, da s tem skorajda nima smisla izgubljati besed. 
Smiselno pa je v zvezi s tem navesti nekaj dejstev, ki jih ni 
pogosto zaslediti. Nekatera od teh dejstev dajo misliti o vlogi 
izpustov CO2 pri (ne)oblikovanju podnebja. 
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Še najlaže si učinek toplogrednih plinov predstavljamo s 
klasično vrtno toplo gredo, pri čemer vlogo stekla prevzame 

zemeljska atmosfera. Učinek tople grede je shematsko prikazan 
na sliki 3. Energija se s sevanjem  prenaša s Sonca  do zemeljske 
atmosfere (1). Plini v atmosferi nekaj sevanja absorbirajo, ostali 
del pa prepustijo. Nekaj vpadne sončne svetlobe se odbije od 
atmosfere, ostali del pa se porabi za segrevanje atmosfere in tal 
(2). Zemlja seva nazaj v vesolje valovanje z dolgo valovno 
dolžino – infrardeče sevanje. Na poti skozi atmosfero se 
infrardeče sevanje večkrat absorbira in ponovno izseva (3). 
Odbito infrardeče sevanje dodatno ogreva tla in nižje plasti 
atmosfere. Količina odbitega sevanja je odvisna od tega, kako 
močno ozračje absorbira infrardečo sevanje, torej od tega, koliko 
je v njej toplogrednih plinov, predvsem vodne pare in 
ogljikovega dioksida. Če v ozračju naraste količina toplogrednih 
plinov, se sevalno ravnovesje spremeni, s tem pa se spremeni 
temperatura. 

 

Med toplogredne pline prištevamo: vodno paro, ogljikov dioksid, 
metan, dušikov oksid, kisik, dušik .... Najbolj na učinek tople 

grede vpliva vodna para. Človek na 
koncentracijo vodne pare v ozračju 
nima neposrednega vpliva. Vpliva pa 
nanjo posredno, saj je koncentracija 
odvisna od vremena, povprečne 
temperature in drugih dejavnikov, na 
katere človek lahko nekoliko vpliva. 
Izračunali so, da se pri koncentraciji 
vodne pare 4% povprečna 
temperatura zviša za 30°C, medtem 
ko ostali plini skupaj zvišajo 
temperaturo le za nekaj stopinj. V 
tabeli 1 lahko vidimo vplive 
posameznega toplogrednega plina na 
segrevanje ozračja[2]. 

 

Ob tem velja pojasniti tudi t.i. učinek nasičenja vpliva 
toplogrednega plina. Mehanizem je popolnoma enak, kakor pri 
npr. topli gredi na vrtu. Če jo zasteklimo z normalnim steklom 
veliko večino želenega učinka že dosežemo. Povečanje debeline 
stekla skoraj ne vpliva na učinkovitost tople grede. O tem se 
lahko prepričamo na primeru CO2 na sliki  2. Učinek prvih 20 
ppm CO2 na toplogredni učinek je torej večji, kot vseh 
naslednjih 400 ppm. Primerjajoč predindustrijski nivo CO2 in 
nivo 2008, po tej teoriji doprinese otoplitev atmosfere za ca. 0,1o 
C. To pa je skoraj nič in zelo daleč od tega, kar zasledimo v 
medijih in čustvenih govorih. 

 
Če pustimo ob strani sam učinek CO2 na povišanje temperature 
in si ogledamo kako vlogo ima pri tem človek, je potrebno 
nekoliko osvetliti bilanco CO2 v atmosferi. Ta nastaja kot 
posledica dihanja, gnitja, vulkanskih izbruhov itd. Najbolj na 
koncentracijo CO2 v atmosferi dolgoročno vplivajo oceani. Ko 
se ogrejejo, se iz njih sprošča CO2, ker se v hladni vodi bolje 
raztaplja. Zaradi sprememb temperature površinske vode, 
njegova koncentracija v zraku letno niha. Seveda je za večje 
spremembe na globalni ravni potrebno ogreti celotno količino 
vode v oceanih (povprečna globina je ca. 3800 m), kar pa traja 
reda 800 let. Zato koncentracija CO2 v zraku za toliko tudi 
zaostaja. Ocene o človeškem vplivu na letne emisije se gibljejo 
pod 3 % [4]. Glede na ostale izvore in ponore je to izjemno 
majhna količina, tem bolj, če si ogledamo, kako se je gibala 
njegova količina v zraku skozi zgodovino. Na sliki 3 je 
prikazana temperatura za zadnjih 5 mio let in koncentraciji CO2 
za 120 000 let oz. za 600 milijonov let [5]. Očitno hitre 
spremembe klime v preteklosti niso bile nič nenavadnega, 
močno nihanje koncentracije CO2 pa prav tako ne.  
 
Pojavlja se vprašanje od kod potem toliko hrupa okrog 
podnebnih sprememb in vloge CO2 pri tem. Eden glavnih 
generatorjev je nedvomno IPCC (medvladni forum o podnebnih 
spremembah). Njegova poročila predvidevajo katastrofalne 
scenarije v prihodnosti. Glede na kritike tega foruma (npr. [6]), 

so mnoga dejstva, ki jih navaja IPCC pridobljena z zelo 
dvomljivimi metodami. Znamenita "hokejska palica" (graf dviga 
temperature v obliki hokejske palice), ki je eden od glavnih 
argumentov tudi za nobelovca Ala Gorea je bila deležna tako 
uničujočih kritik in dokazov o diletantizmu pri analizi podatkov, 
da je v poročilu, ki je sledilo tistemu z omenjenim grafom 
izpuščena. Seveda se je pri vsem skupaj vedno potrebno 
vprašati: "Kdo ima od histerije okrog CO2 dobiček?" O tem bo 
govora nekaj več v zaključnih poglavjih. 
 
 

 
Slika 1: Učinek tople 

grede 

Koncentracija CO2 ppm

Koncentracija CO2
v atmosferi

V milijonih let

 
Slika 3: potek temperature in koncentracije CO2  (Povzeto po [5]) 

Tabela 1: Vpliv toplogrednih plinov na segrevanje 
ozračja. 

Plin % v zraku Δ T [°C] 

N2 78 0,2 

02 21 0,0005 

Ar 1 malo 

CO2 0,0353 2 

H2O do 4 30 

Atmosverski ogljikov dioksid v ppm

St
op

in
j c

el
zi

ja

Predindustrijski nivo Nivo 2008

 
Slika 2: Toplogredni učinek CO2 [3] 
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neposredne Posledice zvišanja koncentracije CO2 na živa bitja 
 
Najprej je treba povsem jasno povedati, da za ljudi CO2 ni 
strupen plin. Seveda nastopi smrt od zadušitve, če npr. v vinski 
kleti izrine kisik. To je podobno, kot pri utopitvi. Ker se lahko v 

vodi utopimo, ta še ni strupena. Obstoječe količine CO2 v 
ozračju so tako majhne, da njihovo bistveno povišanje ne more 
direktno vplivati na živalski svet. V zgodovini je bila v različnih 
obdobjih koncentracija CO2 že bistveno višja 

(sl. 3).  

 
 
Bistveno pa vpliva koncentracija CO2 na rastlinstvo. Meja 
preživetja višjih rastlin se giblje okrog 150 ppm. Znižanje 
koncentracije pod to mejo predstavlja lahko enega od realnih 
scenarijev katastrofe globalnih razsežnosti. Pri 200 ppm večina 
rastlin neha rasti. Dvig koncentracije nad obstoječo pa bistveno 
pospeši rast, kakor za npr. 300 ppm navaja tabela 2 [7]. Več o 
tematiki lahko najdemo tudi npr. na [8], ilustrira pa jo slika 4. 
Zanimivo je tudi to, da rastline, ki imajo na razpolago obilico 
CO2 ne potrebujejo toliko vode in torej laže prenašajo sušo. 
 
Iz tega stališča nekateri zagovarjajo, da bi si zaradi 
preprečevanja lakote na svetu morali celo prizadevati za 
povišanje CO2 v atmosferi. Po [3] bi bilo idealno, če bi bila 
njegova koncentracija vsaj 1000 ppm. Tako ali tako je bila 
koncentracija zadnjih 250 milijonov let večino časa okrog 2000 
ppm. Slednje bo pomembno zlasti v primeru poslabšanih 
pogojev za poljedelstvo. Kakor navaja [3] pomeni znižanje 
temperature za 0.7o C (zaradi npr. podaljšanja sončnega cikla za 
eno leto) selitev določenih pogojev za rast kulturnih rastlin v 

povprečju 100 km proti ekvatorju. 
 
 
 

kaj pravzaprav vpliva na temperaturo zemlje 
 
Geoznanstvenik Wallace Broecker pravi, da je bila Zemlja in 
njena klima že od nekdaj izpostavljena silam vesolja, 
kontinentalnim premikom, vulkanskim izbruhom in morskim 
tokovom. Ti dejavniki so močno vplivali na temperaturne 
prehode planeta iz toplih v mrzla obdobja in obratno. Dejstvo je, 
da se je v drugi polovici 20. stoletja ozračje segrevalo, naraščala 
je koncentracija CO2 v ozračju in človeški izpusti CO2. 
Vprašanje pa je ali je med temi pojavi neposredna enostavna 
vzročna povezava. Argumenti IPCC ne prepričajo, čeprav iščejo 
različne "izgovore" za dejstva, ki njihove teorije spodbijajo. Med 
drugim je dejstvo tudi to, da se od 2005 ozračje ohlaja, 
koncentracija CO2 pa narašča (slika 5). Graf je razvil znani 
meteorolog Joseph D'Aleo [9]. Atmosfersko koncentracijo CO2 
je povzel po podatkih iz observatorija »Mauna Loa« na Havajih, 
prikazana dva seta temperaturnih meritev pa po »NASA MSU 
(Microwave Sounding Unit)« za troposfero oz. »UK's Hadley 
Climate Research Unit« za morje in kopno. Obstaja še veliko 
drugih indicev, ki postavljajo v ospredje teorijo, ki ima vedno 
več  privržencev v znanstveni sferi. 

 
 

Kaj torej vpliva na hitre spremembe  temperature atmosfere, če 
ne CO2? (Ob tem zanemarimo gibanje kontinentalnih plošč, ki so 
eden bistvenih dejavnikov klime.) Kot splošni odgovor 
znanstveniki podajajo predvsem sončevo aktivnost in kozmično 
žarčenje, ki doseže zemeljsko atmosfero. Slednja deluje kot 
meglenična celica in zaradi kozmičnih delcev se tvorijo 
kondenzacijska jedra za oblake. Ti potem odbijajo sevanje, ki 
prihaja iz sonca. S to teorijo je mogoče pojasniti velike 
poledenitve v zemeljski zgodovini (tudi okrog ekvatorja) in 
močno korelacijo med številom sončnih peg (sončevo 
aktivnostjo) in temperaturo atmosfere. Zelo lepo to obrazloži dr 
Alkalaj v svojem predavanju, ki je dostopno na [10].  
 
Če se najprej osredotočimo na pojav globalnih poledenitev, 
lahko na podlagi referenc [11, 12, 13, 14] ugotovimo, da so 
nastale poledenitve globalnih razsežnosti pred ca. 700, 450 
(ordovicij-silur), 300 (perm) 151 (jura) milijoni let, ravno takrat, 
ko je naš sončni sistem pri svojem kroženju po Rimski cesti 
prečkal oblake plina v različnih krakih galaksije, t.j. Sagitarius-
Carina, Perzej, Norma oz. Scutum-Crux. 

 
Drugi vidik predstavlja sončeva aktivnost. Tok ioniziranih 
delcev, ki ga oddaja Sonce, se periodično spreminja. Pojav je 
povezan s pojavljanjem sončnih peg, za katere že stoletja vemo, 
da se intenzivno pojavljajo približno vsakih 11 let. Ta pojav je 
povezan s spreminjanjem sončevega magnetnega polja zaradi 
opletanja okoli masnega centra sončnega sistema (ki ni sredi 
sonca). Mehanizem, ki povezuje sončno aktivnost in temperaturo 
na Zemlji, je povezan z dogajanjem v stratosferi in magnetosferi. 
Raziskave so pokazale, da povprečna temperatura ozračja niha z 
enako periodo kot sončna aktivnost. Leta z manjšim številom 
sončnih peg so hladnejša, leta z večjim številom sončnih peg pa 
toplejša. To so ljudje opazovali že vsaj zadnjih 600 leti [15]. 
Povečana sončeva aktivnost kozmične delce "odpihne" (sončev 
veter) in njihovo število v zemeljski atmosferi pade. S tem se 
zmanjša tvorjenje kondenzacijskih jeder za oblake in posledično 
doseže nižje plasti atmosfere in površje zemlje več sončevega 
sevanja. Več o pojavu sončevih peg najdemo npr. v [3, 10]. 
 
Po drugi strani so ugotovili, da solarna konstanta ni konstantna 
[16], torej se nekoliko spremeni jakost sevanja Sonca. 
Ocenjujejo, da bi samo zaradi tega lahko prišlo do sprememb 
temperature za skoraj  0,5 °C. 
 

Tabela 2: dviga atmosferskega CO2 za 300 ppm na rast. 
Rastlina % povečanja rasti 

pšenica 49 

koruza 20 

sadje in melone 24 

stročnice 44 

Korenje in gomolji 48 

 
Slika 4: vpliv koncentracije CO2 [8] 

Leto  
Slika 5: Letne temperature in koncentracija CO2 
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okoli sonca spreminja in s periodo ca. 100.000 let postaja bolj 
oz. manj elipsasta. Hkrati opleta tudi zemljina os med 21.5 in 
24.5°. Spremembe vpadnega kota sončnih žarkov na različne 
dele zemljine površine v različnih letnih časih in hkrati 
spreminjanje oddaljenosti zemlje od sonca bistveno vplivajo na 
klimo. Več o tem najdemo npr v [17]. 
 
Seveda pa so razmere se bolj zapletene, če upoštevamo, da so 
oceani ogromen rezervoar toplote, ki zelo uduši kratkoročne 
spremembe temperature zemeljske atmosfere. Z omenjenimi 
pojavi je moč pojasniti veliko večino klimatskih sprememb v 
preteklosti. Ob tem vpliv CO2 igra zelo podrejeno vlogo. 
"Okriviti" CO2 kot poglavitnega krivca za podnebne spremembe 
ne vzdrži resne znanstvene presoje in tako pojmovanje 
mehanizma klimatskih sprememb vedno več znanstvenikov 
označuje kot popolni diletantizem.  
 
 
 

kaj nas glede vpliva temperature na življenje uči zgodovina 
 
Do sprememb klime je prihajalo skozi vso zemljino zgodovino 
(slika 3), sedanje obdobje je izjemoma relativno mirno v tem 
pogledu. Je pa nesporno dejstvo naslednje. V toplih obdobjih je 
življenje "cvetelo", v hladnih je bila stiska in veliko živalskih 

vrst je izumrlo. Ob skrbi za polarne medvede in tjulenje je 
potrebno spomniti, da se je polarni led že večkrat v zgodovini 
stalil pa so preživeli (v zadnjih 40 milijonih let je bila Arktika 
zamrznjena le zadnja 2,5 milijona let). Nenazadnje je v polarnih 
krajih na km2 v povprečju le nekaj živali v tropih pa na milijone.  
 
Zelo podobno velja za človeško civilizacijo. V toplih obdobjih se 
je razvijala, v hladnih je nazadovala. Človek je namreč tropsko 
bitje [18]. Če začnemo čisto na začetku, lahko ugotovimo, da so 
bili pred zadnjo globalno ledeno dobo tri vrste hominidov na 
približno isti razvojni stopnji. Med ledeno dobo sta dve vrsti 
izumrli, kasnejši homo sapiens pa je komajda preživel in se je 
"izvlekel" skozi zelo ozko evolucijsko grlo, ko je obstajalo 
dobesedno le še nekaj osebkov. Dokaz za to je dejstvo, da smo 
vsi potomci samo nekaj žensk. To so ugotovili s pomočjo 
zasledovanja mitohondrijske DNA, ki se deduje samo o materi. 
DNA dveh naključno izbranih ljudi kjerkoli na zemlji se 
razlikujeta manj, kot DNA dveh naključno izbranih šimpanzov 
znotraj istega tropa. 
 
Če se omejimo na nekaj primerov ugotovim, da je bil razcvet 
rimskega imperija pogojen s toplim obdobjem med 250 BC in 
450 AD. Temperatura je bila ca. 2 °C višja, kot danes [6-str 31]. 
Ljudje so pridelali več hrane, kot so je porabili zase, zato se je 
lahko razvilo močno trgovanje, gradili so infrastrukturo, ki je 
temelj razvoja, razvila se je umetnost in nenazadnje vojska. Od 
450 do 900 AD se je klima ohladila, sledilo je hladno mračno 
obdobje z vojnami in lakoto. V iskanju hrane je prišlo do 
masovnih selitev, nastopil je konec civilizacije Majev. 
 
Sledilo je srednjeveško toplo obdobje od ca 900 AD do 1300 
AD. Vikingi so naselili Grenlandijo, ki je bila ca 6°C toplejša, 
kot danes (grön land pomeni zeleni otok – danes v tej barvi na 
Grenlandiji ni prav dosti za videti), zaradi obilice hrane je število 
prebivalcev Evrope močno naraslo. Gradili so gotske katedrale 
in samostane. V zimskem obdobju ni zmrzovalo, saj bi apnena 
malta, ki so jo pri tem uporabljali, sicer zamrznila. Iz davčnih 
knjig je razvidno, da so imeli v Franciji, Nemčiji in na 
Nizozemskem po dve žetvi na leto. Ustanovili so prvo univerzo 
[6, 10]. Vinska trta je uspevala v Angliji, na Rožniku poleg 
Ljubljane in v Bohinjski Bistrici [15]. Po tem obdobju se je 
zvrstilo nekaj majhnih ledenih dob z vmesnimi otoplitvami. Med 
temi ledenimi dobami je vladala lakota, vrstile so se vojne, 
Vikingi na Grenlandiji so izumrli. 

 
 
Iz zgodovine lahko torej razberemo, da so imele globalne 
ohladitve za posledico suše, razpade družbe in socialnih vrednot, 
lakoto, bolezni, vojne, izumiranje prebivalstva, propade 
civilizacij, izumrtje rastlin in živali itd. Velike civilizacije so 
cvetele v toplih obdobjih. Toplo obdobje, ki še vedno traja, 
predstavlja najboljše razmere za človeštvo, verjetno smo edina 
generacija ljudi do sedaj, ki jih je strah tople klime. 
 

 
Kaj pravijo napovedi razvoja klime 

 
O trenutnem stanju in katastrofično obarvanih napovedih klime v 
prihodnje je v javnosti slišati mnogo teorij, ki napovedujejo 
ogrevanje zemlje do neslutenih razsežnosti (slika 6). Izhajajoč iz 
teh informacij je skoraj težko verjeti dejstvo, da se komulativno 
količina ledu na Grenlandiji povečuje. Seveda ponekod izginja, 
drugod se kopiči [15]. Povečuje se tudi masa ledu na Antarktiki 
[20]. Količine ledu ni lahko meriti. Led namreč ni statičen, pač 
pa je fleksibilen in ledeniki se neprestano spreminjajo. Poleg 
tega igrajo pri spreminjanju ledenega pokrova veliko vlogo topli 
vrelci oz. vulkani pod ledom ter jezera tekoče vode pod ledom. 
Vse troje namreč lahko bistveno vpliva na obnašanje ledenih in 
vodnih mas v polarnih področjih. 
 
 

Če si znanstveniki niso edini že pri tem, kaj se oz. se je dejansko 
v preteklosti dogajalo, so razhajanja tem večja pri napovedih 
prihodnjih stanj. Klimatski modeli so se z razvojem računalnikov 
močno izpopolnili. Upoštevajo že veliko faktorjev, ki vplivajo na 
klimo, vendar pa ostaja model eno, realnost pa drugo. Dinamiko 
spreminjanja klime lahko modeliramo s sistemi nelinearnih 
parcialnih diferencialnih enačb. Numerično z metodo končnih 
diferenc načeloma tega ni težko rešiti. Problem pa vsebuje sama 

narava modeliranja. Pri nelinearnih diferencialnih enačbah je (za 
razliko od linearnih dif. enačb) namreč rezultat lahko ob zelo 
majhnih spremembah začetnih pogojev popolnoma drugačen. To 
v matematiki označujemo kot učinek zamaha metuljevega krila. 
Za demonstracijo velikokrat uporabljamo t.i. Lorenzov atraktor. 
Gre za preprost sistem treh nelinearnih diferencialnih enačb, ki 
ob malenkostnih spremembah začetnih pogojev (parametrov) 
dajo popolnoma drugačne rezultate. Ilustracija je prikazana na 
sliki 7 za 4 vrednosti parametra � [21]. V prvem primeru 
trajektorija pripotuje "od daleč" in se približuje rdeči točki, v 
drugem primeru začne iz vrednosti 0, v tretjem prav tako, vendar 
poteka trajektorija v drugi ravnini, v četrtem primeru pa 

 
Slika 6: Dvig temperatur na Zemlji v prihodnosti [19]

ρ=14 ρ=13

ρ=15 ρ=28

 
Slika 7: Lorenzov atraktor [21] 
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trajektorija "preskakuje" med ravninama in nima konvergenčne točke.  
 
 

Klimatskih modeli pa po eni strani ne vsebujejo vseh zakonitosti, 
ki jih niti še ne poznamo, po drugi strani pa ne poznamo niti 
vseh potrebnih parametrov z zadostno natančnostjo. Iz 
vsakodnevnega življenja vemo, da so vremenske napovedi za 
več kot 4 dni zelo nezanesljive, pri napovedi za sedem dni pa je 

verjetnost točne napovedi že 
reda slučajnega zadetka. Kako 
potem verjeti klimatskim 
modelom za več deset let v 
prihodnosti?. Lep primer 
napačnih napovedi prikazuje 
slika 8. Levi stran prikazuje 
izračun modela [22] z značilno 
vročo točko (podobne rezultate 
so dobili z uporabo drugih 
modelov [6 –str. 372]), desna 
stran pa prikazuje rezultate 
meritev [23]. Nepotrebno je 
poudarjati, da so vsi modeli 

odpovedali na celi črti. Pa še "cvetka" za na konec na sliki 9, ki 
prikazuje napoved klimatskih modelov glede na različne 
človeške emisije toplogrednih plinov iz leta 2000 in jih uporablja 
IPCC. Dodana je krivulja dejanske temperature. 

 
 
 

 

 
 

po sledi denarja 
 
Po vsem navedenem se kot edino logično postavlja vprašanje: 
"Čemu taka gonja proti CO2?" Pri tovrstnih raziskavah 
največkrat pridemo do odgovora, če zasledujemo denar 
(znameniti: "follow the money!"). Glede na to lahko špekuliramo 
o različnih vzrokih. 
 
Vsakomur, ki ima vsaj malo tehničnega vpogleda v energetski 
sektor je jasno, da kratkoročno z obnovljivimi viri energije 
(OVE) lakote po električni energiji tudi približno ni moč potešiti. 
Investicije se izplačajo le, če jih širša družba subvencionira na 
tak ali drugačen način, bodisi z visokimi odkupnimi cenami 
električne energije ali s sofinanciranjem investicije. Dobra stran 
takega ravnanja je vzpodbujanje razvoja obnovljivih virov in 
ustvarjanje visoko kakovostnih delovnih mest, vendar se ob tem 
moramo vprašati čigavega razvoja in čigavih delovnih mest. Če 
nekdo v Sloveniji izgradi npr. sončno elektrarno, se mu z 
omenjenimi subvencijami to ravno še obrestuje. Subvencije 
plača širša družbena skupnost, kar se zrcali bodisi v višji ceni 
električne energije ali višjih davkih. Kje je torej denar? Seveda 
se pretoči k nosilcem visoke tehnologije v najbolj razvitih 
državah. Tam so tudi omenjena delovna mesta. Siljenje 
nerazvitih držav v nakup OVE in prepoved klasičnih tehnologij 
je s tega gledišča izkoriščanje teh držav in licemerstvo. 
 
Množična uporaba OVE bi hkrati zahtevala celovito preureditev 
nizkonapetostnih in srednjenapetostnih električnih omrežij in 

uporabo t.i. "pametnih omrežij – Smart Grids". Cena popolne 
prenove omenjenih omrežij bi bila astronomska (Ali si je moč 
predstavljati popolnoma prekopano Ljubljano?). Prihodnost je 
vsekakor v tem konceptu. Pri obnovah in širjenju električnih 
omrežij je potrebno zasnovati le-ta v tej smeri. Ni pa si mogoče 
predstavljati popolnega prehoda na pametna omrežja v bližnji 
prihodnosti, kar v elektroenergetiki pomeni v naslednjih 10 ali 
20 letih. 
 
Drug potencialni "interesent" za satanizacijo CO2 je t.i. "jedrski 
lobi". Ker so kratkoročno z gledišča obratovanja 
elektroenergetskih sistemov (EES), ob nekaterih izjemah, OVE 
modna muha, je čisto jasno, da bodo velike enote vedno bolj 
potrebne. Če ne bo termoelektrarn so edina alternativa za 
proizvodnjo velikih količin poceni električne energije jedrske 
elektrarne. Vendar imajo te tudi brez omejitev izpustov CO2 
pred ostalimi viri toliko prednosti, da so verjetno edina 
alternativa nekaj bodočih desetletij.  
 
Trgovanje z emisijskimi kuponi bo temelj za novo borzo in za 
borzne špekulante se odpira odlična možnost za "zaslužek". Ob 
tem ne gre, tako kot pri klasični borzi, za dejansko večanje 
vrednosti podjetij, pač pa je vsota ničelna. "Zaslužek" na borzi se 
bo zrcalil v višji ceni elektrike. 
 
Naslednji, ki ima lahko od "segrevanja zemlje" dobiček so veliki 
koncerni in tisti, ki znajo izkoristiti ugoden trenutek. Tipičen 
primer predstavljajo t.i. varčne sijalke. "Skozi noč" je bila 
uvedena regulativa, ki prepoveduje uporabo klasičnih žarnic. Z 
njimi zahodni koncerni namreč ne morejo tekmovati več s hitro 
se razvijajočimi državami (Kitajska). Ob tem je potrebno 
spomniti t.i. naravovarstvenike na to, da je varčna sijalka kot 
odpadek veliko bolj problematična kot navadna žarnica in jih bo 
treba posebej zbirati. Če kakovost varčnih sijalk ne bo zakonsko 
določena (obvezna uporaba dražjih, kompenziranih sijalk) bo 
njihov vpliv na razmere v omrežju (na kakovost električne moči) 
ponekod nesprejemljiva. Potrebno bo vgraditi dodatne centralne 
kompenzacijske naprave. Že to pa stane glede na izračune na 
Katedri za EE sisteme in naprave na Fakultetei za elektrotehniko 
ca. 40% več, kakor bo vreden prihranek električne energije. Ob 
tem se pojavlja tudi naslednje vprašanje. Ali izrazito nezvezen 
spekter novih sijalk ne bo povzročal zdravstvenih težav 
(glavobol, utrujenost itd.)? Klasične žarnice imajo namreč 
zvezen spekter (kakor sonce) in temu spektru so človeški vidni 
organi prilagojeni. Ilustracijo prikazuje slika 10. 
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Slika 8: Toplogredni "podpis" 
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Naslednji "interesenti" so nekateri posamezniki, ki gradijo svojo 
poklicno kariero na področju politike oz. okoljevarstva. Veliko 
"zelenih" je profesionalcev in brez okoljskih problemov seveda 
ni moč zagotoviti ustreznega financiranja. Ena osnovnih 
dejavnosti nekaterih okoljevarstvenih organizacij je torej širjenje 
dramatičnih obvestil o stanju okolja, da si zagotovijo "plače". 
 
Če se navežemo nekoliko še na "teorijo zarote", lahko 
špekuliramo, da razred, ki odloča v družbi rabi zunanjega 
sovražnika ali avtoriteto za odvračanje pozornosti od vsakdanjih 
problemov oz. zaradi preprečevanja konfliktov znotraj družbe 
same. Včasih so bile to čarovnice in bogovi, potem drugi vladarji 
oz. narodi in verske ločine, potem komunisti oz. kapitalisti, sedaj 
pa je to pač CO2. Velikokrat nasprotujoče si in nesmiselne t.i. 
okoljevarstvene zahteve že resno ovirajo razvoj družbe. Tem bolj 
to velja, ker se pod plaščem okoljevarstva skrivajo čisto osebni 
interesi, ki z okoljevarstvom nimajo nobene zveze. 
 
Ob tem se ob silni moči okoljevarstvenikov človek vpraša 
naslednje. 
• Zakaj kmetje še vedno skoraj nekontrolirano polivajo 

hude strupe po naravi, pa se nihče ne zgane? 
• Zakaj je dovoljeno skoraj neomejeno po naravi tresti 

umetna gnojila in tako zastrupljati vodne vire? 
• Zakaj ni problem zgraditi ceste, daljnovod pa skoraj 

nemogoče? 
• Zakaj pri skrbi za zdravo okolje in zdravje ljudi ne 

financiramo zdrave prehrane namesto, da 
subvencioniramo t.i. okoljevarstvene projekte zelo 
dvomljivega učinka? 

• Zakaj vzpodbujamo govedorejo, ko pa eno govedo letno 
"odda" toliko toplogrednih plinov, kot avtomobil visokega 
razreda? 

• Zakaj načelno zagovarjamo prehod na obnovljive vire, 
realizaciji pa se okoljevarstveniki in prebivalci upirajo na 
vse načine? 

 
ZAKLJUČEK 
O opisani tematiki je moč na podlagi dostopnih virov napisati 
zelo veliko. Kot rečeno, je v teh virih moč najti argumente in 
"argumente" za skoraj vsakogaršnje prepričanje. Znanstveni 
argumenti, ki so na kratko navedeni v prispevku, so le osnovni 
gradniki sestavljanke s katero sem si zgradil svoje prepričanje, ki 
ga lahko strnem v nekaj točk. 
 
• Planet se globalno gledano ne ogreva. 
• Količina ledu se veča. 
• Klimatske spremembe so v mejah normale, rekel bi celo, 

da odstopajo v od tega v smislu, da so majhne. V 
zgodovini zemlje so bile že neprimerno hitrejše in večje 
spremembe. 

• Topla klima je bila za razvoj flore in favne ter človeške 
civilizacije vedno dobrodošla. 

• Če si zamislimo katastrofične scenarije zaradi klime, so to 
veliko prej poledenitve, kakor otoplitve. 

• Vplivi človeških izpustov CO2 na klimo so zanemarljivi. 
• Predvidevanja glede aktivnosti Sonca v prihodnjih letih 

napovedujejo znatno globalno ohladitev. 

• V primeru globalnih ohladitev 
bo visok nivo CO2 v ozračju 
potreben, da bo sploh moč 
pridelati dovolj hrane. 

• Klimatski modeli na trenutni 
stopnji so še preveč nezanesljivi, 
da bi na podlagi njihovih 
rezultatov sprejemali 
daljnosežne odločitve. 

• Skrb za preprečevanje hitrih 
klimatskih sprememb je izgovor 
za uveljavljanje ekonomskih in 
političnih interesov 
posameznikov in/ali interesnih 
skupin. 

 
Glede na odnose v mednarodni skupnosti je energetska odvisnost 
lahko zelo problematična za razvoj posameznih delov človeštva 
(Evropa uvaža več kot ½ energentov). S strateškega vidika je 
zelo smiselno zagotoviti energetsko neodvisnost. Temelj tega pa 
so v Evropi v bodoče lahko OVE in jedrske elektrarne. To je 
razumljiv razlog, ki ga lahko sprejemam, ne morem pa sprejeti 
zavajanja glede toplogrednih plinov. 
 
Za zaključek še misel, ki povzema razmišljanje. Vprašanje o 
ključni vlogi človeških izpustov CO2 pri podnebnih spremembah 
ni povezano z znanostjo, temveč je postalo manipulativen 
predmet politike. Kaj bodo dejali politični krogi čez pet let, če 
res prihaja majhna ledena doba? Bojim se, da jim je duh že ušel 
iz steklenice in ga bo težko spraviti nazaj. Le kdo jim bo potem 
še sploh kaj verjel? 
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POVZETEK 
 
V prispevku so predstavljene različne kombinacije nano-folij in 
njihova potencialna aplikacija. Pri tem je posebna pozornost 
namenjena predstavitvi fizikalno-kemijskim procesom, ki 
potekajo med samo tehnološko uporabo nano-folij. V tem 
segmentu so posebej natančno opisani tehnološki parametri, ki 
vplivajo na nastanek več-slojnih nano-strukturnih materialov. 
 
Ključne besede: nano-folije, izdelava nano-folij, uporaba nano-
folij, fizikalno-kemijske lastnosti 
 
1 UVOD 
 
Sodobni reaktivni nano-metrski večslojni materiali omogočajo 
takojšnji nizko temperaturni proces spajanja različnih materialov 
(npr. keramika-kovina, kovina-kovina). Proces temelji na 
uporabi reaktivnih večslojnih folij, ki služijo kot kontrolirani 
lokalni izvor energije. Te folije se postavljajo med kovinske 
in/ali keramične dele, ki jih je potrebno spojiti (kot npr. za 
potrebe stomatologije, zlatarstva in drugih industrijskih aplikacij, 
kjer je potrebna zapolnitev z drugim materialom). Reaktivne 
folije vsebujejo številne nano-metrske sloje iz izmenično 
nanešenih  materialov z visoko toploto mešanja, kot so 
kombinacije [Al/Ti] ali [Al/Ni] materialov. 
Na sliki 1 je prikazan primer [Al/Ti] nano folije, izdelane z 
izmenično depozicijo aluminija in titana. Vsak deponiran sloj 
deluje kot substrat za depozicijo naslednjega. [Al/Ti] nano folije 
so narejene s postopkom fizikalne depozicije - nalaganja v 
prisotnosti plazme (plasma-assisted magnetron sputtering). 
Število slojev se običajno giblje od 150 do 4000, pri čemer je 
debelina posameznega sloja v mejah od 5 do 70 nm. Pri tem je 
temperatura substrata pod 323 K, da bi ga na ta način zaščitili 
pred difuzijo in kemijskimi reakcijami med postopkom nalaganja 
atomov. 
 

 

 
Slika 1: Mikrostruktura Al/Ti nano folije: (a) SEM slika preloma 
folije; (b) ASTM slika  (atomic scanning tunneling microscopy) 
površine folije; TEM in EMD slika (electron micro-diffraction) z 
vzorcem, orientiranim (c) paralelno ali (d) navpično na snop 
elektronov. [J.-C. Gachon et al., Acta Materialia 53 (2005) 
1225–1231] 
Z vstavljanjem proste folije med dva dela, ki se spajata in z 
iniciranjem reakcije, se sprošča toplota, ki je zadostna za 
topljenje in čvrsto spajanje komponent. Na sliki 2 so tako 
prikazane fotografije, posnete pri velikih hitrostih (High speed 
photographs), ki kažejo samo-propagirano visoko temperaturno 
reakcijo v Al/Pt večslojnem tankem filmu. 
                          

 
Slika 2: Fotografije posnete pri velikih hitrostih (High speed 
photographs) prikazujejo samo-propagirano visoko 
temperaturno reakcijo v Al/Pt večslojnem tankem filmu. Svetli 
deli fotografij prikazujejo dele ne-zreagiranega večslojnega 
filma. Hitrost napredovanja fronte reakcije je 59 m/s [D.P. 
Adams, M.A. Rodriguez, C.P. Tigges, P.G. Kotula, , J. Mater. 
Res. Vol 21, No 12, 3168-3179, 2006].  

  
Uporaba reaktivnih nano-folij ne zmanjšuje samo uporabo peči 
ampak tudi preprečuje segrevanje komponent, ki se spajajo na ta 
način kot npr.: keramika in kovina, kovina in kovina, ter nekateri 
primeri drugih materialov, ki se spajajo z velikimi površinami 
brez nastajanja neugodnih napetosti, katere se tipično pojavljajo 
med hlajenjem po spajkanju v pečeh. V literaturi so znane 
naslednje kombinacije nano-slojev: Ti/B, Ni/Si, Zr/Si, Rh/Si, 
Ni/Al, Monel (7Ni:3Cu)/Al, Ti/Al, Pd/Al, Pt/Al i CuOx/Al, ki se 
koristijo v večslojnih materialih. 
Zaradi selektivne propagirane reakcijske fronte bi lahko bile 
takšne večslojne strukture primerne za različne aplikacije: z 
vključenim (I) iniciranjem vžiga, (II) s spajanjem (vezanjem), 
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(III) z novimi materiali, (IV) s pametnimi materiali, in (V) za medicinska sredstva ter različne terapije. 
 

TEHNOLOŠKI PARAMETRI 
 
Propagirana hitrost reakcijske fronte 
 
Na sliki 3 je prikazana shema prečnega prereza samo-
propagirane reakcije v večslojni foliji z označenimi smermi 
delovanja atomske in termične difuzije, ki omogoča 
vzpostavljanje reakcije. Večslojna struktura nano-folije vsebuje: 
(I) selektivno propagirano hitrost reakcijske fronte V, (II) 
reakcijo iniciacije temperature, katera se doseže z aplikacijo 
zunanje energije, in (III) količino energije, ki se doda s pomočjo 
reakcije slojev, kateri pa še niso reagirali v večslojni strukturi. 
Večslojna struktura vsebuje periodo D in konstantno hitrost 
sproščanja energije K, ter vključuje vsoto skupne širine con, ki 
so reagirale ti v periodi D (glej sliko 4). Večslojna struktura 
vsebuje selektivno propagirano hitrost reakcijske fronte V: 
 
                                          V = K(1/Dn)[1-(ti/D)] 
 
kjer je n od okrog 0.8 do 1.2 (v literaturi je privzeto, da je n=1).   
 
Kemijska reakcija med komponentami elementov v izmeničnih 
slojih, ki niso reagirali, določa energijo, ki je na voljo. Stopnja 
sproščene energije je tako direktno proporcionalna stopnji, na 
kateri atomi reagirajo s pomočjo toplotno aktiviranega procesa 
ali s pomočjo strukturno-izboljšanega mešanja. Glede na to, da 
so te reakcije toplotno aktivirane, pomeni, da čim večja je 

temperatura vzorca, večja je tudi stopnja reakcije. Prav tako je 
pomemben podatek, da število atomov v bližnjem stiku blizu 
med-spoja odreja stopnjo sproščene toplote ali proizvedene 
energije reakcije. To število je proporcionalno velikosti med-
spoja po enoti volumna oziroma obratno proporcionalen periodi 
D.                                         
Širino reakcijske cone v večslojni foliji lahko opišemo kot 
toplotno aktivirano atomsko difuzijo dveh reagiranih komponent 
A in B, s primernima ne-zreagiranima debelinama tA in tB. 
Časovno temperaturna odvisnost rasti širine ω cone je podana z 
naslednjo enačbo: 
       

                                    
 
Pri čemer je ω = tAB, ƒ = del komponente v reakcijski coni, Ď 
=povprečni med-difuzijski koeficient pa je podan kot: 
 

                                                 
 
DA in DB so koeficienti difuzije komponent A in B v reakcijski 
coni. Ta enačba določa, da je čas, potreben za mešanje in 
reakcijo v večslojni strukturi proporcionalen periodi D tj. ω. Z 
drugimi besedami, ustvarjena toplota je proporcionalna 1/D. 
Zato je mogoče s kontrolo debeline reakcijske cone vplivati na 
temperaturo oz. na ustvarjeno toploto po iniciaciji folije. 

 
              

                                        
 
Slika 3: Shematski prikaz prečnega preseka samopropagirane reakcije v večslojni foliji z označenimi smermi delovanja atomske in  termične 
difuzije, ki omogočata  vzpostavljanje reakcije [Jayaraman S, Mann AB, Reiss MR, Weihs TP, Knio OM., Combust Flame 2001;124:178]. 
 
     
                        

 
 
Slika 4: Shematski  prikaz preseka večslojnega  segmenta nano 
folije: tAB – debelina medmejne cone reakcije, tA in tB – debeline 
nereagiranih  izlitkov kovin A in B.   
[T.W. Barbee and T.P. Weihs: U.S. Pat. 5,538,795, July 23, 
1996] 
 
Energija ΔH, ki je na voljo, je podana z izrazom:        

                                       
                

                                
 
 
pri čemer je ΔHƒ toplota formiranja pri nastanku AxBy. 
 
Perioda D večslojne strukture pa je definirana kot: 

 
 
Povprečna sestava je definirana kot AxBy,  kjer je: 

 
 
nA = tANA in nB = tBNB 
NA = število atomov A po cm3, 
NB = število atomov B po cm3, 



41 
 

nA =  število atomov A po cm3 za sloj debeline tA , 
nB =  število atomov B po cm3 za sloj debeline tB. 
 
 
Na sliki 5 je prikazan primer odvisnosti toplote eksotermne 
reakcije od periode D večslojne folije  Al/Monel. 
 

 
 
Slika 5: Primer odvisnosti toplote eksotermne reakcije od 
periode D večslojne folije  Al/Monel [T.W. Barbee and T.P. 
Weihs: U.S. Pat. 5,538,795, July 23, 1996] 
 
Propagirano hitrost reakcijske fronte V lahko definiramo kot: 
 

V = K(1/D)( ΔH /ΔHƒ) 
 
ali kot: 

 
 

kjer je K konstanta hitrosti sproščanja energije. 
Na sliki 6 so podani grafi izračunanih hitrosti reakcijske fronte v 
funkciji periode D večslojnih folij za različne konstantne hitrosti 
sproščenja energije K, za dano debelino reakcijske cone tAB = 
60Å. 
 
 

 
 

Slika 6: Grafi izračunanih hitrosti reakcijske fronte v funkciji 
periode D večslojnih folij za različne konstantne hitrosti 
sproščanja energije K, za dano debelino reakcijske cone tAB = 
60Å [T.W. Barbee and T.P. Weihs: U.S. Pat. 5,538,795, July 23, 
1996] 
 
Na sliki 7 so prikazani grafi izračunanih hitrosti reakcijske fronte 
v funkciji periode D večslojnih folij za različne debeline 
reakcijske cone tAB  za dano konstanto hitrosti sproščanja 
energije K = B400 mÅ/sec.  
 

 
Slika 7: Grafi izračunanih hitrosti reakcijske fronte v funkciji 
periode D večslojnih folij za različne debeline  reakcijske cone 
tAB za dano konstantno hitrost sproščanja energije K = B400 
mÅ/sec. [T.W. Barbee and T.P. Weihs: U.S. Pat. 5,538,795, July 
23, 1996]  
 
Kontrolirano propagirana hitrost reakcijske fronte V je odvisna 
od naslednjih parametrov: 
(1) toplote formiranja, nastale z reakcijo komponent slojev, 
(2) širine reakcijske cone, formirane med sintezo, 
(3) toplotne kapacitete komponent, 
(4) vrednosti endotermnih toplotnih reakcij ali topljenj, 
(5) toplotne konduktivnosti in 
(6) med-difuzne kinetike. 
 
S primernim izborom parametrov oziroma začetnih materialov, 
kot tudi z menjanjem pogojev vodenja procesa je mogoče 
kontrolirati to hitrost. Najpogosteje je ta hitrost v mejah od 0.2 
do 200 m/sec, medtem ko je toplota formiranja okrog 10 do 200 
kJ/mol. In še nekateri primeri:  
• Za visoko energetske večslojne strukture, kot so npr. Ni Si, 
VB2 in TiB2 so vrednosti toplote formiranja v mejah od 70 do 
120 kJ/mol.  
• Za srednje energetske večslojne strukture, kot so npr. 
Monel/Al 400, NiAl, PdAl, TiSn in SnV, so vrednosti toplote 
formiranja v mejah od 45 do 70 kJ/mol. 
• Za nizko energetske večslojne strukture, kot sta npr. ZrAl in 
TiAl so vrednosti toplote formiranja v mejah od 20 do 45 
kJ/mol. 
 
Vrednosti toplote formiranja binarnih zlitin so dostopne v 
literaturi [Cohesion in Metals: Transition MetalAlloys, F.R. de 
Boer et al., Elsevier Science Publishers, 1988, pp 103-634].  
 
Verjetno najboljši primer nastanka intermetalnih spojin v obliki 
filma velja za primer interakcije Al filma in Au žice (t.j. t.i. 
žogica med spajkanjem - postopek je znan v elektroniki). Ko se 
spoj dovolj dolgo (nekaj dni) drži na 250 do 300oC, se ustvari 
porozna intermetalna faza, ki obkroža Au žogico. Ta faza ima 
sestavo AuAl2. Natančna analiza nastajanja intermetalnih faz na 
meji Al in Au filmov je podana v literaturi [S.U. Campisano et 
al., Phil.Mag. 31(1975)903]. Sloj Al je postavljen na sloj Au, 
tako imenovani nastavljen dvojni film pa se potem drži na 
primernih temperaturah. RBS spekter nastajanja AuAl2 in Au2Al 
faz na 230oC, je prikazan na sliki 8. 
 
 
 
 



42 
 

 
   
Slika 8: RBS spekter formiranja AuAl2 in Au2Al faze na 230oC 
[S.U. Campisano et al., Phil.Mag. 31(1975)903] 
 
Na osnovi analize rasti debeline intermetalnega sloja v 
odvisnosti od časa  je bila za fazi AuAl2 in Au2Al narejena 
Arrheniusova odvisnost kinetike nastajanja AuAl2 in Au2Al faz 
na različnih temperaturah (slika 9, slika 10). 
              
 
                        

 
 
 
Slika 9: Rast debeline  intermetalnega sloja s kvadratnim 
korenom časa za AuAl2 in Au2Al za različne temperature [S.U. 
Campisano et al., Phil.Mag. 31(1975)903] 
 

 
 
Slika 10:  Arrheniusova odvisnost kinetike formiranja AuAl2 in 
Au2Al faz [S.U. Campisano et al., Phil.Mag. 31(1975)903] 
 
 
Prav tako je zanimivo primerjati shemo formiranja mogočih 
združitev folij v paru tankih filmov Al in Au, slika 11 in jo 
primerjati s faznim diagramom na sliki 12. 
 

      
                             

 
 
 
Slika 11: Shematski prikaz formiranja mogočih združevanj v 
paru tankih slojev  Al in Au. Skrajne faze so odvisne od odnosa 
dAl>dAu tj. dAu>dAl   [S.U. Campisano et al., Phil.Mag. 
31(1975)903] 

 
 
 
Slika 12: Al-Au fazni diagram 
 
 
V literaturnem viru [A. Karpel et al., J Mater Sci (2007) 
42:2334–2346] je podana detajlna analiza mikrostrukturnih 
sprememb za sistem Al podloga – Al žogica, kjer je navedeno, 
da se najprej formira prosta Au žogica na koncu žice z uporabo 
električne iskre (slika 13). 

 
 

 
 

 
Slika 13: (a) formiranje Au žogice na kraju žice; (b) SEM 
(Secondary electron) mikrofotografija  formirane Au žogice 
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Nato se Au žogica prisloni na Al podlogo na 175oC in na tej 
temperaturi izotermalno žari: 30 min, 2 h, 24 h in 100h (slika 

14). 

 

 
 

 
Slika  14: SEM mikro-fotografije prečnega preseka vzorcev, ki so bili žarjeni na 175oC (a) 30 min, (b) 2 h, (c) 24 h i (d) 100 h 
 
Eden od resnejših problemov pri nastajanju intermetalnih spojin 
je sprememba v prostornini, saj moramo pri tem še posebej 
upoštevati gostoto in faktor atomskega zloga za posamezen čisti 
element oz. fazo (glej tabelo 1). Situacija je še posebej otežena, 

ko pride do povečanja temperature oziroma do topljenja, kar 
seveda dodatno povečuje prostornino spoja. 
 
Tabela 1: Gostote in A.P.F. (faktor atomskega pakiranja atoma) 
Al, Au in intermetalnih spojin 

 

 
 

Citirani avtorji [A. Karpel et al., J Mater Sci (2007) 42:2334–2346] so tudi numerično določili koeficiente difuzije Au v Al v trdem stanju. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

STROJNO PREVAJANJE - KAJ JE TO IN KAKO DELUJE 
pom. akad. dr. Mirjam Sepesy Maučec, Darinka Verdonik 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
 
 
 

Povzetek 
V članku predstavljamo strojno prevajanje, ki je postalo v 
zadnjih letih tudi komercialno zanimivo. Čeprav je bilo v študije 
strojnega prevajanja vloženega že veliko raziskovalnega napora 
po vsem svetu, danes še vedno nimamo dobrega programa za 
prevajanje. Zakaj? V nadaljevanju članka bomo skušali 
izpostaviti probleme, s katerimi se srečujemo raziskovalci 
strojnega prevajanja. Predstavljeni so tudi različni pristopi 
strojnega prevajanja. 
 
1. Uvod 
 
Raziskovalcu strojnega prevajanja ni nikoli dolgčas. Strojno 
prevajanje lahko poskrbi za veliko zabave in žal v očeh nekaterih 
tudi za slabši ugled tega področja.  
 
Naravni razvoj jezika, ki se je in se še odvija skozi stoletja, 
postavlja pred nas zelo težko nalogo. Jezik je čudovita pridobitev 
naše civilizacije. Samo ljudje smo ga sposobni uporabljati v vsej 
njegovi barvitosti, a žal še danes ne vemo čisto natančno kako. 
Tudi tujega jezika se nekako naučimo. A kako tvorimo prevode? 
Razmišljamo v maternem jeziku, ko govorimo v tujem? Če tuji 

jezik dovolj dobro obvladamo, verjetno ne. Kako pa to počnejo 
profesionalni prevajalci? Jih bo v prihodnosti nadomestil stroj? 
Izkušnje kažejo, da še dolgo ne.  
 
Nič čudnega ni, če stroj kot rezultat prevoda tvori popoln 
nesmisel, saj stroj ne zna razmišljati. Zelo znana nesmiselna 
prevoda, ki sta nastala pri prevajanju iz izvornega v ciljni jezik 
in nazaj sta: "The spirit is willing, but the flesh is weak" je npr. 
eden od sistemov prevedel v ruščino in nazaj: "The vodka is 
good, but the steak is lousy". Stavek "Out of sight, out of mind" 
pa je postal "Invisible idiot".  Ko je konec septembra tega leta 
Google uvedel prevajalnik za slovenski jezik, sta bila najprej 
odkrita dva politično obarvana spodrsljaja. Stavek "Janša je 
najboljši" prevede v "Sanader is the best", stavek "Pahor je 
zmagal na volitvah v Sloveniji” pa prevede v "Pahor has won 
the election in Croatia". Kako je to možno? Google-ov 
prevajalnik je statistični prevajalnik, ki se uči iz primerov. In 
verjetno so bili primeri dovolj “nerodni”,  da je prišlo do 
omenjenih prevodov. 
 
