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ZGODOVINSKA IDENTITETA SVETA OB MURI
Narod brez zgodovine, brez zgodovinske identitete, je kot človek, ki je izgubil spomin.
Zgodovinska identiteta nekega okolja ni pomembna le zaradi tistega kar se je
zgodilo. Pogosto je pomembneje vedeti in se zavedati kako lahko tisto, kar se je že
zgodilo, vpliva na naš vsakdanjik in na to, kako bomo živeli v prihodnje.
Svet ob Muri ima bogato in pomembno zgodovino, zato ni naključje, da je rdeča nit
letošnje konference PAZU namenjena prav temu. Zgodovinski razred Pomurske
akademije je nosilec trenutno enega najpomembnejšega projektov, ki tečejo pod
okriljem PAZU, to je priprava monografije z delovnim naslovom Zgodovina
Prekmurja.
Za Pomurje pomembna in tudi širši javnosti zanimiva tema plenarnega dela
konference je nedvomno pripomogla tudi k širokemu odzivu, saj je s kar 25 prispevki
to najštevilčnejša konferenca do sedaj. To ponovno potrjuje, da si je tradicionalna
decembrska konferenca Pomurske akademije utrdila status najpomembnejšega in
osrednjega znanstvenega dogodka v Pomurju. Ne gre le zato, da se ta dva dni v
Pomurju zbere toliko naših doktoric in doktorjev znanosti. Pomembne so vsebine o
katerih na konferenci teče beseda. Ob že omenjenih predavanjih, vezanih na našo
zgodovino, smo zelo veseli prispevkov, s katerimi se bodo predstavili naši novi člani.
Mnogi so neposredno vezani na domačo regijo. Konferenca pa s predstavitvijo
izvirnih znanstvenih dognanj naših akademikov ohranja tudi visok nivo akademske
odličnosti.
S tem se udejanja pomembno poslanstvo PAZU, da v Pomurju ustvarja ustrezno
ustvarjalno okolje, strokovnjake poveže z rodno pokrajino in jih vzpodbuja k
raziskavam, pomembnim za razvoj Pomurja.
PAZU je v letu, ki se pravkar izteka, ob tradicionalnih in že uveljavljenih projektih
odigrala tudi pomemben servis svojim članom, tako smo npr. v sodelovanju z ZRC
SAZU izdali Vegetacijsko karto in Komentar k vegetacijski karti rastlinskih združb, list
Murska Sobota. Beležimo pa tudi pomembne organizacijske novosti. Naj posebej
izpostavimo le dve: prva je prijava za ustanovitev raziskovalne enote, druga pa je
predlog zakona o PAZU, ki je bil vložen v Državni zbor.
Vsaka posebej bo Pomurski akademiji bistveno razširila polje delovanja in odprla
nove možnosti. Želimo si, da jih bomo vedeli tako izkoristiti, da bodo pomembno
pripomogle k nadaljnji graditvi zgodovinske identitete Pomurja.
pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
predsednik PAZU
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PROGRAM KONFERENCE
PETEK, 5. DECEMBER
12:00 - 12:20 OTVORITEV KONFERENCE
12:20 - 14:40 ZGODOVINSKA IDENTITETA SVETA OB MURI, povezuje: pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
Uvodničarji:
pom. akad. akad. dr. Anton Vratuša: PREKMURSKI ČLOVEK NEKDAJ IN ZDAJ
pom. akad. dr. Andrej Hozjan: OPISOVANJE TER PROUČEVANJE PRETEKLOSTI IN KULTURNE DEDIŠČINE
PREKMURJA
pom. akad. dr. Darja Kerec: PREKMURJE, PREKMURCI IN PREKMURSKO NAREČJE V SLOVENSKIH MEDIJIH
pom. akad. dr. Attila Kovacs: PRIMER DOBRE PRAKSE - HIŠA GYÖRGYA DOBRONOKIJA
pom. akad. dr. Ivan Rihtarič: POPIS OBRTI V OBČINI BELTINCI LETA 1959
pom. akad. dr. Miran Kondrič: PREKMURCI IN NJIHOV VPLIV NA RAZVOJ NAMIZNEGA TENISA
pom. akad. dr. Jože Nemec: NEKAJ DEJSTEV O NAMIZNEM TENISU V MURSKI SOBOTI MED OBEMA
VOJNAMA
mag. Franc KUZMIČ
ga. Metka FUJS
ga. Irena ŠAVEL
ga. Jasmina LITROP
g. Janez BALAŽIC

15:00 - 16:30 PREDAVANJA 1 del, povezuje: pom. akad. dr. Andrej HOZJAN
15:00

15:45
16:00
16:15

pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat: NEKOČ SE BODO VENDARLE MORALE SESUTI OKOSTENELE
PREGRADE MED LJUDSTVI
pom. akad. dr. Janez Malačič: DEMOGRAFSKI RAZVOJ V EVROPI IN SVETU
pom. akad. dr. Andraž Čarni: IZŠLA JE VEGETACIJSKA KARTA GOZDNIH ZDRUŽB SLOVENIJE 1:50.000 - LIST
MURSKA SOBOTA
pom. akad. akad. dr. Igor Emri: Z INOVATIVNIM OKOLJEM DO KONKURENČNOSTI REGIJE
pom. akad. dr. Cvetka Hedžet Toth: LJUDJE BREZ SVOJE KNJIGE ŽIVLJENJA
pom. akad. dr. Rafael Mihalič: VETRNE ELEKTRARNE - NI VSE ZLATO, KAR SE SVETI

17:00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA

20:00

SLAVNOSTNA VEČERJA Z AKADEMSKIM PLESOM

15:15
15:30

SOBOTA, 6. DECEMBER
09:20 - 11:00 PREDSTAVITEV NOVIH ČLANOV PAZU, povezuje: pom. akad. dr. Renato LUKAČ
09:30
09.45
10:00
10:15
10:30

pom. akad. dr. Milan Svetec: ORODJA ZA DVIG KONKURENČNOSTI POMURSKE REGIJE
pom. akad. dr. Boštjana Žajdela: MODELIRANJE USEDANJA KOSMOV NA BIOLOŠKI ČISTILNI NAPRAVI
pom. akad. dr. Tatjana Unuk: PROTITOČNA MREŽA – REGULATOR ZORENJA IN KAKOVOSTI JABOLK?
pom. akad. dr. Tomaž Vaupotič RAZŠIRJENOST MUTACIJ H63D, S65C IN C282Y V GENU ZA DEDNO
HEMOKROMATOZO V SLOVENIJI: POPULACIJSKA ŠTUDIJA Z VISOKOZMOGLJIVIM TESTOM ZA
GENOTIPIZACIJO
pom. akad. dr. Iztok Fister: REŠEVANJE NP-TEŽKIH PROBLEMOV S HIBRIDNIMI SAMOPRILAGODLJIVIMI
EVOLUCIJSKIMI ALGORITMI

11:00 - 13:00 PREDAVANJA 3. del, povezuje: pom. akad. dr. Rebeka RUDOLF
11:00
11:15

11:45
12:00
12:15
12:30

pom. akad. dr. Franc Gider: TEHNOLOŠKI RAZVOJ - ORODJE ZA POVEČANJE KONKURENČNOSTI PODJETIJ
pom. akad. dr. Elizabeta Bernjak: OPUŠČANJE MANJŠINSKE MATERINŠČINE IN IDENTITETE V DVOJEZIČNIH
SKUPNOSTIH OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI
pom. akad. dr. Diana Gregor Svetec: MEHANSKE IN TISKARSKE LASTNOSTI PLOŠČIC, IZDELANIH IZ
RECIKLIRANEGA POLIETILENA NIZKE GOSTOTE
pom. akad. dr. Rebeka Rudolf: BIOMEDICINSKE ZLITINE Z OBLIKOVNIM SPOMINOM
pom. akad. dr. Renato Lukač: COKS – CENTER ODPRTE KODE SLOVENIJE
pom. akad. dr. Melita Hajdinjak: RAZVOJ SAMODEJNIH SISTEMOV ZA DIALOG
pom. akad. dr. Mitja Slavinec: TEKOČI KRISTALI V TANKIH CEVKAH

13:00

ZAKLJUČEK KONFERENCE

11:30
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PREKMURSKI ČLOVEK NEKDAJ IN ZDAJ
pom. akad. akad. dr. Anton Vratuša, SAZU
Med značilnostmi prekmurskega človeka in njegovega
značaja se najčešče navajajo: gostoljubnost, vernost,
ponižnost, čustvenost, skromnost, varčnost, delavnost,
družabnost ter vezanost na zemljo, domači kraj in materin
jezik. Zanimivo pa je, da Anton Trstenjak slovenski filozof
in vodilni psiholog dvajsetega stoletja, ki je v svojih študijah
slikovito zrisal značaj in dušo slovenskega človeka od
Primorca, Notranjca, Gorenjca, Korošca, do Dolenjca,
Belokranjca in Štajerca, ni podal tudi celotnega
družbenega profila Prekmurca. To nalogo je prepustil
znanemu prekmurskemu znanstvenemu raziskovalcu Vilku
Novaku, »našemu vodilnemu narodoslovcu« kot se je
1
izrazil .

bolezni: med otroki zlasti trahom, rahitičnost in kožne
bolezni (garjavost), med odraslimi pa jetika. Prehrana
prebivalstva je bila enolična in nezadostna. Mleka je bilo
često le »na žličke«, kruha malo, čiste vode le v kakšnem
gozdnem izviru, sicer pa je prevladovala strešnica,
nakapljana s slamnatih streh. Vsak tretji Goričanec je
moral s trebuhom za kruhom. Eni so spomladi odhajali s
palirjem na sezonsko delo v notranjost Ogrske, v Slavonijo
ali Vojvodino in so se vračali jeseni z resom (=delom) žita,
ki so ga dobili za svoje delo na grofovi zemlji. Drugi so se
zaposlovali v belgijskih, francoskih, oziroma nemških
rudnikih ali tovarnah. Tretji, ki so zmogli dovolj denarja za
dolgo potovanje, so odrinili čez oceane v Kanado, Severno
ali Južno Ameriko, nekateri pa tudi v Avstralijo. Če so
uspeli v daljni deleži, so kasneje navadno potegnili za sabo
tudi svoje družine in si zgradili nova ognjišča. Spremljala
jih je materina slovenska beseda, pa tudi narodna pesem,
domače navade in spomini na domačo grudo. Družili so se
v prekmurskih kulturnih krožkih in podpornih družbah
medsebojne pomoči. Ponekod so osnovali tudi lastna
glasila v prekmurskem narečju. Na domači zemlji v
Prekmurju so ostali pretežno le stari starši in matere z
majhnimi otroki. Ob kositvi (spravljanju sena), žetvi, mlatitvi
in grabljanju listja v gozdu za steljo so si sorodniki in
sosedi medsebojno pomagali v obliki nekakšne »svobodne
menjave dela«. Pol dneva oranja ali vožnje z vprego je
veljalo za dva dni ročnega dela na polju (npr. okopavanje
ali osipavanje krompirja in koruze, obiranje poljščin).
Vaško solidarnost in medsebojno pomoč v sili so šteli med
visoke vrednote. Enako tudi skupno skrb za varnost ljudi in
imetja. Največji ugled na vasi so imeli: duhovnik, učiteljorganist, zdravnik, živinozdravnik in babica, krstni in
birmanski boter in botra, pa tudi dober obrtniški mojster.
Orožniku, dacarju ('žakucaru') in odvetniku ('fiškališu')se je
bilo najbolje izogniti ,cigana in ciganko, pa čimprej
odpraviti z lastnega praga. Dimnikar in poštar sta bila
vedno dobrodošla. Prvi je po ljudskem izročilu nosil srečo
ter varoval pred požarom dom in zlasti črno kuhinjo, drugi
pa je prinašal pisma dragih iz širokega sveta.
Sramota je bila, če kdo v nedeljo ni šel v cerkev. Za moške
je to bila obenem priložnost, da kaj pomodrujejo na
prostoru pred cerkvijo, ali pa podirajo keglje v uti pred
šolskim dvoriščem, za mlajše, pa da postavljajo keglje in
da se z izkupičkom zavihtijo na konjička na vrtiljaku, za
ženske, da oblečejo in vidijo lepa svetešnja oblačila.
V takih patriarhalnih razmerah je imela Cerkev izreden
vpliv med prebivalstvom na podeželju zlasti med katoličani.
Katoliška (papinska) Cerkev je bila bolj zahtevna, v
manjšinski – evangeličanski (luteranski) pa so bili odnosi
svobodnejši, saj je po Luthrovem nauku, vera stvar
neposrednega odnosa vernika z Bogom. Med Cerkvami in
med verniki vseh ver je prevladovala strpnost, vendar pa
sta se pozdrava »papincev« in »luteranov« strogo ločila.
Papinski je bil: Valen bojdi Jezuš Kristuš, evangeličanski
pa: Dober den Bog daj! 3

KAJ PRAVI DR. VILKO NOVAK
V svoji skrbno izdelani karakteristiki prekmurske duše dr.
Vilko Novak ugotavlja, da so osnovne sestavine
duševnosti Slovencev, ki žive med Muro in Rabo gotovo
iste, kakor pri Slovencih v ostalih pokrajinah, da pa imajo
skupine naroda v sleherni pokrajini v svojem značaju nekaj
svojega. To zlasti velja za prekmurske Slovence, ki so
živeli sami zase do zadnjega časa. Korenine
prekmurskega značaja išče v njihovi zgodovini, veri in
2
zemlji .Novak poudarja, da sta tisočletna politična in
kulturna ločenost od ostalih Slovencev ter njihova
odvisnost od Madžarov rodili v prekmurskih Slovencih
zavest narodne osamljenosti in da zaradi absolutne veljave
in premoči tujega jezika njihov normalen kulturni razvoj ni
bil mogoč. To stanje je ustvarilo nezaupanje in strah pred
sleherno oblastjo, njihovo življenje pa je moralo ostati
primitivno in je dokaj dolgo ohranilo »praslovanski značaj«.
V takih pogojih se je mogla duša prekmurskih Slovencev
izživljati le v domačih navadah, pesmi, jeziku ter v verstvu.
Katoliška cerkev se je tako globoko vtisnila v prekmursko
dušo, da tvori še danes eno osnovnih potez ljudskega
značaja. Versko doživljanje je ostalo preprosto,
občestveno in docela čustveno. Svojo sliko prekmurskega
človeka Novak dopolni še s pojasnilom, da je četrtina
ljudstva evangeličanska in meni, da ne bi bilo preveč
zmotno, če bi trdili, da je evangeličanski del bolj
racionalističen. Glede zemlje kot tretjega poglavitnega vira,
ki je odločilno vplival na oblikovanje značaja prekmurskega
človeka Novak pravi, da lastna gruda pomeni
prekmurskemu človeku mnogo, tako materialno kakor
čustveno, pomanjkanje pa ga sili k izseljevanju ter iskanju
zaslužka v tujini. Ta negotovost močno vpliva na
nestalnost značaja. Delavnost in skromnost ga rešuje iz
najhujše bede.Vilko Novak je bil prodoren in vztrajen
raziskovalec kulturne in socialne preteklosti prekmurskih
Slovencev ter njihovega večstoletnega boja za ohranitev
materinega jezika in izvirne narodnostne podobe. Njegove
splošne opredelitve so strokovno utemeljene, nekatere
njegove podrobnejše ocene prekmurske duše (npr. tista o
osamljenosti in tista o strahu pred sleherno oblastjo) pa
držijo za obdobje, ko so prekmurski Slovenci živeli kot
narodna manjšina v mačehinski Ogrski in tudi za prva leta
med dvema svetovnima vojnama, ko so se v okviru
centralistično urejene kraljevine Jugoslavije šele prilagajali
skupnemu življenju v matični Sloveniji, po letu 1929
imenovani Dravska banovina.

MED DVEMA SVETOVNIMA VOJNIMA
Po združitvi z matično Slovenijo so prekmurski Slovenci
svobodno zadihali. Največje pridobitve so bile: odprtje
osnovnih šol v slovenskem jeziku, ustanovitev nižje

S TREBUHOM ZA KRUHOM
V tistih časih je bila na prekmurskem podeželju, zlasti na
hribovitem Goričkem velika revščina. Razsajale so različne
1
2

3
Ko sem nekega dne ob povratku iz šole staro mamo nagajivo
pozdravil: Dober den Bog daj! je presenetljivo vzkliknila: Da si pa ti
literan grato? (Kdaj pa si ti postal luteran?). Med dvema
svetovnima vojnama sta se udomačila pozdrava Zdravo! med
liberalci in Živijo! med klerikalci. Valen bojdi Jezuš Kristuš se je
umaknil v župnijske urade in med samostanske in cerkvene zidove.

Anton Trstenjak, Misli o slovenskem človeku 1991, str. 42.
Anton Trstenjak, Misli o slovenskem človeku, str. 43-44.
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gimnazije in trgovske šole v Murski Soboti ter meščanske
4
šole v Dolnji Lendavi . Problem učiteljskega kadra na
osnovnih šolah so sorazmerno hitro rešili. Domačih
učiteljev je sicer zelo primanjkovalo, nadomestili pa so jih
5
učitelji iz vrst primorskih Slovencev , ki so bili pobegnili
pred fašističnim nasiljem v Italiji in so jih jugoslovanske
oblasti nastanile v Prekmurju, zlasti v narodnostno
mešanem območju v okolici Lendave, kjer so nekateri
dobili tudi zemljo ob agrarni reformi. Madžarska narodna
manjšina pri delitvi grofovske zemlje pa ni mogla
sodelovati. V srednjih šolah je prekmurska mladina lahko v
domačem okolju širila svoje kulturno obzorje in pridobivala
strokovno znanje. Toda to možnost so praviloma koristili le
otroci meščanskih staršev in tisti, ki so živeli v primestnih
vaseh. S širšega podeželja so se le redki šolarji prebili do
6
srednje šole . Saj so se mnogi morali že pred končano
osnovno šolo uvrstiti med ptice selivke, kakor je ljudski
glas poimenoval sezonske delavce.
Mladi prekmurski pisatelji, pesniki, slikarji in kiparji so
samozavestno vstopali v slovensko književno in umetniško
areno. Začel je izhajati časopis Novi čas. Kmalu se mu je
pridružil
Mladi
prekmurec,
glasilo
naprednega
študentskega društva Kluba prekmurskih akademikov, v
Dolnji Lendavi pa Ljudska pravica, glasilo prepovedane
komunistične stranke. S pripojitvijo Avstrije Tretjemu rajhu
1938. leta se je Hitlerjeva nevarnost skupaj s fašistično
Italijo in Madžarsko usedla neposredno na meje Kraljevine
Jugoslavije. V začetku aprila 1941 so nemške, italijanske
in madžarske vojske ob vdoru v skupno državo
Jugoslavijo, zasedle tudi Slovenijo in njeno ozemlje med
sabo razdelile.

koncentracijska taborišča, od koder so mnogi niso vrnili.
Prva prekmurska partizanska četa je začela delovati 2.
januarja 1945. Okupator ji je bil stalno za petami in ji je
prizadejal človeške izgube. Vendar je na svojih borbenih
pohodih dosegla tudi Slovensko Porabje, najsevernejši
predel slovenskega etničnega ozemlja na panonskem
območju. Četrtega aprila je pri obmejnem Hodošu
vzpostavila kontakt z enotami zavezniške Rdeče armade
pod poveljstvom Maršala Tolbuhina, ki je na svojem
viharnem pohodu čez Madžarsko proti Dunaju osvobodila
slovensko pokrajino med Muro in Rabo petega aprila 1945.
Del enot Rdeče armade je na reki Muri zadel ob zid
nemško-madžarskih utrjenih položajev. Okupatorji so ga
zgradili in ojačali zlasti Radkersburg, najvzhodnejši
germanski klin ob reki Muri, da bi na prostoru ob reki Dravi
zagotovili umik nemške vojske z jugoslovanskega bojišča.
Tako so prekmurske vasi neposredno ob Muri ostale še
celih pet tednov krvavo bojišče. Na tem ozkem prostoru, je
v tem času padlo okrog šeststo Rdečearmijcev in
stošestdeset mladih Prekmurcev. Tako se je uresničila
mračna napoved v pesmi Vaneka Šiftarja, napisani med
ogrsko okupacijo, ki pravi: S toplim vetrom prišla bo
pomlad / z njo prišel bo veliki čas / spomladi polja bodo
polna rož – in mrtvih mož. 7
Po končani vojni moriji se je tudi Prekmurje vključilo v
obnovo porušene domovine in je bilo deležno
revolucionarnih sprememb, kot vse druge pokrajine v vojni
razrušene dežele. Ostalo pa je še dolgo na obrobju države
in nerazvito. Zato je prebivalstvo sorazmerno težko
sprejemalo nekatere reforme, zlasti pa uvedbo agrarnega
maksimuma štirih hektarjev zemlje in ihto v zvezi z
vključevanjem v kmetijske zadruge. Določena odtujenost
med Ljubljano in Prekmurjem se je polagoma
premagovala. Zlati v skupnih stiskah, ko je Jugoslavija bila
izključena iz Informbiro-ja junija l. 1948 in je bila
neodvisnost Federativne Ljudske Republike Jugoslavije po
njeni izključitvi ponovno v nevarnosti. V času te nove
skupne življenjske preizkušnje, se je krepila narodna
zavest Prekmurcev, v centru ustavne Ljudske Republike
Slovenije pa se je prebudila slaba vest zaradi prejšnjega
zanemarjanja izpostavljene pokrajine na meji z Železno
zaveso. 8