Strojno prevajanje ni odlično in rezultatov ne bo nikoli moč 
primerjati s človeškim prevajanjem. Lahko pa pride zelo prav, še 
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posebej ko se srečamo s povsem nepoznanim jezikom in 
potrebujemo hitri prevod. Strojno prevajanje vidimo danes 
predvsem kot prevajalski pripomoček. 
 
 
2. Pristopi strojnega prevajanja 
 
Obstaja več različnih pristopov k strojnemu prevajanju [2], ki 
skušajo kar najbolje reševati  probleme različnih jezikov, 
vendar absolutnega zmagovalca med njimi ni.  
 
Direktni prevajalniki so bili prvi in najpreprostejši postopek 
strojnega prevajanja, pri katerem je program stavek vhodnega 
jezika v določen ciljni jezik prevajal besedo za besedo s 
pomočjo elektronskega slovarja. Ti prevodi so dali grob obris 
vsebine vhodnega stavka, a so bili daleč od pravega prevoda.  
 
Sistemi, temelječi na prenosu slovnice, rešujejo predvsem 
razlike v skladnji. Takšni sistemi najprej razčlenijo vhodni 
stavek in ga predstavijo v obliki skladenjskega drevesa, nato 
preuredijo osnovne gradnike in na koncu prevedejo posamezne 
besede. Snovalci morajo pri tem zelo dobro poznati vhodni in 
izhodni jezik, saj je definiranje pravil za prenos zelo zahtevno.  
 
Strojno prevajanje na osnovi interlingve je relativno specifično, 
saj najprej prevede vhodno besedilo v nejezično obliko, ki je 
neodvisna od konkretnega jezika. V naslednjem koraku se takšna 
oblika besedila prevede v ciljni jezik. Prvi sistemi prevajanja na 
osnovi interlingve so bili zgrajeni pred dobrimi štiridesetimi leti 
v Združenih državah Amerike. Pomemben razvoj pa so doživeli 
tudi na Japonskem. 
 
Ideja kontroliranega jezika je mnogo bolj realna kot 
interlingva. Pri tem postopku definiramo podmnožico jezika, 
kjer ima beseda natanko določen pomen in kjer so 
komplicirane jezikovne tvorbe prepovedane. Šele v naslednjem 
koraku uporabimo ali prenos slovnice ali interlingvo. Prevodi, 
ki jih dobimo na ta način, so boljši in jim lahko bolj zaupamo. 
Res pa je, da smo jezik omejili in mu odvzeli čar jezikovne 
barvitosti.  
 
Sedaj pa pozabimo jezikoslovno znanje in logiko ter poglejmo 
prakso. Kako prevaja človek? Ali slovnično analizira stavek? 
Išče logične relacije med besedami? Veliko bolj verjetna je 
teorija, da človek stavek razbije v manjše dele, prevede 
posamezne dele in jih poveže v celoto. Pristop, ki izhaja iz 
takšnega razmišljanja, se imenuje prevajanje iz primerov. Zanj 
potrebujemo obsežen korpus prevodov, tj. elektronsko zbirko 
besedil in njihovih prevodov, obseg pa se meri v 10 ali 100 
milijonih besed. Pri prevajanju stavek razbijemo v manjše 
enote, poiščemo prevode teh enot v korpusu in prevode 
zlepimo v stavek v izhodnem jeziku. Ker se seveda ne ujema 
vse tako enostavno, kot tukaj pišemo, tvorimo običajno več 
prevodov vhodnega stavka in nato izberemo najboljšega. 
Uspešnost pri tej metodi je zelo odvisna od obsega korpusa in 
njegove ustreznosti, za prevajalni algoritem pa je ključnega 
pomena hevristika ujemanja, ki išče podobne stavčne odseke.  
 
Nekoliko podoben pristopu prevajanja iz primerov je statistični 
pristop, ki danes največ obeta [1, 3, 4]. Pri tem postopku 
iščemo najbolj verjetni prevod vhodnega stavka. Verjetnosti 
prevodov se program nauči iz korpusa besedil s prevodi, ki 
vsebuje kazalke, kateri stavek v drugem jeziku je prevod 
katerega stavka v prvem jeziku. Učenje programa je iteracijski 
postopek, v katerem skušamo poravnati besede v stavkih 
dvojezičnega korpusa, kar pomeni, da vsaki besedi v stavku 
poiščemo ustrezno besedo v prevodu. Pri tem je treba 
upoštevati, da se neka beseda lahko prevede v več besed ali 
nasprotno, nima prevoda (I must go. prevedemo v Moram iti. 

Osebni zaimek I nima prevoda.). Še bolj uspešni bomo, če 
bomo namesto besed poravnavali besedne zveze – fraze. Tako 
dobimo t. i. prevajalni model. V prevajalniku pa uporabimo 
tudi t. i. jezikovni model, ki oceni, kakšna je verjetnost, da se 
prevedeni stavek pojavi v jeziku. Oba modela, prevajalnega in 
jezikovnega, uporabimo v postopku iskanja najbolj verjetnega 
prevoda vhodnega stavka. Iskalni algoritem mora upoštevati, 
da se besedni red v prevodu v večini primerov ne ujema z 
besednim redom v vhodnem stavku.  
 
Danes je večina besedil na voljo v elektronski obliki, tudi 
prevodov [5]. Zato se je statistični pristop izkazal kot najbolj 
obetaven. Je enostavno uporaben in učinkovit, še posebej v 
kombinaciji z drugimi metodami, pri čemer govorimo o 
hibridnih postopkih. Prednost statističnega prevajalnika je tudi 
ta, da je uporaben za poljuben jezikovni par, brez posebnega 
prilagajanja. Res pa je tudi, da je za pare »zelo različnih«  
jezikov (ki pripadajo različnim jezikovnim skupinam) manj 
učinkovit, kot v primeru podobnih jezikov  (npr. slovenščina – 
hrvaščina). 
 
 
3. Prevajalniki doma in v tujini 
 
V slovenskem prostoru poznamo naslednje prevajalnike: 
• Presis – Presis prevaja iz angleščine v slovenščino ali 

obratno. Razvilo ga je podjetje Amebis iz Kamnika. 
Demonstracijsko verzijo lahko preskusite na 
http://presis.amebis.si/prevajanje.  

• Menola – Na strežniku primorske Pedagoške fakultete 
Koper najdete prevajalnik Menola 
(http://www.pef.upr.si/menola/), ki deluje prav tako za 
jezikovni par slovenščina – angleščina ter za para 
slovenščina – srbščina in slovenščina – češčina. Ker gre 
za akademsko sfero, je prevajalnik seveda bolj 
eksperimentalne narave. 

• Babilon – Sistem strojnega simultanega prevajanja 
govora Babilon (http://www.dsplab.uni-
mb.si/Dsplab/Slo/Projects_slo_demo.php) je raziskovalni 
produkt in je bil razvit na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko v Mariboru. Deluje za dve 
omejeni situaciji: orientacijo v mestu (informacije o pravi 
poti) in za naročanje jedi v restavraciji. Podpira jezikovna 
para slovenščina – angleščina in slovenščina – nemščina 
v obe smeri. 

• VoiceTran – Že nekaj časa slovenska projektna skupina 
napoveduje sistem za prevajanje govora VoiceTRAN 
(http://www.voicetran.org), predvidoma za jezikovni par 
slovenščina – angleščina. Iz objav pa ni razvidno, kako 
daleč je razvit. Na njegovo demonstracijo tako še 
čakamo. 
 

Tujih prevajalnikov je veliko in nekateri podpirajo tudi 
slovenski jezik. Seznam najdemo npr. preko spletnih straneh 
Evropskega združenja za strojno prevajanje na 
http://www.hutchinsweb.me.uk/Compendium.htm. Omenimo 
le danes vsem znani Google Translate (slika 1), ki smo ga ob 
nastajanju tega članka poučili kaj pomeni kratica PAZU. 
 
 
4 Zaključek 
 
Izzivov strojnega prevajanja brez dvoma še dolgo ne bo konec. 
Razveseljivo je pa dejstvo, da ko se danes srečamo z besedilom 
v nam nepoznanem jeziku, nimamo zavezanih rok. Sistemi 
strojnega prevajanja so nam lahko v pomoč, da razvozlamo 
pomen besedila. 
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Slika 1:  Google Translate 
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NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA POKRAJINE OB REKI MURI 
 

pom. akad. dr. Boštjana Žajdela,  
Regionalna razvojna agencija Mura, Murska Sobota 

 
 
Naša največja pomurska reka Mura izvira v Avstriji, v osrčju 
nacionalnega parka Hohe Tauern na višini 1898 metrov in se do 
Pomurja spusti za približno 1700 metrov. Od izvira do sotočja z 
Dravo pri kraju Legradu v Podravini je dolga 444 kilometrov, od 
česar je preteče po Avstriji 295 km ter v Sloveniji 95 km. Do 
Petanjcev je reka Mura v dolžini 34 km mejna reka med Avstrijo 
in Slovenijo, ter od Gibine navzdol, kjer prav tako 34 km ločuje 
Slovenijo in Hrvaško. 
Reka Mura je bila že v zgodovini pomembna reka za ljudi ob 
njej, kakor tudi za širšo okolico. Brez dvoma daje življenje 
celotnemu Pomurju, še posebej mrtvicam, prodiščem, rastlinam 
in živalim, ki živijo v poplavnem gozdu, kakor tudi vsem drugim 
živim bitjem v okolici in širše. V zgodovini je imela ločilno, 
istočasno pa povezovalno vlogo, saj sta bila kar nekaj časa oba 
bregova ločena, vendar so bile povezave tako močne, da se je 
leta 1919 Prekmurje priključilo takratni Kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Od takrat se prleški in prekmurski del 
ozemlja ob reki Muri združuje v Pomurje. In tako Prekmurci kot 
Prleki smo navezani na reko Muro, ker nas povezuje in nam daje 
življenje. Vedno znova nas preseneča s prekomernimi, spet 
drugič premajhnimi količinami vode. Ob pregledu zgodovinskih 
kart ozemlja ob reki Muri, kar hitro ugotovimo, da smo s svojim 
ravnanjem precej spremenili krajino, ko smo izvajali posege na 
območju reke Mure in jo hoteli čim bolj ujeti, ter jo speljati v 
strugo. Tako je danes reka Mura v večjem delu toka po našem 
ozemlju zajeta v ravno strugo z zelo malo ohranjenimi rečnimi 
meandri in rokavi. 
 

 
Fotografija 1 : Reka Mura iz zraka 

 
 
Zato danes izvajamo ukrepe, s katerimi se bodo na reki Muri 
povečale možnosti za razvoj bolj naravnega in sproščenega toka 
vode ter oblikovanju prodišč. Zavedati se moramo, da so 
območja ob reki Muri zmeraj poplavljala in da so naši predniki 
zmeraj vedeli živeti s temi naravnimi pojavi. In prav ti poplavni 
gozdovi ob reki Muri, dajejo življenje pomembnim živalskim in 
rastlinskim vrstam.  
 
Del ohranja življenja reke Mure je zajetega tudi v projektu 
Biomura (Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji), ki ima 
kot množica drugih poimenovanj tudi v izhodišče v naši največji 
pomurski reki. Petletni projekt Biomura, smo pričeli izvajati v 
oktobru 2006 na 15.2 km2 velikem poplavnem območju reke 
Mure med visokovodnimi nasipi med vasmi Bunčani - Veržej - 
Krapje - Melinci - Ižakovci - Dokležovje - Bakovci in na reki 
Muri v dolžini 8.3 km.  
Projekt, ki je vreden 1,98 milijona evrov, finančno podpirata 
Evropska komisija v okviru programa Life Nature  (49 %) in 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (34 %). 
Nosilec projekta Biomura je Inštitut za vode Republike 
Slovenije, ki projekt financira z 11 % vrednosti projekta, 

preostalih 6 % sredstev sofinancirajo projektni partnerji: 
Regionalna razvojna agencija Mura, Prleška razvojna agencija, 
Mura vodnogospodarsko podjetje, Inženiring za vode, Zavod 
republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za proučevanje 
ptic in varstvo narave in World wide fund for nature Austria. 
Namen projekta je varstvo habitatnih tipov in vrst iz seznama 
habitatne in ptičje direktive, na kar bo vplival dvig nivoja 
podzemne vode in intenzivnejši hidrodinamični procesi v rečnem 
prostoru. Izvajajo se ukrepi in akcije, s katerimi se bodo 
vzpostavili boljši ekološki dejavniki za delovanje mokrišč in 
vzdrževanje habitatne strukture območja. Glavna struga se bo 
povezala s stranskimi rokavi, vzpostavili se bodo pogoji, da bo 
možen vtok vode v stranske rokave tudi pri povprečnih in nižjih 
pretokih, ter tako povečali pogostost pretokov v rokavih in 
podaljšali zadrževanje vode v poplavnem prostoru. Ohranjanje 
nižinskega poplavnega gozdova, starih rečnih rokavov in mrtvic, 
rečnih otokov, prodišč in erozijskih območij v strugi bo vplivalo 
na večjo biodiverziteto sveta ob reki Muri. 
 
Projektu Biomura ima 3 ciljne habitatne tipe iz seznama 
Habitatne direktive in en ciljni gozdni habitatni tip (obrežni 
hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi), za katerega ni bilo 
opredeljeno območje pSCI Mura. Ciljni gozdni tip iz seznama 
Habitatne direktive predstavlja obrežna vrbovja, jelševja in 
jesenovja. Ciljna negozdna tipa iz seznama Habitatne direktive 
sta 2 in sicer nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne 
združbe z visokim steblikovanjem ter vodotoki v nižinskem in 
montanskem pasu z vodno vegetacijo.  
Iz seznama Habitatne direktive je v projektu Biomura 8 ciljnih 
vrst in sicer 1 vrsta metulja (črtasti medvedek), 1 vrsta kačjega 
pastirja (kačji potočnik) in 1 vrsta dvoživke (nižinski urh), ter 5 
vrst rib (činklja, pezdirk, smrkež, velika senčica in bolen). 
Koristi od projekta Biomura bi naj imeli še: 1 vrsta ribe, 2 vrsti 
kačjih pastirjev, 3 vrste plazilcev, in 5 vrst dvoživk. 
Iz seznama Ptičje direktive, je v projektu Biomura 10 ciljnih vrst 
in sicer 8 selivk (bela štorklja, belovrati muhar, čapljica, črna 
štorklja, grahasta tukalica, mala tukalica, pisana penica in 
sršenar) in 2 stalnici (vodomec in srednji detelj). Predlagane 
aktivnosti projekta Biomura bi naj koristile še dvema 
gnezdilkama in 12 selivkam, ki tukaj prezimujejo. 
Hkrati potekajo različne akcije osveščanja, obveščanja in 
promocije projekta Biomura in varstva narave ter Natura 2000 
območij. Do sedaj je izšlo 5 številk časopisa Biomura in 
zgibanka Biomura. Med rezultati projekta je tudi spletna stran 
www.biomura.si, ki predstavlja projekt Biomura, Naturo 2000 
ter aktualne dogodke povezane z reko Muro. Izpeljali smo 1. 
regionalno delavnico, katere namen je bil, da se predstavi projekt 
Biomura ter pridobijo podpora in pobude udeležencev. Ob koncu 
projekta se bo izvedla 2. regionalna delavnica s predstavitvijo 
rezultatov projekta Biomura. Izvedla se je tudi že 1 lokalna 
delavnica, sicer so v načrtu, da se izvajajo 1x letno. Posneli smo 
že veliko gradiva za film, ki ga ob posebnih priložnostih tudi že 
pokažemo širši javnosti. Promocijski center je postavljen na 
sedežu Regionalne razvojne agencije Mura in predstavlja celotno 
projektno območje projekta Biomura. Prav tako so predstavljene 
vse živalske vrste in habitati, ki so na tem območju zaščiteni po 
Naturi 2000 in so ciljne vrste projekta. Tako imajo obiskovalci 
RRA Mure možnost spoznati projekt Biomura preko panojev, 
filma, ki se predvaja in od projektnih sodelavcev. Del regijskega 
promocijskega centra projekta Biomura smo postavili tudi v 
Ižakovce na Otok ljubezni, ki spada v projektno območje. V 
bližini Brežne hiše obiskovalce pozdravi informacijska tabla o 
projektu Biomura. V Brežni hiši pa so predstavljene tudi vse 
ciljne živalske vrste in habitati projekta Biomura. Konec oktobra 
se je vzpostavil informacijski center na Moti. Rečni prostor 
Mure si bomo lahko ogledovali preko nove sprehajalne poti, ki 
se bo navezala na obstoječo učno pot pri Veržeju. Vse te različne 
akcije osveščanja, obveščanja in promocije prispevajo k temu, da 
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je projekt Biomura, Natura 2000 skupaj z naravnimi vrednotami 
reke Mure bolj prepoznan v okolju ob sami reki, kakor tudi v 
širšem okolju. 
 

 
Fotografija 2: Pokrajina ob reki Muri 

 
Vpliv človeka na naravo pa ni opazen samo ob reki Muri, ampak 
se prenaša tudi na preostalo območje Pomurja. Tako smo s 
posegi v naravo »za svoje dobro«, z intenzivnim kmetovanjem in 
z drugi posegi pozabili na biodiverziteto v večjem delu Pomurja. 
Da bi se ohranile živalske in rastlinske vrste ter habitati, ki so 
redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi vplivov človeka, 
spada tudi območje ob reki Muri v evropsko omrežje posebnih 
varstvenih območij, imenovano Natura 2000. Ob reki Muri je 30 
vrst ptic, za katere je opredeljeno posebno območje varstva 
(SPA) na podlagi direktive o pticah, 21 živalskih vrst in 8 
habitatnih tipov, za katere je opredeljeno posebno ohranitveno 
območje (pSCI), na podlagi direktive o habitatih. 
Tudi v preostalem delu Pomurja imamo območja Natura 2000, ki 
so opredeljena kot posebna ohranitvena območja (pSCI): 
Goričko, Kapelske Gorice, Grabonoš, Stanetinski potok in 
Kupetinski potok, ter posebna območja varstva (SPA): Goričko. 

 
Fotografija 3 : Zimska idila reke Mure pri Babičevem mlinu v 

Veržeju  
 
Tudi projekt TransEcoNet (Transnational Ecological Networks 
in Central Europe) bo skozi promocijske dejavnosti med drugim 
ozaveščal in informiral o vrednotah okolja ob reki Muri, ter o 
naravni in kulturni dediščini Pomurja.  Z izvajanjem 3 letnega 
projekta smo pričeli januarja 2009. Vrednost projekta je 2,9 
milijona evrov in ga financira v višini 85 % evropska unija v 
okviru programa Srednja Evropa, preostalih 15 % vrednosti 
sofinancirajo projektni partnerji. Vodilni partner na projektu je 

Tehniška univerza iz Dresdena iz Nemčije. Na projektu je 16 
partnerskih inštitucij od tega smo 3 slovenski partnerji: 
Regionalna razvojna agencija Mura, Univerza v Novi Gorici in 
Geodetski inštitut Slovenije. Pridruženih partnerjev je 22 in prav 
tako 3 slovenski: Krajinski park Goričko, Univerza v Ljubljani 
in Kozjanski park. 
Projektno območje obsega 4 mednarodne projektne regije: 
severna, dve osrednji in južna regija. Severna projektna regija 
leži čist na severu srednje Evrope in poteka med Nemčijo, Češko 
in Poljsko. Osrednja projektna regija 1 poteka na ozemlju med 
Madžarsko, Avstrijo in Slovaško. Osrednja projektna regija 2 
poteka na ozemlju med Češko, Slovaško, Poljsko in Avstrijo. 
Južna projektna regija poteka po Slovenskem ozemlju, Avstriji, 
Madžarski in Hrvaški.  Južni del projektnega območja ima dve 
ciljni območji: Pomurje in Park Kozjansko. V Pomurju smo 
osredotočeni na reko Muro in Krajinski park Goričko, ter 
podrobno raziskujemo tudi vmesno projektno območje med reko 
Muro in Krajinskim parkom Goričko, kakor tudi celotno 
Pomurje. 
Akcije projekta TransEcoNet lahko razdelimo na 4 
pomembnejša področja: ekotopologija, zgodovina, ekologija ter 
strategija. Ekotopologija obsega določanje in analizo ter pregled 
položaja, primanjkljaja in možnosti mednarodne ekološke mreže 
v Srednji Evropi. Zgodovina temeljil na osnovi prostorskih 
informacij o zgodovini in na sodobnih vzorcih pokrajine s 
strateškimi funkcijami za ekološko ocenitev zavarovanih 
vrednot. Z razvojem ekološke mreže v Srednji Evropi bomo 
namenili posebni poudarek promociji ekoloških vrednot in 
biodiverzitete. Izvajale se bodo aktivnosti promocije in prenosa 
rezultatov lokalnemu prebivalstvu v pokrajinah, s poudarkom na 
dvigu zavesti in spodbujanju vzgoje skozi ekološko mrežo 
Srednje Evrope. Sklenjene bodo nove razsežnosti na mednarodni 
vzajemnosti za varovanje in ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine.  
Tako bo projekt TransEcoNet s svojimi akcijami na področju 
biodiverzitete, zgodovine, ekologije in ekoloških mrež prispeval 
k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. O načinu rabe 
krajine skozi zgodovino nam pričajo ohranjeni viri, kakor tudi 
naše babice in dedki, pa tudi miti in legende. Veliko tega je že 
zbranega, vedno znova pa odkrijemo kaj novega, kar bo morda 
ravno s projektom TransEcoNet zapisano med naravno ali 
kulturno dediščino Pomurja. Zato zbiramo stare slike, 
fotografije, razglednice, ki prikazujejo ljudske običaje, orodja, 
prevozna sredstva ipd. iz sveta ob reki Muri. Tudi iz legend, 
mitov in pripovedi starejši ljudi o življenju, opravilih, ter 
običajih nekoč, je moč razbrati zapise naravne in kulturne 
dediščine. Zato k sodelovanju vabim vse, ki vam ni mar za 
krajino ob reki Muri, da z vašim znanjem in ohranjenimi 
zgodovinskimi viri pomagate, da se na njih ne bi pozabilo v tem 
prehitrem tempu življenja.  
 
Zavedati se moramo, da reka Mura že iz zgodovine daje poseben 
pomen Pomurju. Z oživljanjem starih rečnih rokavov, se še bolj 
razlije med Prleke in Prekmurce in se spet združi ob reki Muri. Z 
ohranjanjem naravne in kulturne dediščine bomo poskrbeli, da 
bodo tudi naši zanamci lahko uživali v teh vrednotah. Zato naj 
tudi v bodoče ostane območje ob reki Muri povezava med 
naravo, ljudmi, ter eno z drugim, saj nam daje imeniten prostor 
za sproščanje in druženje in s tem marsikatero nepozabno 
doživetje. 
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ZNAČILNOSTI GOZDOV OB REKI MURI 
 

pom. akad. dr. Andraž Čarni12, Petra Košir13, Aleksander Marinšek14, Andrej Paušič1, Urban Šilc1 
1Biološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana; 

 2Univerza v Novi Gorici, 3Univerza na Primorskem, 4Višja šola za gozdarstvo in lovstvo, Postojna. 
 

 
Povzetek 
 
V delu obravnavamo obrečne gozdove ob reki Muri. Gozdove 
smo vzorčili med strugo reke Mure in poljedelskimi površinami 
na aluvialni terasi. Terenske analize smo izvedli v skladu s 
standardno srednjeevropsko metodo. Nato smo izračunali 
oddaljenost vzorčnih ploskev od reke Mure in njenih pritokov ter 
izračunali vpliv teh parametrov na gozdno vegetacijo in lastnosti 
rastlin, ki se v njih pojavljajo. Ugotovili smo, da je za 
pojavljanje različnih gozdov najpomembnejša oddaljenost 
popisnih ploskev od najbližjega vodnega telesa, medtem ko je za 
pojavljanje tujerodnih rastlin najpomembnejša oddaljenost od 
glavne struge reke Mure. 
 
 
Opis in naravovarstvena problematika poplavnih gozdov ob 
reki Muri 
 
V prispevku obravnavamo poplavne gozdove ob reki Muri, ki so 
pod vplivom padavinske in rečne (poplavne) vode. Gradijo jih 
drevesne vrste, ki jih imenujemo higrofiti in so prilagojene 
velikim količinam vode v tleh. To so predvsem bela vrba (Salix 
alba), ostrolistni jesen (Fraxinus angustifolia), črna jelša (Alnus 
glutinosa), dolgopecljati brest (Ulmus laevis), črni topol 
(Populus nigra) in na višje ležečih rastiščih tudi dob (Quercus 
robur). 
 
Poplavna območja so nizko ležeča, pogosto poplavljena območja 
na obrežju tekočih in stoječih voda, na rečnih otokih in nanosih. 
Običajno jih najdemo v neposredni bližini vodotokov in so 
odvisna od mikroreliefa in oddaljenosti od reke. V večji 
oddaljenosti od vodotokov pogosto najdemo močvirja: to so 
najnižji deli obrečnega dela, kjer se voda zadržuje preko celega 
leta. S takšnimi površinami, kjer prevladujeta črna jelša (Alnus 
glutinosa) in ostroplodni jesen (Fraxinus angustifolia) in jih 
najdemo predvsem v Črnem in Polanskem logu se v tokratnem 
prispevku ne bomo posebej ukvarjali. 
 
Še donedavno smo poplavna in močvirna območja obravnavali 
kota »malo uporabne« površine. Tako je družba vlagala velike 
napore in sredstva, da bi te površine osušili. Tako je bila zadnja 
melioracija na območju reke Mure sredi osemdesetih let. Seveda 
pa so pri teh naporih prednjačile bogatejše in razvitejše države in 
bile pri tem početju zelo uspešne, tako, da danes vlagajo velika 
sredstva za obnovitev obrečnih gozdov. Poleg melioracij pa te 
gozdove ogroža tudi kmetijsko in industrijsko onesnaževanje. 
 
Vzporedno z uničevanjem gozdov pa se je razvijala zavest o 
veliki ekološki vrednosti teh območij, katerih pomen daleč 
presega njihovo dejansko površino. Tako na primer od 400 vrst 
ptic, kolikor jih živi v Evropi, jih 170 živi v vlažnih in močvirnih 
habitatih. Prav tako na teh območjih najdemo številne redke in 
ogrožene rastlinske in živalske vrste (npr. močvirska logarica 
(Fritillaria meleagris), drobnocvetna torilnica (Omphalodes 
scorpioides) in številne druge). Prav tako pa imajo gozdovi 
veliko vlogo pri kroženju vode v naravi, so naravni vodni 
zbiralnik in zadrževalnik ter tako tudi preprečujejo poplave, 
vplivajo na okoliško mikroklimo, čistijo vodo, so vir dobrin (les, 
ribe itd.), imajo estetsko funkcijo in podobno. (Čarni et al. 2004; 
Vukelić & Baričević 2004, Vukelić 2005) 
 
Ravno zaradi tega je bila leta 1971 podpisana mednarodna 
konvencija v mestu Ramsar, ki predstavlja medvladni sporazum 
in zagotavlja mednarodno sodelovanje pri ohranjanju mokrišč, 
njihovih funkcij in biotske raznovrstnosti.  
 

Kaj je mokrišče? – To je območje, ki je redno poplavljeno s 
površinsko ali podzemsko vodo in omogoča razširjenost rastlin 
in živali, ki za rast, razvoj in razmnoževanje potrebuje vlažno ali 
občasno vlažno okolje. 
 
Tako lahko med mokrišča uvrstimo tudi območje ob reki Muri, 
saj med mokrišča lahko poleg močvirij, barij štejemo tudi 
poplavna območja rek, rečne mrtvice, izlive rek, kraška polja, 
poplavne gozdove, in številne druge habitate (Anon. 2009). 
Mokrišča zavzemajo že manj kot 5 % površine Slovenije. 
 
Dosedanje raziskave so pokazale, da se neposredno ob reki Muri 
razvijajo gozdovi bele vrbe (Salicetum albae), nekoliko više 
gozdovi pecljatega bresta in ozkolistnega jesena (Fraxino-
Ulmetum laevis), na najvišjih rastiščih pa se pojavljajo gozdovi 
doba in košeničice (Genisto-Quercetum). Više na aluvialni 
terasi, že zunaj vpliva poplavne vode, pa se razvijejo gozdovi 
gabra in čremse (Pruno padi-Carpinetum). (Čarni et al. 2008a, 
Čarni et al. 2008b) 
 
Metode 
 
Na terenu smo vzorčili vegetacijo s standardno metodo za 
preučevanje vegetacije (Braun-Blanquet 1964). V gozdovih smo 
poiskali homogene ploskve in popisali njihov floristični inventar 
ter, v skladu s predpisano metodologijo, ocenili pokrovnost 
posameznih rastlinskih vrst po predpisani skali:  r – en ali le 
nekaj primerkov rastline, + – zelo redka rastlina, pokriva manj 
kot 5% površine popisne ploskve, 1 – vrsta je pogosta, vendar z 
majhno pokrovnostjo, ali pa je bolj redka z večjo pokrovnostjo, 
pokriva manj kot 5 % površine, 2 – vrsta je zelo pogosta in lahko 
pokriva manj kot 5 % površine, sicer med 5 in 25 %, 3 – vrsta 
pokriva med 25 in 50 % površine, 4 – vrsta pokriva med 51 in 75 
% površine, 5 – vrsta pokriva med 76 in 100% površine. Ker je 
skala za oceno pokrovnosti intervalna, smo jo pretvorili, tako je 
skala postala ratio skala, kar nam omogoča opravljati računske 
operacije s temi podatki (van der Maarel 1974). 
 
Lastnosti rastlinskih vrst smo črpali iz podatkovne baze 
BIOLFLor (Klotz et al. 2002), razdalje med vzorčnimi 
ploskvami in vodnimi telesi smo izračunali s programom ArcGis 
(Anon. 2006), numerične izračune smo opravili s programom 
CANOCO (Ter Braak & Šmilauer 2002). 
 
Najprej smo opravili analizo dolžine gradienta s pomočjo DCA 
(Detrended Correspondence Analysis) in ugotovili, da je 
gradient kratek in zato uporabili RDA (Redundancy Analysis). 
Pomen posameznih merjenih dejavnikov smo testirali z Monte 
Carlo permutacijskim testom.  
 
Rezultati in diskusija 
 
Na podlagi analiz smo ugotovili, da je za razvoj vegetacije ob 
reki Muri bolj pomembna oddaljenost od pritokov in vodnih 
teles, kot neposredna oddaljenost od samega toka reke Mure. 
Oddaljenost od reke Mure je pomembna predvsem za pojavljanje 
združbe doba in košeničice, ki jo najdemo na najvišje ležečih 
rastiščih, medtem ko oddaljenost od glavnega toka reke nima 
velikega vpliva na razporejenost vegetacije, katere uspevanje je 
vezano na vlažne habitate v neposredni bližini vode; kot so to 
gozdovi bele vrbe in gozdovi ostrolistnega jesena in 
dolgopecljatega bresta. Za te gozdove pa je oddaljenost od 
najbližjih vodnih teles, kot so pritoki reke Mure in različne 
mlake, bistvena. 
 
Analize posameznih rastlinskih vrst so pokazale, da je največ 
tujerodnih vrst – neofitov (npr. amerikanski javor (Acer 
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negundo), japonski dresnik (Fallopia japonica) itd.) v gozdovih, 
ki so neposredno ob reki Muri, saj predstavlja vodni tok reke 
Mure glavni vektor za širjenje teh rastlin. Ugotovili smo tudi, da 
se največ enoletnih zelnatih rastlin (terofitov), ki preživijo zimo 
v obliki semen, pojavlja najdlje od vodnih teles, saj semena v 
vlažnem okolju prej propadejo, hkrati pa odloženi mulj po 
poplavah prekrije površino tal in otežuje njihovo kalitev. 
 
Reference 
 
Anon. 2009: Mokrišča – Wikipedia - 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mokrišče. 
Anon. 2006: ArcMap 9.2. ESRI Inc. 
Braun-Blanquet J. 1964: Pflanzensoziologie. Grudzüge der 
vegetationskunde. Springer Verlag, Wien. 
Čarni A. Franjić J., Škvorc Ž. 2004: Crataegus nigra Waldst. Et 
kit. Dominated community in the flooded Danube river area in 
Croatia. Hacquetia 3: 81-90. 
Čarni A., Košir P., Marinček L., Marinšek A., Šilc U., Zelnik I. 
2008a: Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v 
merilu 1:50.000 – list Murska Sobota. PAZU, Murska Sobota. 
(vegetacijska karta, komentar, zgoščenka) 
Čarni A., Košir P., Marinček L., Marinšek A.,Paušič, A., Šilc U., 
Zelnik I. 2008b: Ob izidu vegetacijske karte gozdnih združb 
Slovenije 1:50.000 - list Murska Sobota.  V: Slavinec M. (ured.) 
Zgodovinska identiteta sveta ob Muri / 6. znanstvena konferenca 
PAZU, Murska Sobota, 5. in 6. december 2008. – Murska 
Sobota : Pomurska akademsko znanstvena unija PAZU, str. 49-
50. 
Klotz S., Kühn, I., Durka W. 2002: BIOLFLOR-Eine Datenbank 
mit biologisch-ökologischen Merkmalen zur Flora von 
Deutschland. Schriftenreihe für Vegetationskunde 38, 1-334. 
Ter Braak CJF, Šmilauer P. 2002: CANOCO Reference Manual 
and CanoDraw for Windows User's Guide to Canoco for 
Windows: Software for Canonical Community Ordination 
(version 4.5). Microcomputer Power (Ithaca, NY, USA), Ithaca, 
NY, USA. 
Van der Marel 1979: Transforming of cover-abundance values in 
phytosociology and its effect on community similarity. Vegetatio 
39: 97-114. 
Vukelić J. 2005 (edit.): Poplavne šume u Hrvatskoj. Akademija 
šumarskih znanosti, Zagreb. 

Vukelić J., Baričević D. 2004: The association of spreading elm 
and narrowed-leaved ash (Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952) 
in floodplain forests of the Podravina and Podunavlje. Hacquetia 
3: 49-60. 
 

 
Slika 1. Izračun oddaljenost vzorčnih ploskev od glavnega toka 
reke Mure. 
 

 
 
Slika 2. Izračun oddaljenosti vzorčnih ploskev od pritokov reke 
Mure in vodnih teles. 
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V članku je predstavljeno varjenje lesa, ki predstavlja relativno 
novo tehnologijo spajanja. Opisano je linearno, torno in 
moznično varjenje lesa. Varjenje lesa temelji na principu trenja 
med površinama obdelovancev kar povzroči nastanek torne 
toplote. Zaradi tega se začnejo polimerni materiali v strukturi 
lesa, predvsem lignin in hemiceluloze, taliti in prepletati, kar 
vodi v zgoščen in povezan spoj med dvema lesenima 
obdelovancema. Varjeni spoji imajo značilno mikrostrukturo, 
gostoto in kemično zgradbo, njihova kvaliteta pa je predvsem 
odvisna od vrste lesa in parametrov varjenja.  
 
 
1 Uvod 
 
Les je naravni polimerni kompozit, ki ga lahko uporabljamo v 
najrazličnejše namene, saj ima številne prednosti pred drugimi 
materiali. Je naraven in obnovljiv material, ter ima visoko 
trdnost glede na gostoto. Zanj je značilna relativna čistost 
pridobivanja, predelave in obdelave. Les pogosto spajamo z 
namenom izboljšanja nekaterih pomanjkljivosti lesa in 
povečanja učinkovitosti njegove izrabe. 
 

Les najpogosteje spajamo z lepljenjem, vendar so na razpolago 
tudi drugi načini. Relativno novo tehnologijo spajanja lesa 
predstavlja varjenje lesa. V osnovi ločimo varjenje lesa ob 
prisotnosti lepila in varjenje lesa brez lepila. Tehnologija 
varjenja lesa s pomočjo lepila je uveljavljena in patentirana ter se 
že uporablja v industrijske namene. Manj raziskano in 
uveljavljeno pa je varjenje lesa brez lepila. 
 
Začetki varjenja lesa brez lepila segajo v leto 1996, ko so bili 
narejeni prvi poskusi spajanja lesa s pomočjo tlaka in torne 
toplote (1). Od leta 2000 naprej pa metodo intenzivno razvijajo 
na švicarskem inštitutu IBOIS in znanstveniki v Franciji (2). 
Izjemno uspešno raziskovalno in strokovno delo skupine 
francoskih in švicarskih znanstvenikov je bilo leta 2005 
nagrajeno s Schweighoferjevo nagrado za inovacijo v lesarstvu.  
 
 
2 Princip varjenja lesa 
 
Varjenja lesa je podobno varjenju, ki se na široko uporablja v 
avtomobilski industriji in industriji plastike. Temelji na principu 
mehanskega trenja med dvema kosoma lesa, ki ju želimo spojiti. 
Trenje nastane na stičnih površinah, ki ju zbližamo z uporabo 
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ustreznega tlaka in ju nato premikamo. Toplota, ki se sprošča pri 
trenju povzroči mehčanje in taljenje amorfnih komponent lesa 
(predvsem lignina in tudi hemiceluloz) v mejni ploskvi med 
njima. Zmehčane komponente lesa se med seboj prepletejo in 
tvorijo trdno vez, ko se spoj ohladi. Časi, ki so potrebni za 
nastanek takšnega spoja, so krajši od ene minute.  

 
Pri varjenju lesa je običajno eden obdelovanec fiksen, drugi pa 
se pomika, kar lahko dosežemo bodisi s translacijskim gibanjem 
oziroma vibriranjem ali pa z rotacijskim gibanjem. Glede na 
gibanja obdelovancev med postopkom varjenja ločimo linearno, 
torno in moznično varjenje lesa (slika 1). 

 
 

Slika 1. Shematični prikaz principov varjenja lesa: a – linearno; b – torno; c – moznično varjenje 
 
 
2.1 Linearno varjenje lesa 
 
Linearno varjenje lesa je sestavljeno iz fizikalnih, kemičnih in 
mehanskih procesov. Obdelovanca, ki ju želimo spojiti, sta 
hkrati izpostavljena tlačni sili in hitrim vibrirajočim pomikom. 
Zaradi spreminjanja smeri pomika se koeficient trenja 
kontinuirano spreminja. Posledično pride do porasta temperature 
v mejni ploskvi med obdelovancema in znižanja ravnovesne 
vlažnosti. Segrevanje v mejni ploskvi povzroči kemično 
modifikacijo lesne strukture, zaradi katere pride do taljenja 
lesnih komponent in prepletanja lesnih vlaken. Ko se doseže 
efekt taljenja, se vibriranje ustavi. Obdelovanca pa sta še vedno 
izpostavljena tlačni sili dokler staljen material v mejni ploskvi 
med njima ne utrdi in tvori trden spoj. Linearno varjenje zahteva 
ravne in gladke obdelovance (slika 2). 
 

 
 

Slika 2. Primer spoja pri linearnem varjenju lesa 
 
Linearno varjenje lesa zagotavlja kvalitetne spoje primerne tudi 
za uporabo v konstrukcijske namene. Na kvaliteto spoja vplivajo 
predvsem parametri kot so čas varjenja, trajanje izpostavljenosti 
elementov tlaku po vibriranju in amplituda nihanja. Optimalni 
parametri varjenja lesa so (3):  

- frekvenca varjenja 100 Hz, 
- amplituda nihanja 3 mm,  
- čas varjenja 3 s, 
- tlak varjenja na površini 1.3 MPa, 
- čas izpostavljenosti tlačni sili po varjenju 5 s in 
- tlak na varjenih površinah po varjenju 2.0 MPa. 

 
2.2 Torno varjenje 
 
Osnovni princip tornega varjenja so krožni, horizontalni pomiki, 
ki zagotavljajo konstantno silo in hitrost med celotnim 
postopkom varjenja. Smer gibanja ostane enaka, kar je nasprotno 
linearnemu varjenju, kjer hitrost in sila spreminjata smer ter zato 
nista konstantni. Proces tornega varjenja je zaključen z dosego 
vnaprej določenega položaja pravokotno na vmesno ploskev. 
 
Proces tornega varjenja je sestavljen iz šestih faz (4). V prvi fazi 
prideta obdelovanca v kontakt s pomočjo tlaka. Neravnine na 
površini se izravnajo zaradi mejnega trenja. Večja hrapavost 
obdelovancev povzroči hitrejši porast temperature. Torno 
pomikanje povzroči efekt poliranja površine in posledično 
zmanjšanje koeficienta trenja. V drugi fazi procesa je koeficient 

trenja konstanten, zaradi česar je naraščanje temperature skoraj 
linearno. Tretja faza procesa se prične z naglim povečanjem 
torne sile, ki povzroči nastanek dima. Komponente lesa na 
površin se začnejo taliti, saj torna toplota povzroči porast 
temperature do 320°C. Zaradi termične razgradnje površine se 
torna sila kontinuirano povečuje. V četrti fazi se doseže 
maksimalna temperatura 420 - 640°C. V peti fazi se vzdržuje 
ravnotežje torne sile vse do prenehanja tornega gibanja. To 
ravnotežje je posledica tvorjenja toplote z energijo trenja, ki je 
uravnotežena s »staljenimi« lesnimi celicami ter vročega dima 
izločenega iz mejne ploskve. V temperaturnem območju med 
300 in 500°C je namreč uparjanje hlapljivih piroliznih produktov 
močno endotermno. Zato povzroči toplota pare efekt ohlajanja in 
ravnovesje maksimalne temperature med varjenjem lesa. V šesti 
fazi procesa temperatura pada, obdelovanca se hladita, staljen 
material v mejni ploskvi pa utrdi.  
 
 
2.3 Moznično varjenje 
 
Tehnologija varjenja se uporablja tudi za vezi z mozniki, ki se 
imenuje moznično varjenje (dowel welding). Moznično varjenje 
razvijajo znanstveniki v Franciji (5,6,7,8). Moznik se z visoko 
hitrostnim rotacijskim gibanjem (1200 min-1) vstavi v izvrtino z 
manjšim premerom od premera moznika. Ko se doseže mehčanje 
in taljenje amorfnih substanc lesa, se vrtenje moznika hipno 
ustavi in nekaj sekund vzdržuje tlačna sila. Moznik se spoji s 
površino izvrtine in tvori trden spoj (slika 3). 
 

 
 

 
 

Slika 3. Primer mozničnega varjenja lesa (levo ) in izdelan lesen 
pod s to tehniko (desno) 
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Mehanizem mozničnega varjenja je enak mehanizmu linearnega 
varjenja lesa. Toplota povzroči zmehčanje amorfnih komponent 
lesa, predvsem lignina in tudi hemiceluloz v mejni ploskvi med 
obdelovancema. Zmehčane komponente se medsebojno 
prepletejo in tvorijo spoj. Parametri, ki vplivajo na kvaliteto teh 
spojev, so uporabljena lesna vrsta, relativna razlika v premeru 
moznika in izvrtine, čas vzdrževanja tlačne sile po varjenju ter 
vlažnost moznikov.  
 
Princip mozničnega varjenja so znanstveniki nedavno uspešno 
uporabili tudi pri t.i. varjenju »lesenih žebljev«, kjer se moznik z 
visoko hitrostnim rotacijskim gibanjem vstavi v obdelovanec 
brez izvrtine (9). Vrtilne hitrosti so do 2800 min-1. Poleg visoke 
hitrosti varjenja sta pomembna parametra tudi lesna vrsta 
moznika in obdelovanca, v katerega vstavimo moznik. Testirano 
je bilo varjenje »lesenih žebljev«, kjer so bili bukovi mozniki 
vstavljeni v smrekovino. Varjenje »lesenih žebljev« oziroma 
koničnih moznikov v obdelovanec brez izvrtine ustvari 
karakteristično obliko varjenega moznika, ki še dodatno prispeva 
k trdnosti spoja (slika 4).  
 

 
 

Slika 4: Prerez vzdolž spojenega koničnega bukovega moznika, 
ki je bil vstavljen v smrekovino s principom varjenja »lesenih 

žebljev« brez predhodne izvrtine 
 
 
3 Lastnosti varjenega spoja  
 
Varjenje se lahko uporabi za spajanje vseh lesnih vrst, a so 
raziskave pokazale, da je trdnost varjenih spojev odvisna od 
uporabljene lesne vrste. Najboljši rezultati so bili doseženi z 
bukovino, pri kateri se ustvarijo tanki enakomerni spoji (10). 
Nasprotno pa je varjenje smrekovine bolj problematično, ker 
prihaja med varjenjem do kolapsa celičnih sten. Kolaps celičnih 
sten povzroči t.i. »fingerjointing effect« zaradi velike razlike v 
gostoti ranega in kasnega lesa. Nižja trdnost varjenega spoja je 
bila doseženi tudi pri varjenju hrastovine, zaradi njene značilne 
mikrostrukture. Hrapavost hrastovine na mikroskopskem nivoju 
vpliva na koeficient trenja in posledično na maksimalno 
temperaturo, ki je dosežena med varjenjem.  
 
Varjenje povzroči popolno porušitev celične strukture na mejnih 
varjenih ploskvah lesa. Material je podoben gosti amorfni masi, 
ki vsebuje dele celičnih sten lesa. Pod vplivom mehanskega tlaka 
in visoke temperature se mejna območja med varjenjem zgostijo, 
celične stene pa se porušijo. Te porušitve so manj izrazite v 
branikah kasnega lesa, kjer je težje dosežena porušitev debelo-
stene celične stene.  
 
Učinkovit pokazatelj kvalitete varjenega spoja je gostota lesa v 
mejni ploskvi. Na mestih, kjer se spoj ne tvori, ne pride do 
porasta gostote. Na varjenih mestih pa se glede na nivo porasta 
gostote sklepa na kvaliteto varjenega spoja. Varjeni spoj 
bukovine z gostoto med 700 in 800 kg/m3 doseže vrednosti 1000 
kg/m3 ali višje. Pri mozničnem varjenju pa je dosežena gostota 
spoja med 1350-1500 kg/m3. Debelina varjenega spoja je 
odvisna od maksimalne temperature varjenja. Do učinka varjenja 

pride le na delih, kjer je temperatura dovolj visoka, da pride do 
mehčanja komponent lesa. Pri temperaturah nižjih od 150°C ne 
pride do modifikacije v gostoti oziroma strukturi lesa, zaradi 
izredno kratke izpostavljenosti (2-3 s).  
 
Poleg prepletanja lesnih vlaken, varjenje povzroči nekaj 
kemijskih reakcij, predvsem zamreženje lignina in 
karbohidratnih furanov. Te kemijske reakcije prispevajo k 
mehanski odpornosti spoja, vendar v manjši meri. Predvsem 
povečajo modul elastičnosti spojev. Do navedenih kemijskih 
reakcij pride šele po samem varjenju, v času ko so obdelovanci 
izpostavljeni tlaku z namenom utrditve. Zato je za formiranje 
dobrega spoja zelo pomemben čas izpostavljenosti elementov 
tlačni sili po varjenju. 
 
 
4 Zaključek 
 
Varjenje lesa je relativno nova tehnologija spajanja lesa. Trdnost 
varjenih spojev je dovolj visoka, kar nakazuje možnost uporabe 
postopka varjenja v praksi. Seveda pa ima varjenje lesa tudi 
omejitve in ga zato lahko uporabljamo le v določenih primerih. 
Na kvaliteto varjenega spoja vpliva več dejavnikov, pri čemer so 
najpomembnejši lesna vrsta, usmerjenost lesnih vlaken in 
parametri varjenja.  
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POVZETEK 
 
Izhodišče prispevka predstavljajo aktualne zadeve na trgu dela v 
Pomurju, ki se srečuje z izrazito brezposelnostjo. Ne le ta, da je 
le ta bila prisotna že daljše časovno obdobje, ampak se je z 
gospodarsko krizo še dodatno poglobila. Ob povečevanju 
brezposlenosti v Pomurju je predvsem zaskrbljujoče dejstvo, da 
se ob tem pojavljajo elementi strukturne brezposelnosti, ki so v 
tem primeru primarno pogojeni z upadanjem razvoja 
dominantnih sektorjev v regiji. Reševanje nastale sitacije bo 
primarno pogojeno s stopnjo razvitosti in fleksibilnostjo 
človeškega kapitala v Pomurju. Ravno pri fleksibilnosti delovne 
sile pa odigra ključno vlogo poklicna identiteta. Če je bila odlika 
delavcev v Pomurju izrazita pripadnost določenemu podjetju, sta 
gospodarska kriza in povečanje brezposlenosti pokazala potrebo 
delavcev po razvijanju mrežne poklicne identitete. Ta bi sicer 
omogočala posamezniku pripadanje podjetju in poklicu, ki ga 
posameznik opravlja, vendar bi mu sočasno omogočala 
prilagajanje na nepredvidljive oscilacije na trgu dela. 
 
KLJUČNE BESEDE: poklicna identiteta, kompetence, trg dela in 
Pomurje 
 

1. UVOD 
 
Letošna odpustitev delavcev v podjetju Mura d. d. in posledično 
vplivanje na povečanje registrirane brezposelnosti v Pomurju iz 
14,4 % na predvidenih 18,5 %, odpira številna vprašanja 
povezana z zalogo in kvaliteto t. i. »človeškega kapitala« v 
regiji. Ob razmisleku o vzrokih na nastalo stanje na trgu dela v 
Pomurju, se ne moremo izogniti vprašanjem, ki so povezana z 
vzpostavitvijo koncepta vseživljenjskega učenja, vlogo 
formalnega in neformalnega izobraževanja, usklajenostjo 
izobraževalnega sistema s potrebami trga dela in predvsem 
usposobljenostjo prebivalstva v regiji ob Muri za spremenjene 
zahteve sodobnega koncepta dela. 
 
Ker kompleksnost omenjenih vprašanj presega doment 
prispevka, se bom osredotočil na eno ključnih osebnostnih 
karakteristik, ki pomembno pogojujejo posameznikovo 
učinkovitost na trgu dela in njegov poklicno-karierni razvoj, in 
sicer na poklicno identiteto.105 Zavedati se je potrebno, da se z 
vzpostavitvijo neoliberalističnih premis na trgu dela spreminja 
posameznikova poklicna identiteta. Če je tradicionalni trg dela 
zahteval od posameznika vseživljenjsko lojalnost določenemu 
poklicu, delovnemu mestu in podjetju, zahtevajo sodobne 
spremembe v dominantnih sektorjih od posameznika, da je 
izrazito fleksibilen in mobilen na trgu dela. Slednje pa odpira 
vprašanje cene, ki (so) jo zaposleni in brezposelni v Pomurju 
plačevali za vseživljenjsko zavezanost enemu poklicu, 
delovnemu mestu ali celo podjetju. Postavlja se namreč 
vprašanje, ali lahko to lojalnost razumemo kot prednost ali 
slabost. 
 