OBOROŽENI UPOR PROTI OKUPATORJU
V boju za lastni obstanek se je slovenski narod odločil za
oborožen upor okupatorju. Julija 1941 je prišlo do prvih
organiziranih oboroženih spopadov. Tudi Prekmurje se je
dvignilo. Pod vodstvom Štefana Kovača iz Nedelice pri
Turninšču in njegovih tovarišev so mladinci iz Društva
kmečkih fantov in deklet, študenti iz Kluba prekmurskih
akademikov, sokoli in drugi sprožili prve akcije
vznemirjanja okupatorja. Sodelovalo je mlado in staro:
dijaki, študenti, vajenci, obrtniki in napredni kmetovalci.
Borbene skupine so razbijale cestne kažipote, rezale
telefonske žice, risale borbena znamenja, pisale
osvobodilna gesla, trosile letake. Toda okupatorju je
uspelo, da je že jeseni 1991 leta presekal ta polet. Z
nečloveškim trpinčenjem je iztrgal iz ujetega mladinca
Kardoša, Štefanovega sodelavca podatke, ki so mu
omogočili, da je v noči 20. oktobra iz zasede ustrelil vodjo
upora ter nato polovil nekaj njegovih soborcev. Dva med
njimi Štefana Cvetka in Alija Kardoša – so okupatorske
oblasti obsodile na smrt in konec oktobra javno obesile na
dvorišču Szaparyjevega gradu v Murski Soboti. Slovenski
jezik je bil izgnan iz šole in sploh iz javnega življenja.
Slovenske knjige, kolikor jih slovensko prebivalstvo ni
pravočasno poskrilo so uničevali. Sledili so sodni procesi,
zapori in izgoni v koncentracijska taborišča ljudi, ki so bili
osumljeni sodelovanja z OF in zaseg njihovega
premoženja. Najhuje je prizadelo priseljene primorske
Slovence. Zemljo so jim odvzeli, njih pa odgnali v

V ARENI SVOBODNE DOMOVINE
Proces zbliževanja med prekmurskim obrobjem in državo
je dobil lastno materialno osnovo šele, ko so Prekmurci
odločneje vzeli usodo svoje pokrajine v lastne roke. Trajen
prodor je bil dosežen v letih 1957-1962, ko je predsedoval
Okrožnemu ljudskemu odboru v Murski Soboti Rudi
9
Čačinovič , iznajdljivi organizator neutrudnega in
ustvarjalnega duha, široke kulturne razgledanosti, visoke
7
Ivan Vanek Šiftar, Pobiram orumenele liste Izdala in založila
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 1998.
8
Naziv Železna zavesa je prvi uporabil Winston Churchill,
ministrski predsednik vlade Velike Britanije v svojem znanem
govoru v Fultonu l. 1946, ko je razkril končni razpad Velike
antifašistične koalicije UK, ZDA in ZSSR, v Evropi pa se je začela
hladna vojna, ki pa je preko petdeset let negativno delovala na
celokupne mednarodne odnose Železna zavesa je potekala od
skrajnega Severa Evrope do Črnega morja in je delila države
Atlantskega zavezništva (NATO) pod vodstvom ZDA in članice
Varšavskega pakta pod vodstvom ZSSR. Z zgodovinskim Titovim
uporom Stalinu in s svojo neuvrščeno politiko jo je neuvrščene
Jugoslavija prekinila na svoji državni meji z Italijo s podpisom
Memoranduma o sporazumu (MOS) v Londonu (1954), z
Republiko Avstrijo pa s svojo pridružitvijo Avstrijski državni pogodbi
(ADP) l. 1958.
9
Rudi Čačinovič (Rakičam 1914-Ljubljana 2008), družbenopolitični
delavec, publicist in diplomat. Leta 1933 je postal član KPS in je bil
med organizatorji lista Novi čas ter sourednik Ljudske pravice
(1934-35) v Prekmurju. Plodni pisec člankov in razprav z
družbenopolitičnega in mednarodnopolitičnega področja. Avtor
večjega števila knjig pretežno avtobiografske vsebine. Prevajalec iz
madžarske in španske književnosti.

4

Kmetijsko šolo v Rakičanu so odprli šele l. 1938.
Na moji dvorazredni osnovni šoli na Dolnjih Slavečih sta drug za
drugim ravnateljevala in poučevala dva primorska Slovenca, Franjo
Možina in Zvonko Černeka. Oba sta bila tudi odlična violinista in
pevca ter prizadevna vrtnarja. Tudi prekmurščine sta se hitro
naučile. Z izredno ljubeznijo sta na šolskem vrtu – 'ogračeku'
uvajala mladi rod v veščine sajenja– 'cepik', ter njihovega
obrezovanja in cepljenja.
6
V šolskem letu 1929/30 so se vpisali v prvi razred gimnazije v
Murski Soboti s celega Goričkega z okrog 25.000 prebivalci le trije
Goričanci: Ernest Frumen iz Otovec, Štefan Türha iz Rogaševec in
Anton Vratuša z Dolnjih Slaveč. Türha je bil pekov sin, druga dva
pa sta bila iz kmečkih družin.
5
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politične etike, pionir čezmejnega slovensko-avstrijskega in
slovensko-madžarskega
sodelovanja.
Vrhunec
zadovoljstva pa je prekmurski človek občutil v osemdesetih
letih dvajsetega stoletja. Takrat se je stopnja razvoja
panonske pokrajine po zaslugi politike policentričnega
razvoja povzpela na slovensko povprečje. Pomembno
število Prekmurcev sicer še vedno hodi na delo v tujino,
toda ta današnji prekmurski sezonec je prerasel
nekdanjega resarja, palirjevega zavezanca, ko je imel
samo koso in voder ter babko in klepač in žilave roke.
Sodobni prekmurski sezonec je vse češče strokovno
izobražen: zidar, tesar, električar, kmetijski tehnik,
sposoben za samostojno gospodarjenje. Svoj zaslužek v
tujini že vlaga tudi v gospodarstvo na domači zemlji, zlasti
na področju sadjarstva, vinarstva, živinoreje ter v moderno
opremljene gospodarske obrate. Vse to naznanja začetek
hitrejšega
družbeno-ekonomskega,
socialnega
in
kulturnega razvoja Prekmurja. Dejstvo pa je, da ta
sezonski delavec najboljša leta svojih ustvarjalnih
sposobnosti razdaja v tujini, često brez ustreznega
zdravstvenega in socialnega zavarovanja. Mladi rod
pogosto pogreša njegovo starševsko varstvo in vodstvo na
poti v življenje, podedovano domačo zemljo, njegovo
naravno bogastvo, pa vse bolj zarašča osat. Zato
sezonstvo kljub trenutnemu boljšemu zaslužku v tujini še
vedno ostaja med poglavitnimi bremeni, ki težijo
prekmursko pokrajino. Trajna rešitev tega vprašanja se
nakazuje v njeni odločnejši usmeritvi družbi znanja in
inovativnosti, s smotrnim koriščenjem naravnih in človeških
virov na načelih trajnostnega razvoja ob usklajeni

ustvarjalni akciji vseh družbenih dejavnikov tako na
prekmurskemu prostoru kakor v celotni državi, ob odprtosti
za ravnopravno mednarodno sodelovanje. Krajinski park
Goričko, ki ga je Vlada Republike Slovenije ustanovila l.
2005 ob mednarodni pomoči z nalogo varstva narave v
pokrajini in razvoja v korist prebivalstva, ki živi na območju
parka, lahko postane pravi laboratorij za vzpodbujanje
trajnostnega razvoja v regiji.
PATRIOT IN VSE BOLJ SVETOVLJAN
Prekmurski človek je ostal skromen, delaven, varčen,
gostoljuben, kot ga je opisoval dr. Vilko Novak. To mu
priznavajo tudi drugi slovenski in tuji družboslovni
raziskovalci. Dodajam pa: Današnji Prekmurci človek se
vse zavedneje otresa občutka osamelosti v obrobnosti in
zavestno nastopa v celotni slovenski družbi. Zaveda se, da
sta Slovence med Rabo in Muro dolga stoletja ohranili kot
del slovenskega naroda v tujem okolju predvsem njihova
zvestoba materini besedi in slovenska knjiga, zlasti pa
molitveniki in svete knjige, dvakrat prevedene v »naš stari
slovenski jezik« (izraz Štefan in Mikloša Kuzmiča). Zato
ljubi svojo pokrajino in svoj materin jezik. Odprt je za
sožitje v različnosti in vse bolj svetovljan. Svojo
državotvornost je izpričal, ko so Prekmurci junija 1991 v
toku osamosvojitvenih bojev slovenskega naroda s
preprekami na Murinih mostovih in na prometnicah
zaustavljali sovražno napredovanje tankov Jugoslovanske
armade in z orožjem v roki branili slovenske državne meje,
enako kot njihovi bratje po jeziku in krvi na celem ozemlju
Republike Slovenije.