Mogoče se zdi vprašanje o vlogi poklicne identitete pri 
zmanjševanju brezposelnosti v Pomurju obrobno, saj na prvi 
pogled ostira razumevanje brezposelnosti z vidika posameznika, 
pozablja pa na družbeno-ekonomski kontekst. V želji po 
podajanju rešitev za nastalo situacijo v Pomurju bom spremenil 
zorni. Omenjeno pomankljivost pristopa bom izkoristil v svoj 
prid in bom posameznikovo poklicno identiteto analiziral z 
vidika družbenih in ekonomskih sprememb oziroma vplivu le teh 
na trg del. Slednje mi bo omogočalo, da bom lahko predstavil 
                                                 
105 Poklicno identiteto bom v nadaljevanju uporabljal v širšem 
kontekstu, kot sinergijo poklicne in zaposlitvene identitete. Kar 
pomeni, da bo poklicna identiteta razumljena kot socialno 
priznan način, s katerim se posameznik poistoveti s poklicem in 
zaposlitvijo. 

možnosti, ki jih ponujajo izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje prebivastva v Pomurju pri spremembi dominantne 
strukture poklicne identitete in prilagajanju aktivnega 
prebivalstva na potrebe trga dela v današnji krizi.  
 

2. TRADICIONALA ALI SODOBNA POKLICNA 
IDENTITETA 

 
Da bi lahko razumeli, kaj se dejansko dogaja s poklicno 
identiteto, si uvodoma postavimo vprašanje, kaj dejansko je 
poklicna identiteta in kakšne so njene temeljne karakteristike. 
Poklicna identiteta je tesno pogojena s poklicno socializacijo. 
Poklicna socializacija prispeva k razvijanju novih spretnosti in 
znanj, učenju ustreznega vedenja za opravljanje nalog s 
spremljanjem izkušenj drugih, spremljanju (internalizaciji) 
skupinskih norm in vrednot. »Z izrazom poklicna socializacija 
torej označujemo posebno področje ali poseben sklop 
socializacijskih procesov, ki se odvijajo predvsem kot proces 
oblikovanja posameznikove poklicne identitete. Poteka v 
interakciji med posameznikom in institucijo, v njej pa 
posameznik pridobi ali si razvije tiste lastnosti, ki mu omogočajo 
opravljanje določenega dela. Tak pojem poklicne socializacije 
seveda ne razmejuje strogo tega sklopa socializacijskih procesov 
od celotnega kompleksa socializacije kot interiorizacije socialno 
kulturne konstrukcije sveta, preko katere se razvije celokupna 
indentiteta posameznika, poudarja pa tisti njen del, ki se nanaša 
na človekovo poklicno identiteto kot enega osnovnih identitetnih 
krogov« (Muršak 1989, str. 241). 
 
Izpostavljene karakteristike so nam lahko izhodišče, da se lotimo 
opisa definicije samega pojma poklicne identitete. Vidimo, da je 
poklicna identiteta tesno povezana na eni strani s posameznikom 
in na drugi s skupino, ki poseduje skupne izkušnje, vrednote, 
norme itd. Poklicna skupina ne vpliva na posameznikovo 
poklicno identiteto zgolj z oblikovanjem poklicne kulture, 
ampak prvenstveno vpliva nanj z določanjem njegovega položaja 
v skupini in s percepcijo posameznika o lastnem položaju v 
skupini. Pri tem se lahko naslonimo na definicijo Muršaka, ki 
zapiše: »Poklicna identiteta se oblikuje v procesu poklicne 
socializacije in predstavlja posameznikovo doživljanje sebe v 
povezavi s poklicem, poklicnim delom, ki ga opravlja. Je 
socialno priznan način, na katerega se posamezniki poistovetijo 
drug z drugim na področju dela, poklicnem področju ali 
področju zaposlitve. Ima svojo biografsko in odnosno osnovo« 
(Muršak 2002, str. 81). Definicija jasno opredeljuje odnose med 
različnimi dejavniki. Na tej ravni je izpostavljen pristop k opisu 
poklicne identitete, ki vključuje pripadanje določeni poklicni 
skupnosti, smisel za kolektivno identiteto, posredno oblikovanje 
socialnega statusa, razvoj posameznika skozi socializacijo na 
specifičnem poklicnem področju. Po drugi strani pa se moramo 
zavedati, da se poklicna identiteta oblikuje tudi znotraj 
posameznika. »V skladu s tem, da posameznik oblikuje lastno 
videnje poklica in svoje vloge v poklicni skupini, pride tudi do 
odmika od skupinske poklicne identitete« (Brown 1997, str. 89). 
V tem primeru pa se oblikuje njegova t. i. individualna poklicna 
identiteta. Kot lahko vidimo, je oblikovanje poklicne identitete 
proces, ki je tesno povezan z razumevanjem osebnostne strukture 
posameznika na področju poklica. Individualna dimenzija 
poklicne identitete se tako naslanja na posameznikovo poklicno 
biografijo na eni strani in posameznikovo zaznavanje poklicnega 
konteksta na drugi. »Uspeh oblikovanja poklicne identitete je 
predvsem odvisen od tega, kakšna je posameznikova vloga 
znotraj poklicne skupine in kakšni so odnosi v skupini, kjer se 
posameznik poklicno izobražuje in usposablja« (prav tam, 76). 
To vključuje razumevanje vloge poklica v njegovem življenju, 
zaznavanje njegove uspešnosti pri opravljanju poklicne 
dejavnosti in predvsem uresničitev njegovih želja. 
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Ob navedenem pa ne moremo mimo dejstva, da se vsebina in 
način oblikovanja poklicne identitete spreminjata v na podlagi 
družbenih, ekonomskih in drugih dejavnikov. Slednje je še 
posebej izrazito v zadnjem obdobju.106 Dejstvo je, da se današnji 
pojem poklicne identitete bistveno odmika od tradicionalnega 
pojmovanja. »Vzpostavitev poklicne identitete bolj kot kdajkoli 
prej temelji na pričakovanjih, učenju in opravljanju poklicnega 
dela. Oblike stalnega zaposlovanja postajajo vse redkejše, delo 
postaja vse bolj kompleksno, in ker je izobraževanje vse bolj 
povezano z delom in poklicem, je vzpostavitev poklicne 
identitete posledica socializacijskega procesa novega tipa« (Prav 
tam, str. 112). Oblikovanje identitete postaja kontinuiran 
socializacijski proces, ki poteka skozi celo življenje kot trajno 
učenje s periodičnimi spremembami, bolečimi preobrazbami in 
delikatnimi preoblikovanji.   
 
V novem kontekstu oblikovanja poklicne identitete, ki se 
prilagaja zahtevam po povečanju fleksibilnosti in mobilnosti, se 
pojavlja nov termin, ki jasno opredeljuje novo vsebino poklicne 
identitete, mrežna oziroma »bricolage« (Dif 2001, str. 94). 
Mrežna identiteta zavrača statične elemente poklicne identitete 
in poudarja dinamične. To pomeni, da »…posameznik nenehno 
gradi novo identiteto in jo prestrukturira v skladu z novim 
znanjem« (Prav tam, str. 94). Če pogledamo oblikovanje mrežne 
poklicne identiteto ugotovimo, da poklicna izobrazba in 
usposobljenost posameznik ne ponujata konstantnih rešitev v 
vsaki situaciji, ampak je temeljni problem, kako posameznik 
prilagaja svojo poklicno vlogo različnim spremembam in se 
odziva na različne dejavnike iz okolja. Prav prilagajanje novim 
spremembam vzpostavlja številne težave, ne samo za državo, 
podjetja itd, ampak predvsem za posameznike. Ti so prisiljeni, 
da se nenehno izpopolnjujejo, ne samo na ravni pridobivanja 
novega znanja in spretnosti, pač pa tudi na osebnostni 
ravni.Velik manjko se predvsem prikazuje pri nizko kvalificirani 
delovni sili, ki se že težko prilagaja zatečenemu stanju, znotraj 
lastnega poklicnega področja, kaj šele, da bi se bila sposobna 
prilagajati novostim in spremembam (Prav tam, str. 95). Tako so 
nizko kvalificirani, kljub temu, da se njihovo delovno mesto in 
poklicno področje počasneje spreminja in ne zahteva nagle 
odzive na spremembe, že v osnovi obsojeni na propad. 
 
Pri oblikovanju poklicne identitete ni mogoče enostavno govoriti 
o poklicni identiteti, ki je v naprej določena in enaka za vse 
posameznike določenega poklica, ampak le ti zavzamejo 
proaktivno vlogo. »Posamezniki niso zgolj samo prenašalci 
določenih poklicnih skupinskih praks, ampak je oblikovanje 
poklicne identitete bistveno odvisno od posameznikove 
vključenost v sam proces« (Goffmann 1959, str. 161). Ne samo, 
da je od posameznika odvisno njegovo oblikovanje poklicne 
identitete, ampak so posamezniki dejavni členi poklicne 
skupnosti (Giddens 1991, str. 89). S svojim odnosom do poklica, 
odzivom na spremembe znotraj njega in intencami po 
spreminjanju temeljnih poklicnih znanj in spretnosti pogojujejo 
redefiniranje poklicne identitete v določenem poklicu. To 
pomeni, da poklic oblikuje posameznika in sočasno posameznik 
oblikuje proces oblikovanja poklicne identitete in njegovo 
strukturo.  
 
Vključenost posameznika v proces oblikovanja je še posebej 
pomembno v sodobni poklicni identiteti. Le ta je doživela 
številne spremembe. Predvsem je regulirana s procesi 
globalizacije, vdorom različnih informacijskih medijev in iz tega 
izhajajoče povezanosti sveta. »Tehnološki razvoj in tercializacija 
ekonomije se rezultirajo v spremenjenem trgu dela. To dejstvo je 
povezano s številnimi novimi oblikami individualnosti, kar se 
odraža v aktivnem oblikovanju profila poklicnih navad in pri 
razvoju poklicne identitete. Ob izpostavljenem se poklicna 
identiteta spreminja zaradi različne intenzivnosti novosti in 
sprememb, ki pomembno opredeljujejo življenje posameznika« 
(Brown 1997, str. 62-63). 
 

                                                 
106 Predvsem z vzpostavitijo avtomatizirane proizvodnje in 
globalizacijo. 

Zaznati je namreč razkroj stabilnih poklicnih struktur, ki »…bi 
naj imele v preteklosti natančno določeno vlogo in bi 
posamezniku omogočale poklicno identificiranje« (Becker 1990, 
str. 124). Posamezniki so čedalje bolj vključeni v aktivno iskanje 
spreminjajočih se oblik in karakteristik različnih modelov 
razvijanja poklicnih znanj, spretnosti in navad, kar pomeni manj 
možnosti identificiranja z prej opredeljenimi poklicnimi okolji 
ali skupnostmi, ki bi naj bile povezane z oblikovanjem poklicne 
identitete. Poklicna identiteta ni ves čas konstantna, ampak jo je 
potrebno razumeti kot dinamičen proces. Oblikovanje, 
ohranjanje in spreminjanje poklicne identitete je vedno pogojeno 
z naravo odnosov, ki jo oblikujejo. »V današnjem času bi naj ti 
odnosi vodili do prilagoditev in preoblikovanje samih struktur 
poklica, organizacije poklicnih skupnih in posameznikove 
poklicne identitete« (Brown 1997, str. 65-66). Predvsem ima pri 
tem pomembno vlogo moderen sistema formalnega 
izobraževanja in načelo permanentnega učenja. Časovno 
podaljševanje in vsebinsko širše formalno izobraževanje 
izpostavlja mladega človeka različnim vplivom, ki ponujajo 
širok spekter različnih možnosti in situacij, s katerimi se je 
mogoče identificirati na poklicnem področju. Ko se mladi ljudje 
danes vključujejo v poklicno okolje, jim ima veliko od njih že do 
določene mere oblikovano identitete, ki pa je pogosto 
ukoreninjena izven poklicnega konteksta. V skladu s tem se 
oblikovanje poklicne identitete povezuje z ostalimi področji in 
identitetami (Prav tam, str. 68).  
 
 Naj zaključim z mislijo, da postaja poklicna identiteta čedalje 
pomembnejši dejavnik posameznikovega življenja. »Poklic in 
delo namreč, v svoji institucionalizirani obliki, ne ponujata zgolj 
osnove za socialno reprodukcijo, v materialističnem smislu, 
ampak ima tudi vitalno funkcijo. Pogosto vplivata, preko 
oblikovanja poklicne identitete, na ravni posameznikovega 
smisla na celotno življenje posameznika« (Lempert 1998, str. 
89). Poklic in delo nista zgolj eksistenčna osnova za 
posameznikovo celotno življenje, ampak sta tudi vitalni področji 
za družbeno-ekonomski razvoj, saj fleksibinost aktivnega 
prebivalstva na trgu dela pomembno prispeva k stopnji 
brezposlenosti in bruto družbenemu proizvodu.  
 

3. TEMELJNE KARAKTERISTIKE TRGA DELA IN 
IZOBRAZBENE STRUKTURE V POMURJU  

 
Preden se neposredno lotim analize prevladujoče oblike poklicne 
identitete v Pomurju si za začetek oglejmo nekaj statističnih 
podatkov, ki nam bodo v pomoč pri razumevanju dominantne 
oblike. Da bi dobili odgovor na uvodno vprašanje o poklicni 
identiteti, bom natančneje predstaviti podatke povezane tako s 
trgom dela kot z obstoječo izobrazbeno sturkturo v Pomurju. Pri 
tem bi bilo smiselno še posebej natančno pogledati statistične 
podatke o aktivnem prebivalstvu, registrirani brezposelnosti in 
izobrazbeni strukturi v Pomurju. 
 

3.1.  OBSEG AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 
 
Če se najprej osredotočimo na primerjavo trendov aktivnega 
prebivalstva v Sloveniji s trendi v Pomurju od januarja 2008 do 
avgusta 2009, lahko ugotovimo določeno skupno značilnost (več 
v Grafu št. 1 in 2). Le ta je, da lahko razvoj aktivnega 
prebivalstva v obeh primerih razdelimo v tri faze. Prva faza se 
pojavlja od januarja do maja 2008, za katero je značilna rast 
števila aktivnega prebivalstva. Drugo fazo lahko zasledimo od 
junija do novembra 2008, kjer prevladujeta dva vrhunca števila 
aktivnega prebivalstva v skrajnih mesecih (junij in november) z 
upadom v mesecu avgustu. Zadnja skupna faza pa se pojavlja od 
novembra 2008 naprej, ko je moč zaslediti izrazit upad.  
 
 
Graf št. 1: Trend delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji 
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Vir: SURS, 2009. 

 
Graf št. 2: Trend delovno aktivnega prebivalstva v Pomurju 

 
Vir: SURS, 2009. 

Bistvena razlika pa se pojavlja v časovni dimenziji upadanja. Če 
je v primeru Slovenije upadanje aktivnega prebivalstva 
počasnejše in dolgotrajno (do avgusta 2009), je v primeru 
Pomurja upad ekstremnejši in krajši (do februarja 2009). Vendar 
je v slednjem primeru moč opaziti umiritev upadanja in celo 
porast aktivnega prebivalstva v mesecu aprilu 2009. Stagnacijo 
delovno aktivnega prebivalstva v Pomurju v obdobju od januarja 
2009 lahko delno pripišemo tudi spremenjenim pogojem za 
upokojitev in skladno s tem povečanemu številu upokojenih 
Pomurcev. 
 
V kolikor primerjamo zmanjševanje števila aktivnega delovnega 
prebivalstva z vidika razvoja poklicne identitete, lahko 
izpostavimo, da zmanjševanje lahko dvosmerno vpliva na razvoj 
t. i. sodobne oziroma mrežne poklicne identitete. V kolikor se 
število oziroma odstotek delovno aktivnega prebivalstva 
zmanjšuje, število delovnih mest v regiji pa ostaja enako ali se 
celo povečuje, so obstoječa delovna mesta v regiji stabilna in se 
zaposleni ne čutijo ogrožene. Nastala situacija bi celo lahko 
porajala potrebo po dodatni delovni sili in migraciji delavcev v 
takšno regijo. V kolikor izhajamo iz predpostavke, da je 
stabilnost delovnega mesta in zaposlitve zaviralni element 
poklicnega in kariernega razvoja,107 lahko razumemo v tem 
primeru zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva kot 
doprinos k ohranjanju tradicionalne stabilne poklicne 
identitete108 in odmiku od sodobne mrežne identitete. Do 
vzpodbujanja razvoja slednje pa bi prišlo v primeru, če bi upadu 
stopnje delovno aktivnega prebivalstva, v vsaj enaki, če ne že v 
večji meri, sledila tudi stopnja brezposelnosti. Zaradi 
zmanjševanja aktivnega prebivalstva in hkrati izrazitega 
upadanja števila delovnih mest, bi trg dela zahteval od 
zaposlenih in brezposlenih, da aktivno razvijajo svojo kariero in 
poklicno identiteto na istem ali drugem poklicnem oziroma 
delovnem področju.  
 

3.2.  RAVEN IN STRUKTURA REGISTRIRANE 
BREZPOSELNOSTI 

 
Primerjava odstotkov registrirane brezposelnosti med Slovenijo 
in Pomurjem vodi do podobne ugotovitve kot smo jo lahko 
zaznali v primeru primerjave trendov aktivnega prebivalstva. 
Graf št. 3 namreč kaže relativno podobnost v strukturi trendov. 
Podobno kot v prejšnjem primeru lahko tudi v tem izpostavimo 
homogene faze. V prvi fazi, ki se pojavlja od januarja 2008 do 

                                                 
107 Slednje se še posebej izraziteje pojavlja pri manjizobraženem 
prebivalstvu. 
108 Gre za identiteto, ki smo ji bili izraziteje priča v 
predtranzicijskem obdobju, ko je bila brezposelnost prebivalstva 
minimalna. 

septembra 2008, je moč opaziti upadanje registrirane 
brezposelnosti. Z oktobrom 2008 pa se vzpostavlja druga faza. V 
tej fazi se pojavlja naraščanje brezposelnosti, ki pa je bistveno 
hitrejše kot je bila faza upadanja.  
 
Graf št. 3: Trend registrirane brezposelnosti v Sloveniji in 
Pomurju 

 
Vir: SURS, 2009. 

 
Kljub temu, da se obe fazi pojavljati tako v Sloveniji kot v 
Pomorju, pa se v primeru Pomurja pojavljajo izrazitejše 
oscilacije. Ne samo, da se to odraža v večjem razmiku med 
ekstremnimi vrednostmi, ampak so tudi vmesni odzivi na 
spremembe izrazitejše. Kot lahko vidimo iz Grafa št. 4 se te 
razlike gibljejo med 6,7 % in 4,6 %. Ob tem se kot zanimivost 
pojavlja dinamika nihanj v razlikah. Zanimivo je, da razlike 
padajo od januarja do septembra, od novembra do januarja pa 
spet naraščajo. Podobna dinamika je bila izpostavljena že v 
primeru trenda registrirane brezposelnosti v Sloveniji in Pomurju 
(več v Grafu št. 3). Izpostavljeno ugotovitev lahko razumemo 
kot posledico sezonske brezposelnosti. Slednje pa odpira 
vprašanje o ustreznosti sektorske razvitosti in porazdelitve 
delovne sile v pomurski regiji. 
 
Kot je razvidno iz Grafov št. 3 in 4, diskrepanca med stopnjo 
registrirane brezposlenosti med Slovenijo in Pomurjem ni pojav, 
ki bi ga bilo moč prvič zaznati z ekonomsko krizo, ampak ima 
daljšo tradicijo. Ob tem je zaskrbljujoča razlika v registrirani 
brezposelnosti med slovenskim povprečjem in povprečjem v 
Pomurju, ki se že vrsto let ne zmanjšuje. Le ta še vedno obstaja v 
povprečju za 5,6 % večja na letni ravni kot je le ta v Sloveniji. 
Celo več, iz podatkov iz leta 2009 je moč razbrati, da je 
upadanje razlike med registrirano brezposelnostjo med Sloveniji 
in Pomurjem počasnejše kot je bilo v letu pred tem.  
 
Graf št. 4: Razlike med odstotki registrirane brezposelnosti med 
Slovenijo in Pomurjem 

 
Vir: SURS, 2009. 

 
V okviru analize podatkov v Grafu št. 3 in 4 smo zaznali 
vplivnost sezonskih in cikličnih dejavnikov brezposlenosti, ki 
pomembno vplivajo na njeno trajanje. Kljub temu, da smo tako v 
primeru Slovenije kot Pomurja zasledili sezonsko obliko 
brezposelnosti, pa Graf št. 5 prikazuje razliko v pojavnih oblikah 
sezonske brezposelnosti. Iz grafa jasno veje dejstvo, da v 
slovenskem prostoru prevladujejo krajše oblike brezposelnosti, 
ki trajajo največ do pol leta (38,8 % vseh brezposelnosti). 
Slednje pomeni, da je dinamika prehajanja iz brezposelnosti v 
zaposlenost relativno velika. V primeru Pomurja pa je slika 
bistveno drugačna, saj izstopata dva kraka. Na eni strani 
prevladujejo krajše oblike brezposelnosti (do 6. mesecev), ki 
obsegajo 32,9 % vseh brezposelnosti. Sočasno pa zasledimo še 
drug ekstrem, saj z kar 37,5 % prevladujejo tiste oblike 
brezposelnosti, ki trajajo dlje od dveh let oziroma 24 mesecev. 
Naveden odstotek dolgotrajne brezposelnosti nas vodi do misli, 
da lahko v primeru Pomurja govorimo o strukturni 
brezposelnosti, ki je tako z vidika okolja kot tudi posameznika 
bistveno bolj ogrožujoča. Na primeru brezposelnosti v Pomurju 
lahko predvidevamo, da je strukturna brezposelnost regije 
pogojena z določenimi spremembami v dominantnih sektorjih, ki 
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so v zatonu in so skoncentrirani na določenih območjih. Zaradi 
odvisnosti od dolgoročnejših sektorskih sprememb proizvodnje 
bi strukturno brezposelnost (v primeru Pomurja) lahko imenovali 
tudi sektorska brezposelnost. 
 
Graf št. 5: Struktura brezposlenih po trajanju brezposelnosti v 
Sloveniji in Pomurju (v letu 2008) 

 
Vir: SURS, 2009 

 
Strukturna oziroma v našem primeru tudi sektorska 
brezposelnost pa ni le ogrožujoča za samo regijo, ki mora v 
svojem okolju najti ustrezno nadomestilo za propad dominantne 
panoge oziroma sektorja, ampak pomembno zaznamuje 
posameznega brezposelnega. Ta oblika brezposelnosti je namreč 
tisti element, ki odgovarja na vprašanje adaptabilnih sposobnosti 
posameznika za prilagajanje trgu dela oziroma sposobnosti, da 
posameznik najde novo delovno mesto v okviru ali izven 
lastnega poklica. Problem dolgotrajne oziroma strukturne 
brezposelnosti je pereč zaradi dejstva, da dlje, ko je nekdo brez 
dela, tem težje najde zaposlitev, kar je posledica dveh 
dejavnikov: 

1. Učinek različnosti - dejstvo je, da se osebe, ki 
postanejo brezposelne razlikujejo po sposobnostih, 
zmožnostih, nadarjenosti, izkušnjah itd., in tisti, ki 
imajo najbolj zaželjene lastnosti se zaposlijo prvi; 

2. Odvisnosti trajanja - aktivnost iskanja dela pada s 
trajanjem brezposelnosti, tudi sposobnosti se 
zmanjšajo, če jih ne uporabljamo. Dolgotrajno 
brezposelni so vse bolj onesposobljeni za ponovno 
zaposlitev, saj trajanje brezposelnosti deluje kot 
negativen izločevalen kriterij pri zaposlovanju. Čim 
dlje je posameznik brezposeln, tem manjša je 
verjetnost, da se bo ponovno zaposlil (zakon trajne 
brezposelnosti). Dolgotrajna brezposelnost je pogosto 
za delodajalce indikator neprimernosti oziroma 
nesposobnosti kandidatov  (Bosworth, 1996, str. 
415). 

 
Če se za trenutek osredotočimo še na vprašanje povezanosti 
zmanjšanja števila aktivnega prebivalstva in brezposelnosti v 
Pomurju, lahko ugotovimo razlike v dinamiki obeh parametrov. 
Če smo lahko od začetka leta 2009 zasledovali relativno 
podobno raven aktivnega prebivalstva, pa se je v tem obdobju 
število brezposelnih povečevalo. Kako bi te ugotovitve lahko 
pogojevale spremembe poklicne identitete zaposlenih? Kot sem 
ob zaključku prejšnjega poglavja izpostavil, je dogajanje na trgu 
dela bistven dejavnik, ki pogojuje potrebo po spremembi oblike 
poklicne identitete. Glede na dejstvo, da je število brezposlenih 
naraščalo hitreje kot je padalo število aktivnega prebivalstva, bi 
to zahtevalo tako od zaposlenih kot brezposlenih, da se začnejo 
odzivati na dogajanje na trgu dela in začnejo spreminjati lastno 
poklicno identiteto. Pričakovati bi bilo, da bo tradicionalno 
poklicno identiteto začela nadomeščati sodobna mrežna. Le ta bi 
omogočala brezposelnim hitro in fleksibilno odzivanje na 
spremembe na trgu dela. Zakaj se slednje ni zgodilo? Odgovor 
na to vprašanje lahko podamo na podlagi dejstva, da je razvoj 
poklicne identitete dolgotrajen proces, ki je povezan tako z 
pridobivanjem dodatnega znanja kot tudi s spremembo 
osebnostne strukture posameznika. Hitrost sprememb obeh 
ključnih dejavnikov poklicne identitete pa je v veliki meri 
pogojena s temeljimi značilnostmi posameznika, v našem 
primeru brezposelnega.  
 
Zagotovo pa ni prehod od tradicionalne k sodobni poklicni 
identiteti odvisen le od vsakega posameznika in njegove želje po 
osebnostni rasti, ampak bi bilo ob tem potrebno poudariti 
možnosti za udejanjanje spremenjene oblike poklicne identitete. 
Le ta pa je primarno odvisna od dinamike na trgu dela. Več kot 
je delovnih mest na razpolago, večje so možnosti za cirkuliranje 
delovno aktivnega prebivalstva. Graf št. 6, ki govori o trendu 

prostih delovnih mest v obdobju od leta 2001 do 2008, kaže 
različen trend med Slovenijo in Pomurjem. Če je lahko v 
primeru Slovenije zaznamo tri ključne faze, je teh v primeru 
Pomurja več. V Sloveniji je namreč moč zaznati, da je z letom 
2002 indeks rasti delovnih mest padel. Od leta 2002 do 2007 je 
kontinuirano rasel za 10 %. V letu 2008 pa je ponovno moč 
zaznati padec za 20 %. V Pomurju je število delovnih mest med 
letoma 2001 in 2002 sledilo slovenskemu trendu upadanja 
delovnih mest. Za razliko od Slovenije je indeks rasti delovnih 
mest v Pomurju med letoma 2002 in 2003 ostal enak. Po tem letu 
pa se je dvigal in v letu 2006 dosegel enako vrednost indeksa kot 
je bilo slovensko povrečje. Med letoma 2005 in 2006 se je 
pojavila stagnacija indeksa rasti v Pomurju, ki mu je sledil padec 
v letu 2007 in 2008.  
 
 
Graf št. 6: Trend prostih delovnih mest v Sloveniji in Pomurju 

 
Vir: SURS, 2006-9 

 
Na podlagi Grafa št. 6 je moč zaznati številna nihanja v indeksu 
rasti prostih delovnih mest v Pomurju, kar na nek način odraža 
nestabilnost trga dela. Ob tem je potrebno izpostaviti kot 
pozitivno naraščanje števila prostih delovnih mest, saj je to 
enden ključnih dejavnikov, ki spodbuja aktivno prebivalstvo in 
brezposelne k razvoju kariere in poklicne identitete. Nekoliko 
zaskrbljujoče pa je, da je upadel trend rasti prostih delovnih mest 
tik pred gospodarsko krizo in predvidevamo lahko, da se bo z 
njo padec še poglobil. 
 

3.3.  STRUKTURNE ZNAČILNOSTI BREZPOSELNIH 
 
Da bi lažje poiskali možnosti za doseganje in preseganje 
slovenskega povprečja registrirane brezposelnosti, si natančneje 
oglejmo, katera ciljna populacija je najbolj izpostavljena 
nevarnosti brezposelnosti v Pomurju, in skozi to prizmo 
poskušajmo ugotoviti, kaj se dogaja s poklicno identiteto in 
kakšna bi bilo potrebno vzpostaviti. Pri tem si oglejmo dve 
temeljni značilnosti, in sicer izobrazbeno in starostno strukturo 
brezposelnih.  
 
Na podlagi primerjave strukture brezposelnih v Sloveniji in 
Pomurju lahko ugotovimo, da je izobrazba pomemben dejavnik, 
ki vpliva na brezposelnost posameznika (več v Grafu št. 7). 
Načeloma lahko zapišemo, da višja izobrazba pomeni manjšo 
možnost brezposlenosti kot pri nižji. Glede na to so najbolj 
izpostavljeni tisti posamezniki, ki imajo dokončano 
srednješolsko izobrazbo ali manj. Znotraj te skupine109 pa se 
pojavljajo določene razlike. V Sloveniji so bolj izpostavljeni 
tisti, ki imajo dokončano srednješolsko izobrazbo (49,9 %). 
Nekoliko manj pa so izpostavljeni ljudje z osnovno šolo ali manj 
(39,6 %). V primeru Pomurja pa je razmerje obratno. V strukturi 
brezposlenih so bolj izpostavljeni tisti z dokončano osnovno šolo 
ali manj. Le teh je več kot polovica oziroma 51,1 %. Nekoliko 
manjši odstotek v strukturi brezposelnih pa predstavlja skupina z 
dokončano srednješolsko izobrazbo (43,9 %). Slednje govori v 
prid dejstvu, da izobrazba pomembno pogojuje pojav 
brezposelnosti tako v Sloveniji kot tudi v Pomurju. V slednjem 
primeru je še ta toliko bolj pomembna, saj vsaka dosežena 
stopnja izobrazbe pomeni bistveno zmanjšane možnosti za 
brezposelnost. Slednje je še posebej pomembno z vidika razvoja 
poklicne identitete. Večje možnosti za razvoja sodobne mrežne 

                                                 
109 Skupine brezposlenih z dokončano srednješolsko izobrazbo 
ali manj. 
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poklicne identitete, ki je omogoča večjo fleksibilnost 
posameznika na trgu dela, se pojavljajo pri diplomantih z 
dokončanim vsaj dodiplomskim študijem. 
 
Graf št. 7: Struktura brezposlenih po izobrazbi v Sloveniji in 
Pomurju (v letu 2008) 

 
 Vir: SURS, 2009 

 
Podatki v Tabeli št. 1 dokazujejo, da se izobrazbena struktura v 
Pomurju izboljšuje. Predvsem je potrebno izpostaviti 
zmanjševanje števila Pomurcev, ki so zaradi povečane stopnje 
izobrazbe na trgu dela najmanj ogroženi. V obdobju petih let (od 
leta 2002 do 2007) se je število ljudi z dokončano osnovnošolsko 
izobrazbo ali manj zmanjšalo za kar 10,0 %. Ta razlika se 
porazdelila v ostali dve kategoriji, in sicer se je odstotek ljudi s 
srednješolsko izobrazbo povečalo v istem obodbju za 3,3 % in v 
primeru višjega in visokega šolstva za 5,7 %. 
 
Tabela št. 1: Trend izobrazbene strukture v Pomurju 

 2002 2005 2006 2007 
Brez izobrazbe, z nepopolno in 
popolno OŠ 

35,4 % 31,8 % 26,8 % 26,4 % 

Srednješolska izobrazba 53,7 % 56,8 % 59,0 % 57,0 % 

Višja in visoka izobrazba 10,9 % 11,4 % 14,2 % 16,6 % 

SKUPAJ 100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

Vir: SURS, 2008 
 
Graf št. 8: Delež študentov starih med 19. in 26. letom 

 
Vir: SURS, 2009 

 
Predstavljeno razliko v izobrazbeni strukturi lahko predvsem 
pripišemo diplomskim in podiplomskim študentom. Podatki 
Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se je odstotek 
starih med 19. in 26. letom, ki so zaključili terciarno 
izobraževanje med letoma 2005 in 2007, v Pomurju povečal za 
4,2 % oziroma od 36,1 % v letu 2005 na 41,3 % v letu 2007. 
Kljub temu pa Graf št. 8 kaže izrazit odmik od slovenskega 
povprečja. V letu 2005 je bilo v Sloveniji prebivalcev z 
zaključenim terciarnim izobraževanjem 48,3 % prebivalcev 
starih med 19. in 26. letom in v letu 2007 51,8 %. Slednje 
pomeni, da je bila razlika med slovenskim in pomurskim 
povprečjem 10,5 %. 
 
Graf št. 9: Struktura brezposlenih po starosti v Sloveniji in 
Pomurju (v letu 2008) 

 
Vir: SURS, 2009 

 
Kljub temu, da smo predhodno ugotovili, da se število mladih v 
Pomurju z zaključenim terciarnim izobraževanjem pomembno 
povečuje in celo presega indeks rasti slovenskega povprečja, pa 
Graf št. 9 kaže največjo razliko med Pomurjem in Slovenijo v 
stopnji ogroženost na trgu dela za ravno to ciljno skupino ljudi. 
Groba primerjava med Pomurjem in Slovenijo nam namreč 
prikazuje, da načeloma prevladujejo med brezposlenimi osebami 
v Sloveniji tisti iz starostnih skupin nad 25. letom, pa v Pomurju 
izraziteje prevladuje razlika ravno pri mladih med 19. in 25. 
letom, ki znaša kar 7,3 % v škodo Pomurja. Nekoliko večja 
stopnja brezposelnosti, kot je slovensko povprečje, je opazna 
tudi pri prebivalcih starih med 40. in 50. letom. Vendar je v tem 
primeru razlika občutno manjša, saj znaša le 0,9 %.  
 
Zapisani podatki govorijo v prid dejstvu, da mladi sicer 
pomembno prispevajo k dvigu izobrazbene strukture prebivalcev 
Pomurja, vendar so zaskrbljujoče njihove možnosti za pridobitev 
prve zaposlitve. Mladih v Pomurju, ki iščejo prvo zaposlitev, je 
bilo v letu 2006 še vedno 25,2 %. Predvidevamo, da se vzroki za 
navedeno stanje skrivajo v manjšem interesu zavodov in podjetij 
po zaposlovanju mlajše delovne sile, ki ob vstopu na trg delovne 
sile ne poseduje ustreznih delovnih izkušenj, ali v pomanjkanju 
ustreznih delovnih mest za tako izobraženo ciljno populacijo.  
 
Naveden pojav, t. j. izrazito veliko število mladih brezposlenih, 
pa ima ključne posledice za razvoj poklicne identitete mladih. 
Ker se poklicna identiteta izraziteje razvija ob vključevanju 
posameznika v neposredni delovni proces, lahko ima 
brezposlenost mladih dolgoročne posledice. Mladi namreč 
prihajajo na trg dela z določeno količino kompetenc, ki so jih 
osvojili v času študija, le teh pa ne morejo nadgrajevati z 
razvojem specifičnih osebnostih karakteristik, ki so vezane na 
neposredno ponotranjanje kulture določenega poklica. 
Poenostavljeno rečeno, na eni strani ne morejo zapolniti manjko 
med izobraževalnim in delovnim sistemom, po drugi strani pa 
izgubljajo stik z aktualnostmi v svojem poklicu in dogajanjem na 
trgu dela. Ob neustrezni skrbi za razvoj kariere te ciljne 
populacije se lahko pojavi izrazita strukturna brezposlenost. 
 

3.4.  RIZIČNE SKUPINE AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 
 
Primerjava trga dela in strukture brezposlenih med Pomurjem in 
slovenskim povprečjem je pokazala na določene specifike trga 
dela v Pomurju. Kljub temu, da smo pogosto lahko zasledili 
enakost v trendu razvoja posameznega pojava na trgu dela, pa so 
razlike med kazalniki in notranja struktura pojava pokazale 
specifičnosti, ki se pomembno vplivajo tako na nadaljni razvoj 
brezposlenosti v regiji kot na individualni poklicni in karierni 
razvoj. Naj zaključim poglavje z naslednjimi ključnimi 
ugotovitvami, ki pomembno pogojujejo družebno-ekonomski 
vidik razvoja poklicne identitete in posledično kariere 
posameznika, in sicer: 
1. V Pomurju je moč zaslediti elemente strukturne 

brezposelnosti, ki vplivajo na dolgotrajnost brezposlenosti 
posameznikov in manjšo dinamiko na trgu dela. 
Predvidevamo lahko, da je strukturna brezposelnost v veliki 
meri pogojena s nenadzorovanimi ekonomskimi 
spremembami v določenih sektorjih (npr. tekstilna 
industrija) in izobrazbeni stopnji prebivalstva (npr. nižje 
izobraženo prebivalstvo). 

2. Kot najbolj ogroženo aktivno prebivalstvo na trgu dela 
lahko izpostavimo tiste, ki imajo dokončano osnovno šolo 
ali manj. Nekoliko manj pa so ogroženi tisti s srednješolsko 
izobrazbo. Slednje pa odpira vprašanje ustreznosti 
generičnih kompetenc za spopadanje z aktualnimi 
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spremembami na trgu dela in sposobnostjo posameznika za 
načrtni karierni razvoj in oblikovanje lastne poklicne 
identitete. 

3. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije so pokazali, 
da načeloma terciarno izobraževanje zmanjšuje tveganje na 
trgu dela, vendar slednje ne pomeni apriorne poti do 
zaposlitve. Slednja je namreč v bistveni meri pogojena tudi 
z delovnimi izkušnjami, ki jih ima aktivno prebivalstvo v 
Pomurju. Zaznati je namreč, da so na trgu dela bolj 
izpostavljeni mladi, ki ne posedujejo pa ustreznih delovnih 
izkušenj.  

4. Ob navedenem je potrebno izpostaviti še drugo starostno 
skupino, in sicer starejše od 40 let, ki predstavljajo v 
strukturi brezposelnih relativno velik delež. Pri slednjih se, 
ob ustrezni izobraženosti, pojavlja tudi vprašanje o 
kontinuirani skrbi za lasten karierni razvoj. 

 
Navedene štiri ugotovitve o aktivnem prebivalstvu in 
brezposelnih v Pomurju pomembno pogojujejo dominantno 
obliko poklicne identitete in prilagojenost slednje potrebam 
sodobnega trga dela. 
 

4. IN KAKO NAPREJ? 
 
Analiza trga dela in izobrazbene strkuture v prejšnjem poglavju 
je odprla številna vprašanja povezana s poklicno identiteto. 
Kljub temu, da je bila poklicna identiteta uvodoma predstavljena 
kot primarno proces, ki se odvija v posamezniku, pa ne smemo 
zanemariti družbeno-ekonomske dejavnike njenega razvoja. S 
tega vidika je potrebno izpostaviti predvidene možnosti 
reševanja nastale situacije tako na nacionalni, regionalni in 
individualni ravni.  
 
Kot sem izpostavil ob zaključku prejšnjega poglavja je moč 
zaznati v Pomurju številne elemente strukturne brezposelnosti. 
Zaradi počasnega in težkega prilagajanja med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili, je strukturna brezposlenost 
dolgotrajna in zmanjševanje le-te je najtrši oreh. Za strukturno 
brezposelne osebe je značilno, da pogostokrat prihajajo iz 
socialno depriviligiranih okolij, imajo različne zdravstvene 
težave in sta njihova izobraženost ter usposobljenost praviloma 
zelo nizki. Pri tej skupini brezposlenih ponavadi prevaldujejo 
mladi brez ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj, ki šele 
vstopajo na trg dela, za starejše delavce, ki so bili zaposleni v 
tradicionalnih industrijskih panogah in ženske, ki se zaradi 
odsotnosti zaradi nosečnosti in nege otrok ponovno vključujejo 
na trg dela. Tem skupinam se 
pridružujejo tudi pripadniki nekaterih drugih družbenih skupin, 
kot so člani etničnih skupin, invalidi, nekdanji zaporniki in 
odvisniki različnih vrst (Dominikuš 2002, str. 324). 
 
Ne glede na to pri katerih socialnih skupinah in v kakšnem 
obsegu se pojavlja, predstavlja eno najbolj resnih socialnih 
vprašanj s področja zaposlovanja, saj so v primerjavi z drugimi 
skupinami brezposelnih bistveno bolj izpostavljeni socialni in 
ekonomski izoliranosti, nezanimivi so za delodajalce in odvisni 
od različnih oblik socialne pomoči, ali pa so obsojeni na 
družbeno škodljivo vedenje.  
 
Ukrepe za zmanjševanje strukturne brezposlenosti ni mogoče 
iskati zgolj na individualni ravni, ampak jo je potrebno primarno 
reševati s sistemskimi ukrepi. Ob tehnoloških in strukturnih 
spremembah v gospodarstvu, ki bi vzpodbujala odpiranje 
dolgoročno rentabilnih in aktualnih delovnih mest, je potrebno 
izvajati ustrezne ukrepe aktivne politike zaposlovanja v 
sodelovanju različnih služb s področja zaposlovanja, sociale, 
šolstva in zdravstva. 
 
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja morajo temeljiti na tem, da 
razvijajo večjo mobilnost in fleksibilnost delovne sile. Zagotovo 
pa je vzpostavljanje fleksibilne delovne sile in moderne oziroma 
mrežne poklicne identitete posameznika vse prej kot enostavno, 
saj imajo ponavadi strukturno brezposelni močno načete 

določene osebnostne lastnosti.110 Da bi lahko vzpostavili želeno 
poklicno identiteto, se je primarno potrebno osredotočiti na 
zmanjševanje nezaželjenih vedenskih vzorcev in osebnostnih 
motenj brezposelnega ter vzpostaviti pogoje za dvig samozavesti 
brezposelnega. S pomočjo različnih inštrumentov socialne 
opore111 je potrebno brezposelnemu vzpostaviti osnovne 
elemente identitete, ki mu bodo vlivali občutek pripadnosti, 
zaželjenosti in koristnosti. Šele na tej osnovi bo lahko 
posameznik ohranjal tradicionalno poklicno identiteto. Kljub 
temu, da je le ta vezana na opravljanje dejavnosti znotraj 
posameznega poklica in je na nek način stacionarna, pa vendarle 
omogoča posamezniku stik s poklicno kulturo in ohranjanje že 
osvojenih poklicnih kompetenc. Pri tem je še posebej 
pomembno, da instrumenti aktivne politike zaposlovanja 
vključujejo ohranjanje že obstoječih in razvijanje novih 
transverzalnih kompetenc posameznika, kot so npr. 
komuniciranje, reševanje problemov, logično mišljenje, vodenje, 
kreativnost, motivacija, timsko delo, sposobnost učenja itd. Le te 
bodo posamezniku omogočale, da se bo lahko začel identificirati 
tudi z drugimi poklicnimi področji. Vendar zgolj transverzalne 
kompetence, ampak je ključnega pomena, da ima brezposleni 
tudi potrebne sistemske informacije, kot so poznavanje: 

- trga dela, 
- izobrazbenih zahtev, 
- pravnih podlag, 
- potencialnih finančnih virov, 
- specifike določenega poklicnega področja itd. 

 
Zagotovo pa ni dovolj, da ima brezposelni le ustreze informacije, 
ampak je ključnega pomena, da obstajajo realne možnosti za 
njihovo udejanjanje. Predvsem imam v mislih pravne in 
izobrazbene ovire, ki so pogosto posledica uravnavanja trga dela 
s sektorskimi instrumenti. 
 
 
Druga večja skupina brezposelnih v Pomurju, ki pomembno 
prispeva tudi k strukturni brezposelnosti, je manjizobraženo 
prebivalstvo. Ob tem, da veljajo podobne karakteristike kot za 
strukturno brezposelne, je ob tem potrebno izpostaviti, da je to 
tista ciljna populacija, ki ima najpogosteje manjrazvite tako 
transverzalne kot tudi specifične poklicne kompetence. Slednje 
zahteva od različnih služb področja zaposlovanja, sociale, 
šolstva in zdravstva sinergično delovanje na področju 
izobraževanja in usposabljanja posameznikov. Zagotovo pri tem 
ni ključnega pomena pridobivanje zgolj formalno pridobljenega 
znanja s pomočjo prekvalifikacij in dokvalifikacij, ampak je 
potrebno pri tej ciljni populaciji vzpostavljati koncept 
vseživljenjskega učenja tudi z ostalima dvema oblikama, t. j. 
neformalnim in informalnim učenjem. Predvsem pa je potrebno 
vzpodbujati pri delodajalcih razumevanje ekvivalentnost 
priznavanja različnih oblik učenja. 
 
Ravno primer sektorske brezposlenosti v tekstilni in obutveni 
industriji, ki je prvenstveno prizadelo manjizobraženo starejše 
prebivalstvo, je jasno pokazalo, da je potrebna kontinuirana skrb 
za manj izobraženo aktivno prebivalstvo. Ne le, da ob prvi 
zaposlitvi vstopajo na trg dela z manjšo kapaciteto transverzalnih 
in specifičnih kompetenc, ampak imajo v času zaposlitve manjše 
možnosti kontinuiranega formalnega, neformalnega in 
informalnega učenja ter manjšo motivacijo za slednje. S tega 
vidika se njihova ogroženost z leti bistveno povečuje, saj težko 

                                                 
110 Posledice dolgotrajne brezposlenosti se na osebnostni ravni 
najpogosteje odražajo na naslednji način: 
- brezposelni izgubi občutek gospodarske in duševne 

varnosti, 
- za brezposlenost krivi najprej sebe, nato pa agresivnost 

preusmeri na družbo, 
- poruši se mu običajni delovnik opravil, 
- pojavi se lahko nenavadna potratnost, 
- osebnostne spremembe se pokažejo tudi v večji 

razdražljivosti itd. 
111 V okviru socialne opore imam v mislih tako materialno kot 
tudi moralno pomoč  (npr. čustvena pomoč, svetovanje, 
ohrabrevanje itd.). 
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sledijo tako zahtevam sodobnega delovnega mesta, kot tudi 
spremembam na trgu dela. S kontinuiranim svetovalnim in 
izobraževalnim delom s to ciljno populacijo že od samega 
izstopa iz formalnega učenja, bi bili danes odpravljeni številni 
elementi strukturne brezposelnosti. 
 
Ob problemu manjizobraženih brezposlenih so v Pomurju 
ogroženi tudi mladi, ki nimajo delovnih izkušenj in šele vstopajo 
na trg dela. Eden najzahtevnejših in kljucnih prehodov mladih je 
prav prehod s področja izobraževanja na področje dela. 
Problematičnost tega prehoda izražajo relativne stopnje 
brezposelnosti mladih, ki so praviloma precej višje od stopenj 
brezposelnosti v drugih starostnih kategorijah. Na položaj 
mladih na trgu dela v zadnjih desetletjih vplivajo različne 
okolišcine, ki nastajajo tako pri povpraševanju po delovni sili kot 
pri ponudbi. Med pomembnejše okolišcine in trende spadajo 
zlasti zniževanje rodnosti, spremembe v izobraževalnih sistemih 
in zvišanje izobraževalnih aspiracij ter spremembe na trgih dela, 
ki vplivajo na strukturo zaposlitvenih priložnosti za mlade 
(Trbanc 1992, str. 343). Pri slednjem je potrebno predvsem 
izpostaviti prezaposlenost, s katero so se spopadajo podjetja, 
stečaji podjetij in prepočasno nastajanje novih podjetij. Ravno 
gospodarska kriza je pokazala, da je za mlade manj zaposlitvenih 
možnosti in so v večini primerov pogosto žrtve zaposlovanja za 
določen čas. 
 
Navedeno kaže, da je za razliko od manjizobraženega aktivnega 
prebivalstva, potrebno pri mladih izvajati drugačno politiko 
zaposlovanja. Če je potrebno pri manj izobraženih posvečati 
primarno pozornost njihovemu osebnostnemu razvoju, pa se je 
potrebno pri mladih, ki po podatkih najpogosteje posedujejo 
sekundarno ali terciarno izobrazbo, osredotočiti na sistemske 
spremembe trga dela in izobraževalnega sistema. Pri tem je 
potrebno primarno ugotoviti usklajenost formalnega 
izobraževanja s potrebami trga dela in zmanjšati njuno 
diskrepanco. Pri tem imam v mislih dva elementa, in sicer: 
usklajenost vpisnih mest v izobraževalnem sistemu s potrebami 
trga dela in kakovost kompetenc, ki jih pridobi posameznik v 
času formalnega izobraževanja. Sočasno pa je potrebno mladim 
ponuditi možnosti za predhodno pridobivanje delovnih izkušenj 
ter jih navajati na kontinuiran karierni razvoj. V skladu z 
doktrino mrežne poklicne identitete pa je potrebno mlade 
navajati na redefiniran koncept poklica. Le ta na sodobnem trgu 
dela ne pomeni stacionarne oblike, ki si jo posameznik dobi 
enkrat za vse življenje, ampak postaja poklic, ki si ga pridobi 
posameznik v formalnem izobraževanju, širša kategorija, ki 
omogoča posamezniku izrazito prehajanje med različnimi 
delovnimi mesti. 
 
Zaradi demografskih sprememb prebivalstva v Sloveniji in 
Pomurju se pojavja vse več starejših oseb, pred katere se čedalje 
pogosteje postavlja zahteva po podaljševanju delovne aktivnosti. 
Lastnosti starejših brezposelnih oseb pa skupno učinkujejo kot 
dejavniki njihove socialne izključenosti. Najpogosteje jim nizka 
izobrazbena raven ne daje zadostne osnove in osebne motivacije 
za dodatno izobraževanje, zato se ne morejo zaposliti. 
Izključenost iz dela jih potiska v ekonomske in psihične težave, 
zaradi katerih se še težje zaposlijo. V pričakovanju zaposlitve 
postajajo pri delodajalcih vse manj zaželeni in se prepogosto 
zatečejo k dokončni prekinitvi delovne aktivnosti. 
 