OPISOVANJE TER PROUČEVANJE PRETEKLOSTI IN KULTURNE DEDIŠČINE
PREKMURJA
pom. akad. dr. Andrej Hozjan, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Prispevek je nastal z željo prispevati nekaj lastnih misli o
sicer širokih temah, ki bodo zagotovo še mnogokrat
predmet razmišljanj. Za osnovo glede proučevanja bo
služilo nekaj vprašanj: Kako postaviti v historiografski
kontekst opisovanje in kako proučevanje prekmurske
preteklosti? Ali so spremembe tukajšnjih državnih meja v
20. stoletju le škodile ali tudi koristile proučevanju?
Kolikšno je naše dosedanje vedenje o virih za zgodovino
Prekmurja?

zgodovinopisju do pred kratkim sploh nismo poznali, in za
tem od 2. polovice 12. st. množeči se toponimi ter drugo. V
naslednjih stoletjih je primarno vlogo odigrala ustna
informacija o prostoru, ki je očitno segla daleč, celo do
vladarskih dvorov oziroma so zanj zvedeli mnogi ugledni
ljudje. Le malo pa jih je dejansko tudi prišlo semkaj – obisk
in bivanje kralja Matije Korvina na dolnjelendavskem gradu
1480. je izjema. Sledila je prva množičnejša slikovna
informacija o prostoru med Rabo in Muro: leta 1528 je
izdelana in natisnjena v bistvu še simbolna karta tedanjega
12
ozemlja Madžarske kraljevine, vendar pa so na njej
simbolične upodobitve in imena tukajšnjih močnih
fevdalnih postojank, gradovi Gornja in Dolnja Lendava,
Murska Sobota, in dvor cisterce v Monoštru/Szentgotthárd.
Izrisano je tudi goričko gričevje. Nadaljnje starejše karte
vsebujejo praviloma le en – dva od teh toponimov. Do
nastanka jožefinskih vojaških specialk za območje
Madžarske (1784-1785) nastajajo še priročne karte delov
področij kot podpora za določene vsebine, npr. za
razmejitve med posestmi. Posebej za namen opisa
pokrajine je dragoceno avtorsko delo Slovaka Matijaša
Bela(Bél Mátyás), živečega v 1. polovici 18. st., ki doživlja
v zadnjem poldrugem desetletju »ponovno rojstvo« v vseh
okoliških historiografijah, le pri nas še ne. Njegovi teksti so
tako primarnega pomena, da bi jih bilo treba čimprej
ustrezno predstaviti. Bél je živel v času, ki je potreboval in

I.
Časovno je nedvomno starejše opisovanje tukajšnjega
ozemlja, ljudi, posamičnih krajev/lokacij ali drugih
elementov krajine – tal, vodá, … V pomenu enostavne
informacije se najzgodneje pojavi najverjetneje že v
Konverziji leta 871 z zdaj že znamenitima toponimoma ad
Businizam in ad Lindolueschiricun - lokacijama dveh
10
cerkva iz Kocljeve dobe v poznejših Buzincih in Dolnji
Lendavi, za kateri sta logični razlagi v poznejših tukajšnjih
toponimih. Sledi pa nato že leta 1121 zapisan hidronim za
11
reko Le(n)davo, ki ga - tako zgodaj! - v slovenskem
10
Prim. Bogo Grafenauer, Spreobrnjenje Bavarcev in Karantancev
Conversio Bagoariorum et Carantanorum, v: Sveta brata Ciril in
Metod v zgodovinskih virih ob 1100 letnici Metodove smrti, Acta
ecclesiastica Sloveniae 7, Ljubljana 1985, str. 25 in 39.
11
Levéltárak – kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból
(1000-1686), ur. Blazovich László-Érszegi Géza-Turbuly Éva, MLE
Budapest – Szeged, 1998, str. 42-49; Források a Muravidék
történetéhez/Viri za zgodovino Prekmurja,
Szöveggyűjtemény/Zbirka dokumentov, 1.kötet/1. zvezek 8711849, pripravili: Benczik Gyula, Bilkei Irén, Andrej Hozjan, Kapiller

Imre, Franc Kuzmič, Molnár András, Mukicsné Kozár Mária,
Szombathely-Zalaegerszeg, 2008, str. 35-37.
12
Tabula Hungariae, 1528, hrani: Országos Szécheny Könyvtár
Budapest.
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zato iskal zmeraj več aktualnih informacij o prostoru. Dotlej
so pač nastajali le delni, vsebinsko ozko ločeni opisi stanja
oziroma nekih iz celote vzetih procesov, npr. državni popisi
(štetja) podložnih bivalnih enot/družin od konca 15. st.
naprej, pa cerkvene vizitacije – od evangeličanske v
gornjem Prekmurju 1627 naprej, in prva resnejša štetja
posesti ter ljudi od 1698.
Terezijansko – jožefinski čas je torej v ospredje potisnil
potrebo po bolj celostni informaciji, tako da za Bélom
sledijo razni novi podatkovni korpusi, npr. takoimenovani
indexi locorum, tabellae locorum, jožefinsko štetje,
topografski in statistični leksikoni, prve cerkvene župnijske
statistike itd. V zadnjem poldrugem desetletju tako sedaj
madžarski Državni statistični urad izdaja historične
topografije za vsako županijo posebej z zbranimi podatki iz
13
let med 1773 – 1808. Le-te so zbir tedaj aktualnih in
omenjenih statističnih del s podatki za vsako posamično
vas/urbano naselbino, številu prebivalstva, hiš, družin, tudi
o »jeziku« vasi, pa o religiozni sliki naselja.
19. stoletje pomeni prehod od izključno opisnega k
vsebinsko
in
tudi
praktično
zahtevnejšemu,
k
raziskovalnemu pisanju o več vsebinah oziroma strnjeno o
vsaki posebej. To je čas Jana Čaploviča, Valentina
Belošića, Jožefa Košiča, Eleka Fényesa in nato več in več
piscev, ki se jim proti koncu 19. st. pridružijo že prvi daljši
slovenski zapisi avtorjev z druge strani Mure. Prevladujejo
še zgodovinske vsebine, a v kombinaciji z drugimi temami.
Meščanska Madžarska začenja – skladno z zakonom o
obstoju le enega državnega naroda – iskati poti za
vključitev nemadžarskih etnij v državi v enotno jezikovno
uniformirano populacijo. Zato nastajajo od poznega 19. st.
med drugim tudi razni teksti s skupnim imenovalcem o
etničnih problematikah, tako tudi o ljudeh v prekmurskem
prostoru. Seveda se neizogibno začne vzpostavljati
temeljna dihotomija: pisati znanstveno ali neznanstveno vendar všečno. Pridruži se ji še razločevanje po mestu
izida oziroma po vrsti medija: začenja se zmagovalni
pohod množičnih medijev, ki odtlej soustvarjajo miselno
obzorje posameznika in množice. Tudi tukajšnje
naravoslovne vsebine so dotlej dobile status zahtevnejših
tekstov. Na drugo vprašanje – o škodi/koristi
državnopravnih sprememb v 20. st. za proučevanje – bo
hiter in zato nujno enostranski odgovor po moje prejkone
zavajajoč. Proučevanje Prekmurja je v 20. stoletju
doživljalo vzpone ter seveda padce. Običajno se
največkrat razmišlja o humanističnih vsebinah; dejstvo je,
da je na tem poju produkcija bila in je najplodnejša. Ali
hkrati je ali ni tudi tendenciozna, je stvar vsakega
posamičnega teksta. Trianonska razmejitev je izredno
ostro zarezala v madžarsko produkcijo, ki pa je količinsko
in kvalitativno superiorna vse do konca 2. svetovne vojne;
še pred in med to vojno je izšlo nekaj ozko specialnih
zgodovinskih madžarskih razprav. Le po drugih elementih
se je bistveno razlikovala od predtrianonske. Slovenske
produkcije dolgo ni: slovensko pišoča in akademsko
izobražena domača generacija je morala šele dozoreti. Po
vojni nekaj časa ni sploh nobenih tekstov.
Šele pozna 50. in 60. leta so ponovno »vrnila« Prekmurje v
madžarske tekste in izdaje virov. Odtlej, predvsem pa po
demokratičnih spremembah v začetku 90. let, sosednji
avtorji normalno vključujejo tukajšnje vsebine v svoje
tekste, ni pa več posebnih objav le o tem prostoru. To
nalogo prevzema/prevzame slovenska stran, sicer zelo
postopoma, a vendarle. Z naraščanjem števila madžarskih
raziskav v zadnjih desetletjih samodejno raste korpus
uporabnih informacij. Problemi pa se kažejo v interpretaciji
podatkov. Tudi najnovejše madžarske izdaje starejših
virov, izdane v krajih izven obeh sosednjih županij oziroma