Zagotovo bi bilo, v primeru starejših brezposlenih, razvijanje 
moderne poklicne identitete preko tradicionalne nesmiselno, saj 
bi za to rešitev potrebovali preveč časa in bi bil učinek na trgu 
dela z ekonomskega vidika nesmiseln.112 Bistveno bolj smiselno 
je izvajanje krajših izobraževalnih programov, ki omogočajo 
hitrejše pridobivanje novih kompetenc. Le te pa naj ne bi bile 
preveč vsebinsko oddaljene od že obstoječih poklicnih in 
življenjskih izkušenj. Prav tako je potrebno razmisliti o zaščiti 
starejših na trgu dela in vzpostavitvi medgeneracijskega dialoga, 
s povečanjem izkoristka prenosa delovnih izkušenj s starejše na 

                                                 
112 Ob tem je potrebno poudariti, da bi bila ta pot smiselna z 
vidika posameznika, saj bi mu na ta način ohranili potrebno 
življenjsko vitalnost, tudi za odbobje upokojitve. 

mlajšo generacijo. V želji, da ne bi pri starejši ciljni populaciji 
»gasili ognja«, se je potrebno tako na regionalni kot individualni 
ravni zavedati pomena in skrbi za kontinuiran karierni razvoj 
posameznika.  
 
 
Potencialne rešitve brezposelnosti pri različni ciljni populaciji so 
pokazale, da rešitve nastale situacije niso enoznačno. Njihova 
učinkovitost je primarno odvisna od zatečenega stanja. Tako npr. 
ni mogoče razvijati mrežne poklicne identitete pri nekom, čigar 
stacionarna identiteta se razgrajuje, zaradi neaktivnosti na trgu 
dela. Kljub temu, da zahteva razvoj poklicne identitete 
individualni pristop, pa nas ravno njen kontinuiran razvoj in 
dolgoročnost učinkov, navdaja na misel, da je potrebno 
vzpostaviti sistemske instrumente za karierno svetovanje in 
usklajevanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.  
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IZVLEČEK 
 
Rak dojke je najpogostejša maligna novotvorba pri ženskah v 
Sloveniji. Po operativni odstranitvi primarnega tumorja dojke so 
bolnice dolgotrajno ogrožene za ponovitev raka. V nasprotju z 
napovednimi dejavniki (ND) za zgodnjo ponovitev raka dojke so 
ND za pozno ponovitev manj preučeni. 
Namen dela je bil raziskati klasične ND za pozno ponovitev raka 
dojke (> 5 let po operaciji) in  opredeliti časovno odvisno 
spreminjanje napovedne vrednosti teh dejavnikov. 
Pri 1035 bolnicah z operabilnim rakom dojke, ki so bile 
zdravljene na Onkološkem inštitutu v Ljubljani v letih 1983–87 
(srednji čas spremljanja bolnic je bil 17 let), smo iz popisov 
bolnic retrospektivno zbrali podatke o kliničnih značilnostih 
bolnic, patohistoloških značilnostih tumorjev, zasevkih v 
pazdušnih bezgavkah, vrsti lokalnega in morebitnega 
dopolnilnega zdravljenja ter izidu bolezni (ponovitev raka). 
Neodvisni ND za pozno ponovitev raka dojke so bili zasevki v 
pazdušnih bezgavkah (zasevki v 4–9 bezgavkah: HR 2,55 (95% 
IZ: 1,91–3,40); zasevki v ≥ 10 bezgavkah: HR 4,65 (3,29–6,58)) 
in prisotnost vdora tumorskih celic v limfne žile (LVI): HR 1,58 
(1,21–2,06), ki so bili časovno neodvisni ND. Pozitivni 
estrogenski receptorji so se nakazovali kot neugodni in so bili 
časovno odvisni ND za pozne ponovitve (HR 1,50 (0,98–2,30); p 
= 0,06).  
Napovedni dejavniki za ponovitev raka dojke po petih letih so 
zasevki v več kot treh pazdušnih bezgavkah, prisotnost LVI in 
pozitivni estrogenski receptorji.  Napovedna vrednost 
estrogenskih receptorjev se s časom spreminja. 
 
 
UVOD 
 
V Sloveniji je leta 2005 zbolelo za rakom dojke 1082 žensk, kar 
je znašalo 20,6 % vseh malignih novotvorb pri ženskah v tem 
letu1. Relativno petletno preživetje bolnic z rakom dojke se v 
Sloveniji povečuje (iz 62 % v letih 1983-87 na 82 % v letih 
2001-05),  vendar je bilo v letih  2000–02 še pod evropskim 
povprečjem2. Resnični uspeh obravnave bolnic z rakom dojke se 
kaže z zmanjšanjem umrljivosti. Nekaj zmanjšanja umrljivosti 
gre na račun znižanja nevarnostnih dejavnikov, večina pa na 
račun dopolnilnega sistemskega zdravljenja in zgodnejšega 
odkritja (mamografsko presejanje). Glede na analizo 
GLOBOCAN3 umrljivost v Sloveniji še ne upada; leta 2006 je v 
Sloveniji znašala 28,6/100.000 (v državah Evropske zveze 
25/100.000). V Sloveniji se  organizirano zgodnje odkrivanje 
raka dojke z mamografijo za celotno populacijo še ni pričelo. V 
letu 2009 se pričenja pilotni del nacionalnega presejalnegam 
programa DORA4 na prebivalkah ljubljanske regije. Vpliv na 
zmanjšanje umrljivosti se bo odrazil šele, ko bo program zajel 
celo državo. 
Operabilni rak dojke pomeni, da lahko z operacijo odstranimo 
tumor, ki je lokaliziran v dojki in pazdušnih bezgavkah. Kjub 
radikalni operaciji se rak lahko ponovi. Tveganje za ponovitev 
ocenimo na podlagi bioloških značilnosti tumorja. Z dopolnilnim 
sistemskim zdravljenjem (kemoterapija, hormonska, biološka 
terapija) zmanjšamo tveganje za ponovitev raka. Izbira temelji 
na poznavanju napovednih dejavnikov izida in napovednih 
dejavnikov odgovora5. Klasični preverjeni napovedni dejavniki 
izida pri raku dojke so: prisotnost zasevkov v pazdušnih 
bezgavkah, velikost tumorja, gradus, starost, HER2, LVI in 
proteaze (uPA/PAI-1). Glavna napovedna dejavnika odgovora 
sta izraženost hormonskih receptorjev in HER2. Ker pa klasični 
ND ne upoštevajo celotne biološke kompleksnosti posameznega 
tumorja, si to obetamo od genskih podpisov (ang. gene 
expression profiling; MammaPrint®, Oncotype DX®)6,7.  
 

V 80. letih prejšnjega stoletja so poročali, da z operacijo ozdravi 
le 18–38 % bolnic z rakom dojke (30-letno spremljanje bolnic).8 
Pri večini bolnic po operativni odstranitvi primarnega tumorja 
dojke obstaja stalna ogroženost za ponovitev raka. Napovedni 
dejavniki za zgodnjo ponovitev bolezni (v prvih petih letih po 
operaciji) so dobro proučeni, klinične izkušnje pa nam kažejo, da 
se rak dojke lahko ponovi tudi kasneje, celo po 10–20 letih po 
operaciji. To se izkazuje predvsem v zadnjih letih, ko se 
uporablja podaljšano dopolnilno hormonsko zdravljenje, ki 
zmanjšuje ogroženost za ponovitev, vendar ne vemo, ali jih le 
odloži na kasnejši čas. Napovedni dejavniki za pozno ponovitev 
bolezni so tako manj proučeni.  
Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani se zdravi več kot polovica 
vseh bolnic z rakom dojke v Sloveniji. Imamo tudi arhivirane 
podatke o dolgotrajnem rednem spremljanju bolnic (do 20 let in 
več po operaciji). Zato smo se odločili, da preučimo morebitne 
ND za pozno ponovitev (>5 let). Taka spoznanja bi nam dala 
smernice za proučevanje morebitnih novih tarč za dopolnilno 
zdravljenje in/ali proučevanje spremenjenih strategij 
dosedanjega dopolnilnega zdravljenja. 
 
NAMEN DELA: raziskati klasične ND za ponovitev raka dojk: 
starost, velikost tumorja, gradus, histološki tip, hormonski 
receptorji, vdor tumorskih celic v limfne žile (LVI) in 
prizadetost pazdušnih bezgavk ter opredeliti časovno odvisno 
spreminjanje napovedne vrednosti ND. 
BOLNICE IN METODE DELA: Vključili smo vse bolnice z 
operabilnim rakom dojke, s stalnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki so bile zdravljene na Onkološkem inštitutu v letih 
1983–1987, razen bolnic z vnetnim, bilateralnim in primarno 
metastatskim rakom dojke ter bolnic z rakom v preteklosti. 
Raziskava je bila retrospektivna. Pri univariatni statistični analizi 
smo za primerjavo skupin uporabljali Mann-Whitney-jev U-test, 
χ2- test, analizo preživetja po metodi Kaplan-Meier in test log-
rank. Multivariatno analizo (Coxov model proporcionalnih 
ogroženosti)9 in analizo spreminjanja ND v času (metoda 
Schoenfeldovih ostankov)10 so opravili na Inštitutu za 
biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete. Rezultate 
multivariatne analize smo predstavili kot razmerje ogroženosti 
(ang. hazard ratio – HR) s 95 % intervali zaupanja (IZ). 
 
REZULTATI 
 
V letih 1983–1987 je bilo zaradi raka dojke na Onkološkem 
inštitutu operiranih 1720 bolnic, od tega 435 bolnic ni ustrezalo 
vključitvenim kriterijem, za 195 bolnic (11,3 %) nismo uspeli 
najti popisa. V analizo smo tako vključili 1035 bolnic z 
operabilnim rakom dojke. Bolnice so bile stare od 20 do 89 let 
(mediana 57 let). Triinštirideset bolnic (4,2 %) je bilo mlajših od 
35 let, 30,6 % jih je bilo v starostni skupini 35 do 50 let, 41 % je 
bilo starih od 51 do 65 let, 24,2 % bolnic pa je bilo starejših od 
65 let. Štiriinšestdeset odstotkov bolnic je bilo v menopavzi. Pri 
320 bolnicah (31 %) je bil v družini prisoten katerikoli rak (pri 
118 rak dojke, prostate in rodil), pri 38 %  ni bilo raka, pri 
ostalih ni bilo podatka.  
Patohistološke značilnosti tumorja Večina bolnic (71 %) je 
imela invazivni duktalni karcinom. Polovica bolnic je imela 
hormonsko odvisen tumor, več kot polovica pa tumor, večji od 2 
cm in zasevke v pazdušnih bezgavkah. Vdor v limfne žile je bil 
prisoten pri 7 % bolnic brez zasevkov in pri 17 % bolnic z 
zasevki v pazdušnih bezgavkah. 
Način primarnega zdravljenja: 87 % bolnic je imelo 
mastektomijo z odstranitvijo pazdušnih bezgavk, le 13% je imelo 
ohranitveno operacijo dojke (značilno več pri predmenopavznih 
bolnicah). Bolnice z ohranitveno operacijo so prejele dopolnilno 
obsevanje na dojko v 51,8 %. Dopolnilno sistemsko zdravljenje 
je prikazano v Tabeli 1. 
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Ponovitev bolezni: Srednji čas spremljanja bolnic je bil 17 (1– 
23) let. Rak dojke se je v opazovanem času ponovil pri 47 
odstotkov bolnic. Pri 365 bolnicah (75 %) se je bolezen ponovila 
v prvih petih letih po operaciji (zgodnja ponovitev), pri 122 (25 
%) pa kasneje (pozna ponovitev). S pomočjo multivariatne 
analize (Coxov model s predpostavko proporcionalnih razmerij 
ogroženosti) smo opredelili neodvisne napovedne dejavnike za 
ponovitev raka po petih letih po operaciji (Tabela 2). Ustrezne 
krivulje preživetja so prikazane na Sliki 1. Z metodo 
Schoenfeldovih ostankov smo ugotovili, da se napovedna 
vrednost estrogenskih receptorjev spreminja v času (Slika 2). 
Slika 3 prikazuje letno ogroženost za ponovitev raka dojke glede 
na estrogenske receptorje v tumorju. 
 
RAZPRAVA 
Pri načrtovanju dopolnilnega zdravljenja bolnic z rakom dojke 
po radikalnem lokalnem zdravljenju je zelo pomembno, da 
poznamo ND za ponovitev raka. V naši raziskavi smo ugotovili, 
da so neugodni ND za ponovitev raka dojke po petih letih 
zasevki v več kot treh pazdušnih bezgavkah, prisotnost LVI in 
pozitivni estrogenski receptorji v tumorju. Velikost tumorja in 
gradus, ki sta izrazita neugodna ND za ponovitve v prvih petih 
letih po operaciji, kasneje nista več ND. Velikost tumorja, 
gradus in ER so časovno odvisni ND za rak dojke, LVI in stadij 
N pa sta časovno neodvisna ND. 
Naš vzorec predstavlja 37,5 % vseh bolnic z rakom dojke, ki so 
bile diagnosticirane v Sloveniji v letih 1983–87 (podatki 
Registra raka za Slovenijo). To predstavlja približno polovico 
vseh slovenskih bolnic z operabilnim rakom dojke v tem 
obdobju. Ker je le manjšina bolnic prejela dopolnilno sistemsko 
zdravljenje, prikazane krivulje preživetja odslikavajo skoraj 
naraven potek bolezni, ki ga dandanes ne vidimo več.  
V celotnem obdobju spremljanja se je rak ponovil pri 47 % 
bolnic. Tri četrtine ponovitev so se zgodile v prvih petih letih po 
operaciji, četrtina pa kasneje. Polovica ponovitev se je zgodila že 
v prvih dveh letih in pol. Ker je v našem vzorcu dopolnilno 
hormonsko zdravljenje imela le manjšina bolnic (četrtina 
pomenopavznih bolnic z zasevki v pazdušnih bezgavkah), je 
vzorec ponovitev drugačen kot pri bolnicah, ki so prejele 
dopolnilno HT. Letna ogroženost za ponovitev bolezni pri naših 
bolnicah se tako razlikuje glede na druga poročila11. Pri našem 
vzorcu ugotavljamo prvi vrh ponovitev pri tumorjih ER+ že 
drugem letu (ne v tretjem) in je bistveno višji glede na poročilo 
Saphnerja.11 V 7.–8. letu ugotavljamo drugi vrh (6–7 %), v 12. 
letu še tretji vrh ponovitev (4 %). Dodatni vrh ponovitve pri 12. 
letu je novo spoznanje. Lahko smo ga zaznali, ker smo bolnice 
dovolj dolgo spremljali. Znano je, da petletno dopolnilno 
zdravljenje s tamoksifenom zmanjša letno ogroženost za 
ponovitev za 41 %, učinek se vzdržuje do 15 let po operaciji12. 
Dopolnilno zdravljenje s tamoksifenom zmanjša ponovitve na 
račun zgodnjih ponovitev. 
Pri raku dojke so zasevki v pazdušnih bezgavkah že dolgo znani 
najmočnejši klasični ND za ponovitev in smrt zaradi raka 
dojke.13 Nepričakovano opažamo, da v naši raziskavi stadij N1 
(zasevki v 1–3 bezgavkah) ni bil neugoden ND glede na stadij 
N0. Naše rezultate pri bolnicah s stadijem N1 si lahko razložimo 
z dejstvom, da je 51 % vseh bolnic z zasevki v pazdušnih 
bezgavkah prejelo dopolnilno KT po shemi CMF, ki ima 
največjo absolutno korist preprečitve ponovitve ravno pri skupini 
bolnic stadija N1.14  
Nasprotno od večine raziskav, ki je imela LVI za ND le pri 
bolnicah brez zasevkov v pazdušnih bezgavkah, se je pri nas 
izkazala za neodvisni ND. Temeljna hipoteza, ki se je pojavila 
ob preučitvi rezultatov naše raziskave je, da bo v prihodnosti 
potrebno preučiti limfangiogenezo kot tarčo za zdravljenje. Na 
molekularnem nivoju so ugotovili, da sta pri nastanku limfnih žil 
(ang. lymphangiogenesis) udeležena rastna faktorja VEGF-C 
(ang. vascular endothelial growth factor-C) in VEGF-D, ki 
delujeta preko specifičnega receptorja VEGFR-315.  
Slika 1 kaže, da imajo bolnice tako s tumorji ER+ kot s tumorji 
ER– prvih 6 let podoben čas do ponovitve bolezni, kasneje pa 
imajo bolnice s tumorji ER+ nižje preživetje brez ponovitve 
bolezni kot tumorji ER–. Razlaga je v časovnem spreminjanju 
razmerja ogroženosti (HR) za ponovitve (Slika 3). Bolnice s 
hormonsko odvisnimi tumorji in brez zasevkov v pazdušnih 
bezgavkah so bile na podlagi nekdaj priznanih NDI uvrščne v 

skupino z nizko ogroženostjo za ponovitev in niso prejele 
dopolnilne HT. Naši rezultati prikazujejo, da se ravno pri 
bolnicah s tumorji ER+ pojavljajo pozne ponovitve bolezni. 
Upoštevajoč rezultate raziskav o koristi dopolnilnega zdravljenja 
s tamoksifenom12 in še večje koristi z zaviralci aromataze16 
domnevamo, da bi bolnice s tumorji ER+, če bi prejele 
dopolnilno HT, imele manj poznih ponovitev. To nam govori, da 
se je treba odločati za zdravljenje na podlagi ND odgovora in ne 
opustiti zdravljenja na osnovi ugodnih ND izida. Nekateri ND 
izida so lahko ugodni le kratkoročno, na dolgi rok pa se 
sprevržejo v neugodne ND, kot se je to izkazalo za tumorje ER+.  
Hormonsko odvisni tumorji zaradi ogroženosti za pozne 
ponovitve najverjetneje potrebujejo dolgotrajno HT. Za bolnice s 
tumorji ER+ je podaljšano zdravljenje z aromataznim 
inhibitorjem po petih letih tamoksifena že izkazalo korist glede 
zmanjšanja ponovitev16, pri podskupini bolnic z zasevki v 
pazdušnih bezgavkah pa celo korist podaljšanja celotnega 
preživetja17. Morda bodo potekajoče študije z dopolnilno HT in 
študije z genskimi mrežami (TAILORx6 in MINDACT7) 
pripomogle k dodatnim dognanjem, katero trajanje, redosled in 
način (kontinuirano ali intermitentno) hormonskega zdravljenja 
je primerno za določene podskupine bolnic.  
ZAKLJUČEK: Neugodni ND za ponovitev raka dojke po petih 
letih so zasevki v več kot treh pazdušnih bezgavkah, prisotnost 
LVI in pozitivni estrogenski receptorji v tumorju. Napovedna 
vrednost zasevkov v pazdušnih bezgavkah in LVI se s časom ne 
spreminja, napovedna vrednost ER pa se s časom spreminja. 
Rastni dejavniki in/ali receptorji za neolimfangiogenezo (LVI v 
tumorju) bi lahko bile nove tarče za dopolnilno zdravljenje 
bolnic z rakom dojke z namenom preprečitve tako zgodnje kot 
pozne ponovitve raka dojke. 
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Tabela 1: Zdravljenje bolnic z rakom dojke z dopolnilno 
kemoterapijo glede na menopavzni status in zasevanje v  
pazdušne bezgavke. 
 

 
 

Dop. KT – dopolnilna kemoterapija; Dop. HT – dopolnilna 

hormonska  

terapija; N-: ni zasevkov v pazdušnih bezgavkah; N+: prisotni 
zasevki v  
pazdušnih bezgavkah; p – statistična značilnost (χ2 – test) 
 
Tabela 2: Napovedni dejavniki za ponovitev bolezni po petih 
letih pri operabilnem raku dojke pri predpostavki konstantnih 
razmerij ogroženosti (ang. hazard ratio – HR), 95 % interval 
zaupanja (95 % CI) in p - statistična značilnost (Waldov test) 
 

 
 
Slika 1: Krivulja preživetja brez ponovitve bolezni pri bolnicah z 
rakom dojke; A: glede na število zasevkov v pazdušnih 
bezgavkah; N0 – brez zasevkov; N1 – zasevki v 1 do 3 
bezgavkah; N2 – zasevki v 4 do 9 bezgavkah; N3 – zasevki v 
vsaj 10 bezgavkah; B: glede na velikost tumorja; T1 – velikost 
tumorja ≤ 20 mm; T2 – velikost tumorja 21–50 mm; T3 – 
velikost tumorja > 50 mm; C: glede na vdor v limfne žile (LVI), 
D: glede na estrogenske receptorje (ER); p – statistična 
značilnost (test log–rank) 

 
 
Slika 1. Krivulja preživetja brez ponovitve bolezni pri bolnicah z rakom dojke glede na število zasevkov v pazdušnih bezgavkah; N0 – brez 
zasevkov; N1 – zasevki v 1 do 3 bezgavkah; N2 – zasevki v 4 do 9 bezgavkah; N3 – zasevki v vsaj 10 bezgavkah; vdor v limfne žile (LVI) in 
prisotnost estrogenskih receptorjev (ER); p – statistična značilnost (test log–rank) 
 

 
Slika 2: Časovno spreminjanje razmerja ogroženosti (HR) za 
ponovitev bolezni s 95 % intervalom zaupanja glede na 
estrogenske receptorje (tumorji ER+ glede na tumorje ER–) 
 

 
Slika  3: Letna ogroženost za ponovitev raka dojke pri tumorjih 
ER+ in ER–  
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Pojav multi-rezistentnih sevov patogenih bakterij (kot so npr. S. 
aureus, E. faecium in P. aeruginosa), ki so odporne na več 
protimikrobnih učinkovin hkrati (MDR = Multidrug resistant 
bacteria), predstavlja resen problem v sodobnem zdravstvu. 
Iskanje novih tarč in sinteza protibakterijskih zdravilnih 
učinkovin z delovanjem na rezistentne bakterije je zato 
neizogibno v bitki zoper infekcijske bolezni (1).  
Ena od pomembnejših tarčnih mest za razvoj novih 
protibakterijskih učinkovin je še vedno bakterijski peptidoglikan, 
ki daje bakterijskim celicam obliko in jih varuje pred visokim 
osmotskim pritiskom. Sestavljen je iz mreže polisaharidnih 
verig, ki so prečno povezane s kratkimi polipeptidi. Vpletanje v 
njegovo sintezo ali strukturo vodi do lize celic in posledično do 
propada bakterij. Biosinteza peptidoglikana je kompleksen 
proces, ki vključuje okrog 20 reakcij in poteka v citoplazmi, na 
notranji ter na zunanji strani celične membrane. Pri tem 
sodelujejo številni encimi, ki predstavljajo potencialna tarčna 
mesta za razvoj novih protimikrobnih učinkovin. V zadnjem 
desetletju je vse več raziskav usmerjenih v znotrajcelične 
citoplazemske faze biosinteze peptidoglikana, med katerimi 
zavzemajo pomembno mesto Mur ligaze. Gre za štiri od ATP 
odvisne ligaze (MurC-MurF), ki katalizirajo zaporedno 
pripenjanje aminokislinskih ostankov na D-laktoilni del 
peptidoglikanskega prekurzorja UDP-N-acetilmuraminske 
kisline. Poleg Mur ligaz sodelujejo pri sintezi peptidoglikana še 
številni drugi pomembni encimi, med njimi tudi D-alanin:D-
alanin ligaza (Ddl), ki iz dveh D-alaninov naredi D-Ala-D-Ala 
dipeptid, ki je substrat za MurF (2).  
 

 
Slika 1: Zgradba bakterijske celične stene 

 
V sklopu raziskav doktorske naloge smo se osredotočili na 
encime MurC-F in DdlB. Poleg reakcijskih mehanizmov in 
specifičnosti teh encimov, so v literaturi znane še 
tridimenzionalne strukture apoencimov, oziroma kompleksov 
encimov s substrati in produkti reakcije, kar nam omogoča 
racionalno načrtovanje novih zaviralcev Mur ligaz s 
potencialnim protibakterijskim učinkom. V okviru 
raziskovalnega dela smo najprej vpeljali v naše laboratorije in 
vitro test z malahitno zelenim za določanje encimske aktivnosti. 
Test temelji na osnovi določanja fosfata, ki se sprosti pri 
encimsko katalizirani reakciji in nam omogoča ovrednotenje 
inhibitorne aktivnosti potencialnih inhibitorjev Mur ligaz in Ddl. 
Iskanja inhibitorjev smo se najprej lotili z virtualnim rešetanjem 
NCI-jeve (National Cancer Institute, Ameriški nacionalni inštitut 

za raziskovanje raka) banke spojin in z naključnim rešetanjem 
banke spojin Fakultete za kemijo. Pri virtualnem rešetanju smo 
uporabili dostopne kristalne strukture encimov MurD (E.coli), 
MurF (S. pneumonie) in DdlB (E. coli) ter računalniške 
programe za virtualno rešetanje visoke zmogljivosti eHits 6.0 in 
AutoDock 4.0, ki nam s svojimi cenilnimi funkcijami 
omogočijo, da in vitro ovrednotimo le manjšo serijo tistih spojin, 
ki jim program napove najmočnejšo vezavo. Dobili smo nekaj 
strukturno povsem novih inhibitorjev DdlB in MurD z IC50 v 
nizkem mikromolarnem območju. Nekateri so poleg 
inihibitornega imeli tudi protibakterijsko delovanje. S 
preučevanjem encimke kinetike smo ugotovili, da je večina 
DdlB inhibitorjev kompetitivna napram ATP (3, 4).  
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Slika 2: Najmočnejši inhibitor DdlB, ki smo ga dobili z 
virtualnim rešetanjem NCI-jeve banke spojin s pomočjo 
programa AutoDock 4.0. 
 
Nove inhibitorje DdlB diazendikaboksamidnega tipa pa smo 
odkrili z naključnim rešetanjem domače banke spojin (5). Z 
uporabo peptidomimetičnega pristopa in poznavanja reakcijskih 
mehanizmov, ki pri ligazah MurC-F in DdlB poteka preko 
tetraedričnega prehodnega stanja pa smo načrtovali in 
sintetizirali nove spojine s hidroksimetilkarbonilnim skeletom.  
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UVOD 
 
V doktorski disertaciji definiramo in raziskujemo akcijsko logiko 
dreves izvajanj z operatorjem unless (ACTLW). Nova logika 
gradi na uspehu logike CTL, ki je bila definirana že pred skoraj 
30. leti in je zaradi možnosti učinkovitih algoritmov iz 
akademskih krogov prodrla tudi v industrijska računalniška 
orodja. Leta 1990 so CTL avtorji iz Italije razširili s t.i. akcijami 
in dobili ACTL. Njihova razširitev je sicer teoretično pomembna 
a se ni zelo uveljavila zaradi problemov pri praktični realizaciji 
algoritmov. V disertaciji predstavljena logika ACTLW je 
razširitev logike CTL, ki združuje zanimive lastnosti obeh - 
vpeljuje akcije a ohranja učinkovitost algoritmov. 
 
Beseda logika v imenu označuje, da gre za matematično teorijo. 
Logično sklepanje je eden od osnovnih znanstvenih principov, ki 
so ga poznale in uporabljale že najzgodnejše civilizacije. Sklepi 
starogrških in drugih filozofov dobljeni s pomočjo logičnega 
razmišljanja brezpogojno držijo še danes (če se medtem seveda 
niso spremenile predpostavke, iz katerih so bili izpeljani). 
Moderen človek si želi, da bi lahko tako trdne sklepe sprejel tudi 
na bolj konkretnih področjih svojega življenja, npr. glede 
pravilnosti delovanja raznih strojev in naprav, od katerih je 
vedno bolj odvisen. Računalniki nam to omogočajo in prav zato 
je področje logike, ki je bilo tisočletja le teorija v rokah filozofov 
in matematikov, v zadnjem času doživelo velik razvoj tudi v 
aplikativnih/inženirskih projektih. 
 
FORMALNA VERIFIKACIJA SISTEMOV 
 
Ko povežemo računalnik in logiko marsikdo najprej pomisli na 
področje umetne inteligence. Čeprav so dognanja v disertaciji 
verjetno uporabna tudi tam, pa spadajo naše raziskave 
neposredno v eno drugo področje, ki ga imenujemo formalna 
verifikacija sistemov in se ukvarja z računalniško podprtim 
snovanjem sistemov. 
 
Poznamo več življenjskih ciklov snovanja sistemov, ki pa so vsi 
sestavljeni iz podobnih korakov. Sistem začnemo snovati tako, 
da podamo specifikacijo zahtev sistema. To je opis želenega 
obnašanja sistema in se običajno nanaša predvsem na to, kako 
naj sistem komunicira z okolico. Na podlagi specifikacije zahtev 
tvorimo specifikacijo zasnove sistema, ki bolj ali manj podrobno 
opisuje, kakšna bo zgradba sistema. Specifikacija zasnove 
sistema oz. njena abstrakcija služi kot model sistema v postopku 
dokazovanja skladnosti zahtev in zasnove, kar imenujemo 
formalna verifikacija. Poleg formalne verifikacije je pomembna 
tudi simulacija, s katero preizkušamo, kako bo sistem deloval. 
Za simulacijo potrebujemo izvedljivo specifikacijo zasnove 
sistema. Po uspešni formalni verifikaciji in/ali simulaciji sistema 
sledi izvedba sistema. Pravilnost zasnove sistema ne zagotavlja 
pravilnosti obnašanja izvedenega sistema, zato izvedeni sistem 
še testiramo. Testiranje sistema je eksperimentalno izvajanje 
izvedenega sistema, pri katerem se preveri, ali izvedeni sistem 
ustreza specifikaciji zahtev. 
 
Cilj računalniško podprtega snovanja sistemov je pravilen 
sistem, kar pa je možno le, če uporabimo pravilno zasnovo 
sistema. S simulacijo le težko dokažemo odsotnost napak, saj bi 

morali simulirati vsa možna izvajanja sistema, to pa v praksi ni 
mogoče. Formalna verifikacija je tako edina zanesljiva metoda 
preverjanja pravilnosti zasnove sistema. Še posebej je 
pomembna na področju snovanja elektronske, računalniške in 
komunikacijske opreme, ki postaja z leti vedno bolj kompleksna. 
Obenem imajo ti izdelki tudi zelo veliko tržišče, pa naj gre za 
vezja VLSI ali za komunikacijske protokole. Odkrita napaka v 
sistemu, ki se že na široko uporablja po svetu, se lahko odraža v 
veliki materialni škodi in hkrati izgubi zaupanja kupcev. Postavi 
pa se vprašanje, ali praktične sisteme v vsej njihovi 
kompleksnosti sploh znamo in zmoremo formalno verificirati. 
 
METODA PREVERJANJA MODELA 
 
Ena od bolj učinkovitih metod formalne verifikacije sistema je 
t.i. metoda preverjanje modela, pri katerem specifikacijo zahtev 
podamo v obliki logičnih formul. Preverjanje modela je med 
vsemi metodami formalne verifikacije še najbolj uspešna v 
inženirskih in industrijskih okoljih. Uporabljamo jo lahko 
neposredno za verifikacijo zasnove sistemov ali posredno za 
tvorjenje testnih primerov. Dobra lastnost preverjanja modela je 
nazorni prikaz, zakaj sistem ima oz. nima zahtevane lastnosti. 
 
Izvedba preverjanja modela je v veliki meri odvisna od tega, 
kakšne vrste je model, ki predstavlja zasnovo sistema. Tako kot v 
računalništvu poznamo različne vrste programskih jezikov 
(proceduralne, objektno orientirane, logične, funkcijske ...), 
obstaja tudi več vrst formalizmov za podajanje modelov. V 
grobem jih lahko razdelimo na tiste, ki poudarjajo stanja (npr. od 
6.30 do 7.00 sem na poti v službo, od 7.00 do 15.00 sem v službi 
itd.) in tiste, ki poudarjajo dogodke (npr. ob 6.30 sem odpeljal od 
doma, ob 7.00 sem prispel v službo, ob 15.00 se odpravim 
domov itd.).  Modeli s stanji so zelo prikladni za specifikacijo 
računalniških algoritmov in delovanja strojne opreme (stanje je 
trenutna vrednost spremenljivk, registrov, pomnilniških lokacij 
itd.), modeli z akcijami pa so boljši za opis komunikacijskih 
protokolov (akcije so signali, sporočila, potrditve itd.) 
 
Logika pri metodi preverjanje modela mora biti skladna s 
formalizmom, ki je uporabljen za opis modela. Logika CTL je 
primerna za modele, ki temeljijo na stanjih, ACTL in ACTLW pa 
sta namenjeni modelom, ki temeljijo na akcijah. 
 
LOGIKA ACTLW 
 
V tej kratki predstavitvi disertacije ne moremo podrobno 
pojasnjevati niti slovnice (sintakse), kaj šele skladnje 
(semantike) logike ACTLW. Zato kot ilustracijo podajamo le 
definicijo (slika 1) in kratko razlago. V naslednjem razdelku pa 
podajamo primer uporabe. 
 
V definiciji slovnice (zgornji del prikazane definicije) je 
določeno, da v logiki ACTLW poleg spremenljivk uporabljamo 
še standardne operatorje negacijo, logični „in“ ter logični „ali“, 
dodatno pa tudi operatorje EE, AA, U in W. V nadaljevanju 
disertacije pokažemo, kako iz te osnovne množice operatorjev 
izpeljemo še operatorje X, F in G. 
 
V definiciji skladnje (spodnji del prikazane definicije) je določen 



64 
 

pomen omenjenih operatorjev. Prikaza matematični zapis 
natanko določa, kdaj neka formula sestavljena iz spremenljivk in 
operatorjev velja in kdaj ne velja. Bolj natančno rečeno, za kateri 

LTS (to je model sistema) formula velja (v tem primeru model 
izpolnjuje zahtevo podano s formulo) in za kateri LTS formula 
ne velja, 

 

 
Slika 1: Definicija logike ACTLW 
 
PRIMER UPORABE 
 
Algoritmi za medsebojno izključevanje so pomemben primer 
sistemov s sočasnostjo. Z njimi rešujemo problem preprečevanja 
hkratnega dostopa dveh ali več procesov v določen del njihovega 
izvajanja, imenovan kritično območje, ker lahko to povzroči 
napačno obnašanje sistema. Algoritem za medsebojno 
izključevanje je pravilen, če v nobenem trenutku v nobenem 
izvajanju ne more biti v kritičnem območju več kot en proces. 
Problem medsebojnega izključevanja ima v računalništvu 
pomembno vlogo, saj ga potrebujemo npr. za preprečevanje 
istočasnega pisanja in branja iz iste pomnilniške lokacije. 
 
Obstaja kar nekaj različnih algoritmov za medsebojno 
izključevanje. Na sliki 2 je prikazan eden od njih in sicer za 
primer dveh procesov..Za lažje razumevanje naj povemo, da sta 
spremenljivki n1 in n2 skupni spremenljivki, torej če en proces 
spremeni vrednost to drugi proces zazna. Pred začetkom 
prikazanega algoritma imata obe spremenljivki vrednost 0. 

 
Na sliki 3 so prikazane formule ACTLW, s katerimi opišemo 
pričakovane lastnosti algoritma, ki ga verificiramo. Prikazane 
formule so dokaj kompleksne in nepoučenemu nerazumljive a 
povedati je potrebno, da ob uporabi večine drugih logik 
postanejo še bolj kriptične. 
 
Verifikacija z orodjem EST je pokazala, da je prikazan algoritem 
(ki je vzet iz ene knjige in bi naj bil pravilen) le pogojno 
pravilen. Napačno obnašanje se pojavi v primeru, da prištevanje 
enice ni atomarna operacija, torej takrat, ko dovolimo, da 
procesa sočasno a različno hitro izvajata prištevanje. Najprej n2 
postane 1, kar povzroči vstop procesa P2 v kritično sekcijo, nato 
pa še n1 postane 1 (ker uporablja staro vrednost n2) in zato tudi 
proces P1 vstopi v kritično sekcijo.. 

 
 

Slika 2: Primer algoritma za medsebojno izključevanje 
 

 

 
Slika 3: Specifikacija zahtev v obliki formul ACTLW 
 
ZAKLJUČEK 

 
V okviru doktorske disertacije smo izvedli računalniški program 
EST (http://lms.uni-mb.si/EST/), ki v skladu s podano teorijo 
preverja pravilnost sistemov. Gre za prototipno orodje podobno 
tistim, ki jih pišejo raziskovalci na drugih univerzah. Pravzaprav 
po obsežnosti in učinkovitosti marsikatero drugo orodje celo 
presega, saj ga v okviru mojega raziskovalnega dela razvijamo 
že od leta 1996, ko sem začel svoj podiplomski študij (ja, nisem 
bil najbolj hiter :-). Program EST ima licenco GPL in teče na 
različnih operacijskih sistemih, vključno z Linux-om in MS 
Windows-i. 
 
Na osnovi predstavljene disertacije je nastal znanstveni članek 
„ACTLW - An Action-based Computation Tree Logic With 
Unless Operator“, ki je bila leta 2008 objavljen v dokaj odmevni 
reviji  Information Sciences (Impact Factor = 3,095). 
Raziskovalno delo smo v zadnjih letih poskušali nadaljevati tudi 
v okviru enega mednarodnega in enega slovenskega projekta, a 
žal nobeden od njiju ni bil sprejet (obravnavana tematika je bila 
obakrat le manjši del večjega projekta in ni bila glavni razlog 
zavrnitve). 
 
Metode formalne verifikacije sistemov, še posebej metoda 
preverjanja modelov, so iz akademskih člankov že prodrle v 
praktične aplikacije, tako da lahko upravičeno pričakujemo 
njihov nadaljnji razvoj. Še največja ovira predstavlja velika 
računska moč, ki jo zahtevajo. Z vsak dan zmogljivejšimi 
računalniki pa bo nekoč v prihodnosti tudi ta ovira odpadla. 
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UVOD 
 
Kritični pojavi v življenju pomenijo zaplet v gladko potekajočem 
in uravnoteženem psihičnem delovanju. Zaradi njih je lahko 
porušeno telesno, psihološko ali socialno ravnovesje. Z izrazom 
kriza se v medicini in v življenju nasploh tako opisuje marsikaj: 
odločilno obdobje težke telesne bolezni, v katerih se bolnikovo 
stanje prevesi ali v zdravje ali pa v smrt; nekateri dogodki lahko 
odločilno zaznamujejo naše prihodnje življenje; zakonski 
konflikt je lahko odločilen ne le za naše življenje, pač pa tudi za 
življenje naših otrok; politični konflikti lahko za dolgo časa 
zaznamujejo življenje mnogih ljudi.  Koncept kriznih stanj, kot 
ga razumemo danes, izvira iz zdravega sožitja med medicino, 
psihologijo in sociologijo (1). 
 
VRSTE KRIZ 
 
Kriza pomeni porušenje emocionalnega ravnotežja, ki ga 
povzroči izguba ali pa le grožnja pred tem. Izguba ali grožnja sta 
lahko dejanski, lahko pa sta takšni, da zadevata le 
posameznikovo notranje življenje, njegove cilje, ambicije ali pa 
le predstave o vsem tem. Človek se znajde v kriznem stanju 
tedaj, ko zaznava neki dogodek ali situacijo kot neznosno do 
mere, ki presega njegove zmožnosti obvladovanja. 
Za nastanek kriznega stanja je torej poleg dogodka samega 
pomembna še človekova sposobnost prilagajanja in 
obvladovanja različnih situacij.  
V psihiatriji govorimo o dveh vrstah kriznih stanj, in sicer o 
razvojnih in o travmatskih krizah. Pojem razvojnih kriz je 
utemeljil Erikson, ki je govoril o življenjskih ciklih. Videl jih je 
kot pričakovane in nujne razvojne stopnje, v katerih mora 
vsakdo opraviti vrsto psihosocialnih nalog, ki jih nujno spremlja 
emocionalna kriza. Vsako takšno obdobje (adolescenca, 
ustvarjanje družine, odhod otrok od doma, klimakterij itd.) nosi 
v sebi priložnost in grožnjo izgube. Erikson je utrdil prepričanje, 
da ni le otroštvo tja do 6. leta starosti tisto, ki nas v celoti 
opredeljuje, pač pa so v našem življenju obdobja, ki pomenijo 
nekakšna “obračališča”, ob katerih se nam stvari lahko zasučejo 
na boljše ali na slabše. Travmatske krize pa so naključne, 
nepredvidene in jih lahko povzročijo zelo različni dogodki ali 
doživetja, vendar prav vsi nosijo v sebi izgubo ali grožnjo pred 
izgubo (2). 
Tako razvojne kot travmatske krize so sestavni in normalni del 
našega življenja. Zato jih tudi ne uvrščamo med bolezenska 
stanja sama po sebi.  
O motnji v bolezenskem smislu lahko govorimo šele tedaj, ko 
pride do tako velikih duševnih in telesnih sprememb, da je 
ogrožena integriteta osebnosti. 
 
STRES 
 
Krizna situacija je stresna situacija. Stres je psihološki in 
fiziološki odgovor na dogodke, ki vplivajo na osebno 
ravnovesje. Kadar smo soočeni z grožnjo fizični varnosti ali 
duševnemu ravnovesju, se naše telo odzove tako, da prestavi v 
višjo prestavo. Ta samodejni odziv organizma imenujemo 
reakcija v »boj ali beg«. Posredovana je iz centralnega živčnega 
sistema preko hipotalamo-hipofizno-adrenalne osi in vpliva na 
endokrini in imunski sistem organizma. Reakcija je odvisna od 
vrste in trajanja stresa, pa tudi od značilnosti posameznika. 
Povzročitelje stresa imenujemo stresorji. Ti so lahko hude 
naravne katastrofe in nesreče, kot tudi vsakodnevni stresi doma, 
v službi in okolju nasploh. Kronični stres lahko vpliva na 
možganske strukture v katerih pride do preoblikovanja 
nevronskih mrež. Psihični in vedenjski znaki dolgotrajnega 
stresa so številni in raznovrstni. Prisotni so telesni simptomi: 
pospešeno bitje srca, glavobol, potne dlani, mrzle roke in noge, 

slabost, driska, nemiren želodec, nepravilno dihanje. Pokažejo se 
spremembe v razpoloženju: pomanjkanje odločnosti, izguba 
smisla za humor, napetost, potrtost, razdražljivost, jeza. Pogoste 
so spremembe v vedenju: pomanjkanje volje, neorganiziranost, 
jokavost, motnje spanja, motnje v spolnosti, prisotno je pretirano 
uživanje alkohola, nikotina, kofeina, analgetikov in 
psihofarmakov. Prisotne so lahko spremembe v mišljenju: 
pozabljivost, zmanjšana koncentracija in pozornost, slabo 
presojanje, zamegljene predstave, težave pri razmišljanju in 
okrnjeno fantazijsko življenje. Pogoste so misli: tega ne 
zmorem, zmešalo se mi bo, preveč je vsega, težko mi je. 
Samopodoba je pogosto slaba (3). 
 
KLINIČNA MANIFESTACIJA KRIZNEGA STANJA 
 
Kadar se krizna situacija ne razreši, se lahko klinično manifestira 
z različnimi simptomi in znaki ali v obliki duševne motnje. 
 
Pogosta je anksioznost z vsemi psihološkimi in fiziološkimi 
značilnostmi (nemir, 
mišična napetost, nespečnost, hiperaktivnost, utrujenost, 
zmanjšanje apetita itd.). 
Pozornost se usmeri - prizadeti je osredotočen na en sam, 
pogosto irelevanten vidik svojega doživetja, kot so npr. različne 
telesne senzacije, ali pa brez pravega učinka ruminira o možnih 
vzrokih in rešitvah problema. 
Regres: z anksioznostjo in s številnimi nepredelanimi dražljaji 
preplavljeni ego regredira na zgodnejše, infantilno vedenje, ki ni 
več v skladu z realnostjo. 
Spremenjena časovna perspektiva: pogosto so v doživljanju 
pomešani sedanji, pretekli in celo prihodnji dogodki. 
Vsi impulzi in vse potrebe postanejo enako pomembne: oseba 
ne zmore več razvrščanja, vrednotenja in odlaganja zadovoljitve 
teh potreb, pač pa pričakuje takojšnjo zadovoljitev: princip 
ugodja naraste na škodo realitetnega principa. 
Naraščajoča osamljenost: je neobhodna posledica regresa. 
Nenehno pešanje prilagoditvene ali kreativne, navzven 
usmerjene energije in njena investicija v internalnejše, 
primitivnejše, od realnosti odmaknjene rešitve se kažejo v 
odtujevanju od pomembnih oseb iz okolja. S tem se konflikt in 
osamljenost še povečujeta. 
Povečana sugestibilnost: izguba samozaupanja in neodvisnosti 
se kažeta v hlastnem iskanju odvisnega odnosa, ki je v očitnem 
nasprotju s progresivno izolacijo. Te želje in z njimi povezano 
zahtevajoče, dependentno, infantilno vedenje še bolj odbijajo in 
odtujujejo bližnje, ki jim je namenjeno. 
Preplavljenost z informacijami: prizadeti ima navadno veliko 
informacij, kako bi rešil svoj problem, vendar so te običajno 
dezorganizirane, zanj nekoristne in neuporabne (1). 
 
GOSPODARSKA KRIZA IN DUŠEVNO ZDRAVJE 
 
Aktualna gospodarska kriza predstavlja izjemno negativni 
psihološki stres in pomembno vpliva na zdravje in kvaliteto 
življenja. Številni zaposleni se soočajo s strahom pred izgubo 
službe in prihodka, zmanjševanjem števila delovnih mest, 
posledično preobremenjenostjo, stisko ob odpuščanju delavcev, 
zmanjševanjem prihodka, itd. V ta namen izvajamo obširno 
nacionalno raziskavo o zdravstvenih posledicah aktualne 
gospodarske krize zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju.  
 
Psihološki pomen dela, službe  
Delo predstavlja pomemben del človekove identitete. Veliki 
večini ljudi delo namreč ne predstavlja zgolj sredstva za 
preživetje ampak tudi še določa dan, daje občutek samozavesti in 
spoštovanja okolice. Ko delamo, smo v socialnih interakcijah, 
psihično in fizično aktivni, s strani okolice lahko dobivamo 
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potrdila o naši uspešnosti, itd… Zaposleni so, ne glede na delo ki 
ga opravljajo, bolj aktivni in integrirani (in psihološko bolj 
zdravi), kot nezaposleni (4). 
 
Posledice strahu pred izgubo službe ali izgube službe 
Eno izmed najbolj dokazanih in potrjenih dejstev je, da se 
zdravje začne slabšati v trenutku, ko zaposleni pričakuje 
odpoved, a je še vedno v službi (5). 
Telesno zdravje se, ravno obratno kot duševno zdravje, po izgubi 
službe bistveno več ne slabša, se pa tudi ob ponovni zaposlitvi 
bistveno tudi ne izboljša. Grozeča izguba službe dokazano 
poveča tveganje za nastop delovnih nezgod. Zaskrbljujoča je tudi 
povezava med številom samomorov moških in stopnjo 
nezaposlenosti. Povečanja števila samomorov ne precipitira 
nezaposlenost sama po sebi, temveč njene posledice kot so: 
povečanje števila neugodnih življenjskih dogodkov ter 
zmanjšanje psiholoških in socialnih virov za premagovanje le 
teh. Po prvi izgubi službe, se zmanjša možnost pridobitve nove 
zaposlitve. Tudi zaposleni, ki na svojem delovnem mestu niso 
zadovoljni oz. tisti, ki opravljajo delo, ki zahteva nižjo 
izobrazbo, kot so jo dosegli, se ne razlikujejo od nezaposlenih. 
Dokazano je bilo, da ljudje, ki imajo zaradi finančne stiske 
dolgove dvakrat do trikrat pogosteje zbolevajo zaradi depresije, 
pogosteje zlorabljajo alkohol in tobak. Revščina je namreč 
dokazano neposreden dejavnik tveganja za razvoj psiholoških in 
fizičnih težav, višja je tudi stopnja umrljivosti (4).  
 
Ne glede na razlog izgube službe, vsi ljudje doživljajo stisko, 
vsaj kratkotrajno. Stiska se izraža skozi proces žalovanja 
(zanikanje, barantanje, jeza, žalost), ki se v nekaj tednih ali 
mesecih konča s sprejetjem stanja. Posameznik se sprijazni, 
najde razloge za optimizem in se počasi začne vračati v 
normalno življenjsko rutino. Pri 30-35% ljudi, ki so nagnjeni k 
depresiji ali bolezenski tesnobi, se razpoloženje sčasoma prevesi 
v depresijo (6) ali anksiozne motnje, ponavadi najhitreje že v 
prvem ali drugem mesecu po nastopu stresa. Nekateri pa stisko 
izražajo z izgubo samospoštovanja, jezo,s somatskimi simptomi, 
povečanim pitjem alkohola in nasiljem v družini (7). 
 
Anksiozne, depresivne in somatizacijske motnje in bolniški 
stalež  
Bolniški stalež traja med nezaposlenimi povprečno 5 dni zadnjih 
šest mesecev po izgubi službe, in le 0,9 dni med zaposlenimi. 
Daljši bolniški stalež je povezan s somatizacijskimi težavami in 
depresijo. Obiski zdravnika so petkrat pogostejši v skupini 
nezaposlenih, kot med zaposlenimi. Ti, ki so večkrat obiskali 
zdravnika, so tudi huje doživeli izgubo službe. Med njimi je bilo 
več simptomov somatizacije, depresije in anksioznosti.  
Nezaposleni v povprečju jemljejo dvakrat več zdravil kot 
zaposleni. Čeprav se število diagnosticiranih bolezni med 
skupinama ne razlikuje, so razlogi za povečan obisk zdravnika v 
povezani z gastrointerstinalnimi, respiratornimi in kožnimi 
težavami. Slabša kot je bila socialna podpora, slabše je bilo 
samospoštovanje, več je bilo obiskov pri zdravniku (8).  
Prisotnost bolečine (primarne zaradi bolezni ali sekundarne 
zaradi psihosocialnih procesov) je pomembno povezana z 
samomorilnimi ideacijami in samomorilnimi poskusi tekom 
življenja (9).  
 
Depresija in samomor 
Približno 11,5 % Evropejcev trpi za duševnimi motnjami. 
Trenutno stroški zdravljenja duševnih težav v EU znašajo vsaj 
3–4 % BDP. Svetovna zdravstvena organizacija predvideva, da 
bo do leta 2020 depresija zasedla drugo mesto med svetovnimi 
boleznimi, za boleznimi srca.  
Tisti, ki ostanejo brez zaposlitve trikrat pogosteje zbolevajo 
zaradi hude depresivne epizode, kot zaposleni. Nedavni stresni 
dogodek je najmočnejši napovedni dejavnik razvoja depresivne 
epizode. Za razumevanje stresa, ki ga človek doživi, je potrebno 
razumevanje smisla, ki ga stresor predstavlja. Raziskave so 
pokazale, da tisti stresorji, ki jih človek doživlja bolj ogrožajoče 
za občutek lastne vrednosti in samospoštovanja, bolj verjetno 
povzročijo/sprožijo depresijo. To kar je nekomu nepomemben 

stresor, je lahko drugemu katastrofičen zaradi idiosinkratičnega 
pomena, ki ga dogodek predstavlja (7).  
 
Gospodarska depresija pomembno vpliva na pojav depresije. 
Raziskave kažejo, da to velja za evropske in druge razvite 
države. V ZDA so izračunali, da pomeni dvig brezposelnosti za 
eno odstotno točko približno 1200 samomorov več (10). 
 
Slovenski samomorilni količnik (število samomorov na 100.000 
prebivalcev na leto) v zadnjih petih letih presega 25, kar pomeni 
približno 25 in več samomorov na 100.000 prebivalcev na leto. 
Vsako leto v Sloveniji zaradi samomora tako umre okoli 600 
posameznikov. Z omenjeno visoko stopnjo samomorilnosti je 
Slovenija v Evropi in s tem tudi v svetu v samem svetovnem 
vrhu, v skupini desetih držav z najvišjim samomorilnim 
količnikom. Depresijo med psihičnimi motnjami najpogosteje 
povezujejo s samomorilnim vedenjem, saj je med depresivno 
populacijo tveganje za samomor vsaj 30-krat večje kot med 
nedepresivno populacijo (11). 
 
RAZISKAVA: Psihosocialne posledice gospodarske krize 
 
Namen naše raziskave je oceniti povezavo med socialno-
ekonomskim statusom posameznika in psihološkimi posledicami 
ekonomske krize ter oceniti prevalenco z delom povezanega 
izgorevanja, depresivnih in anksioznih motenj glede na posledice 
svetovne ekonomske krize. 
 
Raziskava je  prospektivna intervencijska, poteka od junija 2009 
v javnem in privatnem sektorju kjer spremljamo stopnjo 
pojavljanja duševnih motenj. Potekala bo še naslednja tri leta, ko 
bomo v letnem razmaku ponovno evaluirali raziskovalne 
parametre. 
Udeleženec  prostovoljni pristop v raziskavo potrdi z reševanjem 
anonimnega vprašalnika objavljenega na spletni strani e-survey.  
 
Vprašalnik zajema splošni del s socialno-demografskimi podatki 
ter dve samoocenjevalni lestvici.  
Lestvica depresivnosti CES-D (Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale) je kratka, samoocenjevalna lestvica 
namenjena ocenjevanju trenutne stopnje depresivne 
simptomatike v splošni populaciji (12).  
Z vprašalnikom anksioznosti STAI X1 (Spielbergerjev 
vprašalnik anksioznosti) merimo stanje anksioznosti. 
Anksioznost kot stanje (STAI X-1) se nanaša na trenutno 
emocionalno stanje posameznika, za katerega so značilni strah, 
zaskrbljenost in napetost (13).  
 
Do sedaj je 1119 preiskovancev izpolnilo vprašalnik (758 iz 
javnega ter 361 iz privatnega sektorja.), 520 od njih je potrdilo, 
da jih je svetovna gospodarska kriza že prizadela, ostali pa 
menijo, da le-ta ne vpliva pomembno na njihovo življenje. Med 
skupinama ugotavljamo statistično pomembne razlike pri 
izgorelosti, stopnji izraženosti depresivnih in anksioznih 
simptomov, ki so bolj izraženi v skupini preiskovancev, ki je bila 
v krizi prizadeta. Podrobnejše rezultate bomo predstavili na 
konferenci. 
 
V podjetjih in javnih zavodih, kjer so zaposleni izrazili interes, 
smo že organizirali delavnico upravljanja s stresom ter delavnice 
za depresivno in anksiozno motnjo. 
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NUMERIČNO MODELIRANJE MEŠANE KONVEKCIJE TOKA 
MIKROPOLARNIH TEKOČIN Z METODO ROBNIH ELEMENTOV 
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Povzetek 
V prispevku je predstavljen nov pristop k numeričnemu 
modeliranju tokov mikropolarnih tekočin z metodo robnih 
elementov. Sama teorija mikropolarnih tekočin zajema določene 
reološko kompleksne tekočine, pri katerih je prisoten še 
mehanizem rotacije notranjih struktur toka tekočine, kar ni zajeto 
v klasičnem sistemu Navier-Stokesovih enačb. Teoretične 
izpeljave in numerične simulacije podrobno obravnavajo izvor in 
pomen novih modelnih parametrov, ki jih vpeljemo v teoriji 
mikropolarnih tekočin. Izpeljani algoritem, je preizkušen na 
standardnih primerih dinamike tekočin. Rezultati izvedenih 
numeričnih simulacij kažejo na pomembno občutljivost 
tokovnega kot tudi temperaturnega polja na različne vplivne 
parametre mikropolarnih tekočin. Izpeljani numerični algoritem 
tako pomembno širi uporabnost metod računalniške dinamike 
tekočin na osnovi metode robnih elementov tudi na področje 
numerične simulacije toka mikropolarnih tekočin. 

Uvod 
Večfazni večsestavinski tok je osnova večine tehnoloških 
operacij procesne tehnike. Tok suspenzije trdnih delcev in 
tekočine, bodisi kapljevine bodisi plina, je dvofazni 
večsestavinski tok, ki se pojavlja v procesih farmacevtske 
industrije, prehrambene industrije, naftne industrije, itn. in je 
osnova pri pnevmatskemu transportu, natančnejši kontroli 
odpadnih onesnaženih snovi, zgorevanju razpršenega premoga, 
sušenju prehrambnih izdelkov, lebdečih slojih in raznih 
bioloških aplikacijah. Zaradi široke uporabe suspenzij je tako 
potrebno dobro poznavanje prenosnih pojavov znotraj dvofaznih 
večsestavinskih tokov. V praksi velikokrat zasledimo suspenzije, 
ki so sestavljene iz nederformabilnih oziroma deformabilnih 
snovi (delcev) v izotropni tekočini. Ti suspendirani delci v 
tekočini vplivajo na povprečne fizikalne lastnosti večfaznega 
večsestavinskega toka oziroma suspenzije. 
V zadnjem času se pri obravnavanju prenosnih pojavov na vseh 
področjih industrije vedno bolj razširja uporaba računalniške 
dinamike tekočin (RDT). Ker so tokovi v suspenzij zelo 
kompleksni, njihovo obnašanje pa je odvisno od določenih 
fizikalnih pogojev  je potrebno izbrati pravilen numerični model 
s pomočjo katerega bomo lahko uspešno opisali tok tekočine. V 
suspenzijah, kjer je vpliv rotacije suspendiranih delcev oz. snovi 
v samem toku tekočine velik in bistveno vpliva na sam tok 
suspenzije, kar je predvsem prisotno na mini in mikronivoju, se 
pojavi vprašanje opravičenosti uporabe klasične teorije 
numeričnega modeliranja toka s pomočjo Navier-Stokesovih 

enačb. V literaturi je tako možno najti precej nasprotujočih si 
rezultatov tlačnega padca oziroma koeficientov trenja in 
koeficientov prenosa toplote v mikro in mini kanalih [5]. 
Mikropolarne tekočine so v fizikalnem smislu predstavljene kot 
tekočine z naključno orientiranimi suspendiranimi delci v 
viskozni tekočini za katere velja predpostavka, da se 
nederformabilni suspendirani delec v nekem majhnem volumnu 
tekočine, ki ga obkroža, vrti okoli središča tega elementa 
tekočine, kar opišemo z vektorjem mikrorotacije. Matematični 
pristop reševanja problemov toka suspenzij s pomočjo teorije 
mikropolarnih tekočin je v svojem delu opisal Eringen [1], [2]. S 
pomočjo teorije mikropolarnih tekočin je tako mogoče uspešno 
modelirati tok nekaterih nenewtonskih tekočin, kot so kri, dimni 
plini, tekoči kristali, feromagnetne tekočine, koloidne tekočine, 
tekočine s polimernimi dodatki in mnoge druge suspenzije. 
V naravi bomo zelo težko našli ločene primere, kjer bi bil tok 
mikropolarne tekočine le konvektivne oziroma difuzivne narave. 
Ponavadi se ukvarjamo s problemi, kjer nastopa problem mešane 
konvekcije, ki je sestavljena iz naravne konvekcije zaradi 
temperaturnih razlik in prisilne konvekcije. V prispevku bo tako 
podan primer toka mešane konvekcije oziroma sklopljen primer, 
ki bo zajemal prisilno konvekcijo, povzročeno zaradi gnanega 
toka mikropolarne tekočine pri sobni temperaturi na vstopu v 
kotanjo, in naravno konvekcijo, kot posledico vnosa toplotnega 
toka na steni kotanje. Primer mešane konvekcije je zelo zanimiv, 
saj ga je mogoče zaslediti v mnogih praktičnih primerih, ki so 
povezani z mikro napravami, kot npr. hlajenje mikro 
elektronskih sistemov in naprav, ki jih je v zadnjem času na trgu 
in v praksi vedno več. Geometrija obravnavanega primera, je 
bila izbrana na podlagi poznejše kvalitativne primerjave 
rezultatov z drugimi avtorji. 
Inženirski problemi so v splošnem opisani z diferencialnimi 
enačbami, ki so zaradi svoje kompleksnosti rešljive le z 
aproksimativnimi metodami. Za reševanje je uporabljena metoda 
robnih elementov (MRE) oziroma njene razširitve, kjer je ena 
izmed njih robno območna integralska metoda (ROIM) [3], [6]. 
S pomočjo omenjene metode nam je uspelo razviti nov računski 
algoritem za modeliranje mikropolarnih tekočin in uspešno rešiti 
prej omenjene primere dinamike tekočin [7], [8]. 

Matematična formulacija 
Ohranitveni zakoni, ki opisujejo viskozen, nestisljiv in laminaren 
tok mikropolarnih tekočin so: ohranitev mase en. (1), ohranitev 
gibalne količine en. (2), ohranitev mikrorotacije en. (3) in 
ohranitev energije en. (4), Eringen [2]: 

 (1) 
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(2) 

 
(3) 

 
(4) 

kjer diferencialni operator 
 predstavlja 

Stokesov snovski odvod,  vektor hitrosti,  termodinamični 

tlak,  vektor mikrorotacije, temperaturo,  koeficient 
toplotne ekspanzije,  vektor zemeljskega pospeška in  je 
referenčna temperatura. Predpostavimo, da so gostota , 
specifična toplota na enoto mase , koeficient prevoda toplote 

 in lastnosti mikropolarnih tekočin kot dinamična viskoznost 

, koeficient viskoznosti mikrorotacije , koeficient 
gradienta viskoznosti in mikrovztrajnost  konstantne 
vrednosti. Za uspešno implementacijo podanih enačb v hitrostno 
vrtinčno formulacijo Navier-Stokesovih enačb in uporabo 
aproksimacijske metode robnih elementov, vpeljemo vektor 
vrtinčnosti  in razdelimo dinamiko toka na kinematiko in 
kinetiko toka tekočine, kar je izpeljano v [8], dobimo končni 
zapis enačb za ravninski tok mikropolarne tekočine v tenzorski 
obliki: 

 
(5) 

 (6) 

 
 (7) 

 
 (8) 

Enačba (5) je eliptična diferencialna enačba in predstavlja 
kinematiko toka. Kinetika toka je opisana s parabolično 
difuzivno-konvektivno enačbo vrtinčnosti en. (6), kjer je drugi 
člen na desni strani enačbe dodatni člen v primerjavi s klasično 
obliko Navier-Stokesovih enačb in predstavlja povezavo med 
poljem vrtinčnosti in mikrorotacije predstavljeno z enačbo (7). 

Numerični algoritem 
Za izračun tokov mikropolarnih tekočin s pomočjo metode 
robnih elementov je potrebno ohranitvene enačbe (5-8) zapisati v 
integralski obliki ([8]) in jih diskretizirati. V diskretiziranem 
računskem območje  z robom , rešimo sistem enačb za 

funkcije hitrostnega , vrtinčnega , polja mikrorotacije  in 
temperaturnega polja . Robni pogoji za hitrosti, temperaturo in 
mikrorotacijo so lahko Dirichletovega ali Neumannovega tipa, 
medtem ko je vrtinčnost na robu neznanka. V vsaki iteraciji 
nelinearne zanke najprej izračunamo robne vrtinčnosti z 
reševanjem enačbe kinematike toka (5) v obliki metode robnih 
elementov za celotno območje. Nato s pomočjo podobmočij 
izračunamo območne hitrosti, kjer upoštevamo že izračunane 
robne vrtinčnosti. Območne vrtinčnosti dobimo z reševanjem 
enačbe kinetike toka za vrtinčnost (6) z uporabo podobmočij. 
Izračunano hitrostno polje nato uporabimo, da s pomočjo enačbe 
(7) in metode podobmočij izračunamo tudi polje mikrorotacije. 
Na koncu rešimo še enačbo (8) s pomočjo podobmočne metode 
in tako dobimo temperaturno polje. 

Opis reševanega problema 
Obravnavali bomo tok mešane konvekcije za mikropolarne 
tekočine v pravokotni kotanji z dolžino in višino  (slika 1). 
Izvor toplote je podan na levi strani kotanje, na kateri je prav 
tako podan vstop tekočine v kotanjo, pri čemer je izstop iz 
kotanje predviden na desni strani. Vse podrobnosti geometrije so 
podane na sliki 1. Obravnavan model je ravninski model, pri 
čemer smo predpostavili dovolj veliko širino modela, da lahko 
obravnavamo primer kot dvodimenzionalen. Zaradi enostavnosti 
sta vstop in izstop kotanje enakih višin kot je višina stene, na 
kateri je predpisan toplotni tok. Vse ostale stene so obravnavane 
kot adiabatne. Na vstopu je predpisana uniformna hitrost toka. 

Predpostavka je, da 
imamo stacionarni 
laminaren in nestisljiv 
tok mikropolarne 
tekočine. 
 
  
Slika 1: Geometrija, 
robni pogoji in računska 
mreža primera mešane 
konvekcije v kotanji. 
 

Na vseh trdnih stenah (vertikalne in horizontalne stene) je podan 
brez zdrsni robni pogoj za hitrosti (  in ), 
razen, kot že omenjeno na vstopu in izstopu je bila podana 
hitrost drugače. Na vstopu imamo podani uniformni tok 
mikropolarne tekočine ( ). Za 

robni pogoj mikrorotacije smo upoštevali enačbo (9): 

(9) 

kjer je  tangentna hitrost in  predstavlja normalo. Vrednost 
koeficienta  nam določa obnašanje mikrostruktur 
mikropolarne tekočine ob trdnih stenah, pri čemer smo v našem 
primeru uporabili , kar nam predstavlja tok goste 
suspenzije (visoka koncentracija delcev). Na vstopu je 
predpostavljen robni pogoj za temperaturo , medtem ko 
je na vseh trdnih stenah predpostavljen adiabatni robni pogoj 

. Izvor toplote je 

predpisan z gostoto toplotnega toka . Na izstopu 
smo predpisali izstopne robne pogoje za funkcije tokovnega 
polja v obliki, da so odvodi funkcij tokovnega polja enaki nič. Za 
natančnejši izračun smo na izstopu uporabili kanal, ki ima 
dolžino 1/2 vstopne višine v kotanjo. Izračun funkcij tokovnega 
polja smo izvedli s pomočjo diskretiziranega območja, kot je 
prikazano na sliki 1. Za vse simulacije je bila uporabljena 
računska mreža s 1650 podobmočji in 6771 računskimi vozlišči. 
V bližini sten smo uporabili zgoščevanje elementov k steni. S 
pomočjo tako izbrane računske mreže je bila zagotovljena 
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pravilnost rešitve v še sprejemljivih računskih časih za dosego 
maksimalne predpisane napake iterativne rešitve (konvergenčni 

kriterij) . 

Rezultati numerične simulacije 
Za preglednejše reševanje in urejanje numeričnih izračunov so 
bila uporabljena nekatera brezdimenzijska števila, ki opisujejo 
tokovno in temperaturno polje našega primera. Reynoldsovo 
število je bilo izračunano glede na vstopno višino v kotanjo 

 in je znašalo v našem primeru za večino 

izračunov , kar pomeni, da je tok laminaren. 
Prenos toplote znotraj mikropolarne tekočine je možno opisati s 
pomočjo Rayleighovega števila, ki je definirano kot produkt 
Grashofovega števila (razmerje med vzgonskimi in viskoznimi 
silami) in Prandtlovega števila (razmerje med hidravlično in 
termično mejno plastjo oziroma povezava hitrostnega in 
temperaturnega polja). Vsi izračuni so bili izvedeni za 
Prandtlovo število . 
Pomembnega pomena v rezultatih bo parameter mikropolarnih 
tekočin , ki nam bo podajal razmerje med koeficientom 
viskoznosti mikrorotacije  in dinamično viskoznostjo  

( ). Parameter mikropolarnih tekočin  smo 
spreminjani z namenom pridobiti informacije vpliva na tokovno 
in toplotno obnašanja mikropolarnih tekočin. Pri obravnavi 
mikropolarnih tekočin se pojavi še en nov parameter , ki 
predstavlja kombinacijo med koeficientom viskoznosti 
mikrorotacije  in koeficientom gradienta viskoznosti , ter 
vpliva na mikrorotacijo. Koeficient  je enak nič v primeru, ko 
je enak nič koeficient viskoznosti mikrorotacije . V primeru, 
ko koeficient  narašča, se povečujejo tudi učinki 
mikrorotacije, še posebej v okolici sten. Koeficient  je tako 
podan z izrazom, ki ga je predlagal Eringen [2]. Vrednosti 
parametra mikropolarnih tekočin so bile izbrane v območju 

 in vrednosti parametra . 
Izračuni so bili izvedeni za različne vrednosti Rayleighovih 
števil v območju . 

 
Slika 2: Primerjava hitrostnih profilov v kotanji za različne vrednosti  števila in parametre mikropolarnih tekočin . 

 
Na sliki 2 so prikazani profili hitrosti v kotanji za različne 
vrednosti  števila in parametre mikropolarnih tekočin . 
Profil komponente hitrosti  je podan po vertikalni liniji v 

sredini kotanje ( ) in profil komponente hitrosti  po 

horizontalni liniji v sredini kotanje ( ). Rezultati 
hitrostnih profilov nam prikažejo izrazito povečanje povratnega 
toka znotraj kotanje s povečevanjem vrednosti Rayleighovega 
števila. Če pogledamo na rezultate s strani mikropolarnosti 
tekočine, se le ta povečuje s povečevanjem parametra 
mikropolarnih tekočin , kar nam pri konstantni vrednosti 
Rayleighovega števila povzroči umirjanje toka v kotanji. 
Podobno lastnost umirjanja toka mikropolarne tekočine s 

povečevanjem vrednosti parametra mikropolarnih tekočin ( ) 
smo ugotovili že v primeru naravne konvekcije v toku 
mikropolarnih tekočin v kvadratni kotanji [7]. Tako v primeru 
nižjih vrednosti Rayleighovih števil in višjih vrednostih 
parametra mikropolarne tekočine ni zaslediti povratnega toka v 
spodnjem delu kotanje. Tak pojav gibanja mikropolarne tekočine 
lahko pripišemo povečanju upora gibanju mikroplarne tekočine 
zaradi povišane mikrorotacije v kotanji (višja vrednost parametra 
mikropolarnih tekočin  oziroma višja vrednost koeficienta 
viskoznosti mikrorotacije ), ki s tem upočasnjevanjem toka 
tekočine zviša mejo za nastanek povratnega toka v kotanji. 

 
Slika 3: Mikrorotacija v primeru mešane konvekcije v kotanji za 
različne vrednosti parametra mikropolarnih tekočin  in 
različne vrednosti  števil ( ). 

 
Rezultati mikrorotacije so podani na sliki 3 za različne vrednosti 
Rayleighovih števil in parametra mikropolarnih tekočin 
(  in ), za konstantno vrednost Reynoldsovega 
števila ( ). Povečevanje parametra mikropolarnih 
tekočin  dosegamo s povečevanjem koeficienta viskoznosti 
mikropolarne tekočine , ki nam, kot je razvidno iz rezultatov 
izrazito povečuje mikrorotacijo mikropolarne tekočine v kotanji. 
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Slika 4: Izoterme v primeru mešane konvekcije v kotanji za 
različne vrednosti parametra mikropolarnih tekočin  in 
različne vrednosti  števil ( ). 
 
Vpliv Rayleighovega števila za različne vrednosti parametra 
mikropolarnh tekočin na temperaturno polje je prikazan na sliki 
4 pri vrednosti Reynoldsovega števila . Iz slike je 
razvidno, da z naraščanjem Rayleighovega števila narašča 
temperaturni gradient v okolici izvora toplote, pri čemer se 
povečuje gretje notranjosti kotanje. Na sliki 5, so podani 
pripadajoči temperaturni profili v kotanji za rezultate na sliki 4. 
Temperaturni profili so za vsako od izbranih vrednosti  
števila podani ločeno na treh različnih vertikalnih linijah. 
Rezultati leve kolone predstavljajo rezultate v bližini leve stene 
kotanje ( ), rezultati srednje kolone predstavljajo 
rezultate na vertikalni liniji po sredini kotanje ( ) in 
rezultati desne kolone predstavljajo rezultate na vertikalni liniji 
blizu leve stene kotanje ( ). 
 

 
Slika 5: Primerjava temperaturnih profilov v kotanji za različne 
vrednosti  števila in parametre mikropolarnih tekočin . 
 
Z naraščanjem parametra mikropolarnih tekočin , kot je bilo to 
razvidno že iz prejšnjih rezultatov, se zmanjšuje intenziteta 
gibanja toka in s tem tudi intenziteta povratnega toka v okolici 
izvora toplote. S tem zmanjšanjem gibanja toka se zmanjša tudi 
količina prenesene toplote z izvora toplote na okoliško tekočino, 
kar privede do povečanih temperatur v primeru višjih vrednosti 
parametra mikropolarnih tekočin. S povečevanjem vrednosti 

 števila narašča intenziteta gibanja tekočine v kotanji in se s 

tem poveča povratni tok v okolici izvora toplote, kar pospeši 
prenos toplote od izvora toplote na okoliško tekočino in pripelje 
do manjših temperatur na površini izvora toplote, pri čemer pa se 
temperatura z oddaljevanjem od izvora toplote zmanjšuje. Z 
povečevanjem vrednosti  števila pa se zaradi zmanjšanja 
temperature v ravnini izvora toplote, povečuje temperatura v 
zgornjem delu kotanje, saj povečevanje vrednosti  števila 
poveča povratni tok in s tem odnaša več tekočine z večjo 
temperaturo iz spodnjega dela kotanje v zgornji del kotanje. Vse 
navedene ugotovitve obnašanja mikropolarnih tekočin v primeru 
mešane konvekcije se kvalitativno ujemajo z rezultati 
predstavljenimi v delu Hsu-ja [4]. 

Zaključki 
Primer modeliranja sklopljenega primera naravne in prisilne 
konvekcije v toku mikropolarnih tekočin preko kotanje, združuje 
vse funkcije novo razvitega numeričnega algoritma za računanje 
tokov mikropolarnih tekočin, saj se znotraj tega primera 
upošteva tako naravna konvekcija, do katere pride zaradi 
temperaturnih razlik v kotanji in prisilna konvekcija, ki je 
podana z vstopnim hitrostnim profilom v kotanjo. Rešitev tega 
primera nam kaže, da se s povečevanjem vrednosti 
Rayleighovega števila poveča tudi gibanje toka tekočine znotraj 
kotanje. Povečano gibanje privede do povratnega toka v okolici 
izvora toplote. To povečanje gibanja toka znotraj kotanje pa 
privede do povečanega prenosa toplote znotraj kotanje, in sicer 
od izvora toplote proti notranjosti. S povečevanjem parametrov 
mikropolarne tekočine, kot sta parameter mikropolarne tekočine 

 in parameter , se tokovno polje v kotanji umirja in s tem 
se znižuje učinkovitost prenosa toplote z izvora toplote proti 
notranjosti kotanje, kar se odraža z naraščanjem temperature na 
mestu izvora toplote. 
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POPIS  OBRTI  V  OBČINI  LJUTOMER  LETA  1959 
 

pom. akad. dr. Ivan Rihtarič 
 

 
Leta 1959 je bilo v Pomurju naslednjih 6 občin: Beltinci, Gornja 
Radgona, Lendava,Ljutomer, Murska Sobota in Petrovci-

Šalovci. Obrtna zbornica Murska Sobota je izvedla popis 
obrtništva na dan 31.12.1959 ter ga objavila1. 
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Namen tega sestavka je prikazati stanje obrti v tedanji občini 
Ljutomer, torej ob koncu leta 1959. 
V občini sta bila družbeni in zasebni sektor, ki sta pa bila tedaj 
dokaj neenakomerno razvita. 
 
 A)  Družbeni sektor je imel naslednje gospodarske stroke: 

• obrtno predelovaje kovin,  
• elektrotehnične obrti, 
• stavbne obrti, 
• obrtno predelovanje lesa, 
• živilske obrti 
• osebe storitve in 
• druge obrti, 

 
V stroki » obrtno predelovanje kovin » je bilo le » Obrtno 
podjetje Agrotehnika-servis « iz Ljutomera, ki je zaposlovalo 5 
mojstrov,41 pomočnikov,1 priučenega in 14 nekvalificiranih 
delavcev ter 7 administrativnih delavcev ( 3moški in 4 ženske).V 
uku je imelo podjetje 12 vajencev (po 4 v 1., 2. in 3. 
letniku).Skupaj je torej bilo zaposlenih 68 oseb ter 12 vajencev. 
V stroki »elektrotehnične obrti« (elektroinstalaterstvo) je bilo  » 
Obrtno podjetje Elektron » iz Ljutomera, ki je imelo zaposleno 
2 mojstra,7 pomočnikov ter 4 priučene delavce in 4 
administrativne delavce (3 moški in ženska) ter še 8 vajencev (4 
v prvem in 4 v drugem letniku).Skupaj je bilo torej zaposlenih 
17 oseb in 8 vajencev. 
V stroki » stavbne obrti. »(zidarstvo)  je bilo Obrtno podjetje 
Remont« iz  Ljutomera Zaposlenih je bilo 7 mojstrov in 28 
pomočnikov, 4 priučeni  in 15 nekvalificiranega delavca ter 7 
administrativnih oseb (4 moški in 3 ženske) ter 11 vajencev (3 v 
prvem,3 v drugem in 5 v tretjem letniku) in je tako bilo skupaj 
zaposlenih 61 oseb in 11 vajencev. 
V obrtnem predelovanju lesa (mizarstvo) je bilo » Obrtno 
podjetje Mizarstvo « iz Ljutomera, ki je zaposlovalo 5 
mojstrov,32 pomočnikov, 3 nekvalificirane delavce , 3 
administrativne delavce (2 moška in ženska) ter 7 vajencev ( 4 v 
drugem i 3 v tretjem letniku).Skupaj je bilo torej tako zaposlenih 
43 oseb ter 7 vajencev.                        
V » živilski obrti« je bilo pekarstvo » Kruh pecivo « iz 
Ljutomera  z zaposlenim mojstrom in 2 pomočnikoma ter 2 
priučenima delavcema in z 2 administrativnima delavcema 
(moški in ženska) ter 3 vajenci (1 v drugem in 2 v tretjem 
letniku). Skupaj je bilo tako zaposlenih 7 oseb in 3 vajenci. 
V dejavnosti mlinarstvo sta bili dve obrtni podjetji: »Mlin 
oljarna «  iz Cezanjevec je imelo 2 mojstra, 7 pomočnikov ter 2 
priučena delavca in administrativno moč (ženska)ter vajenca v 
tretjem letniku. 
» Mlekopromet mlin « iz Ljutomera je imel zaposlenega 
mojstra in 4 pomočnike ter 2 vajenca v drugem letniku.  
 V dejavnosti osebne storitve (žensko frizerstvo) je delovalo v 
Ljutomeru » Damsko frizerstvo » , ki je imelo zaposleno 
mojstrico in 3 pomočnice ter vajenko v prvem letniku. 
 Med »drugimi obrti« je bil » Fotoatelje «, ki je imel 
zaposlenega mojstra in pomočnika ter vajenko v 3 letniku.  
V družbenem sektorju je bilo torej skupaj 9 obrtnih enot ( 8 v 
Ljutomeru in 1 v Cezanjevcih), ki so imele zaposlenih 25 
mojstrov (24  moških in 1ženska),122 pomočnikov, 3 
pomočnice, 13 priučenih in 32 nekvalificiranih ter 24 zaposlenih 
v administraciji (13 moških in 11 žensk) ter 12 vajencev v 1. 
letniku (11 moških in ženska), 18 vajencev v drugem in 16 v 
tretjem letniku (15 moških in ženska) , oz. skupaj 44 vajencev. 
Skupaj je bilo v družbenem sektorju zaposlenih 219 oseb (204 
moški in 15 žensk) ter 46 vajencev. 
 
 B) Zasebni sektor je imel naslednjih 11 gospodarskih strok : 
 

• obrtno predelovanje kovin, 
• elektrotehnične obrti, 
• kemične obrti, 
• predelovaje zemlje, kamna in stekla, 
• stavbne obrti, 
• obrtno predelovanje lesa, 
• obrtno predelovanje tekstilnega blaga, 
• predelovanje usnja, 
• živilske obrti, 

• osebne storitve in  
• druge obrti. 

                            
 
Obrtno predelovanje kovin je imelo naslednjih 7 dejavnosti : 
kovaštvo, podkovsko kovaštvo, strojno ključavničarstvo, 
avtomehanika, urarstvo, ključavničarstvo in  kleparstvo 
Pregled posameznih dejavnosti nam pokaže naslednje stanje: 

• kovaštvo: 
V kovaštvu so bili naslednji 4 mojstri: Horvat Štefan (Razkrižje), 
Makovec Stanko (Lukavci),Prelog Rajmund (Radoslavci) in Šrol 
Franc (Bodislavci). Le mojster Makovec je imel v uku vajenca v 
3.letniku.  

 
• podkovsko kovaštvo: 

Kar 7 enot je bilo te dejavnosti, s 6 mojstri  in enim zaposlenim 
mojstrom(prevzeta obrt po umrlem mojstru). Nosilci dejavnosti 
so bili: Kocuvan Franc (Bolehnečice),Marjanovič Franc 
(Ljutomer), Prelog Alojz (Veržej), Semenič Anton (Ljutomer), 
Ščavničar Franc (Stročja vas) in Žibrat Janez (Mota). Vdova 
Kolbl Ivana iz Drakovec je imela zaposlenega mojstra. Le Prelog 
Alojz je imel zaposlenega priučenega delavca ter še vajenca v 3. 
letniku. Vajence so imeli še: Marjanovič (2 v 3. letniku), 
Semenič (po enega v vsakem letniku), Ščavničar (enega v 3. 
letniku) ter Žibrat (enega v prvem in enega v tretjem 
letniku);skupaj je bilo zaposlenih 8 oseb in 9 vajencev, 

• strojno ključavničarstvo: 
V Ljutomeru sta delovala Černjavič Milan,z vajencema v 2. in 3. 
letniku ter Karba Valentin s priučenim delavcem in vajencema v 
1. in 3. letniku. V Veržeju je bil mojster Mulec Anton, ki je imel 
ob sebi še zaposlenega mojstra in pomočnika ter vajenca v 1. in 
2. letniku. 
                 avtomehanika : 
 Edini avtomehanik v občini je bil Kunc Joško iz Ljutomera,ki je 
imel zaposlene še 2 pomočnika in administratorko in 3 vajence 
(po enega v vsakem letniku) 

• urarstvo: 
V Ljutomeru sta delovala Marš Rafael,ki je imel zaposlenega ob 
sebi še mojstra in vajenko v 1. letniku ter mojster Mihalič 
Martin, ki ni imel ne pomočnika in vajenca. 

• ključavničarstvo: 
V Ljutomeru je imel obrtno dejavnost Ludvig Drago s 
pomočnikom in 2 vajencema v 1. letniku. 

• kleparstvo: 
V Veržeju je bil mojster Belovič Franc, na Veščici pa Kodba 
Jože,oba brez pomočnikov in vajencev. Le mojster Pajnhart 
Alojz iz Križevec je imel zaposlenega še pomočnika in vajenca v 
1. in 2.letnik. 
 
 Elektrotehnične obrti: 

 
Elektro - radio mehanično dejavnost je opravljal mojster 
Forjan Rudolf iz Ljutomera, a brez pomočnikov in vajencev. 
Kemične obrti: 
Vulkanizacijsko dejavnost je opravljal samostojno mojster 
Dajčman Alojz iz Ljutomera. 
Predelovanje zemlje, kamna in stekla: 
V občini je delovalo kar 5 lončarjev, ki so dejavnost opravljali 
samostojno, brez delavcev in vajencev in sicer:  Božič Janez iz 
Šalincev,Draškovič Franc iz Radoslavec, Lenarčič Koloman iz 
Sitarovec, Senčar Stanko iz Stare ceste ter Žuman Janez iz 
Ključarovec.                                
Stavbne obrti: 

• zidarstvo: 
Zidarstvo je izvajal le mojster Cmrečnjak Peter iz Ljutomera, s 
pomočnikom, nekvalificiranim delavcem in vajencem v 2. 
letniku. 

• tesarstvo: 
To dejavnost je izvajal mojster Slavič Janko iz Stare nove vasi,ki 
je zaposloval ob sebi še 3 pomočnike,2 priučena in 2 
nekvalificirana delavca, a bil brez vajencev. 

• soboslikarstvo – pleskarstvo: 
V Ljutomeru je bil samostojen mojster Milan Čeh,ki je 
zaposloval še 3 pomočnike ter 2 priučena in 2 nekvalificirana 
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delavca, ni pa imel vajencev. V Bodislavcih  je bil samostojni 
mojster Alojz Kranjc. 

       pečarstvo: 
 V Ljutomeru je deloval znani samostojni mojster Karel Žuman s 
pomočnikom in vajencem v prvem letniku, v Noršincih pa 
Žuman Anton s pomočnikom ter dvema vajencema v prvem in 
enim v 3. letniku. 
                               
Obrtno predelovanje lesa. 
Ta panoga je imela štiri dejavnosti: 
kolarstvo,sodarstvo,mizarstvo in izdelovaje suhe robe.  
 Pregled po dejavnostih nam pokaže naslednje stanje: 

• kolarstvo: 
V občini je bilo 5 kolarskih mojstrov in sicer: Dolinšek Alojz 
(Presika), Kokl Matija (Spodje Krapje), Kraner Lovro 
(Ljutomer), Vozlič Stanko (Gibina) in Zabavnik Janko 
(Ljutomer). 
Pomočnika je imel le mojster Kraner, vajence pa Dolinšek (3), 
Kokl in Kraner pa po 2. 

• sodarstvo: 
4 sodarji so bili kot samostojni mojstri: Klukovič Mirko 
(Boreci), Pučko Franc (Ključarovci) Prijol Martin (Radoslavci) 
in Žunič Jože  (Spodje Krapje). Vajenca, v drugem letniku, je 
imel le mojster Pučko. 

• mizarstvo: 
Delovalo je kar 12 obrtnih enot: Avgust Filipič (Babinci), Franc 
Juranovič(Banovci),Alojz Lovrenčič(Lukavci),Janez Lukovnjak 
(Staranova vas), Jože Kolbl (Bučečovci), Franc Knehtl 
(Razkrižje), Stanko Makoter (Mota), Janez Markovič 
(Ključarovci), Franc Prelog (Križevci), Konnrad Repa 
(Drakovci), Stanko Štrakl (Ljutomer),  in Jože Vogrinec 
(Noršinci). Zaposlenega mojstra je imel le  Filipič iz Babinec, 10 
pomočnikov pa: Repa (4), Filipič (2), po enega pa še Juranovič, 
Kolbl, Knehtl in Vogrinec. Vajenca sta imela,v prvem letniku, 
Filipič in Prelog,v drugem letniku Filipič (2), po enega pa 
Knehtl,Markovič, Prelog, Štrakl in Vogrinec. V tretjem letniku 
so imeli vajence Repa (2), po enega pa Kolbl, Knehtl in Štrakl. 
Najštevilnejša enota  (mojster Repa) je imela torej 6 zaposlenih 
ter v uku še 2 vajenca. 

• izdelovanje suhe robe: 
Samostojni mojster te dejavnosti je bil Jože Šilc v Ljutomeru, a 
brez pomočnikov in vajencev. 
Obrtno predelovanje tekstilnega blaga je imelo naslednje 4 
dejavnosti: vrvarstvo, moško, žensko krojaštvo in izdelovaje 
perila. 

• vrvarstvo: 
Trije mojstri te dejavnosti so bili Franc Bakan iz Logarovec, 
Bazilij Prinčič iz Ljutomera ter Anton Prinčič iz Ljutomera, ki je 
imel tudi edini še vajenca v tretjem letniku                             

• moško krojaštvo: 
Kar 6 mojstrov te dejavnosti je bilo:Anton Bratina (Gornje 
Krapje), Ignac Panič (Podgradje),Alojz Prelog (Grabe), Franc 
Prelog (Iljaševci) ,Janko Sovič (Šalinci) in Jože Žnidarič 
(Kokoriči). 
Vajence sta imela oba Preloga v drugem letniku, po enega, ter F. 
Prelog in Žnidarič, po enega v tretjem letniku. Moško krojaštvo 
je imelo v uku tudi ženske: Sovič eno v prvem in Panič v 
drugem, v tretjem pa Bratina in A. Prelog po eno.  

• žensko krojaštvo: 
9 samostojnih mojstric je bilo:Alojzija Božič (Cven), Angela 
Belec (Logarovci),Frančiška Ferenc (Veržej),Jožefa  Filipič 
(Ljutomer), Terezija Karba (Kuršinci), Marija Krampač 
(Ljutomer), Jožefa Simonič (Logarovci), Marija Slekovec 
(Veržej) in Katarina Žmavc (Ljutomer). V prvem letniku uka sta 
bili dve vajenki pri Filipičevi in ena pri Krampačevi, v drugem 
letniku pa pri Božičevi, Karbovi in Slekovčevi po ena ter v 
tretjem letniku,prav tako po ena, pri Filipičevi, Karbovi in 
Simoničevi. 

      izdelovaje perila: 
Hafner Genovefa iz Ljutomera je imela zaposleno še priučeno 
delavko. 
Predelovanje usnja  je imela 2 dejavnosti:čevljarstvo in 
jermenarstvo- sedlarstvo.  

• čevljarstvo: 

To dejavnost je izvajalo 9 samostojnih mojstrov, brez 
pomočnikov in vajencev: Franc Hrastovec (Ljutomer), Alojz 
Kovačič (Mota), Jakob Marinič (Cven), Alojz Markovič 
(Boreci), Emanuel Prelog (Ljutomer), Ivan Prelog (Ključarovci), 
Franc Šeruga (Veržej), Anton Šinkovec (Ljutomer) in Alojz 
Škrjanec (Ljutomer). 

• jermenarstvo – sedlarstvo : 
Dva samostojna mojstra sta bila Rudolf Mavrin (Babinci) in 
Franc Prelog (Logarovci). 
             
Živilske obrti  
 Imele so 4 dejavnosti in sicer: pekarstvo, slaščičarstvo, 
črevarstvo in mlinarstvo. Po posameznih dejavnostih so bili 
naslednji mojstri : 
 

• pekarstvo: 
Mojster Martin Balažic iz Veržeja je imel v uku še vajenca v 
prvem letniku, samostojno pa je opravljal to dejavnost v 
Križevcih mojster Anton Bohinec 

• slaščičarstvo: 
V občini je bil le  slaščičar Djabir Alijevič,v Ljutomeru, z 
zaposlenim mojstrom, priučenim in nekvalificiranim delavcem. 

• črevarstvo: 
 V Babincih je deloval samostojni mojster Drago Jergovič 

• mlinarstvo: 
Kar 17 mlinarskih enot je bilo,14 je bilo mlinarskih mojstrov in 
3 mojstrice. Mojstri so bili: Ivan Balažic (Spodje Krapje), Ivan 
Bernjak (Staranova vas), Jože Bernard (Vogričevci), Inocenc 
Fiala (Razkrižje), Janez Jureš (Boreci), Feliks Mihalič 
(Gajševci), Viktor Serec (Veščica), Ignac Smodiš (Mota), Franc 
Smokovič (Gibina), Peter Smolkovič (Veščica), Jernej Srša 
(Globoka), Matija Rižnar (Stročja vas), Feliks Voršič (Moravci) 
in Stanislav Žnidarič (Precetinci). Mojstrice so bile:Antonija 
Babič (Veržej), Antonija Košti (Presika) in Ivana Klajnčar 
(Podgradje). Pomočnike so imeli le Fiala (2) ter Jureš, Serec in 
Srša, vsi po enega. Vajence so imeli: Jureš, po enega v drugem 
in enega v tretjem letniku, Balažic v drugem in Žnidarič v 
tretjem letniku.  
 
Osebne storitve so imele le moško in žensko frizerstvo. 

• moško frizerstvo: 
V Ljutomeru sta bila mojstra Slavko Vrbančič s pomočnikom in 
vajenko v prvem letniku ter Janko Ivanjšič, ki je imel 
zaposlenega še pomočnika. V Križevcih je deloval samostojni 
mojster Franc Husar. 

• žensko frizerstvo: 
Mojster Božidar Žižek iz Ljutomera je imel zaposleno še 
pomočnico ter vajenki, eno v prvem in eno v drugem letniku.  
Druge obrti so imele naslednjih 9 dejavnosti: tapetništvo, 
dimnikarstvo, vrtnarstvo, svečarstvo - medičarstvo,žage 
venecianke, žaganje drv, mlatilničarstvo, avtotaksi in prevozi 
blaga z motornimi vozili. 

• tapetništvo: 
V Stročji vasi je bil mojster Anton Rajh, s pomočnikom in 
vajencema,enim v drugem in enim v tretjem letniku.  

• dimnikarstvo: 
V Borecih je deloval mojster Avgust Rumbak s pomočnikom, v 
Babincih pa vdova Terezija Šandor, z zaposlenim mojstrom, 
dvema vajencema, z enim v prvem in drugem letniku. 

• vrtnarstvo: 
v Ljutomeru je bil mojster Franc Horvat, ki je v uku imel še dve 
vajenki v prvem letniku. 

• svečarstvo – medičarstvo:  
V Ljutomeru je to dejavnost (prijavljeno je imel še tudi 
slaščičarstvo) opravljal Janko Škrajnar z vajenko prvega letnika. 

 
• žage venecialke: 

Ivan Pozderec iz Spodnjega Krapja, Ivan Ribič iz Cezanjevec in 
Stanko Rudolf iz Radoslavec so bili nosilci dejavnosti, niso pa 
bili mojstri. Pozderec je imel 2 pomočnika in priučenega 
delavca, Ribič 2 priučena in nekvalificiranega delavca, Rudolf  
le priučenega delavca. 

• žaganje drv: 
3 nosilci obrti, Anton Balažic iz Ključarovec, Matija Korošak iz 
Radoslavec in Franc Posedi iz Gibine (imel je registrirano še tudi 
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mlatilničarstvo) so to dejavnost opravljali vsak s priučenim 
delavcem. 

• mlatilničarstvo: 
 V občini jih je bilo kar 21, vsi kot priučeni delavci, brez 
pomočnikov in vajencev. Nosilci obrti so bili:J anez Bohanec 
(Dobrava), Jožef  Bohinec (Cven), Anton Belšak (Bodislavci), 
Jože Čuk (Vučja vas), Alojz Jelen (Lukavci), Ciril Kosi 
(Kuršinci), Franc Kosi (Vučja vas), Jože Kapun (Berkovci), 
Jožef Lebar (Vučja vas), Lukač Marija iz Bučečovec, Boštjan 
Nedok (Dobrava), Ivan Ozmec (Gibina), Martin Prelog 
(Noršinci), Jože Sagaj (Ključarovci), Martin Sitar (Pristava), 
Aleksander Smolkovič (Veščica), Anton Štuhec (Boreci), Štefan  
Šuklar (Spodnje Krapje), Jože Trstenjak (Gibina), Janez Vrbnjak 
(Bodislavci) in Jože Kosi (Radoslavci). 

• avtotaksiji : 
To dejavnost sta opravljala, kot pomočnika, Ludvik Glavnik in 
Alojz Zavratnik, oba iz Ljutomera. 

• prevozi blaga z motornimi vozili: 

V občini je bilo kar 5 prevoznikov, vsi so dejavnost opravljali 
kot pomočniki in sicer: Vančeslav Copot (Pristava), Anton 
Filipič iz Radoslavec, Geza Hac (Ljutomer), Matija Košnik 
(Pristava)  in v Stanko Rebernik iz Stročje vasi. 
 Zaključna analiza podatkov v zasebnem sektorju nam 
pokaže,da je v 147 enotah bilo zaposlenih 117 samostojnih 
mojstrov (103 moški in 14 žensk), 6 zaposlenih mojstrov, 42  
pomočnikov, 34 priučenih in 6 nekvalificiranih delavcev. Skupaj 
je bilo torej tako zaposlenih 207 oseb ( 190 moških in 17 žensk). 
V uku je bilo 91 vajencev (69 moških in 22 žensk): skupaj 28 v 
prvem, 27 v drugem in 36 v tretjem letniku. 
 
 Predstavljeni podatki so stari že skoraj 50 let, spomin na 
marsikaterega mojstra pa je še vedno zelo živ.    