pripravljene po avtorjih iz osrednjega dela Madžarske,
pričajo o njihovih težavah z lokalizacijami prekmurskih
toponimov. Novejša slovenska produkcija pa boleha za
zelo nenavadno obliko »bolezni«, za pomanjkanjem
ustrezno usposobljenih raziskovalcev. V tem pogledu je
domače slovensko okolje zatajilo, saj je bilo vseskozi
neaktivno in nezainteresirano glede načrtnega ustvarjanja
vrhunsko kvalitetnih posameznikov specialistov, ki bi svojo
energijo usmerili v raziskave zgolj prekmurske preteklosti.
A podobne probleme ima sedaj tudi sosednja madžarska
stran.
II.
Moje razmišljanje o proučevanju kulturne dediščine
Prekmurja pa bom vsekakor omejil na tisti del dediščine, ki
ga že kolikor toliko dobro poznam in sem o njem že
14
pisal. To so ohranjeni pisni viri o življenju ter dogajanju v
samem prostoru. Nastajali so prav tu, v večjih količinah pa
tudi izven prostora.
Raziskovati starejšo zgodovino Prekmurja je zelo
specifično početje. Glede na vire za zgodovino osrednje- in
zahodnoslovenskega prostora primerjave niso povsem
ustrezne. Tukajšnji starejši viri so namreč pisani v štirih
jezikih – latinskem, madžarskem, nemškem ter v izjemnih
primerih raritetah celo v domačem prekmurskoslovenskem
dialektu. Časovno gledano seveda latinščina povsem
prevladuje do mohaške bitke (1526), nato se zelo hitro
pojavita tudi oba druga zapisovalna jezika, medtem ko so
doslej najzgodnjejši redki znani slovenski zapisi iz 17. st.
Latinščina je bila in uradno ostala temeljni uradovalni jezik
zemljiškoposestne ter civilne županijske in kraljevske
uprave tja do zgodnjega 19. st., ko sta jo že krepko
izpodrinili madžarščina ter pozneje tudi nemščina, medtem
ko je v cerkveni upravi ostala neomajno edini jezik. Po
1526 se je madžarščina začela pojavljati sprva kot jezik
zasebnih pisem in poročil, kmalu nato pa še v
javnouradovalni uporabi – v zapisnikih županijskih
skupščin ter drugod. Nemščino kot jezik virov najdemo
predvsem na dunajskem/praškem dvoru ter od poznega
17. st. naprej v upravni dokumentaciji zemljiških
gospostev. Tukajšnji veleposestniki, npr. knežja družina
Esterházy in grofje Batthyányji, so zavoljo poenotenega
sistema uprave lastne posesti na območju tedanje
severozahodne Ogrske uvajali tudi nemščino kot
zapisovalni jezik svojega srednjega in višjega uradništva.
To je hkrati pomenilo, da je vsak njihov pomembnejši
gospoščinski uradnik (npr. fiskali in glavni upravniki,
financarji, upravniki, oskrbniki, kletarji) za zapisovanje
vsakodnevnih aktov kot pogoj nastopa dela moral delno ali
tudi temeljito obvladati vse tri zapisovalne jezike. Če pa je
ob tem bil še slovanskega rodu - bodisi iz Gradiščanskega,
Medmurja ali pa Prekmurja in se je torej znal
sporazumevati s prav vsemi podložniki ne glede na njihov
jezikovni izvor, so mu bila vrata do dobre službe še toliko
bolj na stežaj odprta. Obseg zemljiškoposestnih virov ter
upravne korespondence v nemščini je morda za koga
presenetljiv glede na državo, vendar ni za poznavalce nič
novega. V najnovejši izdaji evidentiranih gradiv okrajnega
glavarstva Murska Sobota iz 2. polovice 19. st., je lepo
opazno, kako zelo je težnja po nemškem uradovanju v
franjožefovskem času napredovala celo do najnižjih
stopenj županijske uprave. 15 Raziskovalec starejših
obdobij (do konca 18. st.) torej mora računati s

14
Andrej Hozjan, Nekaj osebnih izkušenj ob delu z viri za starejšo
zgodovino Prekmurja, v: Varstvo arhivskega gradiva privatne
korespondence, Zbornik referatov 22. zborovanja ADS, Arhivsko
društvo Slovenije, Pokrajinski arhiv Maribor, Ljubljana 2005, str. 1621.
15
Antoša Leskovec, Aleksandra Serše, Vodnik po arhivskem
gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu (18491860)- 1. del, Ljubljana, 2003.

13
Npr. za županijo Zala: Magyarország történeti helységnévtára
Zala megye (1773-1808), Központi sztatisztikai hivatal, Budapest
1996, zv. I., II.
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hrani predvsem fotokopije, fotografije in mikrofilme
srednjeveških in nekaj novoveških listin ter drugega, kar so
z organiziranim evidentiranjem v Budimpešti in Sombotelu
našli ter sem predali nekateri znani raziskovalci in
popisovalci gradiva – Ivan Zelko, Franc Šebjanič in Vilko
Novak (Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike
Slovenije, III. knjiga, AS 1087: E, in AS 596, Ljubljana,
1999, str. 459-460 in 463.). Precejšnje količine
originalnega gradiva se seveda hranijo v madžarskih
institucijah, ob njih pa še mnogo tudi v drugih državah od
Avstrije, Češke in Slovaške do Romunije in Turčije. Čaka
nas dolgotrajno in težaško delo njegovega evidentiranja, ki
pa se je že sprožilo. Najnovejše obdobje, osvobojeno
ideoloških in drugih pregrad, je na tem področju že
ponudilo prve konkretne sadove sodelovanja raziskovalcev
na obeh straneh meje. Že drugo desetletje se vsako leto
dogaja mednarodni mladinski arhivski tabor v obmejnih
naseljih na slovenski in madžarski strani. Najvišji standard
– dvojezične znanstvene arhivske publikacije – pa izpričuje
prva tovrstna zbirka dokumentov o zgodovini Prekmurja, ki
je nastala v sodelovanju znanstvenikov iz obeh držav
(Prim. skupno arhivsko publikacijo v op. št. 2.).

prepletanjem dveh – celo treh - v virih bolj ali manj
enakovrednih jezikov.
Še ena misel, ki vsekakor ni odveč in je v današnji
zunanjepolitični situaciji - članstvo v Evropski uniji – vse
aktualnejša: sodobni raziskovalec slovenskega rodu bo
vsekakor moral razmisliti, ali bo raziskoval le in samo
današnje Prekmurje – če je tako, ali celoten prostor ali le
njegov etnično slovenski del, ali pa si bo tukajšnje
razmeroma nove politične ter etnične meje v glavi podrl in
hkrati upošteval ter konkretno raziskoval tudi slovensko
Porabje, ki je v sosednji lokalno usmerjeni historiografiji
slabo zastopano. Tamkajšnji že tisočletje živeči
slov(a)enski element si vsekakor zasluži pozornost
našega, slovenskega zgodovinopisja.
Originalno starejše prekmursko gradivo v R Sloveniji se v
največjem obsegu danes hrani predvsem v določenih
arhivih in knjižnicah, npr. v Nadškofijskem arhivu Maribor,
v Zgodovinskem arhivu Ptuj ter v Pokrajinski in študijski
knjižnici Murska Sobota. Ob njih pa še na več župnijah
tako v gornjem ter dolnjem Prekmurju. Predvsem v 20.
stoletju, pa tudi že prej, je neznana količina dotlej
ohranjenega gradiva v Prekmurju izginila oziroma je bila
spontano ali načrtno uničena. Arhiv Slovenije v Ljubljani pa

PREKMURJE, PREKMURCI IN PREKMURSKO NAREČJE V SLOVENSKIH
MEDIJIH
pom. akad. dr. Darja Kerec, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Že okvirni naslov letošnje konference PAZU indicira na to,
kar bom skušala v grobih orisih predstaviti v nadaljevanju:
da gre pri Prekmurju za precej neoprijemljivo in
zgodovinsko podedovano predstavo o nekem ''oddaljenem
svetu ob Muri''. Ta predstava ali (ne)védenje je še posebej
izrazito v slovenskih medijih – tako tiskanih kot
elektronskih. Pri slednjih je, še posebej v svetovnem
spletu, sledljivost in kredibilnost bolj kot ne oporečna. Z
iskanjem podatkov o določeni temi uporabnik namreč nima
težav, vprašljiva pa je torej verodostojnost oz. resničnost
podatkov, ki se pojavljajo v takih zapisih.
Prekmurski dialekt kot nosilni steber identitete ljudi ob Muri
še danes s svojo specifičnostjo izstopa v jezikovno
pestrem slovenskem prostoru. Še posebej v medijih kot sta
televizija in radio se ta specifičnost rada potencira v
negativnem smislu. Še do nedavnega se je dogajalo, da
smo na nacionalni ali komercialnih televizijah zasledili
bodisi dokumentarni bodisi igrani film, kjer je bila
prekmurska govorica podkrepljena s podnapisi. Izrazit
primer je humoristična serija Naša mala klinika, ki je od
leta 2004 nastajala v produkciji najbolj priljubljene in
gledane komercialne televizije v Sloveniji (POP TV). Še
posebej je (bila) priljubljena pri otroških (najstniških) ter
starejših gledalcih nad 50 let. 14. epizoda 5. sezone
omenjene serije je tako na primer prikazala situacijo, ko
enega od pacientov na omenjeni kliniki obišče par iz
okolice Ptuja! Par je bil oblečen izrazito kmečko, s
klobukom in ruto na glavi ter cekarjem v roki. Da je bila
mera polna, se je pojavil še živ petelin, ciganska glasbena
skupina in Rom po imenu Babo. Govorica para ni bila
izrazito štajerska (Ptuj geografsko spada v Štajersko),
ampak je bolj spominjala na prekmursko narečje. S
»ciganskimi« liki so ustvarjalci serije morda želeli nakazati,
da gre v bistvu za prekmurski par, saj je Prekmurje znano
kot pokrajina, kjer je sožitje med Romi in Neromi zgledno.
Po emitiranju epizode so se pojavili tudi očitki, da se
Prekmurce na osnovi njihove govorice in v nadaljevanki
umetno vsiljenega načina oblačenja prikazuje kot izrazito
provincialne prebivalce Slovenije, ki niso dosegli stopnje
jezikovne in siceršnje kultiviranosti.