    
1: Popis obrtništva na dan 31. 12. 1959; Obrtna zbornica Murska 
Sobota (tipkopis; original pri avtorju) 
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ZGODOVINA V POLJU POLJUDNEGA 
 

pom. akad. dr. Darja Kerec 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

Da je zgodovina učiteljica življenja, je verjetno najbolj 
zlorabljen rek, ki si ga radi sposojajo predvsem politiki, malo 
manj pa zgodovinarji. Zdi se namreč, da 21. stoletje, v katerem 
sobivamo ta hip, ni nič bolj spodbudno, mirno, demokratično in 
pravično kot je bilo leta 1914, 1939 ali 1989. Slednja letnica, 
katere dvajseta obletnica je 9. november 2009, nas napeljuje 
predvsem k razmišljanju o zgodovini. Padec berlinskega zidu 
pred dvema desetletjema je, seveda, naznanil nove in tako 
opevane lepše čase, ki se jih je nadejal vsak slehernik ponovno 
združene Nemčije, pa tudi ostalega sveta. Védenje o zgodovini 
že dolgo časa ni zreducirano na letnice in bitke, sredstva 
globalnega komuniciranja pa že znanemu iz preteklosti dodajajo 
nove vidike. Pogosto se v razlage ali interpretacije določenega 
dogodka vnese dramatičnost, še posebej, ko gre za tiste epizode 
zgodovine, ki se dotikajo narodovega obstoja ter njegove 
identitete. Tudi združitev Nemčije ni nobena izjema, ko 
govorimo o povodih in vzrokih padca zidu, obletnica je 
''naplavila'' na desetine knjig, knjižic, člankov, filmov, spletnih 
zapisov, okroglih miz, proslav in srečanj na mednarodni ravni ter 
ravno toliko interpretacij o življenju pred, med in po padcu zidu. 
Čeh Patrik Ouředník, avtor Evropeane oz. Kratke zgodovine 
dvajsetega stoletja piše, da je leta 1989 v Evropi padel 
komunizem (v mislih je imel kakopak padec berlinskega zidu) in 
da je definitivno zmagala demokracija, ker je porazila dva 
najstrašnejša režima v človeški zgodovini - nacizem in 
komunizem.113 Seveda se proces tako opevane demokratizacije 
Evrope ni zaključil z letom 1989, še manj z letom 1991 
(osamosvojitev Slovenije in začetek balkanske morije) ali 1993 
(razdružitev Češkoslovaške):  … Leta 1989 je veliko ljudi v 
Zahodni Evropi mislilo, da bi morale vzhodne države čim hitreje 
vstopiti v Evropsko unijo, saj so bili prepričani, da bi to 
obogatilo evropsko identiteto. Ljudje, ki so se veselili 
enaindvajsetega stoletja, so bili prepričani, da je demokracija 
definitivno zmagala. Govorili so, da totalitarni režimi ne bodo 
več mogli obstajati, ker je načelo delovanja totalitarnega režima 
nadzor in skrivanje informacij, to pa ni več mogoče, saj internet 
omogoča ljudem po vsem svetu komuniciranje z bliskovito 
hitrostjo.114 Tako Ouředník o tem, kar že dolgo vemo. Po 

                                                 
113 Patrik Ouředník: EVROPEANA. Kratka zgodovina 
dvajsetega stoletja, Ljubljana 2006, str. 72. 
114 Prav tam, st. 73. 
 

nekajletnem sobivanju v tako imenovani evropski družini 
posamezne države, še posebej tiste, pridružene Uniji z letom 
2004 oziroma njih državljani opozarjajo, da je demokracija bolj 
lepo zveneča beseda kot pa udejanjeno stanje. Še bolj 
zaskrbljujoče pa je nepoznavanje dogodkov iz tistega obdobja. 
Tako so te dni objavili izsledke ankete, ki so jo izvedli v Rusiji. 
Več kot polovica Rusov naj ne bi vedela, kdo je postavil simbol 
hladne vojne in z zidom razdelil Berlin na vzhodni in zahodni 
del.115 Deset odstotkov anketirancev je menilo, da so berlinski 
zid, ki je preprečil prehod iz vzhodnega v zahodni del mesta, 
zgradili kar Berlinčani sami. Šest odstotkov je menilo, da ga je 
zgradil Zahod, štirje odstotki, da je bil del dvostranskega 
dogovora med Sovjetsko zvezo in Zahodom. 58 odstotkov 
anketirancev sploh ni vedelo, kdo je bil pobudnik železne 
zavese. Le 24 odstotkov jih je odgovorilo pravilno, da je zid 
zgradila Sovjetska zveza s takratno komunistično zaveznico 
vzhodnonemško vlado.116  

Odgovori ruskih anketirancev, ker smo že navajeni vseh možnih 
cvetk s področja bližnje preteklosti,  nas ne presenečajo, še manj 
odgovori šolajočih na Otoku. Tako naj bi bil po 
''samozavestnem'' védenju britanskih otrok Adolf Hitler nemški 
nogometni trener, Auschwitz zabaviščni park med drugo 
svetovno vojno, holokavst pa praznovanje ob koncu vojne.117 
Prvi in tretji odgovor je ponudil vsak 20. britanski otrok, drugega 
pa vsak šesti, ki ga je anketiralo škotsko veteransko dobrodelno 
združenje Erskine. Poleg tega je vsak deseti britanski otrok 
prepričan, da se za kraticami SS skriva naslov Secret Seven, kar 
je serija knjižnih uspešnic pisateljice Enid Blyton118. O imenih, 

                                                 
115 Večina Rusov ne ve, kdo je postavil berlinski zid (MMC 
RTVSLO, 7. november 2009): http://www.rtvslo.si/svet/vecina-
rusov-ne-ve-kdo-je-postavil-berlinski-zid/216370; 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE5A44NR20
091105. 
116 Prav tam.   
117Ali ni bil Hitler nemški nogometni trener? (MMC RTVSLO, 
6. november 2009): http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/ali-
ni-bil-hitler-nemski-nogometni-trener/216258;  
http://www.dnevnik.si/novice/neverjetno/1042313100. 
118 Enid Mary Blyton oz. Mary Pollock ( 1897– 1968). SS ali  
Secret Seven Society sestavlja petnajst knjig oz. zgodb, v katerih 
so glavni junaki otroški detektivi. Več o tem: 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Seven.  
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dogajanju in krajih, ki so bili pomembni za razvoj druge 
svetovne vojne, so v združenju vprašali 2.000 otrok, starih med 
devet do petnajst let. Okoli četrtina ni znala povedati niti tega, 
vojaki katere narodnosti so se borili na frontah in kdaj je 
britanski dan spomina na vojne žrtve.119 Podobne odgovore bi 
lahko dala tudi katera od slovenskih anket oz. raziskav. Več o 
tem znajo povedati šolniki, učitelji, profesorji. Dejstvo je in 
splošna družbena klima tako narekuje, da svet stremi v 
prihodnost – kakršnakoli že naj bi bila. V ospredju so socialna, 
okoljevarstvena in ekonomska vprašanja. Da imajo mladi o 
polpretekli zgodovini pogosto nejasna ali napačna mnenja, ne 
preseneča. To, da jim je danes - za razliko od starejše generacije 
- že od rojstva na voljo svetovni splet z nešteto bolj ali manj 
uporabnimi oz. koristnimi stranmi, jih le še dodatno miselno 
''obremenjuje''. Težko je odbrati koristne in predvsem kredibilne 
podatke s svetovnega spleta; pod krinko demokracije in pravice 
do svobode govora se interpretirajo tudi zgodovinski dogodki in 
osrednje zgodovinske osebnosti. To je še posebej simptomatično 
pri zgodovini diktatorjev in vojskovodij. 21. stoletje je na 
površje naplavilo tudi številne travme tako imenovanih malih 
narodov, ki v novem družbenem okolju po padcu železne zavese 
iščejo in hkrati podajajo svoje videnje zgodovine, ki so jo 
(do)živeli. Že naslov knjige priznanega ameriškega pisca Billa 
Brysona Kratka zgodovina skoraj vsega (v delu na poljuden 
način bralca popelje v zgodovino našega planeta in 
prebivalcev)120 indicira na to, da ima prav vse svoj initium, 
začetek oz. zgodovino. Z vidika posameznika  – zgodovinarja ali 
laika – je dandanes ključnega pomena, kako se mu zgodovina 
podaja in tudi prodaja. Ker ima guljenje šolskih klopi svoje 
dobre in slabe plati, le-te vplivajo na dojemanje (in sprejemanje) 
zgodovine v posameznikovi starejši dobi. Rezultati, ki so šokirali 
britansko javnost, so bolj kot ne posledica averzije otrok do 
''neuporabnega'' oz.  neoprijemljivega. Zgodovina je – kot pove 
že sam koren besede – nekaj, kar se je zgodilo in je kot táko 
''izgubljeno'' oz. neoprijemljivo. Čeprav se učni načrti 
izboljšujejo in dopolnjujejo, ti sami po sebi ne pripomorejo k 
dobremu znanju šolajočih. Tudi spodbude s strani okolice, 
družine, vrstnikov kreirajo otrokovo znanje oz. vplivajo na 
njegovo odločitev o tem, kaj se mu zdi ''vredno'' si zapomniti. 
Tako ni le pri družboslovnih predmetih, ampak se nevednost širi 
tudi na polje pismenosti ali naravoslovnih predmetov. Seveda ne 
gre zanemariti dejstva, da je bila gornja raziskava izvedena na 
Zahodu, v Veliki Britaniji – tej napredni, demokratični in 
''vsevedni'' deželi, kjer pa so povojne generacije še posebej 
občutljive na resnico o prvi in drugi svetovni vojni. Očitno po 
evropskem prepričanju prislovično nevedni Američani niso nič 
bolj nevedni kot njihovi bivši oblastniki. Kot bumerang se 
Zahodu vrača vzvišenost do vsega, kar ni zahodno in to kot 
stranski produkt ali posledica potrošništva ter ''instantnega 
konzumiranja'' znanja, ki ga ponuja in prodaja internet. V nekaj 
letih pedagoške prakse sem pri preverjanju znanja študentov in 
študentk študija Razrednega pouka na Pedagoški fakulteti dobila 
enako obupne, sramotne in predvsem žalostne odgovore v zvezi 
z novejšo slovensko zgodovino. Prav nič ne zaostajajo za 
odgovori britanskih mladoletnikov, nasprotno: gre za polnoletne 
osebe v starosti od 18 do 20 let. Nekaj primerov (četrtino 
odgovorov študirajočih), v dobesednem prepisu z vsemi 
vsebinskimi, kronološkimi in slovničnimi napakami, sem 
arhivirala in jih tukaj tudi navajam: Partizani so se borili v prvi 
svetovni vojni; 2. svetovna vojna se je začela leta 1941 in 
končala 1945; Partizani so si gradili okupacijska taborišča, 
skrivali so se v jamah, rovih, v gradovih. Imeli so dobro 
signalizacijo. S svetlobnimi signali so si pošiljali signale, npr. s 
strehe gradu, imeli so zvočne signale; Domobranci so bili četniki 
in ustaši, ki so se borili po 1. svetovni vojni; Domobranci so bili 
ljudstvo, ki se je borilo v prid države, ki je branilo domovino v 
času vojne; Domobranci so se borili za osvoboditev slovenskega 
ozemlja med 2. svetovno vojno. Predvsem so hoteli obdržati 
primorsko, ki jo je želela Italija, prekmurje, ki so ga želeli 
Madžari in Štajersko, ki je bila v lasti, pa jo je rešil Rudolf 

                                                 
119 Kot v op. 5. 
120 Bill Bryson: Kratka zgodovina skoraj vsega, Ljubljana 2005.  

Maister; Domobranci so bili partizani, ki so prostovoljno branili 
slovensko ozemlje med 2. svetovno vojno; Domobranstvo je bilo 
pod nemškim poveljstvom. Borili so se proti Hitlerju. Hoteli so 
jih narediti za slovensko vojsko; Srp in kladivo – simbol kmetov; 
natisnili so plakate, ki so ljudi spodbujali naj se uprejo …; 
Pomen srpa in kladiva: Delo osvobaja; srp in kladivo: simbol je 
Stalinov komunizem. Uporabil ga je tudi Mussolini…121  

Izpostavila sem tematiko druge svetovne vojne, ki je zadnja leta 
na Slovenskem postala neslavni podij strankarskega 
obračunavanja, kateremu vedno znova na stežaj odpirajo vrata 
mediji, tudi nacionalni! Ni treba posebej poudarjati, da gornji 
''prebliski'' niso rezultat izkrivljene zgodovinske /!/ resnice, 
zapisane v osnovnošolskih ali srednješolskih učbenikih, ampak 
so zbir ''prebliskov'' domačega okolja, nasičenega s prezirom do 
narodove zgodovine z vsemi plusi in minusi. Seveda se ob tem 
poraja vprašanje, ali je potemtakem nacionalni učni načrt 
smiseln in čemu služi. Kot pravi Michael W. Apple, ameriški 
profesor ter raziskovalec šolske politike, kurikulum ni nikoli 
preprosta zbirka znanja, ki se naključno pojavi v učbenikih in 
učilnicah po državi. Vedno je del »selektivne tradicije«, selekcije 
nekoga, vizije legitimnega znanja neke skupine. Nastane iz 
kulturnih, političnih in ekonomskih konfliktov, napetosti in 
kompromisov … /…/ Odločitev o tem, da se znanje določene 
skupine proglasi za najbolj legitimno, uradno znanje, medtem ko 
je znanje drugih skupin komaj prepoznavno, zelo veliko pove o 
tem, kdo ima v družbi oblast.122 V razmišljanju o 
neokonservativizmu in neoliberalizmu v izobraževalni ''politiki'' 
se Apple osredotoča na zahodno (ameriško) videnje šolskih 
programov kot jih skušajo doseči posamezne interesne skupine. 
Izpostavlja tudi vedno bolj uspešne napade na šolski kurikulum 
zaradi njegovega posvetnega humanizma, pomanjkanja 
patriotizma in zanemarjanja znanja in vrednot ''zahodne 
tradicije''.123 Seveda ne moremo problematike ameriškega 
šolskega sistema neposredno projicirati na slovenskega, 
izpostavljam pa očitek o »pomanjkanju patriotizma«. Vedno 
pogosteje se tudi na Slovenskem patriotizem povezuje s 
selektivnim védenjem o polpretekli nacionalni zgodovini, kar je 
seveda skregano z osnovnimi postulati svobodne družbe, katere 
del je tudi Slovenija. Svoboda do izražanja misli in mnenj o na 
primer polpretekli zgodovini se zamenjuje s prevladovanjem in 
obvladanjem ''ene same zgodovinske resnice''. Slednje se je 
preseglo v 90-ih letih prejšnjega stoletja, zato gre danes razloge 
za mešanje vlog partizanov in domobrancev iskati predvsem v – 
kot piše tudi Apple –  tem, kdo ima v družbi oblast! 

Če se vrnemo k izhodišču zapisa, si lahko vsak povprečno 
izobražen Slovenec predstavlja šok ruskih in angleških 
veteranov. Zgodovinarji so v tej epizodi merjenja zgodovinskega 
znanja lahko še najmanj prizadeti. Ne gre enačiti zgodovinskega 
spomina z zgodovinskim védenjem, navsezadnje se otroci in 
mladina ne morejo spominjati nečesa, kar niso doživeli. Niso 
doživeli druge svetovne vojne in padca berlinskega zidu. So pa 
oboje navedeno lahko doživeli njihovi starejši sorodniki, a pri 
podajanju mnenj in zgod(b) iz bližnje preteklosti lahko pride do 
»podedovanega spomina« - ta je lahko sporen oz. zlorabljen. 
Nazorno, v filmski govorici, je to predstavljeno tudi v večkrat 
nagrajenem filmu iz leta 1998 American History X. V njem 
vidimo, kako glavni junak postane neonacist, potem, ko ga je oče 
skozi otroštvo in mladost ''vzgajal'' ter ''izobraževal'' skozi 
prizmo primitivne mržnje do drugačnih, vrhunec (in hkrati 
začetek osebnostne transformacije) pa glavni junak doživi po 
uboju očeta s strani temnopoltega preprodajalca z mamili, nakar 
se pridruži neonacistični skupini.124 Zastavlja se nam torej 
vprašanje vloge družine (starši, skrbniki) pri otrokovem zorenju 

                                                 
121 Pisno preverjanje znanja nacionalne zgodovine v tekočem 
študijskem obdobju v letih 2007-2009 (Pef Ljubljana). 
122 Michael W. Apple: Šola, učitelj in oblast, Ljubljana 1992, str. 
121. 
123 Prav tam, str. 127. 
124 http://www.imdb.com/title/tt0120586/.  
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in pogledu na svet ter dogodke okoli njega. Družina ni kriva, če 
učitelj izgublja avtoriteto, ker je »šola po meri otroka«, vendar 
tudi učitelj ni a priori kriv, če učenec v (anonimni!) anketi 
''misli'', da je bil Adolf Hitler nemški nogometni trener, 
Auschwitz zabaviščni park, holokavst pa praznovanje ob koncu 
vojne. Taka ''znanja'' bi morda pričakovali v iranskih šolah125, 
niso pa osamljen primer. Pred tremi leti je bil zaradi svojih izjav 
o zanikanju holokavsta na zaporno kazen obsojen tudi britanski 
zgodovinar (samouk) David Irving126, a se je kasneje ''pokesal'' 
ter izrekel za krivega zanikanja holokavsta med drugo svetovno 
vojno.127        

Nekako se še dá razumeti, da današnjih dvajsetletnikov ne 
zanimajo vzroki, ki so privedli do morije pred več kot 
šestdesetimi leti oz., da se jim zdi prav tisto, kar jim s TV-
ekranov ''servirajo'' politiki ali ideološko obremenjeni 
popisovalci zgodovine, vendar zbode neznanje o najnovejši 
nacionalni zgodovini. O osamosvojitvi in evropskih integracijah 
slovenski nekateri študentje menijo takole: Slovenija se je 
osamosvojila in prvi predsednik je bil sedaj pokojni Janez 
Drnovšek. Sledil je predsednik Janez Janša in sedaj pa je na 
vladi predsednik danilo Türk; Slovenija se je osamosvojila 1. 
septembra 1991; Slovenija skupaj z Hrvaško vstopi v NATO; 
Slovenija je tudi leta 2006 vstopila v EU ter Nato; Slovenija se je 
osamosvojila 26. decembra 1992 …128 Da je dojemanje 
zgodovine, še posebej kulturne, prevelik miselni zalogaj za 
mlajše generacije, dokazujejo tudi tile odgovori: Slovani so se 
naselili v 16. stoletju, Trubarjeva Abecednik in Katekizem sta 
bila napisana v gajici; Leta 1848 je Trubar izgnan iz Kranjske 
…129 Krivda za take cvetke je tudi na strani podajalca snovi, pa 
vendar se človek vpraša, ali živimo v isti državi, obiskujemo oz. 
smo obiskovali razmeroma enako kakovostne šole in imeli na 
voljo razumljivo spisane učbenike ali pa je mladim res vseeno, 
kaj jim zagotavljajo (slovenska) ustava, razmeroma brezplačno 
šolstvo in vse dobrine, o katerih lahko nek drug osemnajstletnik 
ali otrok (!) na nekem drugem kontinentu v neki drugi državi le 
sanja, medtem ko pešači več kilometrov v eno smer, da pride do 
nekaj kapljic pitne vode …   Tudi v tem primeru so razlogi za 
nepoznavanje šestnajstletne zgodovine slovenske države v tem, 
kdo ima v družbi oblast. Na prvo žogo lahko rečemo, da je 
kapital oblast. Rojeni konec osemdesetih let in v začetnih letih 
slovenske države so zrasli v povsem drugačnih okoliščinah kot 
srednja generacija ali generacije pred njo. Seveda se vrednote v 
družbi same po sebi niso spremenile, spremenil se je odnos do 
njih v smislu dojemanja koristnosti. Če izpostavimo 
najpomembnejša vprašanja, ki tarejo svet (in Slovenijo) ta hip, 
so to nedvomno usihajoče zaloge naravnih resursov v neposredni 
zvezi z onesnaževanjem planeta, socialne razlike in vojna 
žarišča. Na ta vprašanja mlajša generacija ni imuna, kar je 
hvalevredno, a vendar se noben od nas ne bo odrekel 
komformizmu in pešačil ali kolesaril dvajset kilometrov v šolo 
ali službo. Tudi ne bomo podarili polovico mesečnega zaslužka 
mimoidočemu brezposelnemu, še manj pa prostovoljno oblekli 
vojaške suknje. Tudi sprejetje evra kot nacionalne valute je bolj 
prizadelo slovenske numizmatike in nostalgike (nemara celo 
resnične patriote), a mladim in veliki večini je malo mar, ali ve, 
katerega leta je do sprejetja evra prišlo, ker to tudi ni funkcija 
valute. Če se še nekoliko zadržimo pri denarju, tudi ne moremo 
trditi, da v Sloveniji otroci iz bolje situiranih družin več vedo. 
Seveda spodbudno okolje pripomore k boljšemu učnemu uspehu, 
za uspeh študirajoče mladine pa ni ključen le internet in finančna 

                                                 
125 Izjave predsednika Mahmuda Ahmadinedžada holokavsta, da 
je mit,  ki ga je Zahod izrabil za ustanovitev Izraela, so zadnja 
leta dvignile nemalo prahu in obsojanje mednarodne skupnosti 
(glej npr.:  http://www.rtvslo.si/svet/ahmadinedzad-napacno-
razumljen/47589; http://www.rtvslo.si/svet/ahmadinedzad-
holokavst-je-mit/47449; http://www.rtvslo.si/svet/varnostni-svet-
obsodil-ahmadinedzada/47242).     
126 http://www.delo.si/clanek/o120578.  
127 http://www.delo.si/clanek/o120418.  
128 Kot v op. 9. 
129 Prav tam. 

neodvisnost, ampak zavedanje, da je študij nekajletna pot k 
''dokončni in odgovorni odraslosti''. Del te odraslosti sta znanje 
in splošna razgledanost o osnovnih momentih nacionalne 
zgodovine.  



76 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MADE IN SWITZERLAND?  GIBANJE ONKRAJ NACIONALNOSTI  KOT 
OSNOVNA ZNAČILNOST LITERARNEGA USTVARJANJA V NEMŠKEM DELU 

ŠVICE 
 

pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta 

 

 

V pričujočem prispevku bom poskušala orisati literarno 
ustvarjanje v nemškem delu Švice. Pri tem je seveda najprej 
treba pojasniti, zakaj se v štirijezični Švici ustvarjanje v 
nemščini obravnava posebej. Poskušala bom podati kratek 
pregled le-tega od časa, ko prvič opozori nase širšo evropsko 
javnost in prikazati, kaj je najznačilneje za književnost v tem 
delu Švice.130 Na koncu bom v strnejni obliki predstavila kako 
poteka literarno ustvarjanje na prelomu iz 20. v 21. stoletje. 
 
Ali švicarska književnost obstaja? 
Na vprašanje, kaj pišejo švicarski pisatelji, je težko odgovoriti. 
Zatakne se nam že pri definiciji švicarske književnosti. 
Vprašanje o tem, ali švicarska književnost sploh obstaja, pa se 
glede na položaj Švice kot štirijezične dežele, v kateri govorijo 
tudi nemško, nujno razcepi v dve vprašanji: 1. ali obstaja 
švicarska nacionalna književnost in 2. ali lahko znotraj nemške 
književnosti govorimo o tipično švicarski književnosti.  
 
Švicarska nacionalna književnost ne obstaja, so veliko pred 
menoj ugotavljali že mnogi avtorji in avtorice ter znanstveniki in 
znanstvenice. To utemeljujejo z dejstvom, da Švicarji nimajo 
enotnega jezika in kulture,131 in kar je še bolj zanimivo, da 
povezav in vplivov med štirimi jezikovnimi področji Švice tako 
rekoč ni.132 Prav zaradi tega se tukaj tudi sama osredotočam 
zgolj na nemški del in izraz »švicarski« odslej uporabljam za 
tisti del literarnega ustvarjanja v Švici, ki nastaja v nemščini.  
 
Odgovor na drugo vprašanje pa je preprost le na prvi pogled: 
švicarska književnost je prav tako kot nemška ali avstrijska 
književnost del književnosti v nemškem jeziku, ki pač nastaja v 
Švici oz. jo pišejo Švicarji. Zadeva se zaplete, ko poskušamo 
upoštevati posebnosti oz. značilnosti njenega nastajanja, kar 
lahko ponazorimo na primer z nastajanjem proze. Romani, 
pripovedi in kratke zgodbe so zelo kompleksne konfiguracije 
izkušenj in zaznav, ki nastajajo s pomočjo figure 
pripovedovalca, ta pa je del pripovednega sveta. Käte 
Friedemann je že leta 1910 ugotavljala, da je pripovedovalec v 
delu »tisti, ki vrednoti, čuti, gleda. Simbolizira tisto 
spoznavnoteoretsko naziranje, ki ga poznamo že od Kanta 

                                                 
130 Obširnej sem o tem pisala v svoji monografiji Der eigene 
Utopie nachspüren (prim. Kondrič Horvat 2002). 
131 Štirje uradni jeziki in posledično štirje kulturni prostori so 
zastopani približno tako: nemški 63,7%, francoski 20,4%, 
italijanski 6,5% in retoromanski 0,5%, preostanek so priseljenci. 
Tudi zaradi tega se v literarnih zgodovinah namesto oznake 
„švicarska književnost pojavlja izraz »štiri književnosti Švice«. 
132 Ko sem se v začetku 90ih let pričela intenzivneje ukvarjati s 
tem delom literarnega ustvarjanja v nemščini, sem bila 
prepričana, da se bom morala seznaniti tudi z ustvarjanjem v 
francoščini, italijanščini in retoromanščini, če bom želela 
razumeti švicarsko književnost, pa so mi švicarski kolegi takoj 
dejali, da mi tega ni treba, ker medsebojnih vplivov tako rekoč 
ni. V nemščini pišoči Švicar Max Frisch je nekoč zapisal: »O 
nujnosti na medsebojnosti temelječe efektivne izmenjave preko 
jezikovnih meja ne dvomimo. Odkrito priznam, da sem sam 
primer tega, kako ne bi smelo biti. Čeprav moji francosko 
govoreči sodržavljani uživajo mojo popolno simpatijo, pa z njimi 
skorajda nimam osebnih stikov, veliko manj kot s sodobniki iz 
tujine. O njih vem zelo malo in se zadovoljim z bianco 
simpatijo« (Gsteiger 1985, 13). 

naprej, da sveta ne dojemamo takega, kakršen je sam po sebi, 
ampak tako kot ga je doživel medij opazujočega duha. Zaradi 
njega se za naš nazor dejanski svet deli na subjekt in objekt« 
(1965, 26).133  
 
In tukaj smo tudi pri družbeni realnosti, iz katere ta 
pripovedovalec izhaja. Ker se dežele med seboj razlikujejo, se 
seveda razlikujejo tudi književnosti, ki nastajajo na podlagi 
različnih izkušenj. Pri tem vedno izhajam iz premise, da 
književnost ne nastaja v vakuumu, ampak jo pišejo ljudje, na 
katere moramo vedno gledati kot na sociohistorične instance. 
Četudi je literarna umetnina avtonomno delo, ki ga raziskujemo 
v prvi vrsti s stališča njegove estetske valence in kompleksnosti, 
njegove večkratne kodiranosti in njegove jezikovne ter 
umetniške izjemnosti in četudi se zavzemamo za tako, na 
besedilo samo osredotočeno interpretacijo, je le-ta vendarle delo 
nekega individuuma. 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 družbe oz. socialnega sistema, ki je vsekakor 
tudi del družbenega 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 
pisatelj ustvarja prav v zvezi s temi pogoji. Vse povedano v 
največji meri velja tudi za pisatelje, ki kot sociohistorična 
instanca in natančen opazovalec v svojih delih izjemno subtilno 
zrcalijo duh svojega časa, predvsem pa tudi nekega prostora. 
 
To pomeni, da je nekdo, ki je doživljal diktaturo v bivši NDR in 
ni smel potovati, srečevati kolegov, izmenjavati misli, brati 
zahodne književnosti itd, pisal drugače kot eden izmed 
najpomembnejših povojnih švicarskih pisateljev Max Frisch, ki 
je imel prebivališče v Zürichu, v Tessinu, razen tega pa dlje časa 
bival še v Berlinu, v New Yorku, v Rimu in sploh veliko 
potoval, se nenehno gibal v mednarodnih krogih in o tem tudi 
pisal. Max Frisch pa je seveda le eden izmed mnogih švicarskih 
pisateljev, a bil je njen najostrejši kritik, ki so ga zaradi tega 
imenovali »Nestbeschmutzer«, pri čemer je sam poudarjal: 
»Videl sem marsikatero evropsko državo in tudi neevropske, in 
rad sem Švicar, vendar se mi ne zdi, da je moja dolžnost, da bi 
Švico imel za kaj boljšega kot druge dežele. Švico ljubim takšno 
kot je; ampak ker je tako kot je, in ker jo ljubim, ne gre brez 
kritike, brez samokritike« (GW, IV, 221). 
 
Vzrok za tako kritiko ni treba dolgo iskati. Z besedo Švica ljudje 
po navadi povezujemo bogastvo, Alpe, čokolado, ure, banke; le 
redko pa boste v tujini slišali negativno mnenje o Švici, morda 
celo izraze »Nazigold«134 in »Asylpolitik«135. Švicarski pisatelji 

                                                 
133 Navedke iz vseh uporabljenih virov v nemščini prevedla 
VKH.   
134 Izraz Nazigold označuje vrednostne predmete, ki so jih med 
II. svetovno vojno naropali Nemci, po vojni pa ni bilo jasno, kje 
ti predmeti so. Domnevajo, da so jih Nemci že med vojno veliko 
prodali, med drugim tudi v Švico. Leta 1996 so v Švici 
ustanovili po predsedniku imenovano mednarodno Bergierjevo 
komisijo zgodovinarjev, ki je zadevo proučevala z 
zgodovinskega in pravnega vidika. (Več o tem v Bergierjevem 
poročilu.) 
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menijo, da imamo tujci o njihovi deželi preveč idealizirano 
podobo in tudi zaradi tega se je pogosto lotevajo kritično, da bi 
pokazali, da tudi pri njih ni vse idealno – ne le po II. svetovni 
vojni, v kateri Švica neposredno ni bila udeležena in so jo zato 
imenovali »Sonderfall« (»posebni primer«), ampak že mnogo 
prej.  
 
Švicarska književnost v nemščini nase opozori v 18. stoletju 
V Švici že od 18. stoletja naprej nastaja izjemno pestra in 
raznolika književnost, brez katere si tudi današnjega ustvarjanja 
ne moremo zamišljati in ki se ji danes pozna predvsem močna 
mednarodna povezanost, da ne uporabim besede globalizacija. 
Nastaja izjemno bogata književnost, ki pa, tako kot njena 
zgodovina, ni vedno idilična, ampak marsikdaj zelo kritična 
predvsem do lastne države, kar se še posebej kaže takoj po vojni. 
  
Če na kratko preletimo njene zvezdne ure, ugotovimo, da je 
Švica kot literarna pokrajina najprej opozorila nase v 
razsvetljenskem 18. stoletju, ko sta se Johann J. Bodmer in 
Johann J. Breitinger v znamenitem literarnem sporu z 
Gottschedovo leipziško šolo zavzemala za svobodnejšo, bolj 
avtonomno ustvarjanje književnih del kot Gottschedova stroga 
leipziška šola. Predvsem sta poudarjala moč domišljije v 
razumskem ustvarjanju. V 19. stoletju srečamo tri realiste 
Jeremiasa Gotthelfa, Gottfrieda Kellerja in Conrada Ferdinanda 
Meyerja, ki so postali pomembni v evropskem merilu. 
Protestantski duhovnik Gotthelf je želel s svojimi deli vzgajati in 
zato tematiziral predvsem kmečki svet, zato v njegovih delih 
dodobra spoznamo švicarsko podeželje in njegovega človeka, 
navade in običaje. Keller je bil glasnik meščanskega sveta in je 
tako kot Meyer napisal vrhunske novele, razen tega še romane in 
liriko. Meyer, ki ga je zanimala zgodovina, je zablode 
človekovega življenja najraje prikazoval na ozadju velikih 
zgodovinskih dogodkov oz. velikanov zgodovine, na primer 
Napoleona, Michelangela, itd. V začetku 20. stoletja se je močno 
spremenila politična slika Evrope. Zaradi nastajajočih 
nacionalnih držav konec 19. stoletja so se tedaj tudi Švicarji 
morali definirati in definirali so se preko izraza »Willensnation« 
(narod po volji)136, saj so se leta 1291 dogovorili, da iz majhnih 
kmečkih držav nastane konfederacija. V tem času sta literarna 
znanstvenika Emil Ermatinger in Josef Nadler tudi uvedla pojem 
švicarska književnost/švicarski stil. V svoji definiciji sta kot 
dobro literaturo označila vse, kar se ukvarja s Švico in njeno 
državo, torej predvsem zgodovinski roman, povsem odrinila pa 
sta ustvarjanje žensk, ki so ga začeli ceniti in preučevati šele v 
70-ih letih 20. stoletja.137 Če na začetku stoletja dobimo v Švici 
doslej edinega švicarskega Nobelovega nagrajenca Carla 
Spittelerja (1919)138, pa je razen njega takrat ustvarjalo še nekaj 
avtorjev, ki, tako kot na primer Franz Kafka, za časa življenja 
niso bili priznani in so njihovo veličino zaznali šele po njihovi 
smrti, tako na primer tudi Robert Walser, ki danes velja za 
klasika moderne književnosti. V ta čas sodijo tudi Meinrad 
Inglin, Friedrich Glauser, Albin Zollinger in še mnogi drugi. 
 
Po letu 1945 
Najpomembnejša predstavnika švicarske povojne književnosti 
sta Max Frisch in Friedrich Dürrenmatt, ki sta zasenčila vse 

                                                                       
135 Leta 1981 je Markus Imhoof po istoimenski knjigi Alberta A. 
Häslerja posnel film z naslovom Das Boot ist voll  (Čoln je 
poln)- namig na restriktivno švicarsko politiko azila med II. 
svetovno vojno.  
136 Kot »narod po volji« se večinoma označuje država v smislu 
voluntaristične, torej zavestno željene skupnosti državljanov z 
različnim etničnim ozadjem. Povezujoč občutek pripadnosti in 
identitete se je tako razvil po socialno-psiholoških vidikih. V 
Švici uporabljajo izraz »Wilensnation« zato, da bi izrazili 
povezanost vseh Švicarjev, čeprav ti pripadajo različnim 
jezikovnim, konfesionalnim in kulturnim skupinam. 
137 Švicarke so na državni ravni šele leta 1971 dobile volilno 
pravico, v nekaterih kantonih pa še mnogo pozneje. 
138 Tudi Hermann Hesse je v času, ko je dobil Nobelovo nagrado 
(1946) že dolga leta bival v Švici, a ga ne štejemo med švicarske 
avtorje, čeprav ponekod najdemo tudi oznako nemško-švicarski 
pisatelj. 

ostale in sta bila tudi najeminentnejša predstavnika dramatike na 
celotnem nemškem govornem področju, saj sta znala izkoristiti 
vakuum, ki je zaradi vojnih dogodkov na gledališkem področju 
nastal v Nemčiji in v Avstriji. Po Frischu in Dürrenmattu se je 
zvrstilo še kar nekaj generacij, skupaj z njima v literarnih 
zgodovinah govorijo o štirih, sama pa dodajam še peto, o kateri 
bom spregovorila posebej. Vsako posebej zaznamujejo določene 
letnice oz določeni mejniki. Prvo navzven takoj po koncu vojne 
predstavljata tako rekoč izključno Frisch in Dürrenmatt. Druga 
se je zbrala okrog založnika Walterja in v nasprotju s Frischem 
in Dürrenmattom poudarjala privatno, regionalno okolje, kakor 
ga je najprej v svojem romanu Der Stumme (Mutec) leta 1959 
upodobil Otto F. Walter. Tretjo je zaznamovalo leto 1968 in je 
bila zato v svojih delih zelo družbenokritična. Četrta generacija 
je doživela leto 1980 in velike nemire v Zürichu, ko mladini niso 
odobrili mladinskega centra, so pa bili pripravljeni odšteti 
ogromno denarja za prenovo opere. Mladina je ogorčena nad 
rigidnostjo kulturne politike začela protestirati in prišlo je do 
velikih demonstracij.139 Leta 1990 pa stopi na literarno sceno 
mlada generacija, ki jo zaznamuje predvsem ekstremno 
spremenjena sociološka situacija. Že od četrte generacije naprej 
pa lahko govorimo o kontinuiteti, a tudi o književnosti, za katero 
je značilna izjemna raznolikost in pestrost – tako glede tematike 
kakor tudi glede oblik in žanrov. Vse generacije pa imajo vendar 
nekaj skupnih značilnosti, ki jih ne moremo spregledati. 
 
Najpomembnejša značilnost je gotovo specifični jezik nemško 
govorečih Švicarjev. Govorijo dialekt, narečje, ki se močno 
razlikuje od standardne nemščine. Uporabljajo pa ga ne glede na 
socialno, generacijsko ali drugo pripadnost, tako da se tam 
pogovorni knjižni jezik sliši zelo redko. Njihova literarna dela pa 
so vendar večinoma pisana v knjižni nemščini,140 ki ji pravijo 
»Schriftsprache« (»pisni jezik«), ker v tem jeziku res le pišejo. 
Nekateri pravijo tudi, da se stilizacija zanje začenja pri pisanju, 
ker vse doživljajo v narečju, potem pa morajo pisati v knjižni 
nemščini. Zato marsikateri Švicar trdi, da je nemščina zanj tuji 
jezik.141 Radi pa uporabljajo helvetizme, ki pa jih nemški lektorji 
prav tako radi črtajo in znameniti Friedrich Dürrenmatt je bil 
prvi, ki se je temu uprl.142 Znana je anekdota okrog uprizoritve 
njegove komedije Romulus der Große v Münchnu leta 1949, kjer 
je bil navzoč pri vajah in ga je igralec, ki je igral Romulusa, 
vljudno opozoril, da v Nemčiji zajtrku ne rečejo »Morgenessen«, 
ampak »Frühstück«. Dürrenmatt je pozorno poslušal, odšel 
domov in naslednji dan prinesel novo različico, ki jo najdemo 
tudi v zapisu in ko Romulus v tej verziji sužnju ukaže. »Bringen 
Sie das Morgenessen!« (»Prinesite zajtrk!«) in ga ta vljudno 
vpraša: »Verjetno mislite 'Frühstück'?«, mu Romulus odgovori: 
»O tem, kaj je v tej hiši klasična latinščina, odločam jaz« (Prim. 
Bloch 1980, 208/209 in Dürrenmatt 1961, 12). To je nek mejnik, 
ki pomeni emancipacijo Švicarjev v nemškem delu Švice in 
njihov poskus, da bi jim pustili uporabljati helvetizme, torej 
približevanje narečju v književnih delih. Tako je Dürrenmatt 
nekoč na vprašanje, ali dela napake, odgovoril, da jih, da pa tudi 
uporablja Dudna (slovar) in da ga velikokrat popravljajo tudi 
nemški lektorji, ampak da sam potem vse ponovno popravi in 
nato najde svoj izraz v Dudnu in ob njem pripis »švicarska 
različica, glej Dürrenmatta« (cit. po Bloch 1980, 209). Razen te 
jezikovne posebnosti, švicarsko književnost zaradi razdelitve na 
štiri jezikovna in torej tudi kulturna območja, pa zaradi 

                                                 
139 Zelo natančno je dogodke opisal Reto Hänny v svoji knjigi 
Zürich, Anfang September. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981. 
140 Kot povsod drugod tudi v Švici obstaja narečna književnost. 
141 Temu je ostro nasprotoval letos umrli Hugo Loetscher (1929-
2009), ki je dejal, da mu nikoli ne bi prišlo na misel, da bi 
nemščino imenoval tuji jezik. (1986, 25), zato je iznašel posebno 
oznako za to situacijo: »Nemški Švicarji in s tem nemško 
švicarski pisatelji smo dvojezični v okviru lastnega jezika« 
(1986, 28).  
142 Helvetizem je švicarska različica nemškega izraza; na primer 
nemško »das Frühstück«, švicarsko »das Morgenessen« , kolo je 
v nemščini »das Fahrrad«, švicarsko »das Velo«, nemško die 
»Kellnerin«, švicarsko »die Serviertochter«, v nemščini je 
pločnik »der Bürgersteig« ali »der Gehsteig«, švicarsko »das 
Trottoir«, nemško »parken«, švicarsko »parkieren« itd. 
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razdelitve na kantone, ki so relativno samostojni, močno 
zaznamuje tudi regionalizem, ki pa ga nikakor ne smemo enačiti 
s provincializmom, oz. kot se je izrazil Kurt Marti, ki piše v 
glavnem pesmi v narečju: »Provinca ni geografska kategorija. 
Izraza 'svet' in 'provinca' ne označujeta krajev, ampak 
nasprotujoče si oblike socialnega obnašanja in intelektualne 
gibčnosti« (Marti, 1966, 79). 

 
Književnost najmlajše, 5. generacije v Švici 
Tako imenovana 5. generacija se je na literarni sceni pojavila po 
letu 1990 – to pomeni po smrti Dürrenmatta, ki je preminil tik 
pred svojim 70. rojstnim dnem, decembra 1990 in po smrti Maxa 
Frischa, ki je prav tako umrl tik pred svojo okroglo, in sicer 80. 
obletnico, aprila 1991. 

 
Kakor je dejal že Max Frisch, je književnost vedno družbeno 
pogojena. Določene kategorije, predvsem kategorije prostora in 
kategorije kulture, pa so se v današnjem globaliziranem svetu 
močno spremenile in tudi književnosti ne moremo raziskovati 
brez upoštevanja le-teh. Različna transportna in komunikacijska 
sredstva svet čedalje bolj zbližujejo in prepletanje različnih, 
včasih celo zelo oddaljenih prostorov in svetov, do katerega na ta 
način pride, je izostrilo tudi senzibilnost za lastni svet, predvsem 
pa pripomoglo k izginjanju meja.  
 
Toda preden bom predstavila preseganje meja, oz. prelom s 
tradicionalnim gledanjem pri najmlajši generaciji, bi se rada 
vrnila k tradiciji, ki sem jo omenila zgoraj in iz katere izhaja 
današnja generacija. Švicarski avtorji so že od nekdaj radi 
potovali in brali, kar pomeni, da že zgodaj naletimo na povezavo 
kultur. Omenim naj na primer pesnitve Alpe Albrechta Hallerja 
iz 18. stoletja, v kateri gre za preplet poročila o ekskurziji in 
filozofsko poučno pesem, v kateri avtor primerja dva načina 
življenja – po eni strani čisti, alpski in po drugi strani pokvarjen 
mestni. Ali pa na primer povezavo kultur in zgodovine pri 
dvojezično vzgojenem realistu C.F. Meyerju, ki je najraje 
posegal v čas renesanse in v italijanski ter francoski prostor, pri 
tem pa se ni mogel odločiti ali bi raje postal nemški ali francoski 
avtor. Popotnik je bil tudi Kellerjev „zeleni Henrik“ . Tudi v 20. 
stoletju le redko naletimo na avtorja, ki ne bi na kakršenkoli 
način tematiziral premikanja v prostoru. Najeklatantnejši primer 
je Max Frisch, ki je živel v različnih delih Evrope in Amerike in 
je svoje izkušnje s potovanj, ki pogosto pomenijo več kot le 
premike v prostoru, spretno vgrajeval v svoja dela. Nič drugače 
se to ne kaže pri trenutno najbolj znanem švicarskem pisatelju 
Adolfu Muschgu.  
 
Ubesedovanje velike želje po potovanju, po drugi strani pa 
vedno večja navezanost na lastno pokrajino najdemo često tudi 
pri najmlajši generaciji pisateljev in pisateljic, pri čemer prostore 
pogosto lahko razumemo kot metafore za notranje premike 
posameznika. Značilnost te generacije je namreč popolnoma 
spremenjeno socialno ozadje. Mladi avtorji in avtorice, in pri 
tem mislim predvsem na tiste, ki so pričeli objavljati po letu 
1990, se orientirajo po »parametrih spremenjenega sociološkega, 
političnega, družbenega življenja« (Reinacher 2003, 14) in imajo 
zelo očitno čisto druge estetske in tematske preference (prim. 
prav tam, 25). Če iščemo skupen imenovalec te generacije, 
potem ga moramo definirati trojno: 1. to je generacija, ki zelo 
očitno eksperimentira z jezikom; 2. v 3. središču njenega 
zanimanja sta lastna biografija in lastna rast (prim. prav tam, 26); 
3. to je generacija, pri kateri igra premikanje, ne le v prostoru, 
pomembno vlogo. Ker pa je književnost »seizmografsko 
zabeležen refleks družbenih sprememb« (prav tam, 14), ta 
književnost pove marsikaj o čutenju te generacije in zato jo 
lahko imenujemo tudi »eksemplarična, polna prispodob in 
izmenljiva« (prav tam, 19). Pia Reinacher je v svoji knjigi Je 
Suisse opozorila na to, da gre v raznolikih delih švicarskih 
avtorjev in avtoric iz mlajše generacije za teme, ki niso tipično 
švicarske. Ta književnost sicer prihaja iz Švice, ampak teme, kot 
so odhod od staršev, ljubezen, smrt, itd., sodijo med večne teme 
književnosti in so zato izmenljive. Ravno zaradi tega jih 
razumejo v različnih kulturnih in družbenih okoljih. 
»Kompatibilnost je gotovo eden izmed razlogov za nenadno 
mednarodno pozornost, za velikopotezno recepcijo preko 
državnih meja« (prav tam, 20). Avtorji in avtorice kažejo 

pretresenost lastne podobe in podobe o svetu in dokazujejo, da je 
sodobnost možna, ni pa nujna: Lukas Bärfuss, Peter Stamm, Zoë 
Jenny, etc. so lep primer za to. Njihova dela moramo namreč 
razumeti kot prehajanje meja in vstopanje v različne prostore in 
svetove, predvsem pa kot povezavo različnih kultur na poseben 
način. Razumemo jih lahko tudi kot ponazoritev 
transgresivnega143 obnašanja in sicer tako v smislu kulturnega 
srečanja kot z ozirom na jezik, estetiko, svetovni nazor in 
interese. Njihove poglede namreč pogojuje njihovo socialno, 
kulturno, zgodovinsko in drugo ozadje, literarno ustvarjanje v 
nemškem delu Švice pa je prav zaradi tega izjemno pestro in 
zanimivo.  
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143 Verbinčev slovar tujk izraz transgresija razlaga kot  prestop, 
prekoračenje; (pre)kršitev, npr. ukaza; prestopek, prekršek. 
Tukaj razumem pod izrazom transgresivno obnašanje prehajanje 
v drug prostor, v drug svet, v drugo kulturo, kar pogosto pomeni  
ravnanje v nasprotju z utečenimi pravili. 
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1. Uvod 

 
Različne meje so za ljudi kot posameznike in družbena bitja zelo 
pomembne. Že od nekdaj porabimo veliko energije, da jih po eni 
strani postavljamo, po drugi strani pa se jih skušamo znebiti in 
jih rušimo. Posamezne meje in zidovi so prav kričeči primeri 
človeške obsedenosti z njimi. Nekatere poznamo vsi, druge pa so 
bolj skrite. Pogosto so lahko namišljene in se nahajajo v glavah 
ljudi, fizično pa jih ni mogoče videti. Slednje ne velja za kitajski 
zid, žičnate in druge ograje na meji med Mehiko in ZDA, 
betonski zid med Izraelom in »Zahodnim bregom«, kakor tudi ni 
veljalo za berlinski zid in še bi lahko naštevali. 
Ravno berlinski zid, ki je bil porušen pred dvajsetimi leti, pa je 
dober primer, ki kaže, da so mejniki premakljivi. Na nek način 
celo govori o tem, da smo ljudje nagnjeni k temu, da jih 
premikamo. Zato se Aškerčev nasvet, da naj se mejnik postavi 
na mesto, kjer je bil vzet, največkrat ne upošteva. 
Slovenija leži deloma na geografski meji med Srednjo Evropo in 
Balkanom. Prav Balkanski polotok pa je znan po tem, da je bil v 
preteklosti in je še danes prepreden s številnimi mejami. Če jih 
nekaj naštejem, so to bile ali so še meje med vzhodnim in 
zahodnim Rimskim cesarstvom, Otomanskim in Avstro – 
Ogrskim imperijem, cirilico in latinico, krščanstvom in islamom, 
katoliško in pravoslavno vero, centralnim planiranjem in tržnim 
kapitalizmom, »realnim« in samoupravnim socializmom in še bi 
se dalo naštevati. Danes so na Balkanu prisotne številne državne 
meje med relativno majhnimi državami, ponekod tudi državne 
meje še niso čisto oblikovane in lahko govorimo o entitetnih 
mejah ipd. Ravno tako so prisotne številne nacionalne meje in 
meje med jezikovnimi območji. Nikakor pa ne smemo pozabiti, 
da že nekaj časa poteka po tem ozemlju tudi zunanja meja EU-
27. V Sloveniji mnoge od teh meja dobro poznamo. S številnimi 
med njimi smo imeli in še imamo bogate izkušnje. Zato lahko 
vsaj deloma bolj vsestransko in z nekaterih vidikov bolj 
specifično razpravljamo o pomenu in premikanju meja. To velja 
tudi za pretekle, sedanje in prihodnje meje EU. 
Meje in zidovi so zelo pogosto povezani z demografskimi 
procesi ali širše z demografskimi razmerami nasploh. 
Demografija, ki se kot znanstvena disciplina ukvarja z 
demografskim razvojem, je pogosto tudi posebna demografija 
oziroma demografija nekega prebivalstva, ki živi znotraj 
določenih meja. V primeru migracij demografija preučuje tokove 
migrantov bodisi znotraj ali čez različne meje. Če so to državne 
meje, govorimo o mednarodnih migracijah. Različne balkanske 
meje so tesno povezane z migracijami na tem prostoru (Malačič, 
2000). Pri mednarodnih migracijah se interesi držav emigracije 
in priseljevanja, pa tudi mnogih migrantov, pogosto tako 
zaostrijo, da se poskuša migracijske tokove zajeziti ali celo 
preprečiti z žičnatimi, betonskimi ali kakšnimi drugimi ograjami 
in zidovi. V naravni obliki so pregrade lahko tudi visoke gore, 
široke reke, morja in oceani. V primeru EU je pomembna 
pregrada Sredozemsko morje in ponekod tudi Atlantski ocean. 
Velike razlike v naravi demografskih razmer med različnimi 
državami in regijami so pomemben dejavnik mednarodnih 
migracij. Ni pa to edina in tudi ne najpomembnejša demografska 
značilnost, ki jo moramo upoštevati pri razpravi o mejah. Zelo 
pomembne so širše zakonitosti, ki povzročajo velike 
demografske razlike. Zato jih bomo podrobneje obravnavali. 
Prebivalstvo sveta kot celote, njegovega razvitega dela in še 
posebej Evrope, se nahaja v prvem desetletju 21. stoletja v zelo 
pomembnem prelomnem obdobju. Svetovno prebivalstvo beleži 
pri svojih 6,8 milijardah že drugo desetletje zapored znižanje 
absolutnega prirastka, ki je bil najvišji v osemdesetih letih 
preteklega stoletja z 844 milijoni. To število se je v naslednjem 
desetletju znižalo na 829 milijonov, za sedanje desetletje pa je 
ocenjeno na 783 milijonov, kar je še zmeraj več, kot je bilo v 
sedemdesetih letih 20. stoletja. Relativna rast je bila najvišja 

pred štirimi desetletji, ko je znašala 2,0 % na leto, v tem 
desetletju pa se je znižala na 1,2 % (UN, 2007, str. 42). 
Pri prebivalstvu razvitega sveta je prelom še večji. Rast se je 
praktično zaustavila na ravni nekaj čez 1,2 milijardi, hkrati pa v 
Evropi prebivalstvo v tem desetletju začenja postopoma 
pridobivati negativni moment oziroma tendenco padanja zaradi 
vse manjših generacij mladih kot posledico nizke rodnosti v 
preteklosti. Prebivalstvo Evropske unije (EU 15) je začelo 
pridobivati negativni moment že nekje okrog leta 2000 (Lutz, 
O'Neill and Scherbov, 2003, str. 1991). Negativni demografski 
moment je prisoten tudi v EU-27 in v večini držav članic. To pa 
pomeni, da bodo ta prebivalstva potrebovala večje priseljevanje 
iz nerazvitih delov sveta že za ohranjanje sedanjega števila. Ob 
nadaljevanju sedanjih demografskih razmer pa lahko 
pričakujemo tudi zmanjševanje števila prebivalstva. 
Sedanje demografske razmere v razvitih državah in tudi v EU so 
posledica demografskega prehoda, ki je v preteklih dveh stoletjih 
privedel do spremembe načina obnavljanja prebivalstva. 
Tradicionalni način obnavljanja prebivalstva z visoko smrtnostjo 
in rodnostjo se je umaknil sodobnemu načinu obnavljanja 
prebivalstva z nizko smrtnostjo in rodnostjo. V času 
demografskega prehoda se je prebivalstvo razvitih držav zelo 
povečalo, v nekaterih primerih tudi za več kot štirikrat. Nekateri 
demografi so v zadnjem času naklonjenih tezi, da je temu 
prvemu demografskemu prehodu sledil drugi, ki je v razvitih 
državah povzročil znižanje rodnosti daleč pod raven enostavnega 
obnavljanja prebivalstva (Lesthaeghe and van de Kaa, 1986; van 
de Kaa, 1987; van de Kaa, 1999). V nekaterih državah se je 
rodnost znižala na 60 ali celo manj odstotkov tiste, ki bi 
zagotavljala enostavno obnavljanje prebivalstva. Vendar bi za to 
teorijo drugega demografskega prehoda danes težko rekli, da je 
splošno sprejeta. Deležna je bila številnih kritik. Tudi sam ji 
očitam neupravičeno poimenovanje in zanemarjanje dejstva, da 
so mnogi dejavniki padca rodnosti daleč pod raven enostavnega 
obnavljanja v osnovi isti kot pri osnovnem demografskem 
prehodu (Malačič, 1993, str. 242). 
V nerazvitem delu današnjega sveta pa še ni dokončan niti prvi 
demografski prehod. Velika večina manj razvitih držav se nahaja 
v različnih fazah (prvega) demografskega prehoda. V teh 
državah je smrtnost padla sorazmerno hitro, če ne upoštevamo 
epidemije aidsa v Afriki, rodnost pa se znižuje le počasi ali pa se 
zniževanje ponekod zlasti v Afriki celo ustavlja (Bongaarts, 
2008). Zato prebivalstvo tega dela sveta hitro narašča in 
pospešeno spreminja globalne demografske razmere na planetu. 
Hkrati pa se zdi, da se bo zaradi nekaterih značilnosti današnjih 
nerazvitih družb drugi demografski prehod v tem delu sveta zelo 
težko uveljavil. Možno je tudi, da se to ne bo zgodilo. V tem 
primeru se bo prihodnja demografska podoba sveta še bolj 
razlikovala od današnje podobe. 
V tem besedilu bomo v naslednji točki na kratko obravnavali 
novejše demografske razmere v Evropi in nekoliko bolj 
podrobno demografske razmere bližnjega zaledja EU, kamor 
štejemo Zahodno Azijo in Severno Afriko, pa tudi del vzhodne 
Evrope in Rusijo, čeprav slednjih ne bomo podrobneje 
analizirali. V četrti točki bomo obravnavali vprašanje kako 
pomembne so demografske razmere v EU in njenem bližnjem 
zaledju za meje EU. Besedilo sklenemo s sklepom ter literaturo 
in viri. 

 
2. Demografski razvoj v Evropi/EU in njenem 

bližnjem zaledju 
 
V Evropi se je demografski prehod okvirno končal v petdesetih 
letih 20. stoletja. Pri tem pa moramo upoštevati, da so bili prvi 
znaki dokončanja prehoda v pionirskih državah prisotni že v 
1930-tih letih in da je prehod v Vzhodni in Jugovzhodni Evropi 
nekoliko zamujal. Zato imamo danes v Evropi nizko rodnost in 
smrtnost ter sorazmerno nizko ali celo negativno rast 



80 
 

prebivalstva. Rast prebivalstva je v vse več državah posledica 
pozitivnih neto migracij in vse manj posledica pozitivnega 
naravnega prirastka. V Evropi je bilo po razpoložljivih podatkih 
za leto 2006 10 držav z negativnim naravnim prirastkom in 12 
držav z negativno rastjo prebivalstva (VID, 2008). 
V nerazvitih državah, kamor večinoma uvrščamo tudi države 
bližnjega zaledja Evrope v jugozahodni Aziji in severni Afriki, 
pa demografski prehod še ni končan. Smrtnost se je, glede na 
pričakovanje v času demografskega prehoda, relativno bolj 
znižala kot rodnost. Rodnost pa na splošno kar hitro pada, 
vendar se ponekod pri tem pojavljajo tudi večje ovire.   Tak 
demografski razvoj vodi do mlade starostne strukture 
prebivalstva in do priložnosti za hiter razvoj v obliki 
demografske dividende in okna priložnosti. Ta dva izraza 
pomenita, da zniževanje rodnosti v tem delu sveta povečuje 
delež aktivnega in zmanjšuje delež vzdrževanega prebivalstva. 
To bo izboljšalo razmerje med aktivnimi in vzdrževanimi v prid 
prvih, kar lahko ob ustreznih ekonomskih in drugih politikah 
vodi do hitrega gospodarskega in družbenega razvoja. Hkrati je 
to tudi priložnost za zmanjšanje razvojnega zaostanka v 
primerjavi z razvitim delom sveta.  Migracijski saldo je v tem 
delu sveta negativen, vendar tudi povsem nepomemben v 
primerjavi s številom celotnega prebivalstva. Tudi delež, ki se bo 
v prihodnje odselil iz tega dela sveta v razvite države, bo 
sorazmerno majhen. 
V tem besedilu nas še posebej zanimajo demografske razmere 
evropskega bližnjega zaledja. Sem uvrščamo Severno Afriko (7 
držav, vključno s Sudanom in Z. Saharo) in Zahodno Azijo (18 
držav, vključno s kavkaškimi državami, z Irakom in brez Irana). 
Med temi državami bomo nato izbrali Alžirijo, Egipt, Irak, 
Jemen in Turčijo in jih podrobneje obravnavali. Demografsko 
zaledje EU lahko razširimo tudi z Rusijo, ki je imperij sam po 
sebi. Ukrajine ne bomo šteli v to zaledje, čeprav nekako 
zgodovinsko koleba med Rusijo in preostalo Evropo. 
Na tak način oblikovano bližnje demografsko zaledje je 
utemeljeno na relativni geografski bližini in je njegov pomen za 
EU mogoče kritizirati iz različnih vidikov. Od teh kritik se 
moramo tukaj ograditi in povedati, da je osnovni namen 
oblikovanja bližnjega demografskega zaledja poudariti zelo 
velike razlike v načinu obnavljanja prebivalstva in v potencialu 
rasti med EU, muslimanskim svetom Z Azije in S Afrike in 
Rusije. 
Tabela 1 prikazuje izbrane demografske podatke za Evropo, S. 
Afriko in Z. Azijo v letih 1950, 2005 in 2050. OZN vključuje v 
Evropo tudi Rusko federacijo. To posebej ne moti, ker pridejo 
osnovni demografski kontrasti med Evropo z modernim 
demografskim režimom in preostalima regijama s tradicionalnim 
oziroma neko mešanico med srednjim prehodnim in morda tudi 
že poznim prehodnim demografskim režimom dobro do izraza. 
Razen celotnega, 0-14 in 65 in več let starega prebivalstva 
vsebujejo izbrani kazalci še stopnjo rasti r, stopnjo totalne 
rodnosti Tf , neto stopnjo obnavljanja R0 , verjetnost smrti 
dojenčkov q0 , življenjsko pričakovanje ob rojstvu za moške in 
ženske e0,m in e0,f ter stopnjo neto migracij nm v ‰. Podatki za 
leti 2005 in 2050 so vzeti iz srednje variante projekcij OZN iz 
leta 2006. Za leto 1950 pa so podatki statističnih služb 
dopolnjeni z ocenami strokovnjakov OZN. 
Gibanje prebivalstva v Evropi in dveh zalednih regijah v stoletju 
1950 – 2050, ki ga prikazuje tabela 1 na osnovi dejanskih 
statističnih podatkov in srednje variante projekcij OZN, je v 
resnici zaskrbljujoče. Sredi 20. stoletja je živelo v Evropi 5,6 
krat več prebivalstva kot v  ostalih dveh regijah, leta 2005 je to 
razmerje padlo na 1,8, leta 2050 pa bi naj bilo po projekcijah 
0,97. Prebivalstvo izbranih azijskih in afriških držav skoraj ves 
čas hitro narašča, medtem ko je evropsko prebivalstvo začelo v 
tem desetletju padati. V sto letih se bo prebivalstvo Z. Azije in S. 
Afrike verjetno povečalo za 6,5 krat. Takšen demografski razvoj 
je posledica osnovnih lastnosti modernega demografskega 
režima v Evropi z nizko rodnostjo in smrtnostjo, izrazitim 
staranjem prebivalstva in pozitivnimi neto zunanjimi 
migracijami na eni strani in visoko rodnostjo, zmerno smrtnostjo 
in manj pomembnimi migracijami v azijski in afriški regiji, kjer 
sta v posameznih državah prisotna srednji oziroma pozni 
prehodni demografski režim. 
 

Tabela 1: Izbrani demografski podatki za S. Afriko, Z. Azijo in 
Evropo za leta 1950, 2005 in 2050. Vir: UN, 2007, str. 62-63 in 
76-79. 
 
 Severna Afrika Zahodna Azija Evropa 

1950 2005 2050 1950 2005 2050 1950 2005 2050 
P v 
000 

53,3 189,6  
310,2 

  51,1   
212,1 

 
372,0  

584,2 731,1 664,2 

P0-14 

v % 
41,2  33,1    

20,5 
  38,7    

33,1 
   

20,8 
  16,2   15,8   14,6 

P65+ 

v % 
  3,5    4,6    

13,9 
   4,4    4,6    

13,4  
    8,2   15,9   27,6 

r (v 
%) 

  2,3    1,7     0,5    2,7    1,8      
0,7 

    1,0  - 0,0  - 0,4 

Tf   6,8    2,9     2,0    6,5    3,0      
2,0 

    2,7    1,5  1,76 

R0   2,1    1,3     0,9    2,2   1,4      
1,0 

    1,2    0,7  0,85 

q0 v 
‰ 

189,0   38,0    
15,0 

191,0  39,0    
11,0 

  72,0     8,0    5,0 

e0,m 
let 

 40,9   66,8    
74,5 

  43,7   67,5    
76,1 

  62,9  70,5  77,8 

e0,f 
let 

 42,8   70,7    
79,0 

  46,7   72,0    
80,7 

  67,9  78,8  84,2 

nm 
v  
‰ 

…    - 0,8  - 0,5 …     0,1      
0,1 

…    1,3    1,2 

 
Med vsemi demografskimi značilnostmi, ki jih vidimo v tabeli 1, 
bo proti koncu obdobja, za katerega so narejene projekcije, 
najbolj izrazita razlika v starostni strukturi prebivalstva Evrope 
in drugih dveh izbranih regij. Leta 2030 bo mediana starosti 
prebivalstva obeh zalednih regij 31 let, evropskega prebivalstva 
pa 45,5 let. Do leta 2050 se bosta ta dva kazalca povečala 
zaporedoma na okrog 36 in 47 let, vendar bo razlika še zmeraj 
zelo izrazita, pomembna in v današnjih razmerah težko 
predstavljiva. 
Med posameznimi državami v Evropi in ožje v EU so prisotne 
precejšnje demografske razlike, ki pa ne spreminjajo splošnih 
razmer. Velike razlike pa so prisotne tudi med 25 državami, ki so 
vključene v regiji Z. Azija in S. Afrika. V tabeli 2 bomo 
prikazali enake izbrane demografske podatke kot v tabeli 1 za 
izbrane države iz obeh dveh zalednih regij za leti 2005 in 2050. 
Izbrali smo Alžirijo, Egipt, Irak, Jemen in Turčijo. 

 
Tabela 2:  Izbrani demografski podatki za Alžirijo, Egipt, Irak, 
Jemen in Turčijo za leti  2005 in 2050. Vir: UN, 2007, str. 112-
113, 214-215, 262-263, 276-277 in 492-493. 
 
 Alžirija Egipt Irak Turčija Jemen 

200
5 

205
0 

200
5 

2050 200
5 

205
0 

200
5 

205
0 

200
5 

205
0 

P v 
00
0 

32,9 49,6 72,8 121,
2 

28,0 61,9 73,0 98,9 21,1 58,0 

P0-

14  
% 

29,6 18,2 33,3 20,5 41,5 24,2 28,3 17,5 45,8 28,2 

P65

+  
% 

4,5 17,6 4,8 13,6 2,8 8,5 5,6 18,4 2,3 5,9 

r 
(v 

%) 

1,5 0,4 1,8 0,6 1,8 1,1 1,3 0,2 3,0 1,5 

Tf 2,4 1,8 2,9 1,9 4,3 2,2 2,1 1,9 5,5 2,5 
R0 1,1 0,9 1,4 0,9 1,8 1,1 1,0 0,9 2,4 1,2 
q0 

v 
‰ 

31,0 11,0 29,0 10,0 82,0 14,0 28,0 10,0 59,0 14,0 

e0,m 
let 

70,9 77,1 69, 76,2 57,8 73,8 69,4 76,1 61,1 72,7 

e0,f 
let 

73,7 80,9 73,6 80,9 61,5 78,3 74,3 80,9 64,4 77,3 

nm   
‰ 

- 0,8 - 0,3 - 1,1 - 0,7 - 4,3 - 0,1  0,1 - 0,1 - 1,2 - 0,4 

  
 
Izbrane države v tabeli 2 kažejo, da tudi znotraj S. Afrike in Z. 
Azije obstajajo precejšnje razlike v demografski razvitosti med 
posameznimi državami. V teh državah intenzivno poteka 
demografski prehod iz tradicionalnega v moderni demografski 
režim. Demografski prehod je že praktično končan v Turčiji, saj 
se je stopnja totalne rodnosti po podatkih za leto 2005 znižala na 
raven enostavnega obnavljanja 2,1. Turčiji sledita Alžirija in 
Egipt. Te tri države bodo imele zelo verjetno sredi 21. stoletja Tf 
nižjo, kot bi bilo potrebno za enostavno obnavljanje 
prebivalstva. Klasični demografski prehod bo tako tudi v Alžiriji 
in Egiptu že v nekaj desetletjih končan. Irak in še posebej Jemen 
pa sta danes še v bolj zgodnji fazi zniževanja rodnosti in deloma 
tudi smrtnosti. Pri podatkih o smrtnosti se v Iraku pozna, da je 
država v vojni. Ne glede na to, pa se bo rodnost tudi v teh dveh 
državah do sredine tega stoletja znižala na raven, ki bo zelo blizu 
enostavnega obnavljanja prebivalstva. 
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Stopnje rasti prebivalstva so v izbranih državah v obravnavanem 
obdobju povsod pozitivne in znatno višje kot v razvitih državah. 
Tak rezultat je prisoten ne glede na negativne in sorazmerno 
visoke neto stopnje mednarodnih migracij. Pri tem je izjema 
Turčija, ki ima te neto stopnje nizke. Zaradi navedenih 
demografskih značilnosti kažejo izbrane države zelo hitro rast 
celotnega prebivalstva. V preučevanem obdobju se bosta 
verjetno najbolj povečali prebivalstvi Jemena in Iraka. V 45 letih 
projekcijskega obdobja bo indeks pri prvem 274,9, pri drugem 
pa 221,1. Verjetnost uresničitve srednje variante projekcij OZN 
pa je pri tem sorazmerno velika. 

 
3. Kako pomembne so demografske razmere v 

Evropi, Zahodni Aziji in Severni Afriki za meje 
Evropske unije? 

 
Velike demografske razlike med EU ter Z. Azijo, S. Afriko in 
Rusijo so zelo pomembne same po sebi. Gotovo pa bodo imele 
pomemben vpliv na  zaokroževanje meja EU. Slednje ni nič 
drugega kot odgovor na vprašanje, do kje se bo EU širila proti 
vzhodu in jugovzhodu, morda pa tudi proti jugu, o čemer pa 
danes nihče še resno ne razmišlja. V zgodovini je bilo 
Sredozemlje že povezano v pomembne imperije. Zato ni možno 
povsem izključiti možnosti širitve EU na nekih novih temeljih na 
afriške in azijske obale sredozemskega morja v bolj oddaljeni 
prihodnosti. Vprašanje pa je, ali bi se skupnost, ki bi tako 
nastala, še imenovala EU. 
Demografske razlike med EU in njenim vzhodnim, 
jugovzhodnim in južnim zaledjem povečujejo številne razlike, ki 
že sicer obstajajo. Te razlike je možno zajeti v obliki bolj 
splošnega koncepta evropske identitete ali evropske ali 
racionalistične civilizacije. Vsi ti koncepti predpostavljajo, da 
zunaj EU obstajajo koncepti, ki se od naštetih ne le bistveno 
razlikujejo, ampak jih v celoti ali deloma zanikajo. Zato se 
postavlja vprašanje združljivosti na eni in prevlade na drugi 
strani. Velike demografske razlike in še posebej obsežno mlado 
prebivalstvo v azijskem in afriškem zaledju lahko skupaj z 
enakimi razlikami v svetovnih okvirih pomenijo veliko grožnjo 
postaranemu prebivalstvu EU in razvitih držav nasploh in s tem 
vsem tistim konceptom, ki so bili omenjeni v okvirih EU. Zaradi 
tega je izredno pomembno, da EU in razviti svet, pa tudi 
posamezne regije in države v tem delu sveta, ohranjajo vzdržno 
razmerje med tremi osnovnimi kontingenti prebivalstva, med 
mladim, zrelim in starim kontingentom prebivalstva. To bo 
omogočalo boljše osnove za razvoj na številnih drugih 
pomembnih področjih od gospodarskega, obrambnega, 
kulturnega, tehnološkega, pa vse do znanstvenega in še kakšnega 
področja. 
Vzdržno razmerje med osnovnimi kontingenti prebivalstva v 
razvitih državah in EU ogroža prenizka rodnost, ki se je spustila 
daleč pod raven enostavnega obnavljanja prebivalstva. Deloma 
je prenizko rodnost možno nadomestiti s priseljevanjem iz 
zalednih območij in širše iz nerazvitega dela sveta. Vendar se pri 
tem postavljajo številna vprašanja in dejanski ter potencialni 
problemi. Najbolj pomembno vprašanje je, kolikšno 
priseljevanje je vzdržno z vidika normalne integracije in s tem 
obstoja in neogroženosti zgoraj omenjenih evropskih konceptov. 
Prav tako pomembno je vprašanje kakovosti migrantov. 
Gospodarstva razvitih držav potrebujejo visoko kvalificirane in 
izobražene priseljence, saj za druge ni delovnih mest na trgu 
dela. Takšnih pa na drugi strani niti ni dovolj, niti jih ni mogoče 
privabljati brez velike škode za izvorne države. Beg možganov 
iz zalednih in nerazvitih držav bi še dodatno zaostroval napete 
odnose med obema stranema. Zaradi vsega tega prevladuje danes 
prepričanje, da s priseljevanjem ni mogoče trajno rešiti 
demografskih nesorazmerij med razvitim in nerazvitim delom 
sveta, pa tudi ne med EU in zalednimi regijami (Malačič, 2007, 
108-112). To potrjujejo rezultati demografskih raziskav, pa tudi 
širše razprave o prebivalstveni politiki na ravni EU in v 
posameznih državah članicah. Primer takšne razprave je npr. 
Drugi evropski demografski forum, ki ga je organizirala 
Evropska komisija novembra 2008 v Bruslju (EC, Demographic 
Report 2008). 
Med širšimi zalednimi državami je poseben primer Ruska 
federacija (RF), ki je imela leta 2005 144 milijonov prebivalstva, 
zelo nizko rodnost (Tf = 1,3), sorazmerno visoko smrtnost, še 

posebej moških, pozitivne neto selitve in upadanje števila 
prebivalstva oziroma negativno demografsko rast. Negativna rast 
se bo v prihodnjih desetletjih verjetno še okrepila, tako da bi se 
naj po srednji varianti projekcij OZN iz leta 2006 število 
prebivalstva v RF do leta 2050 znižalo na vsega 107,8 milijonov, 
kar je za največjo državo na svetu zelo črn scenarij (UN, 2007, 
str. 398-399). Zaradi tega bo RF v prihodnje pomembna država 
priseljevanja in konkurent EU za izobražene priseljence. 
Postavlja pa se tudi zanimivo in protislovno vprašanje, v kolikšni 
meri bo demografska oslabitev RF prispevala k zbliževanju z EU 
in morebiti celo k težnji ne le k približevanju, ampak k 
polnopravnemu članstvu v EU. Z današnjega vidika je to malo 
verjetno, čeprav razvoja v tej smeri ni mogoče povsem izključiti. 
Naraščanje števila in intenzivnosti razlik vodi do vse večje 
heterogenosti v skupnosti. V takih razmerah narašča tudi 
zapletenost političnega delovanja in sprejemanja odločitev. Če 
imamo opravka z ekonomsko skupnostjo oziroma s skupnim 
trgom, je večja heterogenost načeloma vzdržna. Če pa imamo 
opravka z nastajanjem federalne ali konfederalne skupnosti 
držav, ki je tudi pomembna politična, kulturna in družbena 
skupnost, razlike ne smejo postati prevelike in s tem 
neobvladljive. EU že dolgo ni več zgolj ekonomska skupnost. V 
obdobju globalnega delovanja trgov (blaga, storitev in 
proizvodnih dejavnikov) omejevanje na svobodno ekonomsko 
delovanje ni več tako pomembno, čeprav je protekcionizem do 
neke mere zmeraj prisoten. S tega vidika EU ne bi smela sprejeti 
prevelikih in preveč raznolikih držav in prebivalstev, ker bi 
začela s tem ogrožati lastno identiteto. 
Z demografskega vidika je zelo pomembno vprašanje identitete 
prebivalstva EU povezano s spremembo modela oblikovanja 
družine in nastajanjem vse bolj pestrih družinskih oblik. Med 
raziskovalci v razvitem svetu ni enotnosti o tem, v kolikšni meri, 
kako hitro in kako uspešno, če sploh, se bodo evropske 
spremembe družinskih oblik razširile v manj razvite države, v 
azijsko in afriško zaledje EU in v kolikšni meri bodo priseljenci 
iz teh krajev v Evropi sprejeli moderne in post moderne 
družinske vrednote. Mnogi današnji priseljenci iz neevropskih in 
še posebej muslimanskih držav imajo velike probleme z 
emancipacijo nasproti tradicionalnim družbenim normam, 
družinski, patriarhalni in cerkveni avtoriteti. Ponekod se 
razvijajo posebni imigrantski poročni trgi, ko se moški 
priseljenci poročajo z dekleti iz njihovih izvornih neevropskih 
skupnosti, ker so mlade evropske ženske preprosto preveč 
emancipirane. Vprašanje je, do kakšne mere je za evropsko 
družbo takšno obnašanje sprejemljivo. Če ostaja na obrobju 
družbe, lahko sicer povzroča precej resnih problemov, same 
družbe pa ne more ogroziti. S povečanjem obsega pa lahko 
nekatere tradicionalne neevropske družbene prakse, ki bi jih 
priseljenci preveč nasilno uveljavljali v Evropi, resno ogrozijo 
kohezivnost evropskih družb. 
Pomembno pa je tudi, da v EU prevladuje tržno kapitalistično 
gospodarstvo, ki se zakonito giblje v gospodarskih ciklih. 
Dobrim časom sledijo slabi časi, v slednjih pa je priseljence 
neprimerno težje integrirati kot v dobrih časih. Preveliko število 
imigrantov bi zelo verjetno ogrozilo socialno kohezijo in socialni 
mir v EU v kriznih razmerah. Tudi ta element opozarja, da 
demografskih problemov EU in njenih članic ne bo mogoče 
reševati in stabilizirati s priseljevanjem. Demografske projekcije 
hitro pokažejo, da bi bile potrebne preprosto prevelike 
imigracije, ki iz cele vrste razlogov niso vzdržne. 
Zato bo morala EU reševati svoje prihodnje demografske 
probleme z lastnimi močmi. Pri tem bo morala poglobiti že 
poznana področja političnega delovanja. Zagotoviti je treba 
družbene razmere, v katerih bodo ljudje v rodni dobi pripravljeni 
povečati rodnost na raven blizu enostavnemu obnavljanju 
prebivalstva. To bo mogoče doseči s prevlado norme dveh ali 
nekaj več kot dveh otrok na družino. Drugi pomemben ukrep je 
vsestransko spodbujanje zaposlovanja vseh za delo sposobnih v 
skupnosti. Tretji ukrep bo moral zagotoviti bolj produktivno in 
bolj dinamično gospodarsko okolje. Četrti ukrep je povezan s 
sprejemanjem in integriranjem imigrantov. Pri njem je ključno, 
da EU sprejema takšne priseljence, ki se bodo lažje vključevali 
na trg dela in v družbo, ne da bi ostajali na družbenem robu. Peti 
ukrep bo moral poskrbeti za vzdržne javne finance v vse bolj 
postaranem prebivalstvu EU in njenih članic. (EC, Europe's 
demographic future, 2007). 
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4. Sklep 

 
Demografski razvoj sveta se nahaja na pomembnem prelomu. V 
nerazvitih državah se je rast prebivalstva znižala do ravni, ki 
omogoča zmanjševanje celotnega prirastka in nakazuje 
upočasnitev rasti. V razvitih državah pa se rast zaustavlja in 
prehaja v stagnacijo ali ponekod celo upadanje. Demografske 
razlike v svetu ostajajo še naprej velike. Podobne demografske 
razlike so prisotne med EU ter Zahodno Azijo in Severno 
Afriko. Slednji sta zaledje Evrope, v katerem v zadnjih 
petdesetih letih nastaja povsem drugačna demografska podoba, 
ki je še sredi 20. stoletja ni bilo. Do sredine 21. stoletja pa bo po 
projekcijah OZN število prebivalstva petindvajsetih držav 
zalednih regij preseglo število prebivalstva EU-27. Tako hitra 
rast v teh dveh regijah ni vzdržna in bo na različne načine 
vplivala na prihodnje razmere v EU. 
Demografske probleme v EU in drugod v razvitem svetu bo 
morala reševati prebivalstvena politika. Ta bo morala doseči, da 
bodo osnovni demografski procesi zagotavljali dolgoročno 
vzdržno obnavljanje prebivalstva. Ob nadaljnjem zniževanju 
smrtnosti bosta ključna procesa rodnost in migracije. Na osnovi 
današnjega demografskega znanja je jasno, da se mora Tf 
ohraniti vsaj na ravni med 1,7 in 2,0, če družba ne želi ogroziti 
svojega dolgoročnega obstoja. Takšna raven rodnosti je 
minimalna, ki še zagotavlja skupaj s priselitvami kolikor toliko 
nemoteno obnavljanje prebivalstva. Priseljevanje v Evropo pa bo 
moralo ostati v zmernem obsegu, saj večjega števila priseljencev 
iz kulturno in socialno drugačnih predelov sveta ne bo mogoče 
normalno integrirati. EU bo sprejemala in integrirala priseljence, 
ne bo pa mogla odprti svojih meja in sprejeti številne 
neizobražene ljudi, ki bi si želeli priti v Evropo. 
Velike demografske razlike med EU in njenim zaledjem bodo 
pomembno vplivale na zaokroževanje prihodnjih meja EU. 
Večja širitev v Z. Azijo in S. Afriko bi zaradi številnih razlogov 
ogrozila evropsko identiteto in zelo otežila integracijo 
priseljencev, ki bi zaradi prostega pretoka delavcev dobesedno 
preplavili EU. EU mora ohraniti kontrolo nad priseljevanjem in 
sprejemati takšne priseljence, kot jih zahteva evropski trg dela. 
To pa so že danes izobraženi ljudje, še bolj izobraženi pa bodo 
morali biti v prihodnjih desetletjih.  
Potencialno se v Azijo širijo meje EU že s statusom Turčije kot 
kandidatke za članstvo. To članstvo je že danes za mnoge v EU 
nesprejemljivo, zdi pa se, da se veča opozicija proti članstvu tudi 
v sami Turčiji, kjer se krepijo islamistične stranke. Te verjetno 
ne bodo pripravljene uresničiti vseh reform, ki jih zahteva EU za 
članstvo. Turčija bo zato resen test politike širitve EU. Postavlja 
pa se še eno vprašanje, ali ne bi bilo boljše sprejeti v članstvo 
demografsko oslabljene Rusije, ki bo imela čez nekaj desetletij 

praktično enako število prebivalstva kot Turčija. Če se bo Rusija 
demokratizirala, bi bila takšna poteza pri širjenju EU z mnogih 
vidikov vredna razmisleka, pa naj se zdi danes še tako 
neverjetna. 
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Povejmo kar v Sloterdijkovem jeziku: 'špilferderberska 
egomanija' je Sloterdijkov priljubljeni stil, vse do danes, in to 
dejstvo konec koncev ni navdušilo samo Sloterdijka, tudi 
Jaspersa je, ki je imenoval Nietzscheja − podobno kot 
Kierkegaarda − »nepogrešljiv kalilec miru, ki ga potrebujemo 
tako dolgo, dokler imamo lažni mir«.144 Peter Sloterdijk sam je 
kot filozof nekdo, ki ga »najprej beremo kot neo-ničejevca«,145 
in ničejevsko − ne ničejansko − občutenje sveta je njegova drža, 
ki jo je osebno razumel kot dionizični materializem in jo soočal z 
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mislijo − Albert Camus, Georges Clemenceau −, kako je 
skrivnost Evrope v tem, da nima več rada življenja.146 
Zato je branje Sloterdijka privlačno,147 ponekod celo zelo, 
namreč vprašanje, zakaj se je Evropi to zgodilo, je pri 
Sloterdijkovih tekstih nenehno soočeno s protivprašanjem, ali bo 
življenje, ki ne živi več, še uspelo regenerirati. Kje se je začel 
proces zatajevanja življenja, kje torej začeti? Kot izhaja iz 
Sloterdijkovih razmišljanj, ne vedno dodelanih, marsikdaj 
nedorečenih in še zdaleč ne sistematičnih, se je med drugim 
treba upreti moči politizacije in prestižu idealizma, zato je več 
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kot primeren kinizem, ki se je s svojo »plebejsko refleksijo«148 
uspel upreti aroganci in prevzetnosti idealizma, ki sta ga 
poosebljala Sokrat in Platon in poznejši sodobni cinizem kot 
skrajno subjektivna rezerva proti načinu življenja, ki ga nam, 
ljudem, vsiljuje politika s svojimi institucijami.  
Nasproti humanizmu kritične teorije je želel nekaj novega, 
samosvojega. Če se je kritična teorija spraševala, kako se soočiti 
s trpljenjem in z njim živeti, je Sloterdijka očitno bolj zanimalo 
vprašanje, kako trpljenje odpraviti, da bi živeli sproščeno in 
srečno, vendar Sloterdijk ne ponavlja stališč tradicionalnega 
idealizma. 
Povojni humanizem, kljub vsem iluzijam, mora po Sloterdijku 
razumeti, da k reanimaciji humanizma spada dejstvo, da je 
človek tudi homo inhumanus, v katerem lahko nepredvidljivo 
popustijo vse etične norme in vse zavore. Zato motiv, »brez 
katerega humanistične tendence v celoti nikakor ni mogoče 
razumeti − niti v času Rimljanov niti v eri novoveških 
meščanskih nacionalnih držav«, po Sloterdijku pomeni, da »ima 
humanizem kot beseda in kot stvar vselej neki 'proti čemu', saj 
pomeni angažma za vračanje človeka iz barbarstva. Zlahka je 
razumeti, da so prav tista obdobja, ki so imela posebne izkušnje 
z barbarskim potencialom, ki se sprošča v nasilnih interakcijah 
med ljudmi, obenem obdobja, ko klic po humanizmu navadno 
postane glasnejši in zahtevnejši. Kdor danes sprašuje po 
prihodnosti humanitete  in sredstev za humanizacijo, želi v 
bistvu vedeti, ali obstaja upanje, da bomo obvladali aktualne 
težnje človeka, da bi podivjal. Pri tem pa je vse bolj skrb 
vzbujajoče, da se divjaštva že od nekdaj običajno pojavijo prav 
na visoki stopnji razvitosti moči, in sicer bodisi kot neposredna 
vojna in imperialna surovost bodisi kot vsakodnevna 
bestializacija ljudi v medijih zabave, ki deluje v smeri sproščanja 
zavor. Za oboje so Rimljani priskrbeli modele, ki so zaznamovali 
Evropo − na eni strani s svojim vse prežemajočim militarizmom, 
na drugi pa z zabavno industrijo krvavih iger, ki nakazujejo pot v 
prihodnost. Latentna teza humanizma pa se glasi: pravo čtivo 
udomačuje.«149 Filozofiji, ki ji po tradiciji pripada posredniška 
funkcija med nebom in zemljo, Sloterdijk pripisuje posredništvo 
v smislu pomirjanja agresivnih in divjaških strasti, že skoraj, 
podobno kot je to počel kanonični vpliv Schopenhauerjevega 
dela Svet kot volja in predstava. 
V tem poskusu pomirjanja zdaj nastopa po Sloterdijku trenutek 
za filozofijo, kakor jo je sam razumel že v uvodnem delu svojih 
razmišljanj, ko je opozoril na bistvo in funkcijo humanizma z 
besedami, s katerimi se je očitno hotel distancirati od kritične 
teorije, v kateri je bil sicer izšolan: »Knjige so, je nekoč dejal 
poet Jean Paul, debelejša pisma prijateljem. S tem stavkom je 
kvintesenčno in ljubko poimenoval bistvo in funkcijo 
humanizma: je prijateljstvo ustvarjajoča telekomunikacija prek 
medija pisanja (Schrift). Tisto, kar se od Ciceronovih dni 
imenuje humanitas, v najožjem in najširšem smislu spada med 
posledice opismenjevanja.«150 
Filozofija torej kot prijateljevanje, nam dopoveduje Sloterdijk, 
da odkar »obstaja filozofija kot literarni žanr, novači svoje 
pristaše tako, da infektivno piše o ljubezni in prijateljstvu. Ne 
pomeni le govorjenja o ljubezni do modrosti − tudi pri drugih 
želi prebuditi to ljubezen. Pisana filozofija se mora za to, da je 
od svojih začetkov pred več kakor 2500 leti do danes sploh lahko 
ostala virulentna, zahvaliti uspehom svoje sposobnosti, da si 
prek besedila pridobiva prijatelje. Dopustila je, da jo je kakor 
verižno pismo pisalo več generacij, in kljub vsem napakam pri 
prepisovanju, ali pa nemara ravno po njihovi zaslugi, je s svojim 
spoprijateljevalskim urokom vplivala na prepisovalce in 
interprete.«151 Te misli so izražene zelo osebno, morda kar v 
Nietzschejem stilu povedano »osebno, vse preveč osebno« in 
vsaj s tem delom teksta Pravil za človeški vrt se je treba 
solidarizirati in ne podlegati vplivom že skoraj uničujoče kritike 
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tega teksta njegovih filozofskih kolegov,152 ki so ga pred očmi 
najširše publike, ne samo filozofske, spravili tako daleč, da bi se 
lahko počutil preganjanega. 
Kritika ima namreč to čudno lastnost in moč, da dolgoročno 
gledano ne učinkuje samo diskriminacijsko in represivno, ampak 
tudi izrazito preganjalsko − za kar smo v našem, slovenskem 
prostoru pravi mojstri. Še tako vnetemu pristašu frankfurtske 
šole oziroma kritične teorije bi veljalo odgovoriti, da odločitev 
za branje Sloterdijka ne pomeni izbire, da če boš filozofsko 
'prijateljeval' s Sloterdijkom, to vključuje, da si a priori 
'neprijatelj' teh iz Frankfurta, ki jim Sloterdijk ogromno dolguje, 
kar tudi sam priznava, in da jih 'ima vsak trenutek za ušesi'. Od 
njih se je naučil med drugim tudi to, da vsaka družba potrebuje 
»semantične in fizične alarmne sisteme«, s katerimi se lahko 
upre »moralnim in političnim napadom«153 in se zavaruje. Ta 
alarmni sistem Sloterdijk primerja s kričanjem gosi na Kapitolu 
v starem Rimu, katerega so obvarovale pred sovražnikom, in ta 
trenutek pomeni začetek »alarmiranja«, ki ga preprosto 
potrebujemo. In med drugim nas je Sloterdijk − in to še traja − 
naučil brati marsikaterega filozofa kot alarmni sistem in tu 
seveda, kar se njega osebno tiče, za začetek takoj izstopa 
Nietzsche. Hkrati s tem je treba omeniti, da pri Sloterdijku, 
podobno kot pri Adornu, izstopa zelo razvita zmožnost misliti iz 
sebe, taka, da bi se ji Nietzsche, ki je od mišljenja takšno 
usposobljenost v vseh svojih delih izrecno zahteval, lahko 
spoštljivo priklonil. 
Da bi se izognil grobemu cinizmu in njegovemu parazitiranju na 
stališčih, ki so jih podali drugi, je v poskusu preboja iz 
travmatičnih dejstev, tako z leve kot desne, skušal najti poti do 
življenja samega. Izraz, ki ga je pri tem uporabljal, je neobičajen 
pojem »dekantirati«, in kaj je »dekantacija«,154 je tudi sam 
razložil: postopek očiščevanja kakšne tekočine, še posebej vina, 
ko postane motno in gosto, skratka, gre za odlivanje tekočine od 
odvečnih usedlin, tako da dragocena tekočina postane spet bistra. 
Staro, dobro vino v nove mehove − in to je storil z metafiziko, 
razgrnil in podal jo je na novo, bral je Heideggerja »z novimi 
očmi in prevetril njegovo čudaštvo«, in vse to razume kot prakso 
dekantiranja.155 
Dekantirana, prečiščena metafizika je tostranska metafizika, nič 
več zagledana v zasvetovje in onstranstvo, in kot taka ne uteleša 
nič absolutnega, trdnega in nespremenljivega. S takim 
razumevanjem metafizike smo pri pojmu pometafizične 
filozofije, ki kljub vsej kritiki metafizike to ohranja, vendar ni 
zagledana več v absolutno gotovost smrti in z njo povezano idejo 
nesmrtnosti, ampak je usmerjena − kinetična antropologija − k 
življenju, njegovemu rojstvu, človekovemu prihajanju na svet. 
Skratka, nova pometafizična metafizika ni več obrnjena k smrti, 
ampak − analitika prihoda na svet − k rojstvu, motiv, ki ga je 
Sloterdijk razbral že pri Ernstu Blochu. S svojo filozofijo 
prepričuje, da »se da enoznačnost smrti prenesti v 
mnogoznačnost življenja«.156 Ideja permanentnega rojevanja ima 
značaj potovanja, vendar postaje tega potovanja in njegovi cilji 
nastajajo šele spotoma: gre za to, opozarja Sloterdijk,157 kar je 
Ernst Bloch imenoval z izrazom experimentum mundi, in svet 
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sam je odprt, razpoložen za naše potovanje k svetu, ki ni 
dovzeten za nihilizem. Svet nas pričakuje in po Blochu 
experimentum mundi ne pomeni samo »eksperiment, ki se dogaja 
na svetu, temveč je tudi v njem kot realni eksperiment sveta 
samega. Gibanje v celoti transcendira torej s tem brez 
transcendence, kar pomeni transcendiranje, toda povsem v 
imanenco, s prispelim, z identiteto, domovanjem v smislu kot 
smislu.«158 In to potovanje prejme v Sloterdijkovem filozofskem 
opusu sferični pomen, ki razkriva nebo pometafizične drže, ki 
vsepovsod zahteva predvsem eno, in to življenje z njegovo 
samoobnovitveno močjo in v čemer je njegova nesmrtnost. 
S svojim očitnim obratom k življenju, rojstvu, prihajanju na svet 
pometafizični mišljenjski impulz tudi v jeziku Jaspersove učenke 
Hannah Arendt pomeni vita activa. V svojem istoimenskem delu 
je v njegovem sklepnem delu zato zelo poudarila premestitev »v 
izjemno povečanje pomena tostranskega življenja, saj predstavlja 
začetek večnega življenja«, in »življenje, ki je sicer nesmrtno in 
neskončno, se začne z rojstvom na zemlji«.159 Tako interpreti 
Sloterdijkove misli poudarjajo njuno podobnost, ki morda vsaj 
deloma izhaja iz obojestranskega odklanjanja Heideggerjeve 
tanatologije. 
Pogosti nastopi Petra Sloterdijka in pogovori na nemški televiziji 
3 sat nam omogočajo kar najbolj neposreden stik z njim in táko 
soočenje, ki ga omogoča sodobna tehnika, s človekom, ki nam 
govori, v preteklosti nima primerjave. Mi mu lahko vsaj preko 
televizijskega zaslona gledamo v oči in opazujemo utrip 
njegovega motrenja sveta, ko z njim komunicira izrazito 
medijsko in pri tem posreduje svoja stališča. Nikdar prej v 
zgodovini tega nismo mogli in tudi ne takó neposredno kakor 
danes postavljati vprašanj na katera nam pred kamerami 
odgovarja. Vsekakor čuti našo navzočnost, četudi je med štirimi 
stenami kje v studiu, znotraj stavbe, kamor nepovabljeni s ceste 
ne more in ne sme. Ne dvomimo v njegovo iskrenost, kajti 
resnicoljuben je, misli in dojema sam s svojo pametjo, po 
mnenju nekaterih celo preveč, in priznati mu je korajžo, da se ne 
boji preizkušenj, in zaveda se, da ga akademska znanost ignorira. 
Bo zaradi takšnega novega načina komunikacije, ki jo 
omogočajo dosežki sodobne tehnike, v prihodnje odpadla vsem 
znana potreba po raziskovanju biografije, celo pisanja 
avtobiografij − tu bo treba počakati. Neposredni pogovor je 
vedno izpostavljen nevarnosti polemike, ki ima to čudno 
lastnost, da deluje kot mehanizem podtikanja stališč, ki jih nekdo 
sicer sam ne bi izoblikoval. Avtobiografija je vedno najprej 
samorefleksija − o vsem odloča samo človekov lastni jaz, moč 
lastnega doživljanja in refleksije, ki nastajata v samoti. 
Dejstvo je, da vse v zvezi s Sloterdijkom učinkuje nekam čudno 
polemično, toda Sloterdijk je mislec, ki stopa na sceno že po 
kakšnem izgotovljenem tekstu, pri branju vzbuja občutek, kot da 
gre za nas same in za našo, samó še nedavno preteklost in 
prepričuje nas, da je vse samo ena sama sedanjost. V tem je 
Sloterdijkova neverjetna moč, da nam preteklost opisuje kot 
zdajšnjost, ki ni samo časovna, ampak celo uprostorjena, jemlje 
in zahteva precejšen prostor − že v nas samih in odkrijemo ta, 
zaradi eksistencializma tako zelo odrinjen pojem, namreč dušo. 
Pri tem čutimo, da njegovo nezadovoljstvo s svetom izžareva 
nekaj ničejevskega, ne poriva nas v bližino nihilizma, kar bi 
počelo ničejanstvo, ampak kar najbolj v sredino življenja in temu 
z ničimer ne jemlje njegove najbolj vitalne plati. 
Zdaj je srečanje s preteklostjo lažje in ni nam več sovražna. Tudi 
ne čutimo potrebe, da bi jo enostavno razstrelili s pomočjo 
kakšne levičarske ideologije, desničarju pa je celo Adorno 
prehud zalogaj. Sloterdijk je pred nami kot nekdo, ki v določenih 
kontekstih misli dialektiko samó kot antidialektik, ki mu 
izhodišče nikakor ni a priori nujna odklonilna kritika Martina 
Heideggerja. Ravno Sloterdijk nas z mnogimi svojimi stališči 
opozarja, da je danes treba dojemati in razmišljati onkraj 
»levega« in »desnega«. Zato učinkujejo njegova dela že skoraj 
samopolemično: enkrat nas prepričuje, da je daleč 
najpomembnejše naše rojstvo in prihajanje na svet, drugič ga 
prevzame izkušnja smrti in strah pred njo, potem je spet pri čem 
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mesijanskem, kar se je sesulo konec prejšnjega stoletja, in 
študentska gibanja opozarjajo na cinizem, ki je posledica tega, da 
ni jasnega uvida v to, kar je prav in kar ni prav. Tako po 
adornovsko se ne da niti več izreči, kaj je pojem »pravilnega 
življenja«. Predrznost Diogena proti gosposkemu mislecu 
Platonu je kot grobijansko razsvetljenstvo, ki ga potrebujemo. 
Ta, nižja teorija je filozofska antiteza platonizmu in idealizmu, 
kot neplatonski dialog − nesramni, predrzni in povsem brez 
predsodkov, ki je sploh omogočil filozofsko refleksijo za 
zgodovino kot socialno zgodovino. 
Zaton in izguba utopičnega nas sooča z nečim apokaliptičnim, 
kajti: »Odkar je historičnemu mesijanstvu potekel čas, spet bije 
ura paničnega izkustva sveta.«160 Cinizem (Kritike ciničnega 
uma) je prešel v paničnost (Evrotaoizma), zgodovina ni več 
sosledje, ki bi se iz preteklosti in sedanjosti znašlo v prihodnosti. 
Tako je panika zdajšnja, »pokrščanska, novopoganska različica 
apokaliptičnosti; prihaja z reaktualizacijo grških motivov iz 
antičnega fonda in zaseda prostor, ki ga puščajo odprtega 
umikajoče se judovsko-krščanske razlage poslednjih reči«.161 Ne 
odrekamo se zgodovini, kajti po Sloterdijku je zgodovina 
metafizike zgodovina nezadovoljstva s svetom pri uveljavljanju 
metafizike, zato »igra odločilno vlogo izkušnja smrti in 
časovnosti vsakega posameznega življenja«.162 Bo Sloterdijk 
nekega dne zapustil filozofijo, ki bi ji uspelo spraviti utopijo in 
postutopijo s tem, kar je cikličnost antične filozofije? Kjer 
zahteva učasovanje bivajočega, ki ne sme biti žrtvovano kultu 
historičnega uma, tam Sloterdijk zavpije, da se to da samo z 
malo več metafizike in ne malo manj. Toda to je zdaj metafizika 
kot izkušnja rojstva in ne več smrti. 
Še tak zagnani postizem nas ne prepriča, da se ne bi nehali 
vračati v preteklost, tudi k komaj ohranjenim ostankom 
dinozavrov. Čudno je le to, da je nekam zelo malo filozofij, ki 
niso že skoraj obsedene s postizmom, fenomenološko usmerjene 
filozofije, morda tudi eksistencializem, pa kot da tega post sploh 
ne bi poznale. Nihče nas ne more prepričati, da je to njihova 
prednost, čeprav vsi vemo, da to ni njihova slabost. In zato, kot 
da bi nas Sloterdijk med vrsticami povabil, da si, četudi imamo 
vse razloge občudovati Adorna, ki je bil njegov učitelj, 
ogledamo še kaj od tega, kar je Adorno sicer − verjetno − 
upravičeno demoniziral, vendar za ceno lastnega trpljenja in 
bolečine. 
V pogovoru s filozofom in pisateljem Carlosom Oliveirom je 
Sloterdijk poudaril, kako bi se po njegovem ljudje pri tem 
panično bolečem soočenju s svetom ne smeli izgubljati, in 
njegova prva knjiga iz leta 1983, Kritika ciničnega uma, 
obravnava samoohranjanje do skrajnosti. Ravno motiv 
samoohranjanja je po lastnem priznanju prevzel od Adorna 
skupaj z motivom t. i. žalostne znanosti, predstavljene v 
aforistično skoncentrirani obliki v Adornovem delu z naslovom 
Minima Moralia in podnaslovom Refleksije iz okrnjenega 
življenja. Vendar je Sloterdijk skušal »vižo žalostne znanosti 
prevesti v veselo in tragikomično znanost«.163 To je morda 
delček njegovega obsežnega opusa, ki ta trenutek še ni sklenjen, 
in je nam, ki ga beremo, v teoretsko pomoč in podporo, da bi ga 
razumeli, saj v njegovih razmišljanjih o mesijanizmu, cinizmu in 
paniki vsaj malo prepoznavamo sebe in pota svoje mladosti, ki je 
že za nami. Še vedno se ne odrekamo svojemu uporništvu in 
Sloterdijk nam ponekod dopoveduje, da tega uporništva ne 
politizirajmo brez potrebe, kajti samo tako ga bomo trajno 
ohranili, to pa je nujno. 
Ocene, ki jih Sloterdijk dobiva, so prej neugodne kot ugodne, 
zelo očitna je ignoranca njegovih del in stališč, toda Sloterdijk ni 
mislec, ki bi se ga dalo − ali celo smelo − odrivati v rubriko 
anonimnosti ali namenskega preziranja. Še vedno čutimo nekaj 
levičarskega, ko izraža svoje nezadovoljstvo s svetom, samo da 
to levičarstvo ne akumulira sil revolucije proti kapitalizmu. Ni 
več zbirnih mest in organizacijskih točk za gnev in srd ponižanih 
in izkoriščanih in v Gnevu in času ogorčeno ugotavlja, kako so 
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161 Prav tam.  
162 Prav tam, str. 111.  
163 Peter Sloterdijk: Selbstversuch. Ein Gespräch mit Carlos 
Oliveira, str. 16. 
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nekdanje socialistične države leglo najbolj nesramnega in 
prevarantskega kapitalizma, kot da bi to bila celo nekakšna 
čudna odlika »avanture post-komunistične duše«.164 Gledano s 
psihopolitične perspektive smo po Sloterdijku »stopili v dobo 
brez zbirnih mest gneva s svetovno perspektivo«165 in tendenca 
»biti na sredini« pomeni, da je v bistvu izginila razlika med 
levico in desnico v času »politične brezdomnosti gneva  v 
postkomunistični dobi«.166 Potenciali gneva in protesta ne dajejo 
več alternative, kako brez kapitalizma in kaj naj bi bilo onkraj − 
kot da bi kapitalizem ne bil zamenljiv z ničimer več. 
Levičarstvo 21. stoletja kapitalizma ne ogroža in mu tudi 
vsepovsod dopoveduje, naj obstane in vztraja; v taki ali 
drugačni, še v tako posredni obliki, in kljub vsem retoričnim 
kritikam v bistvu kapitalistične interese celo podpira. Zdajšnje 
levičarstvo je s kapitalizmom solidarno, kot táko v obliki kritike 
pomeni kvečjemu salonsko in medijsko levičarstvo, skratka, 
malo ironično rečeno, na levo se da kritizirati, če ima človek za 
seboj desno publiko − ki si jo sproti ustvarja −, s trajno 
rezerviranimi, tapeciranimi sedeži, siromaštvo delavcev pa je že 
dolgo amputirana kategorija leve tradicije, ki izraza proletariat 
noče več uporabljati. Kar je pri velikih mojstrih mišljenja 
intelektualne levice (Sartre, Marcuse) pred samo še nekaj  desetletji 
pomenilo razpoznavni znak za napredno intelektualčevo držo, 
namreč univerzalizacija, učinkuje danes že kot nekakšna mora 
preteklosti. Prizadevanje za univerzalizacijo in iz tega izhajajoča 
nekdanja politizacija sta bili razčarani do te mere, da po letu 1989 
govorimo celo o razčaranem intelektualcu. Za to razčaranost je 
značilna izrecna depolitizacija, ki je tako očitna, da se zahodni 
intelektualci zavestno odločajo za t. i. estetizacijo, kajti zdaj 
popularna kultura razlik, duh diference (toleranca) in ne več 
včerajšnje totalitete, identitete (ideja organizirane solidarnosti) 
»raztaplja politiko v estetiko«.167 
Kot tipičen pojav časa estetizacija intelektualcev pomeni tole: »Na 
mesto socialno angažiranega stopa estetsko dezangažirana 
subjektivnost. Vse postaja interpretacija, zapletena v zgodbe brez 
konca.«168 Etična naravnanost se pri tem povsem izgublja, je ni, 
pisanje je brez tendence. Meje med toleranco in netoleranco 
postajajo krhke, celo tako zelo, da zaradi nebrzdanega gojenja 
individualnosti toleranca v marsičem pomeni nevarno bližino 
nihilizma,169 po Sloterdijku cinizma in še bolj panike. 
Kakor koli že, brati Sloterdijkova dela pomeni soočati se z zelo 
močnim vodotokom misli sredi puščave, in ta tok nikdar ne 
izgine, nasprotno čedalje intenzivnejši je in te jemlje s seboj na 
potovanje, ki se začenja vsepovsod, tudi tam, kjer smo že bili, in 
tudi ko mislimo, da o vsem že vse vemo in vse poznamo. Celo 
filozofiji prerokuje neko »drugačno preteklost«.170 Bo v tem 
uspel? 
Peter Sloterdijk je privlačen, ker iz branja njegovih del doteka 
neka neverjetna energija in moč − zato z njim samó 
pridobivamo. Sloterdijk je filozof, ki s svojimi deli sproža kar 
najintenzivnejše gibanje misli in teorija kot vesela znanost nudi 
ugodje, podobno azilu onih, ki jim je uspelo uteči iz kakšnih 
vojnih razmer v varno zatočišče. Svet, v katerem živimo, je »vse, 
s čimer mi eksperimentiramo tja do razbitja« in v takem svetu je 
»samoohranjanje plus samoeksperiment enako 
samointenziviranje«.171 V najnovejšem času bi to 
samointenziviranje pomenilo znati negovati vedrino po antičnem 
vzoru in z veseljem sežemo k branju Nietzschejevega teksta 
Schopenhauer kot vzgojitelj iz leta 1874, kjer Nietzsche ravno 

                                                 
164 Peter Sloterdijk: Zorn und Zeit, Politisch-psyhologischer 
Versuch, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, str. 294. 
165 Prav tam, str. 282. 
166 Prav tam, str. 332−333. 
167 Richard Saage: Das Ende der politischen Utopie?, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1990, str. 10.  
168 Hauke Brunkhorst: Der entzauberte Intellektuelle. Über die 
neue Beliebigkeit des Denkens, Junius, Hamburg 1990, str. 82.  
169 Gl. Leo Strauss: Naravno pravo in zgodovina, Claritas, 
Ljubljana 1999, str. 14–15.  
170 Peter Sloterdijk − Hans-Jürgen Heinrichs: Die Sonne und der 
Tod. Dialogische Untersuchungen, str. 190. 
171 Gl. Tine Hribar: Od ciničnega prek paničnega do sferičnega 
uma, nav. iz Peter Sloterdijk: Kritika ciničnega uma, Študentska 
založba, Ljubljana 2003, str. 619. 

pri Schopenhauerju vidi to izjemno lastnost. Tudi temu 
Nietzschejevemu zapisu v istem tekstu velja prisluhniti, saj iz 
njega izhaja odločna prepoved politizacije, kajti: »Vsaka 
filozofija, ki verjame, da bo s političnim dogajanjem premaknila 
ali celo razrešila problem bivanja, je posmeh in zadnjična 
filozofija (Afterphilosophie).« 172 Vendar danes ne verjamemo v 
ideal bivanja brez politike, ne tako po anarhistično in tudi ne 
tako po malomeščansko − vedno bolj pa se sprašujemo o 
možnosti svetovne etike na podlagi konsenza in tu ni jamstva, da 
nam bo uspelo, kajti tudi z načelom konsenza se da manipulirati, 
izvajati nasilje − to je teza Lyotarda in Sloterdijka − in celo 
podrejanje.173 V kontekstu soočanj s Habermasovo kritiko je 
Sloterdijk poudaril svoje zadržke glede pojmovanja in 
utemeljevanja svetovnega humanizma, če je ta razumljen kot 
legitimen samó, »če ostaja pod kontrolo krščansko-
monoteistične kontrole«.174 
Vprašajmo se, kaj sproža gibanje misli, idej. Kolikor več je 
sprememb v svetu, toliko bolj je na delu misel, in udarna moč 
tega, kar se je dogajalo v zadnjih treh stoletjih, teorijo še vedno 
zelo zaposluje. Dogajanje v svetu nas mobilizira in poriva ven iz 
duhovne otrplosti − in dobro je, da je tako. Toda dati duha 
vsemu, še tako brezdušnemu in nesmiselnemu, je povsem druga 
stvar. 
V terorju, ki ga lahko opazujemo kar preko televizijskih 
zaslonov, ni duha. Želja romantikov, da bi svet spremenili v 
pristno domovanje, kar pomeni, da bi v vsakem kotičku sveta 
prebivali varno, z občutkom, kot da smo doma, se ni izpolnila. 
Še vedno negujemo grekomanijo – ideal domovanja v svetu in 
vsaj v svoji notranjosti se počutimo varne. Zunanjost sveta je 
urejena danes tako, da lahko potujemo in pridemo v vsak, še tako 
oddaljen kraj, vendar ne v domovanje. Toda potovanje je naša 
zmožnost s katero prostor v svetu zmanjšamo do skrajnosti in 
verjetno bomo o tem dojemanju prostora, ko je vse v hipu na 
dosegu še dolgo soočeni, kajti pojav globalizacije je samo drug 
izraz za stanje sodobnega človeštva. Kot da bi še zjutraj moderna 
in aktualna postmoderna zdaj − recimo opoldne − onemela in 
namesto prerekanj o izteku moderne in postmoderne je tu samo 
še globalizacija. 