Teater paradižnik je humoristična serija, ki je nastala v
produkciji nacionalne televizije in je bila predvajana v letih
1994 -1997. Tudi v tej seriji se je pojavil lik Prekmurca, ki
je, seveda, govoril v narečju, kar je povzročilo nemalo
zmede v komunikaciji med zaposlenimi v teatru. Posebne
pozornosti je bila deležna tudi televizijska nadaljevanka
Strici so mi povedali (1984), ki je nastala v produkciji
slovenske RTV. Gre za ekranizacijo romana izpod peresa
Miška Kranjca. To je zgodba o Kranjčevem rodu in
njegovih stricih ter Prekmurju od prve svetovne vojne do
prvih let po drugi svetovni vojni. Dialogi so (bili) opremljeni
s podnapisi v slovenskem knjižnem jeziku. Glede na
specifičnost in pogosto zelo sočno prekmursko
izrazoslovje je bila ta poteza ustvarjalcev serije po svoje
razumljiva, saj drugače velik del gledalcev ne bi razumel
zgodbe, čeprav je omenjeno Kranjčevo delo kot del
obveznega čtiva znano vsakemu učencu v srednji šoli in
še bolj starejši populaciji.
Če veljajo danes dela Miška Kranjca za izrazito »arhaična«
ali »regionalna« in so bolj kot ne v ozadju, pa domačo
pokrajino kot prevladujočo prednost in jedrni del motivike v
svojih delih s pridom izkorišča morda najbolj znan
prekmurski pisatelj povojne generacije Feri Lainšček. Piše
tako za mladino kot za odrasle. Trenutno velja za pisatelja,
po katerega delih so v samostojni Sloveniji posneli največ
celovečernih filmov: Halgato, Petelinji zajtrk, Mokuš,
Traktor, ljubezen in rock'n'roll). Po njegovi kratki zgodbi Hit
poletja je bil posnet tudi film z enakim naslovom. Tudi
Lainšček v svojih delih pogosto uporablja besede, celo
skovanke, ki pogosto niso razumljive niti Prekmurcu
samemu. Je pa nedvomno uspel, tudi ob sodelovanju z
drugimi prekmurskimi umetniki (med njimi izstopa pevec
Vlado Kreslin), Prekmurje in prislovično prekmursko dušo
približati ostalim Slovencem in to na način, ki ne potrebuje
(več) podnapisov.
Svojstven preboj na slovensko medijsko sceno je uspel
pred dvema letoma prekmurskemu enfant terrible Jožetu
Činču. O njem so pisali in govorili skoraj vsi mediji. Glavna
posebnost Činčevega Lejt šova (Late Night Show), ki sicer
ni bil predvajan na nacionalni televiziji, ampak na več
lokalnih, je bila dosledna uporaba prekmurskega narečja,
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zaradi česar marsikdo ni razumel niti naslova oddaje. O
večnem »trku« med Prekmurci in »Neprekmurci« in
narečju kot gonilu ustvarjalnosti, je Činč v enem od
intervjujev povedal: "Drugače v svoji improvizaciji ne
morem funkcionirati. Kakršnakoli že je. Hitro in
improvizatorsko lahko delam samo v dialektu. Nikoli nisem
bil obremenjen s tem, da me prek kabla vidijo tudi
Ljubljančani, ki me ne razumejo. Nekateri so me recimo
16
gledali ravno zato, ker se jim je dialekt zdel eksotičen."
Eksotičnost, ki jo omenja Činč, je perpetuum mobile
slovenske zabavne produkcije. Seveda ob Prekmurcih po
svojem narečju izstopajo tudi druge regije in njih prebivalci.
Najpogosteje (in z izrazito manj nerazumevanja in čudenja
t. i. eksotiki) so to prebivalci Primorske in Štajerske.
Narečji omenjenih dveh pokrajin sta se dodobra zasidrali v
zavest Slovencev, sprejema se ju s precejšnjo
naklonjenostjo. Dokaz temu je najnovejša serija Brat bratu,
ki je nastala v produkciji nacionalne televizije (in je manj
posrečena različica znane angleške serije Only Fools And
Horses), čeprav tudi Štajerci niso zadovoljni, da se
osrednje tri like v humoristični seriji prikazuje kot naivne
regionalce sredi bele Ljubljane. Primorci so se na račun
znane humoristične oddaje TV Poper manj pritoževali.
Tako se zdi, da so najkrajši konec v »bitki z mediji«
potegnili ravno Prekmurci – so sicer priljubljeni, a vedno
znova nerazumljeni. Največkrat so njih igrani liki prikazani
kot osebe s podeželja, čeprav se lahko Prekmurje pohvali
z zavidljivo meščansko tradicijo (Murska Sobota in
Lendava), ki sega v sredo 19. stoletja. Liki Miška Kranjca
so torej medvedja usluga modernemu prebivalcu
Prekmurja, ki je – tako kot vsak drug prebivalec Slovenije –
s pomočjo interneta le en klik vstran od sveta onkraj kabla.
Je temu vzrok res priključitev Prekmurja k ostalemu
slovenskemu ozemlju avgusta 1919, šele nedavno odprta
avtocesta do Murske Sobote ali usidran stereotip, pogojen
tudi z vzvišenostjo in neke vrste jezikovno hierarhijo?! Ta
jezikovna hierarhija in pokrajinska zavest je v medijih še
posebej izrazita v primeru slenga: prevladuje govorica z
ljubljanskih ulic – tudi v oddajah na nacionalni televiziji.
Svojevrsten paradoks, ko se pričakuje, da se bo taka
govorica razumela širom Slovenije, ob pojavu narečja, ki ni
»kranjsko«, pa se zmajuje z glavo in največkrat poreče:
»Daj, govori slovensko, nič te ne razumem!« Večina
izrazov, ki jih je slišati v prekmurskem narečju, namreč ni
madžarskega izvora. Prevladuje besedišče s slovansko
(slovensko) podstatjo, precej je germanizmov in besed, ki
izvirajo iz latinščine (vpliv katoliške Cerkve in nabožne
literature). To dokazuje tudi izdaja obsežnega Slovarja
stare knjižne prekmurščine pod okriljem Slovenske
17
akademije znanosti in umetnosti leta 2006.
Prekmursko narečje je bogato in ima izrazito zgodovinsko
vrednost. Tega se morda bolj kot Prekmurci zavedajo
Slovenci v Porabju. Od leta 1991 dalje tam izhaja časnik
Porabje, ki je le eden od kar 14 državnih manjšinskih
časopisov. Žal prizadevanja porabske manjšine niso
dovolj, saj porabski jezik kot materinščino obvlada srednja
18
Pri mlajših je viden vpliv
in starejša generacija.
globalizacije in je za njih učenje porabskega jezika tako v
teoriji kot praksi skoraj enako učenju tujega jezika – na
primer nemščine ali angleščine. Tukaj igra pomembno
vlogo Radio Monošter, ki že nekaj let vpliva na Porabce z
19
''živo besedo''. Na slovenski nacionalni televiziji oddaj o
porabskih manjšini skorajda ni in tudi madžarska
nacionalna televizija odvaja bolj malo sredstev za, npr.
filmsko produkcijo. Tako so Porabci prepuščeni

samoiniciativni odrski dejavnosti (folklora, pevski zbor,
20
lutkovna ter gledališka dejavnost). Če je za zamejce
(Porabce) radio kot medij narodno-budnega pomena, je ta
medij skupaj s televizijo za Prekmurce (in ostale prebivalce
Slovenije) bolj informativnega ali edukativnega značaja.
Pomotoma se sklepa torej, da so oddaje, filmi in
televizijske nadaljevanke v prekmurskem narečju
namenjene le zabavljaštvu ali širjenju eksotike v širši
slovenski prostor. V Prekmurju (razen na lendavskem
koncu) se madžarski jezik nikoli ni dodobra usidral, o
čemer pričajo tudi številni članki v slovenskem časopisju, ki
so ga skrivaj prebirali Prekmurci. Narečje se je ohranilo
tudi v medvojnem času, po 2. svetovni vojni, ko začne
Slovenija pospešeno izgrajevati infrastrukturo, pa dobi nov
pomen. V osrednji Sloveniji se nanj gleda pogosto v
pejorativni luči, z razvojem moderne tehnologije in novih
medijev (televizija ter internet) pa to specifičnost dialekta
Prekmurci obrnejo sebi v prid. Za ta pozitiven premik je še
posebej zaslužen turizem, čeprav statistike kažejo, da velik
del Slovencev še nikoli ni bil v Prekmurju ali pa ima o njem
dokaj izkrivljeno podobo. Zgodovinsko gledano Slovence
tostran in onstran Mure vendarle druži kar nekaj skupnih
točk: turški vpadi, Matija Korvin oz. kralj Matjaž,
protestantski pisci (enim in drugim so dali simbolna
literarna dela), celo kralj Hunov Atila, ki ni prizanesel
21
S konfesionalnega vidika je
večjemu delu Evrope.
Prekmurje v očeh ostalih Slovencev znano kot regija z več
verskimi profili: katoliki, evangeličani, kalvinci, izraeliti
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(Judje), binkoštniki … Ker smo ravno v Trubarjevem letu,
velja izpostaviti prav versko identiteto Prekmurja. Ta
identiteta je tudi zgodovinska in ni ključna le za Prekmurce,
ampak tudi ostali del Slovenije. Brižinski spomeniki,
Trubarjeva Katekizem in Abecednik (1550) in Dalmatinova
Biblija (1584) ter Temlinov Mali katechismus... na
szlovanszki jezik preloseni (1715) združujejo v tako v
slovenskem jeziku kot slovenstvu samem. Če je na lokalni
ravni védenje o zgodovinski in kulturni (jezikovni) identiteti
zgledno, za kar v dobri meri skrbijo lokalni mediji in
svetovni splet, pa je na državni ravni čut za zgodovinsko
identiteto neke regije pogosto pavšalen. To se je prvič
pokazalo z govorom predsednika vlade na proslavi v
Beltincih 17. avgusta 2006, na kar so opozorili številni
prekmurski mediji in nazadnje v okviru 5. konference
23
PAZU Andrej Hozjan. O omenjenem slovenstvu je ob
istem prazniku v naslednjem letu govoril tudi slavnostni
govornik, okoljski minister Janez Podobnik, ki je v govoru
poudaril, da ''na ta prekmurski praznik slavimo zvestobo
24
slovenstvu''.
Če je bil Podobnikov govor kar dobro sprejet, kar je sicer v
primeru vseh govorov na državni ravni bolj kot ne izjema,
se je kasneje vsaj še dvakrat pokazalo, da slovenski
politiki niso ravno podkovani v tozadevnih nastopih. Krivdo
za to gre bolj pripisati njihovim piscem govorov, pa vendar
se od slovenske politične elite – ob vsem uradniškem
aparatu, ki jim je na voljo – pričakuje, da vsaj malo poznajo
zgodovino svoje domovine ali se o njej pravočasno
podučijo. Vsaj dvakrat po letu 2006 se je tako pokazalo, da
je t.i. kulturna in zgodovinska identiteta Slovenije in
Prekmurja le priložnostna vznesena krilatica. To se je
izkazalo na osrednji državni proslavi ob dnevu reformacije
20