                                                 
172 Friedrich Nietzsche: Schopenhauer als Erzieher, KSA 1, str. 
365, nav. iz Kritische Studienausgabe (KSA 1−15), ur. Giorgio 
Colli in Mazzino Montinari, DTV − de Gruyter, München − 
Berlin 1999. 
173 Peter Sloterdijk: Selbstversuch. Ein Gespräch mit Carlos 
Oliveira, str. 14. 
174 Peter Sloterdijk − Hans-Jürgen Heinrichs: Die Sonne und der 
Tod. Dialogische Untersuchungen, str. 67. 
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UČINKI PRISELJEVANJA V SLOVENIJO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 

pom. akad. dr. Damir Josipovič  

 

V ospredju dela je zlasti vidik dejavnikov in vzrokov migracij v 
Slovenijo od konca druge svetovne vojne do danes ter sprememb 
v rodnostnem obnašanju prebivalstva Slovenije pod vplivom 
priseljevanja. Avtor želi s tem delom prispevati k oblikovanju 
podlag za demografsko in druge politike, na drugi strani pa 
vzpodbuditi razmisleke v smeri preseganja stereotipov in 
preprečevanja družbenih konfliktov. Izpostavljeni so geografski 
in tudi drugi vidiki migracij v Slovenijo, ki so pomembni za bolj 
celostno razumevanje novejših migracij v Slovenijo in tudi na 
splošno. Poudarjeni so tisti dejavniki, ki so sprožili, spodbujali in 
oblikovali migracijske tokove. Delo združuje izsledke 
multidisciplinarne demogeografske analize in terenske raziskave 
z anketo in intervjuji, s čimer poudarja neločljivo povezanost 
prebivalstva in geografskega prostora ter prispeva k razumevanju 
prostorske organiziranosti različnih priseljenskih skupin in 
njihovega vpliva na preobrazbo pokrajine. Analitski poudarek je 
na razvoju migracij in rodnosti v Sloveniji v času po drugi 
svetovni vojni. Teoretski demografski okvir pa predstavlja 
obdobje konca klasičnega demografskega prehoda in začetka 
druge demografske tranzicije v Sloveniji. 

Delo je sestavljeno iz šestih vsebinskih sklopov, ki jih oklepata 
uvod in zaključek. V teoretskih izhodiščih se avtor ustavi ob 
definicijah demogeografije in povezavah med geografijo in 
demografijo ter drugimi znanostmi. V hermenevtično-
interpretativni model vključi tudi behavioristično-geografski 
pristopa pri geografskem študiju rodnostnega in migracijskega 
obnašanja. V metodološkem oziru se avtor ne ustavi le ob 
aplikaciji klasičnih demografskih in geografskih kazalnikov in 
metod, pač pa izvede tudi nekaj novih kazalnikov, s katerimi je 
omogočeno boljše razumevanje demogeografskih vsebin, saj 
dokazano ravno vsebinska nejasnost uporabljenih metod vodi v 
izkrivljene ali napačne zaključke. 

V naslednjem vsebinskem sklopu avtor poveže priseljevanje in 
rodnostno obnašanje prebivalstva v Sloveniji. Najprej se zadrži 
pri kvantifikaciji migracij v Sloveniji v obdobju po drugi 

svetovni vojni. Temu sledijo številne primerjave po 
demografskih karakteristikah izbranih skupin prebivalstva. Avtor 
se pomudi tudi pri etničnih in verskih opredelitvah prebivalstva, 
kar mu služi kot opora za ocenjevanje rodnosti po 
samoopredeljeni etnični pripadnosti prebivalstva v relaciji do 
nekdanje skupne države. Na podlagi omenjenih analiz avtor 
opredeli vpliv priseljevanja na potek demografskega prehoda v 
Sloveniji. 

Nadalje se avtor loteva politično-geografskih in etno-
demografskih razmer v izvornih območjih imigracije v 
Slovenijo. Ker se je večina priseljenih v Slovenijo priselila iz 
območja nekdanje SFRJ, skoraj polovica teh pa iz območja 
Bosne in Hercegovine, se je pod avtorjevim drobnogledom 
znašla tudi demografska rajonizacija nekdanje države. Ugotavlja, 
da ta nima eksplikatornega učinka za Slovenijo, zaradi česar je 
predlagal novo regionalizacijo, ki jo je izdelal na osnovi 
izsledkov terenskega dela. Ustavil se je tudi pri kritiki 
dejavnikov migracij v Slovenijo in pri dekonstrukciji teoretskih 
aspektov migracij.  

Spremembe etnične strukture v Sloveniji po letu 1991 in 
prostorska mobilnost priseljencev po priselitvi v Slovenijo 
skupaj z drugimi dejavniki kažejo na večplastnost učinkov 
migracijskih gibanj, zaradi česar jih je potrebno obravnavati 
ločeno po ciljnih skupinah prebivalstva. Za povprečji se namreč 
skriva izredno pestra strukturiranost prebivalstva, ki znotraj 
skupin deli bistveno večji delež homogenih značilnosti.   
 
Avtor v zaključku povzema številne ugotovitve, ki so razdeljene 
po vsebinskih sklopih. Izpostavi, da je priseljevanje v rodnostno-
reproduktivnem smislu za razliko od splošnega prepričanja 
pospešilo in ne zavrlo demografski prehod v Sloveniji. Ugotavlja 
tudi, da je imelo/ima priseljeno prebivalstvo na splošno nižjo 
rodnost. V primerjavi z ostalo populacijo je priseljeno 
prebivalstvo tudi bolj demografsko ogroženo in podvrženo 
intenzivnim procesom asimilacije in akulturacije. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VPLIV IGRANJA NAMIZNEGA TENISA NA ZDRAVJE STARAJOČE SE 
POPULACIJE 

 
pom. akad. dr. Miran Kondrič,  

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport 
 

 
 
Izvleček 
 
Namizni tenis ni samo ena izmed petih najbolj razširjenih 
športnih panog na svetu, ampak je tudi ena najbolj priljubljenih 
športnih iger z žogo med starejšimi. To velja še posebej za 
Pomursko regijo, saj je zibelka namiznega tenisa prav v Murski 
Soboti. Na različnih nivojih ga je možno igrati v vseh 
življenjskih obdobjih. Ukvarjanje z namiznim tenisom je še 
posebej primerno zaradi izredno majhnih možnosti poškodb. Kot 
lažjo obliko rekreacije ga priporočajo mnogi zdravniki, 
fizioterapevti in drugi, ki skrbijo za rekreativno dejavnost 
starejših oseb ali kot vadbo za rehabilitacijo po poškodbi. Seveda 
ob tem ne gre pozabiti dejstva, da športna aktivnost ugodno 
vpliva na izboljšanje psihičnih sposobnosti starejših ljudi; mize 
za namizni tenis pa boste našli skorajda v vseh rehabilitacijskih 
in zdravstvenih centrih po vsem svetu.          

 
Izrek bolje preventiva kot kurativa slišimo prav pri vsakem 
športnem zdravniku. Žal se veliko ljudi, ki se ukvarjajo s 
športom, ne zaveda, kaj pomeni dobra kondicijska pripravljenost 
in kako se najlažje izognemo poškodbam. Še posebej velja to za 
rekreativne igralce in starejše osebe.   
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Psihološki procesi staranja se pojavljajo že pri dvajsetih in 
tridesetih letih. Poleg zmanjševanja sposobnosti srčno-žilnega 
sistema se pojavlja tudi zmanjševanje skeletne muskulature. Na 
področju lokomotornega aparata pa opazimo poslabšanje 
gibljivosti. Tako ima denimo le 8% dvajsetletnikov 
degenerativne poškodbe sklepov, medtem ko je ta odstotek pri 
65-letnih kar 90%. Največ poškodb pri tej populaciji se nanaša 
na poškodbe kolena in medeničnega obroča.  

 
Pomen zdravja pa je potrebno vedno oceniti z vidika vrste 
športnega udejstvovanja. Medicina in ostale mejne znanosti 
namreč vse bolj in bolj poudarjajo kompleksno povezanost 
ukvarjanja s športom s fiziološkega, psihološkega, sociološkega, 
pedagoškega, itd. vidika. Sodobni človek vse bolj in bolj 
postavlja v ospredje materialne dobrine in pri tem pozablja, da 
denar in bogastvo ne moreta nadomestiti kvalitete življenja, ki jo 
dosega s športnim udejstvovanjem. Toda tudi pretirana 
komercializacija športnega udejstvovanja ne prinaša učinkov, ki 
bi jih posamezniki želeli nadoknaditi v čim krajšem možnem 
času. Poleg ostalih športnih panog tudi namizni tenis ni nobena 
izjema pri tem. Dvomljiva reklamna sporočila o hitrem 
zaustavljanju degenerativnih sprememb so namreč v večini 
primerov pisana le na kožo prodajalcev, bistveno manj pa na 
kožo potrošnikov oziroma rekreativcev.    
V svoji tekmovalni obliki postavlja namizni tenis pred vadeče 
visoke fiziološke in psihološke zahteve, medtem ko je lahko kot 
rekreativni šport sproščujoč in zanimiv tudi v poznih letih. 
Majhna igralna površina pri namiznem tenisu ne zahteva od 
starejših velikih telesnih naporov, kot je to recimo pri ostalih 
športnih igrah z loparji. Vendar pa tudi v aktivnostih, ki 
negativno delujejo na lokomotorni aparat (tekmovalni oz. 
vrhunski nivo), namizni tenis ne deluje degenerativno na sklepe 
in hrbtenico. V zdravniških poročilih praktično nikjer ne 
zasledimo, da bi zdravniki prepovedali ukvarjanje z namiznim 
tenisom na rekreativnem nivoju. Celo več, v večini 
rehabilitacijskih centrov najdemo mize za namizni tenis. 

 
Z nekoliko večjo žogico (40 mm) pa je Mednarodna 
namiznoteniška zveza poskrbela tudi za boljše obvladanje 

namiznoteniške igre na vseh nivojih igranja namiznega tenisa. 
Počasnejša žogica namreč v veliki meri omogoča izmenjavo 
večjega števila udarcev in tudi boljšo kontrolo udarcev.    
Če pogledamo namiznoteniško igro z omenjenih vidikov – in ne 
kot tekmovalno igro – je možnost poškodb pri namiznem tenisu 
izredno majhna. Osnovne gibalne sposobnosti kot so: gibljivost, 
hitrost, moč, vzdržljivost in koordinacijo lahko vzdržujemo s 
primerno vadbo do poznih let. S staranjem pa se je vseeno treba 
osredotočiti predvsem na vzdrževanje gibljivosti, koordinacije in 
vzdržljivosti. Fiziologi in kineziologi priporočajo starejšim za 
vadbo vzdržljivosti predvsem ciklične športne panoge (plavanje, 
kolesarjenje, tek, smučarski tek, hitro hojo), saj je pri njih 
možnost poškodb zelo majhna. Ker pa smo v osnovnih 
motoričnih sposobnostih omenjali tudi koordinacijo kot 
pomembno v namiznoteniški igri, je namizni tenis v primerjavi z 
ostalimi športnimi igrami z loparji prav gotovo idealen šport za 
starejše udeležence. Predvsem zaradi majhne igralne površine 
udeležencem ni treba izvajati hitrih in eksplozivnih gibov, ki 
lahko privedejo do neželenih poškodb. Poškodbe hrbtenice in 
sklepov, ki nastajajo v športnih igrah z loparji predvsem zaradi 
hitrih eksplozivnih gibov in rotacije telesa ter zamahov z 
velikimi amplitudami, so ob pravilni izvedbi udarcev v 
namiznem tenisu zelo redke. Obremenitve zgornjih okončin, 
sklepov in hrbtenice so v namiznem tenisu veliko manjše kot pri 
preostalih športnih igrah z loparji (tenis, badminton, squash), saj 
zahtevajo veliko manjši vložek energije in z vidika biomehanike 
tudi veliko manjšo ročico pri izvedbi posameznega udarca. V 
rekreativnem namiznem tenisu ne zasledimo tudi ekstremnih 
zamahov nad glavo, globokih predklonov in zaklonov ter močnih 
rotacij v ledvenem predelu, če uporabljamo pravilno tehniko 
udarcev in pravilno delo nog.   

 
Majhna možnost poškodb in preobremenitve med igro 
namiznega tenisa uvršča to športno panogo med tako imenovane 
rekreativne športne panoge v smislu prevencije pred 
poškodbami, povezane s kratkimi in energetsko manj zahtevnimi 
gibi. Da bi zmanjšali možnosti poškodb in preobremenitve med 
vadbo starejših, priporočamo naslednje:  

 učenje in izpopolnjevanje primerne tehnike (glede na 
starost in predznanje vadečega); 

 splošna in uravnotežena vadba; 
 primerne gimnastične vaje in stretching za relaksacijo 

mišičnega tonusa;  
 izogibanje preobremenitvam in naporni vadbi; 
 pravilno doziranje obremenitev v vadbenem procesu;  
 primerna podlaga in primeren izbor športnega obuvala za 

vadbo namiznega tenisa;  
 popolna rehabilitacija po poškodbi ali operaciji, predem 

pričnemo spet z vadbo namiznega tenisa;  
 športno medicinska kontrola po 35 letu starosti 

(preventivni zdravniški pregledi).   
Starejši ljudje morajo v igri uživati; igra sama mora biti na 
takšnem nivoju, da v največjem možnem obsegu izključi 
možnosti poškodb in preobremenitve. Kljub temu pa je tudi v 
namiznem tenisu možno dosegati rezultate v zrelih letih (med 30 
in 45 letom starosti). Lep primer za to je bivši svetovni prvak 
Dragutin Šurbek, ki je pri 40 letih še vedno premagoval igralce, 
polovico mlajše od njega. Redna vadba in športni način življenja 
sta mu omogočila nenehno napredovanje in izkoriščanje svojih 
gibalnih sposobnosti v igri. 
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Poleg tega pa je treba omeniti, da z večletno vadbo, in s tem tudi 
s starostjo, nekatere gibe avtomatiziramo in racionaliziramo, s 
čimer bolj ekonomično izrabimo moč in energijo v igri.        

 
Za konec pa še nekaj o klubski dejavnosti v namiznem tenisu. 
Dejstvo je, da naši klubi posvečajo vse preveč pozornosti 
tekmovalnemu namiznemu tenisu, pozabljajo pa na ostale 
kategorije, ki omogočajo klubu preživetje. Tudi na nivoju 
panožne zveze je kategorija starejših tekmovalcev zapostavljena, 
pa čeprav velja namizni tenis za športno panogo, ki jo lahko 
igramo do pozne starosti. Večinoma se starejši, ki se želijo 
ukvarjati z namiznim tenisom, organizirajo sami in si poiščejo 
ustrezne prostore in možnosti za kakovostnejše preživljanje 
prostega časa. Vsi v en glas pa trdijo, da je to njihov konjiček in 
zabava, pa vendar so večinoma še vedno željni borbe, tekme in 
seveda uspeha. Pravijo, da je človek pri igranju niza enostavno 
bolj koncentriran in se bolj posveti igri. Prav gotovo pa je pri 
njih še vedno na prvem mestu druženje in skrb za lastno zdravje, 
ki je v hitrem družbenem življenju tudi pri starejših osebah 
postalo enostavno prehitro. Ko igramo namizni tenis, se mora 
igralec počutiti dobro. Zadovoljstvo, udarci, izvedeni brez 
pretiranega napora in regeneracija po vsakodnevnem stresu, so v 
namiznem tenisu elementi, ki igrajo pomembno vlogo v 
kakovostnejšem preživljanju prostega časa posameznika.  
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In vitro fertilizacija (IVF) je postopek umetne oploditve z 
uspešnostjo okoli 30% primerov. Neuspešnost IVF je večinoma 
posledica nizke viabilnosti zarodka, slabega sprejetja zarodka v 
maternici ali samega postopka prenosa zarodka. V namen 
izboljšave postopka prenosa izredno občutljivega zarodka v 
zgodnjem stadiju razvoja, se za implantacijo uporablja ultrazvok, 
s pomočjo katerega usmerjamo kateter. 

V predstavljeni študiji smo želeli proučiti vpliv ultrazvočnih 
valov (UZV) na izražanje genov centralnega živčevja pri 
podganjih zarodkih. 
Breje podgane smo različno pogosto in v izbranih intervalih, ki 
ustrezajo različnim razvojnim stopnjam centralnega živčnega 
sistema podganjih zarodkov, izpostavili UZV. Jakost UZV je 
bila primerljiva z jakostjo, ki se uporablja v diagnostične namene 
pri IVF. Po žrtvovanju smo zarodkom ekstrahirali možgansko 
tkivo, iz tkiva pa izolirali RNA. Prav tako smo v ekvivalentnih 
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intervalih brejosti žrtvovali tudi kontrolne podgane, ki niso bile 
izpostavljene UZV. Za kvalitativno in kvantitativno analizo 
izražanja genov smo uporabili sodobno visokozmogljivo 
tehnologijo PCR-mikromrež in PCR v realnem času. Skupno 
smo proučili 336 genov iz štiri funkcionalnih skupin: molekule 
celične adhezije in ekstracelularnega matriksa, signalne 
molekule, neurotrofini in njihovi receptorji, ter neurotransmiterji 
in njihovi receptorji. 
Kot diferenčno najbolj izražene gene vsake od funkcionalnih 
skupin smo zaznali gene za naslednje proteine: metalopeptidaza 
ADAM, ki katalizira degradacijo agrekanov v hrustancu; 
regulator celičnega cikla Gadd45a, ki zavira prehod celice v 

delitev in inducira mehanizme popravljanja DNA; receptor za 
nevropeptid Y, Npy2r, ki sodeluje pri zaviranju izločanja 
prebavnih tekočin v kriptnih celicah malega črevesja; ter 
nikotinski acetilholinski receptor alfa 1, Chrna1, ki je ključen za 
prenos živčnih impulzov. 
Predstavljena študija je povsem pionirska na področju 
proučevanja fiziološko relevantnih fizikalno-bioloških interakcij 
s tehnikami molekularne biologije. Rezultati kažejo na 
signifikanten vpliv ultrazvočnih valov diagnostične jakosti na 
diferenčno (nenaravno) izražanje pomembnih genov med 
razvojem zarodkov. 
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UVOD 
V Sloveniji je sliva tradicionalna sadna vrsta, saj je bila že sredi 
19. stoletja najštevilčnejša v sortah. Ob koncu 19. stoletja je bila 
vodilna domača češplja, pozneje pa so se razširile tudi druge 
sorte iz skupine evropskih sort. Sliva je s stališča energetske in 
prehranske vrednosti cenjen sadež. V vsebnosti vitaminov ta 
sadež prekaša hruško, višnjo, jabolko in še kakšno vrsto sadja. 
Poleg vsebnosti okrog 20 mg vitamina C, vsebuje še vitamin A, 
B2 in nekatere druge vitamine. Kalorična vrednost plodov je 
majhna, saj daje kilogram vsega samo 60 kalorij in je tako 
primerna hrana za ljudi, ki imajo omejen prehranjevalni režim ali 
se malo gibajo (Lučić in sod. 1979). 
Zorenje sadja je kompleksen proces, na katerega vplivajo sinteza 
in delovanje hormonov, ki so odgovorni za zorenje, biosinteza 
pigmentov, metabolizem kislin, sladkorjev in hlapnih 
komponent, ki sodelujejo pri razvoju arome (Nergiz in sod. 
1997). Te lastnosti so bolj ali manj intenzivno povezane z barvo 
povrhnjice (Abdi in sod. 1997). Določanje optimalnega časa 
obiranja ni enostavno, saj pri slivah ne razpolagamo z indeksi 
zrelosti, zato je barva povrhnjice eden najpomembnejših 
kriterijev zrelosti (Crisosto in sod. 2004). Težko določanje časa 
optimalne zrelosti je vzrok, da po podatkih Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije intenzivne 
pridelovalne površine sliv v letu 2008 niso dosegle niti 3 arov. 
Kljub jasnim poročanjem glede pomena sliv v prehrani človeka 
(Rupasinghe s sod. 2006) ostaja potrošnja sliv nizka, kar je 
posledica predvsem preslabe zrelosti sliv v času obiranja 
(Crisosto s sod.  2004).  
Cilj te raziskave je bil določiti optimalni rok obiranja za 
posamezno sorto sliv v pedoklimatskih razmerah Sadjarskega 
centra Maribor. Sledili smo delovnima hipotezama, da je 
dinamika pridobivanja barve je različna  - genetsko pogojena za 
vsako sorto ter da so spremembe parametrov zrelosti, kot so 
trdota mesa plodov in vsebnost topne suhe snovi, v različno 
močni korelaciji z razvojem barve povrhnjice. 

 
MATERIAL IN METODE DELA 
Raziskava je bila izvedena v Sadjarskem centru Maribor – 
Gačnik. Drevesa sorte Tophit so bila posajena leta 2001, drevesa 
sorte Valor, Stanley in Hanita pa v letu 2003. Vsa so bila 
vzgojena kot vitki vretenasti grm. Sadilna razdalja dreves je 
znašala 4,5 × 2,5m. Pridelava sliv je potekala po pravilih 
integrirane pridelave. Tla v nasadu so oskrbovana po sistemu 
negovane ledine. Sorti Valor in Stanley sta bili cepljeni na 
podlago Mirabolana 29 C, sorti Hanita in Tophit pa na podlago 
Fereley-Jaspy. 
Poskus smo izvajali v mesecu juliju, avgustu in septembru leta 
2007, torej v času zorenja različnih sort sliv. Poskus je zajemal 
po 10 dreves posamezne sorte, ki so bile po rasti in rodnosti 
podobna. V različnih stopnjah zrelosti plodov so bili spremljani 
vsebnost topne suhe snovi (TSS), trdota mesa plodov (TMP), 
skupne titracijske kisline (TA) in barva plodov (L* a* b*). Prvo 
vzorčenje je bilo opravljeno cca 10-14 dni pred predvideno 
zrelostjo plodov, zadnje pa v času optimalne zrelosti. 

 
Vzorčenje plodov je bilo izvedeno hkrati z meritvijo barve 
plodov. Ob vsakem vzorčenju je bilo naključno izbranih 5 
plodov na drevo, kar je skupno predstavljalo vzorec 50 plodov. 
Plodovi so bili brez mehanskih poškodb ali poškodb zaradi 
bolezni in insektov. Po trideset plodov je bilo namenjenih za 
merjenje barve plodov in za določevanje trdote s pomočjo stroja 
Pimprenelle. Po dvajset plodov pa je bilo uporabljenih v 
laboratoriju za določevanje vsebnosti skupnih titracijskih kislin. 
Za merjenje barve plodov je bil uporabljen kromometer Minolta 
CR-400. Sistem temelji na CIE (Commision Internationale 
I´Eclairage) L* a* b* načinu določanja barve plodov (Brücker 
1984), kjer se intenzivnost modre barve odraža predvsem preko 
parametra b*. Določevanje skupnih titracijskih kislin je bilo 
izvedeno v kemijskem laboratoriju Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede Maribor s pomočjo titracije z NaOH ob 
indikatorju fenolftaleinu. 
 

Preglednica 1: Datumi vzorčenja in meritve barve plodov v letu 
2007 
  
REZULTATI Z RAZPRAVO 
Sorta Hanita 
V grafikonu 1 je prikazana dinamika vrednosti parametrov 
zrelosti za sorto Hanita. Vrednosti kažejo, da je trdota mesa 
plodov (TMP) v času izvajanja meritev (01.08. do 08.08.2007) 
padla iz začetne 2,83 kg/cm2 na končno vrednost 1,62 kg/cm², 
signifikantno je (TMP) padla že med prvo (01.08.2007) in drugo 
(03.08.2007) meritvijo. Vsebnost topne suhe snovi (TSS) je 
naraščala z vsako meritvijo; pri prvi meritvi je znašala 15,7 ºBrix 
in pri zadnji 17,8 ºBrix. Plodovi te sorte so imeli zelo dober, 
rahlo kiselkast, harmoničen okus z izrazito aromo, kar se ujema s 
trditvami Straussa (1998), ki jo označuje kot sorto, ki je 
primerna tako za sveže uživanje kot tudi predelavo. Sorta je 
pokazala trend padanja skupnih titracijskih kislin tekom zorenja. 
Pri prvi meritvi (01.08.2007) je vsebnost kislin znašala 27,3 g/l, 
pri zadnji meritvi (08.08.2007) 24,5 g/l. 
Največja sprememba vrednosti parametra b* v smislu 
povečevanja deleža modre barve je vidna med predzadnjo 
(06.08.2007) in zadnjo meritvijo (08.08.2007), kar lahko 
povežemo tudi s padcem skupnih titracijskih kislin in trdote 
mesa plodov (grafikon 1). 
 
Sorta Valor  
V grafikonih so predstavljeni rezultati meritev za sorto Valor, 
kjer smo generalno beležili nekoliko višjo trdoto mesa plodov 
(TMP). Ta je pri prvi meritvi (10.08.2007) znašala 4,5 kg/cm2 in 
pri zadnji meritvi (29.08.2007) 2,45 kg/cm². Plodovi so se začeli 
intenzivno mehčati pri 3. meritvi (16.08.2007). Valor je sorta, ki 

SORTA 1 2 3 4 5 6 7 8 
Hanita 1.8. 3.8. 6.8. 8.8.     
Valor 10.8. 14.8. 16.8. 20.8 22.8. 24.8. 27.8. 29.8. 
Stanley 14.8. 16.8. 20.8. 22.8. 24.8. 27.8. 29.8. 31.8. 
Tophit 5.9. 7.9. 10.9. 12.9     
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ima relativno visoko topno suho snov (TSS); pri prvi meritvi je 
ta znašala 13,7 ºBrix in do zadnje meritve v 19 dneh narasla na 
18,9 ºBrix. Skupne titracijske kisline (TA) so v času izvajanja 
meritev padle z 24,2 g/l na 16,4 g/l. Padec titracijskih kislin in 
trdote mesa plodov lahko povežemo s spremembo parametrov 
barve, ki so se v tem času prav tako močneje spreminjali.  
Do preskoka barve v temno modro je prišlo sorazmerno hitro 
(parameter b*). Največja sprememba barve je vidna med tretjo 
(16.08.2007) in četrto meritvijo (20.08.2007). V tem času 
opazimo tudi izrazito spremembo v mehčanju plodov.             
 
Sorta Stanley 
Pri sorti Stanley je bilo izvedenih 8 meritev. Že pri 3. meritvi 
(20.08.2007) lahko opazimo signifikanten padec trdote mesa 
plodov (TMP), ki pa se v nadaljevanju meritev ni bistveno 
spremenila. Pri zadnji meritvi (31.08.2007) je trdota mesa 
plodov znašala 2,7 kg/cm². Sorta Stanley ima v primerjavi z 
drugimi sortami najbolj čvrsto meso (Götz in Silbereisen 1989), 
kar je bilo vidno tudi iz naših meritev. Rezultati merjenja topne 
suhe snovi (TSS) so pokazali, da je sorta Stanley v času t.i. 
optimalne zrelosti dosegla najnižjo vsebnost topne suhe snovi 
izmed vseh spremljanih sort. Signifikantno naraščanje topne 
suhe snovi smo opazili pri 3. meritvi (20.08.2007), ko je 
vrednost narasla iz 12 ºBrix na 14,3 ºBrix in se do obiranja ni 
več spreminjala. Skupne titracijske kisline (TA) so pri sorti 
Stanley začele padati šele pri 3. meritvi (20.08.2007), kar 
sovpada s padcem trdote mesa plodov. Trend padanja se je 
nadaljeval vse do zadnje meritve (31.08.2007), ko je vsebnost 
(TA) dosegla vrednost 10,7 g/l.  
Parameter b* je izkazal izrazit preskok med 2. in 3. meritvijo; 
plodovi so v tem času postali izraziteje modri. Ta sprememba 
sovpada s signifikantnim padcem trdote mesa plodov in 
naraščanjem topne suhe snovi.  
 
Sorta Tophit  
Trdota mesa plodov (TMP) pri tej sorti ni pokazala bistvenih 
sprememb v času med 05.09.2007 in 12.09.2007, to je v času  
intenzivnega zorenja plodov. Vrednost zadnje meritve trdote 
mesa plodov je znašala 2,2 kg/cm². Topna suha snov (TSS) prav 
tako ni pokazala večjih sprememb, saj so si rezultati 4 meritev 
bili več ali manj podobni, kar priča, da smo z vzorčenjem 
zaključili nekoliko prehitro in da optimalna zrelost še ni bila 
dosežena. Vrednost topne suhe snovi je znašala pri zadnji 
meritvi (12.09.2007) 15,6 ºBrix. Tudi vsebnost skupnih 
titracijskih kislin se v času izvajanja meritev ni bistveno 
spreminjala in je pri zadnji meritvi (12. 9. 2007) znašala 16,8 g/l. 
Sorto Tophit lahko v primerjavi z drugimi sortami v poskusu 
označimo kot sorto z relativno visokim deležem titracijskih 
kislin.  
Iz priloženih grafikonov je razvidno, da v času meritev nismo 
zabeležili bistvene spremembe parametra b*.  
 
Iz rezultatov lahko razberemo, da barva kot parameter kakovosti 
in hkrati zrelosti pri različnih sortah sliv ni enako dober 
napovednik optimalnega časa obiranja, saj se pri nekaterih sortah 
razvije prej in nekaterih pozneje, kar je genetsko pogojena 
lastnost (Usenik in sod. 2009). Odlaganje obiranja plodov zaradi 
čakanja na barvo lahko privede do prezrelosti plodov in 
podvrženosti boleznim v času skladiščenja, zaradi nizkih trdot 
mesa plodov. Nasprotna je situacija pri slivah, ki barvo razvijejo 
nekoliko hitreje - tam obstaja nevarnost, da zaradi dobro razvite 
barve slive oberemo prehitro, zato jedilna zrelost še ni dosežena. 

Naše ugotovitve so skladne z ugotovitvijo Crisosto in sod. 
(2004), da določanje optimalnega časa obiranja ni enostavno, saj 
pri slivah ne razpolagamo z indeksi zrelosti. Barva povrhnjice 
kljub vsemu ostaja eden od najpomembnejših kriterijev zrelosti, 
vendar je največkrat primerno razmerje med sladkorji in 
kislinami tisto. Ki določa, kako dobro bo sliva pri potrošnikih 
sprejeta (Taylor in sod. 1993, Crisosto 2004).   
 
SKLEPI 
Namen raziskovalnega dela je bil raziskati optimalni rok 
obiranja za posamezno sorto sliv v pedoklimatskih razmerah 
Sadjarskega centra Maribor – Gačnik. Pri vseh preizkušanih 
sortah je bila posledica zorenja povečana vsebnost topne suhe 
snovi, zmanjšana čvrstost plodov, povečana intenzivnost modre 
barve plodov in zmanjšana koncentracija kislin.  
Značilnosti posameznih sort so naslednje: 
- v času optimalne zrelosti sta imeli sorti Valor in Stanley v 

primerjavi z drugimi sortami najvišjo trdoto mesa plodov 
(Valor 2,45 kg/cm2, Stanley 2,7 kg/cm2), 

- sorti Valor in Hanita sta vsebovali več topne suhe snovi kot 
ostale sorte v poskusu (Valor 18,9 ºBrix, Hanita 17,8 
ºBrix),   

- sorti Tophit in Hanita sta imeli največji delež skupnih 
titracijskih kislin (TA) (Tophit 16,8 g/l, Hanita 24,5 g/l), 

- plodovi sorte Hanita so razvili najintenzivnejšo temno 
modro barvo, 

- najmočnejšo povezavo med obarvanostjo in zrelostjo sta 
pokazali sorti Valor in Stanley, medtem ko je ta povezava 
šibkejša pri sortah Hanita in Tophit. 
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Grafikon 1: Pregled sprememb parametrov zrelosti (topna suha snov: TSS, trdota mesa plodov: TMP; skupne titracijske kisline: TK) in 
barvnega parametra b* pri sortah Stanley, Tophit, Hanita in Valor v letu 2007 
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1. UVOD 
 

Obravnavanje fizikalnih sistemov, ki se nahajajo v bližini 
faznega prehoda je navadno zelo težavno, saj jih ne moremo 
obravnavati enako, kot daleč od faznega prehoda. Vendar pa 
nam po drugi strani rezultati kažejo zelo podobno obnašanje, na 
prvi pogled, izredno različnih fizikalnih sistemov. S tega stališča 
so fazni prehodi zelo zanimivi, saj nam omogočajo zaradi svoje 
univerzalnosti, da lahko na podlagi rezultatov v enem, povežemo 
dva različna fizikalna sistema. 
 
Cilj tega prispevka je prikazati kako se obnaša sistem 
neomejenih tekočih kristalov v bližini faznih prehodov med 
izotropno in nematsko fazo, ter med nematsko in smektično A 
fazo. Posebej se bomo orientirali na obravnavo vpliva sklopitve 
med dvema fazama na sam fazni prehod. Pri tem bomo narisali 
fazni diagram odvisnosti temperature faznega prehoda od jakosti 
sklopitve na podlagi analitičnih in numeričnih izračunov. 
Pokazali bomo, da se analitični pristop razlikuje od numeričnega 
pri relativno visokih jakostih sklopitve, v področju nizkih 
sklopitvenih jakosti pa je analitični pristop enako natančen. 
 
Fazne prehode običajno obravnavamo z Landau-ovo teorijo 
povprečnega polja, ki predpostavlja prostorsko konstantnost 
ureditvenega parametra. Teorija je uporabna v primeru, ko 
prostorske fluktuacije niso pomembne, oz. so zelo šibke, tako da 
ne vplivajo močneje na opazovani sistem.  
 
Landau-ovi teoriji pravimo tudi fenomenološki opis faznega 
prehoda. Sam fazni prehod pomeni spremembo v simetriji. 
Načeloma je bolj simetrična (manj urejena) tista faza, kateri 
odgovarja višja temperatura, in manj simetrična (bolj urejena) 
tista faza, kateri odgovarja nižja temperatura. Razliko v simetriji 
med obema fazama prikažemo z ureditvenimi parametri, katere 
konstruiramo tako, da imajo v bolj simetrični fazi vrednost nič, 
in v manj simetrični fazi vrednost različno od nič. Matematični 
opis teorije sloni na naslednji predpostavki. Predpostavimo, da 
lahko termodinamične količine v manj simetrični fazi izrazimo, s 
pomočjo razvoja termodinamskega potenciala po ureditvenem 
parametru in njegovih prostorskih variacijah v bližini faznega 
prehoda med urejeno in neurejeno fazo. Pri tem upoštevamo v 
razvoju samo simetrijsko dovoljene člene. Navadno so 
pomembni le vodilni členi razvoja. Landau-ova teorija je 
načeloma namenjena le za fazne prehode drugega reda in za 
prehode, ki so šibko prvega reda, saj je za prehode prvega reda v 
točki prehoda, značilen skok ureditvenega parametra. 
 
V izotropni fazi, za katero je značilna visoka temperatura, se 
tekoči kristali (TK) obnašajo kot tekočina. V tej fazi ni 
urejenosti, vse smeri so enakovredne. Pri zniževanju temperature 
pridemo pri določeni temperaturi, ki jo bomo imenovali 
temperatura prehoda med izotropno in nematsko (I-N) fazo TNI, 
do faznega prehoda v nematsko fazo. Nematska faza je 
najpreprostejša faza TK. Tukaj se molekule v povprečju 
usmerijo v neko poljubno izbrano smer v prostoru. S tem dobimo 
preferenčno smer v sistemu in s tem tudi zlom simetrije. Kadar 

TK v nematski fazi hladimo še naprej, lahko pri določeni 
temperaturi pridemo v smektično A fazo (Sm-A). Glavna 
značilnost Sm-A faze je plastna struktura molekul TK . Debelina 
plasti pri termotropnih TK se spreminja med dolžino molekule, 
do dveh molekulskih dolžin. Znotraj vsake plasti so težišča 
molekul neurejena – sistem ne kaže urejenosti dolgega dosega. 
Spontano urejanje molekul TK v plasti ob prehodu med N in 
Sm-A fazo povzroči, da je molekulska gostota periodična 
funkcija, s periodo, enako medplastni razdalji d. 
 
Orientacijsko urejenost enoosnih molekul TK v nematski fazi 
določamo s skalarnim ureditvenim parametrom [1] 

21

2
3cos 1S θ= − ,   (1) 

kjer je q   kot med direktorjem in trenutno usmeritvijo molekul 
TK v opazovani »točki.« Povprečimo po molekulah v majhnem 
volumnu, v katerem je dovolj molekul za statistično obravnavo, 
in po času, ki je veliko večji od relaksacijskega časa opazovane 
faze. V izotropni fazi je vrednost ureditvenega parametra enaka 
nič, v nematski fazi pa je različna od nič. Kadar so molekule 
togo usmerjene v določeni smeri, je S = 1. 
 
Zaradi periodične strukture porazdelitve težišč molekul, ki so v 
smektični fazi plastno urejene, lahko zapišemo gostoto molekul 

( )rρ
r

 kot [1] 

( ) ( )cosr rρ ρ φ∝
r r

,   (2) 

kjer je ( )rφ
r

 funkcija, ki določa odmik plasti od ravnovesne 

lege. Po razvoju v Fourierovo vrsto dobimo smektični ureditveni 
parameter 

( ) ( ) ( )i r

r r e
φ

ψ ρ
−

=
rr r

.    (3) 

 
 

2. MATEMATIČNI MODEL 
 

V nadaljevanju bomo uporabili Landauovo teorijo za 
modeliranje faznih prehodov med posameznimi fazami, 
opisanimi v prejšnjem razdelku. Pri tem bomo zapisali ustrezni 
termodinamski potencial, ki je v našem primeru prosta energija. 
Pri tem bomo uporabili že, v enačbah (1) in (3) vpeljana 
ureditvena parametra. Ker so obravnavani fazni prehodi med 
seboj odvisni, bomo vpeljali tudi povezavo – sklopitev med 
njimi. To bo v našem modelu člen, ki bo vseboval oba 
ureditvena parametra. 
 
Ugotovili smo, da je najustreznejši termodinamski potencial za 
opis obravnavanih faznih prehodov prosta energija. Vendar pa 
bomo v nadaljevanju raje obravnavali gostoto proste energije, ki 
je neodvisna od prostornine sistema. Ustrezno gostoto proste 
energije lahko zapišemo kot [2] 
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 ( ) ( ) 2 4 22 3 4

0 0 NA
f a T T S bS cS T T Sα ψ β ψ ψ

∗
= − − + + − + − Γ , (3) 

kjer je T
∗

 temperatura v bližini faznega prehoda med izotropno 

in nematsko fazo in 
NA

T  temperatura faznega prehoda med 

nematsko in smektično A fazo. Zadnji člen je t.i. sklopitveni 
člen, ki povezuje oba ureditvena parametra in s tem tudi oba 
fazna prehoda. Absolutne vrednosti smektičnega ureditvenega 
parametra, ki je v splošnem kompleksno število, nam v zgornji 
enačbi dajo realno vrednost. Zaradi enostavnejšega računanja 
smo izbrali najpreprostejše možne člene, ki še zadovoljivo 
opisujejo obravnavana fazna prehoda. Navadno so ti tudi dovolj 

za ustrezen opis sistema. Faktorji a0, b, c, 
0

a , b  in G  

predstavljajo jakosti posameznih členov v razvoju. Kljub svoji 
relativni preprostosti izraza (4) običajno uporabljamo še eno 
poenostavitev. Uvedemo brez-dimenzijske količine, kar nas 
približa tudi samemu numeričnemu načinu reševanja tovrstnih 
enačb. Naslednja prednost brez-dimenzijskih količin je tudi ta, 
da so neodvisne od kemijske sestave obravnavanih tekočih 
kristalov. V našem primeru uvedemo brez-dimenzijska 

ureditvena parametra  
0

/
n

q S S=  in 
0

/
S

q ψ ψ= , kjer sta 

S0 in 
0

ψ tipični ustrezni vrednosti ureditvenih parametrov pri 

določeni temperaturi. Enačbo (4) lahko po uvedbi ustreznih brez-
dimenzijskih količin zapišemo v sledeči obliki 

 ( )2 3 4 2 4 21

2
2

n n n S S S S n
tq q q t t q q Dq qϕ = − + + + + − . (4) 

Tu je ϕ  brez-dimenzijska gostota proste energije in 

( ) ( )/
NI

t T T T T
* *

= - -  brez-dimenzijska temperatura. Velja 

še sledeče NA

S

NI

T T
t

T T
∗

∗

−
=

−
, kjer je TNI temperatura faznega prehoda 

med izotropno in nematsko fazo ter 
( )0

2

NI

D
b T Tα

∗

Γ
=

−
. V 

nadaljevanju si bomo pogledali kako teoretično izračunamo 
približek za temperaturo faznega prehoda med nematsko in 
smektično A fazo, pri različnih vrednostih jakosti sklopitve D. 
Izkaže se, da je fazni prehod med izotropno in nematsko fazo 
neodvisen od sklopitve (saj je v celotni nematski fazi smektični 
ureditveni parameter enak nič), zato je temperatura faznega 
prehoda med izotropno in nematsko fazo konstantna. Za brez-
dimenzijsko temperaturo faznega prehoda med izotropno in 

nematsko fazo velja 1
NI

t = . 

 
 

3. REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
V bližini faznega prehoda med nematsko in smektično A fazo, 

ko je 
NA

t t> , je nematski ureditveni parameter večji od nič, 

smektični ureditveni parameter pa je še vedno enak nič. Tedaj 

velja za nematski ureditveni parameter ( )1

4
3 9 8

n
q t= + − . 

Smektični ureditveni parameter postane večji od nič šele, ko 
temperatura doseže temperaturo faznega prehoda. S 
spreminjanjem jakosti sklopitve med obema fazama (kako 
močno nematska faza, in s tem nematski ureditveni parameter, 
vpliva na vzpostavitev smektične A faze) se spreminja tudi 

temperatura faznega prehoda 
NA

t . V nadaljevanju bomo na 

podlagi razumnih poenostavitev izračunali ustrezno temperaturo 

NA
t  v odvisnosti od jakosti sklopitve D. Odvajamo enačbo (5) 

glede na smektični ureditveni parameter in dobimo 

( ){2
;

0 ;

n S n S

S

n S

Dq t t Dq t t
q

Dq t t

− + ≥ +
=

< +
    (6) 

Fazni prehod med nematsko in smektično A fazo je drugega 
reda, zato je vrednost ureditvenega parametra tik po faznem 

prehodu, ko je temperatura le nekoliko manjša od NAt , 

malenkost večja od nič. V tem primeru lahko uvedemo naslednjo 
poenostavitev enačbe (6) 

( ) ( )3 9 8 0
4

NA NA S

D
t t t+ − − +  .   (5) 

 
Enačba velja neposredno v bližini faznega prehoda ter za manjše 
vrednosti D. Pri večjih vrednostih sklopitve se temperatura 
faznega prehoda hitreje zmanjšuje in do prehoda pride že prej 

kot nakazuje zgornja enačba. Iz zgornje enačbe sledi za 
NA

t  

( )( )2

3 8 3
4

NA S S

D
t t D D t= + + − − − .    (6) 

Numerično reševanje problema je slonelo na Newtonovi 

relaksacijski metodi, kjer smo ureditvena parametra 
n

q  in 
S

q  

računali na podlagi enačbe (5). S spreminjanjem temperature t in 
sklopitve D smo nato poiskali še temperaturo faznega prehoda 

NA
t . 

 
Rezultat izračunov je fazni diagram, ki predstavlja temperaturo 
faznega prehoda za posamezno fazo (na ordinati) in jakostjo 
sklopitve med nematsko in smektično A fazo (na abscisi). 
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Slika 1. Fazni diagram za fazne prehode med izotropno – 
nematsko (črna linija s kvadratki) in nematsko – smektično A 
(rdeča linija s krogci) fazo, ki sta bila izračunana numerično. 
Teoretični izračun je predstavljen s črno črtkano črto. 
 
Vidimo lahko, da je fazni prehod med izotropno in nematsko 
fazo neodvisen od jakosti sklopitve, kar smo že uvodoma 
ugotovili. Temperatura faznega prehoda med nematsko in 
smektično fazo (rdeča linija s krogci) pa je močno odvisna od 

jakosti sklopitve. Pri D = 0, je 
NA S

t t= − , ob povečevanju 

sklopitve, pa se temperatura faznega prehoda vedno bolj zvišuje. 
Vidimo lahko, da pri določeni vrednosti sklopitve pride celo do 
neposrednega prehoda med izotropno in smektično A fazo 
(prehod je bil v resnici tudi opažen [3]). Opazimo še, da je 
teoretični izračun skladen z numerično rešitvijo v relativno 
širokem razponu jakosti sklopitve. Do razlike pride šele pri D, ki 
je približno enaka 2.8. 
 

4. POVZETEK IN ZAKLJUČKI 
 
V članku smo obravnavali sklopljene fazne prehode na primeru 
faznega prehoda med izotropno in nematsko ter nematsko in 
smektično A fazo. Posamezni fazni prehod matematično 
opišemo na podlagi Landauove teorije faznih prehodov v 
povprečnem polju. V našem primeru je ustrezni potencial prosta 

energija, ki smo jo zapisali za celoten opazovan sistem s 
kombinacijo prostih energij za oba omenjena fazna prehoda z 
dodanim sklopitvenim členom, ki predstavlja povezavo med 
obema faznima prehodoma in s tem povezavo med vsemi 
vključenimi fazami. V nadaljevanju smo vpeljali eno-
dimenzionalne količine in numerično izračunali fazni diagram 
obeh prehodov. Z uvedbo ustreznih poenostavitev smo 
teoretično izračunali odvisnost temperature faznega prehoda med 
nematsko in smektično A fazo, v odvisnosti od jakosti sklopitve 
med obema fazama. Temperatura faznega prehoda med 
izotropno in nematsko fazo pa se s spreminjanjem jakosti 
sklopitve ne spreminja. Rezultati kažejo, da se teoretični izračun 
zelo dobro sklada z numeričnimi izračuni. Odstopanje se pojavi 
pri relativno visokih vrednostih jakosti sklopitve, zato je 
teoretična napoved uporabna pri teh pogojih. Rezultati so skladni 
tudi z že objavljenimi rezultati komplementarnih raziskav (npr. 
[4]). 
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