Prav tam, str. 379-381.
Darja Kerec, Prekmurska zavest in slovenstvo, str. 95 (v: ŠTIH,
Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Regionalni vidiki slovenske
zgodovine : zbornik referatov XXXI. Zborovanja slovenskih
zgodovinarjev, Maribor, 10.-12. oktober 2002. Ljubljana: Zveza
zgodovinskih društev Slovenije, 2004).
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KEREC, Darja. Sóbota na prelomu 19. in 20. stoletja. stoletja (v:
Borec. Revija za zgodovino, antropologijo in književnost, št. 617620, Ljubljana 2004), str. 75.
23
Andrej Hozjan, Ali se splača raziskovati preteklost Prekmurja?,
str. 10 (v: Pomurska akademska avtocesta / 5. Znanstvena
konferenca PAZU, Murska Sobota, 30. november in 1. december
2007, Murska Sobota: PAZU, 2007).
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Siniša Gačič, Novo klovnovstvo: Jože Činč, lokalna tv-zvezda.
Mladina (22), 30. maj 2005.
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Vilko Novak, Slovar stare knjižne slovenščine, ZRC SAZU,
Ljubljana 2006.
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Marijana Sukič, Vloga slovenskih medijev (časopis Porabje,
Radio Monošter) ter kulturnih skupin pri ohranjanju porabskega
narečja, str. 374-375 (v: Prekmurska narečna slovstvena
ustvarjalnost. Zbornik mednarodnega znanstvenega srečanja.
Murska Sobota, 14. in 15. julij 2003 (Ustanova dr. Šiftarjeva
fundacija Petanjci), Murska Sobota 2005).
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Prav tam, str. 378.
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http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokument
i/prekmurski_slovenci_govor.pdf.
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leta 2007, ko so organizatorji v ospredje postavili lik in
''delo'' ljubljanskega škofa Tomaža Hrena. O tem je tudi v
medijih tekla obširna razprava. Še posebej prekmurski
evangeličani so bili upravičeno prizadeti ob tovrstnem
potvarjanju zgodovinskih dejstev. Zaradi vključitve Hrena,
glavnega protireformatorja na Kranjskem, v program
proslave naj mnogi ne bi vedeli, ali so na proslavi
reformacije ali protireformacije. Janez Kodila, inšpektor
evangeličanske cerkve v Puconcih, je za TV Slovenija
dejal, da je bil scenarij napisan bolj protireformacijsko: "Bili
smo prisotni pri rehabilitaciji škofa Hrena, ki je množično
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zažigal Trubarjeve knjige." V tem je – ob splošni žalitvi
verskih čustev – tudi svojevrstna simbolika: gre za
omalovaževalen odnos ne le do slovenskih reformatorjev v
celoti, ampak tudi do zgodovinske identitete Prekmurja. Na
proslavi je bil namreč tudi evangeličanski škof Geza
Erniša, ki seveda ni Kranjec, ampak Prekmurec ... Tako
Erniša osebno kot duhovniki in duhovnice slovenske
Evangeličanske cerkve so izrazili nestrinjanje z vsebino
osrednje državne proslave ob dnevu reformacije, ki je bila
30. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani: Proslava je
postavila v ospredje tisti vidik zgodovine, ki slovenski knjigi
in kulturi, slovenskemu šolstvu in razvoju slovenskega
naroda ni bil preveč naklonjen, in premalo poudarila, da
nam je reformacija prinesla slovensko knjigo, šolstvo in
26
prve knjižnice. Škof Erniša je dodal, da je bil to "nastop
preveč tistih likov, kot je bil na primer ljubljanski katoliški
škof Hren, ki za razvoj slovenskega jezika in slovenske
knjige niso odigrali posebno pozitivne vloge, in premalo
tistih, ki so bili za to najbolj zaslužni. Manjkali so Trubar,
Dalmatin, Krelj, Bohorič in drugi, manjkala je prva
27
slovnica." Kritike so naletele na plodna tla in letošnja
proslava je bila resnično na bolj kulturnem nivoju in, kar je
najbolj pomembno, lik in dela slovenskih (ter prekmurskih)
reformatorjev je približala Slovencem na korekten in
priljuden način. Vedno znova pa se zatakne pri državnih
govorih, ko gre za zgodovinske mejnike slovenskih
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pokrajin. Precej vrzeli se je tako spet pojavilo v govoru
predsednika vlade letos, 16. avgusta 2008, pri Gradu na
Goričkem. V govoru o goričkem gradu pravi: ''Pozdravljeni
v zavetju tega mogočnega dvorca, največjega slovenskega
gradu, ki ponosno kraljuje tej čarobni deželi …'' Znano je,
da dvor ni isto kot grad. Dalje: ''Težko bi izbrali
zgodovinsko bolj primerno okolje za proslavo praznika
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.''
Dejstvo je, obstajajo Prekmurci in ne prekmurski Slovenci.
Saj ponavadi tudi ne govorimo o kranjskih, štajerskih,
koroških, dolenjskih, posavskih ... Slovencih. ''Ta grad, ki
je bil prvič omenjen že v 13. stoletju, pooseblja zgodovinski
spomin na življenje in delo prijaznih, skromnih in modrih
ljudi. Spomin vašega stoletnega boja za obstoj in
napredek.'' Stoletni boj pomeni, da gre za dobo stotih let.
Če bi bili Prekmurci pod Madžari ''le'' sto let, takih proslav
ne bi bilo. Je razlika, biti pod madžarsko upravo več sto let
(cca. 1000) ali ''le'' sto let. Sicer govornik v naslednjem
stavku napako popravi: ''A mogočna arhitektura nas tudi
opominja na slovenski dolg do Prekmurja in njegovih ljudi,
ki so stoletja živeli v okviru Ogrske.'' V nadaljevanju se
dotakne 140. obletnice prvega slovenskega tabora: ''Na še
posebej veličastni proslavi smo obujali spomine na prvi
slovenski tabor, ko so se tudi prekmurski Slovenci aktivno
vključili v vseslovenski kulturni in politični razvoj.'' Dejstva
so drugačna. Čeprav so se Prekmurci imeli za Slovence
(Slave), večinsko niso ravno vedeli, za kaj gre. Bila je
peščica prekmurske katoliške inteligence, ne pa aktiven

(politični) razvoj. Do leta 1919 Slovenci onstran Mure
skorajda niso slišali za Prekmurje (izjema so Štajerci), o
čemer lepo pričajo spominski zapiski Ivana Jeriča ter redki
zapisi o Prekmurju v osrednjeslovenskih časopisih ob
prelomu 19. v 20. stoletje. Redki zapisi o t. i. starodavni
Panoniji in prizadevanja Božidarja Raiča niso ravno
prispevali k védenju, da se naprej od Štajerske nahaja še
ena pokrajina, ki je večinsko naseljena s Slovenci. O
zaslužnih za zasedbo Prekmurja pravi: ''Dovoljenje
mirovne konference 12. avgusta 1919 za zasedbo
Prekmurja in določila Trianonske mirovne pogodbe so velik
zgodovinski poseg v tisočletno zgodovino Ogrske. So tudi
potrditev znamenitih Wilsonovih načel in narodnega
principa, do katerega so imeli pravico tako Madžari kot
Slovenci. V tem smislu moramo ocenjevati tudi akcijo
generala Rudolfa Maistra in njegovih prostovoljcev.'' Precej
posplošena teza, če vemo, da so za zasedbo v največji
meri zaslužni predvsem posamezniki iz vrst prekmurske
katoliške inteligence.
Da govor v nadaljevanju zaide v politične vode, na tem
mestu nima smisla izpostavljati, se pa kaže še vedno
prisoten predsodek, ki ga ima Slovenija do Prekmurja kot
regije: infrastrukturna nerazvitost, in to v 21. stoletju: ''V
obdobju 2004-2008 so bila uspešno črpana evropska
strukturna in kohezijska sredstva. Skupaj smo za ta del
Slovenije pridobili skoraj 200 mio evrov teh sredstev. Bila
so namenjena predvsem izgradnji turistične infrastrukture,
ohranjanju kulturne dediščine, zaposlitvenim programom
ter investicijam v tehnološko opremo in modernizacijo
postopkov obdelave kmetijskih izdelkov. S temi sredstvi je
bilo v Pomurju zgrajenih oziroma prenovljenih 50 km cest,
6000 prebivalcev bo priključenih na urejen kanalizacijski
sistem.'' Veliko pred letom 2004 so lokalne oblasti in
organizacije črpale evropska sredstva, še bolj čudno pa se
sliši zadnji del stavka o kanalizaciji: kot da so se do sedaj
Prekmurci umivali v škafih …
Če v spletne brskalnike osrednjih slovenskih medijev
(izpostavimo štiri osrednje: RTV SLO, POP TV, DELO,
DNEVNIK) vtipkamo besede Prekmurje, Prekmurci,
prekmurski-a-o … , je nabor video prispevkov in člankov
precejšen. Vsebine se tičejo dnevne politike, športa,
ekologije, zabavne (glasbene) industrije in obskurnih
zanimivosti. Pri slednjem prednjačita komercialni televiziji
A- KANAL in POP TV, ki med zanimivostmi v zadnjih dveh
letih izpostavljata prispevke tipa: S traktorjem na morje, Bik
na prostosti, Štorklji ostali brez gnezda, Piramida v
29
Prekmurju, Tekmovanje oračev v Prekmurju. Nacionalna
televizija na svojem multimedijskem portalu, ob splošnih
novicah javnega značaja, daje več poudarka turističnih
30
predstavitvam slovenskih regij, tudi Prekmurja. Se pa
ravno pri zgodovinskih podatkih pojavljajo nedoslednosti
ali napake, ne le v primeru srednjeveške in novoveške
zgodovine, ampak tudi, ko gre za povojno zgodovino. Tak
primer je navedba o soboški sinagogi v Nedeljskem
dnevniku, kjer v članku o Judih v Lendavi med drugim piše:
V Prekmurju se je sinagoga ohranila še v Murski Soboti, v
kateri je prav tako muzej, pred nekaj leti pa so jo na novo
odprli v nekdanji tobačni tovarni. Slednjo uporabljajo člani
slovenske judovske skupnosti, v kateri je približno sto ljudi.
Kot je znano, je bila soboška sinagoga porušena leta
1954.

29

http://24ur.com/bin/search_result.php?query=prekmurje&site=1&se
cid=8&sort=date (17.11. 2008).
30
Prekmurje se v svoji podobi pokaže (Podobe Slovenije, 1.
oktober
2008):
http://www.rtvslo.si/tureavanture/modload.php?&c_mod=rnews&op
=sections&func=read&c_menu=2&c_id=2095&tokens=prekmurje;
Grad: Med legendo in resničnostjo (Podobe Slovenije, 7. julij 2008):
http://www.rtvslo.si/tureavanture/modload.php?&c_mod=rnews&op
=sections&func=read&c_menu=2&c_id=1951&tokens=prekmurje;
Prekmurje – novoodkriti raj za kolesarje (Podobe Slovenije, 4.
september
2006):
http://www.rtvslo.si/tureavanture/modload.php?&c_mod=rnews&op
=sections&func=read&c_menu=2&c_id=750&tokens=prekmurje.

25

http://www.rtvslo.si/modload.php?c_id=156235&c_menu=1&c_mod
=rnews&func=read&op=sections.
26

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=200711
0805264016.
27
Prav tam.
28

http://www.kpv.gov.si/fileadmin/kpv.gov.si/pageuploads/datoteke_di
namika/200808/drugo/16avg08_govor_pv_zdruzitev_prekmurcev.pdf
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PRIMER DOBRE PRAKSE - HIŠA GYÖRGYA DOBRONOKIJA
pom. akad. doc. dr. Attila Kovács, Inštitut za narodnostna vprašanja Lendava
Nagyszombat (sedanja Trnava na Slovaškem), ki je postal
kraj njegovega nadaljnjega življenja. Na začetku je bil
rektor kolegija, madžarski pridigar in spovednik. Ker sta bili
zgradbi kolegija in cerkve v zelo slabem stanju, je kot
rektor sklenil pogodbo z mecenom, palatinom Miklósem
Esterházyjem o izgradnji Cerkve svetega Janeza Krstnika
in pripadajočega kolegija. Pri gradnji cerkve in kolegija je
vodil vsa organizacijska dela: podpisoval je pogodbe,
zagotavljal sredstva ter posredno s tem tudi strokovnjake,
hkrati pa skrbel za redno delovanje kolegija. Poleg vseh
teh dejavnostih je tudi pridigal, maševal in spovedoval. Kot
najbližji sodelavec Pétera Pázmánya, vodilne osebnosti pri
madžarski rekatolizaciji, je leta 1635 aktivno sodeloval pri
ustanovitvi univerze v Nagyszombatu. O pomenu
ustanovitve univerze priča dejstvo, da v tistem obdobju na
Ogrskem še ni bilo nobene univerze, zato je bila
ustanovitev tovrstne institucije nujno potrebna. Materialna
sredstva za kritje stroškov ustanovitve univerze je
Pázmány zagotovil iz lastnega premoženja, ga na podlagi
ustanovne listine izročil Dobronokiju, ki je nato opravil levji
delež pripravljalnih del. Prvi rektor univerze, ki je v
Nagyszombatu delovala do leta 1777, je postal György
Dobronoki. Po letu dni rektorskega staža so ga te funkcije
razrešili, da bi lahko vse svoje moči usmeril na gradnjo
zgoraj omenjene cerkve svetega Janeza Krstnika. Tako je
sodeloval pri nastajanju prve srednjeevropske baročne
cerkve, ne le z vodenjem monumentalne gradnje, ampak
tudi z izdelavo slikarskega programa te imenitne cerkve.
Od leta 1637 do 1639 je bil samostanski predstojnik v
Sopronu, kjer je v zelo težkih okoliščinah ustanovil jezuitski
samostan in kolegij. Nato je vse do leta 1644 opravljal
funkcijo rektorja kolegija v Homonni (Humenne). Med
letoma 1644 in 1646 je, čeprav že hudo bolan, ponovno
prevzel vodenje univerze v Nagyszombatu. György
Dobronoki je umrl 27. marca 1649 v Nagyszombatu, edina
njegova zapuščina p je bil brevir. Vse življenje je
požrtvovalno služil jezuitskemu redu, študentom in
vernikom, pri tem pa skromno ostajal v ozadju. Vrsta šol, ki
jih je ustanovil, priča o njegovem velikem delu, ki ga je v
prvi polovici 17. stoletja opravil za evropsko kulturo in
izobraževanje.
Samo razstavo lahko razdelimo na dva dela: na zgodovino
naselja in na etnografsko zbirko. Večji del razstave zajema
material, ki predstavlja zgodovino naselja od prve omembe
do konca 20. stoletja. Prvi pisni viri o Dobrovniku izvirajo iz
leta 1322 (po drugih virih iz leta 1324). V kasnejših
dokumentih ga imenujejo Dobronok, Dobrolnok in
Dobrunak. Od leta 1389 do konca fevdalizma je omenjan
kot trg, torej je bilo naselje večje in pomembnejše od
okoliških vasi. Njegovi zemljiški gospodje so - vse do
izumrtja družine leta 1644 - bili dolnjelendavski Bánffyji.
Turki so po zavzetju Szigetvára leta 1566, predvsem pa
Kanizse (Nagykanizsa) leta 1600, s svojimi vpadi ogrožali
tudi Dobrovnik. Po izumrtju družine Bánffy je trg za krajši
čas prešel v posest Nádasdyjev, od konca 17. stoletja pa v
last družine Esterházy, ki je bila hkrati tudi zaščitnik
cerkve. Dobrovnik kot center župnije je že leta 1334 imel
svojo cerkev. K fari je spadalo 10 filial, in sicer: Bödeháza,
Gáborjánháza, Jósec, Genterovci, Kamovci, Radmožanci,
Szijártóháza, Szombatfa in Žitkovci. V številnih popisih iz
18. stoletja omenjajo obrtne panoge, ki so jih opravljali v
naselju in izmed katerih je bilo najpomembnejše
lončarstvo. Medtem ko je leta 1703 živelo v Dobrovniku 6
obrtnikov, jih je leta 1750 bilo že 44 (41 lončarjev). Izmed
82 evidentiranih obrtnikov leta 1773 se jih je 72 ukvarjalo z
obdelavo gline. V sklopu etnografske zbirke je posebej
predstavljena zgodovina lončarstva v Dobrovniku skupaj z

Hiša Györgya Dobronokija, oz. razstava, ki domuje v
zgradbi ob glavni cesti v Dobrovniku, nedaleč od cerkve v
smeri Murske Sobote, je lep primer prenosa znanja v
prakso na »mikro-nivoju«. Pot od ideje do uresničitve Hiše
Györgya Dobronokija, oz. razstave v njej je trajala natanko
štiri leta, od 2002 do 2006.
Po lokalnih volitvah jeseni leta 2002 je na novo izvoljena
Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine
Dobrovnik sprejela sklep o ureditvi domoznanskoetnografske zbirke v naselju Dobrovnik. Leto dni kasneje
so že sprejeli sklep o nakupu zgradbe ob glavni cesti,
naslednje leto, torej leta 2004, pa so nakup tudi realizirali.
Sama hiša, ki jo je dala postaviti družina Žitek ob prelomu
19. in 20. stoletja, in je imela nato več lastnikov, je vse do
leta 1945 služila kot gostilna, nato pa kot stanovanjski
objekt. Marca leta 2005 so začeli z obnovitvenimi deli, ki
so trajala vse do septembra leta 2006.
Vzporedno z obnovitvenimi deli je potekalo znanstvenoraziskovalno delo, katerega cilj je bilo postaviti materialne
temelje za zbirko in ureditev same razstave. Tako se je
leta 2004 začelo zavestno etnografsko zbirateljsko delo. K
temu so svetniki madžarske samouprave povabili
sodelavce in študente Katedre za etnografijo Univerze v
Szegedu, strokovnjake Muzeja Móra Ferenc v Szegedu in
strokovnjake Muzeja Kanizsai Dorottya v Mohácsu. Ob
prvem poletnem taboru so se svetniki Madžarske
samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik,
skupaj s strokovnjaki, dogovorili tudi o vsebinski zasnovi
domoznansko-etnografske zbirke. V času triletnega dela
so ti strokovnjaki, skupaj s krajevno mladino, uspeli zbrati
bogato zbirko predmetov iz vsakdanjega življenja ljudi,
številne dokumente in arhivske fotografije. Pomembni
nalogi, ki sta trajali vse do odprtja zbirke, sta bili
konzerviranje in evidentiranje eksponatov. To delo pa se je
v glavnem opravljalo v okviru poletnega etnografskega
tabora, ko so se strokovnjakom iz Madžarske pridružili
mladi iz Dobrovnika. Avgusta in septembra leta 2006 so
nato strokovnjaki z Madžarske s kolegi iz Slovenije (Inštitut
za narodnostna vprašanja in Zavod za kulturo madžarske
narodnosti) postavili razstavo v prostorih hiše. Slavnostni
trenutek je napočil 17. septembra 2006, ko so pred velikim
številom domačih in tujih gostov odprli Hišo Györgya
Dobronokija z domoznansko-etnografsko zbirko.
Kompleks, v sklopu katerega je poleg zgodovine naselja
Dobrovnik predstavljena tudi etnografska zbirka, je dobila
ime po enem najvidnejših predstavnikov jezuitska gibanja
v prvi polovici 17. stoletja na Ogrskem. György Dobronoki
se je rodil 2. marca 1588 v Dobrovniku – od tod tudi
priimek: Dobronoki v slovenščini pomeni dobrovniški. O
njegovih otroških in mladostniških letih ter o družini je malo
znanega. Študiral je tudi v Zagrebu, kjer je bil leta 1607
prisoten na otvoritvi jezuitskega kolegija. Tri leta kasneje,
pri 22 letih, je vstopil v jezuitski red v brünnskem noviciatu
(današnje Brno na Češkem). Po dveletnih duhovnih
pripravah je opravil prvo zaprisego, nato pa nadaljeval
študij na graški univerzi, smer filozofija. Po končanem
študiju je nekaj časa poučeval na homonnskem kolegiju
(današnji Humenné na Slovaškem), nato pa je od leta
1619 v Gradcu na univerzi predaval filozofijo ter hkrati
nadaljeval s študijem teologije. Po treh letih je 1622 prejel
doktorski naziv. Po opravljenem doktoratu je nekaj časa še
deloval v Gradcu, nato na Dunaju, leta 1627 pa je že delal
v Győru kot madžarski pridigar in najverjetnejet sodeloval
tudi pri ustanovitvi tamkajšnjega jezuitskega kolegija. Iz
Győra se je preselil v Zagreb, kjer je v letih med 1628 in
1630 bil rektor zagrebškega kolegija. Po dveh letih v
Zagrebu se je György Dobronoki preselil v mesto
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ustanovljena po koncu druge svetovne vojne, ni obetala
prebivalstvu veliko dobrega, saj so uvedli obvezno oddajo
pridelka in živine ter sistem bonov. Zaradi brezizhodnosti si
je veliko mladih poiskalo rešitev v ilegalnem odseljevanju.
Kasneje so večje možnosti zaposlovanja doma in v tujini
ter izboljšanje položaja kmetijstva v veliki meri prispevali k
dvigu življenjske ravni prebivalstva. Družbene (državne) in
zasebne investicije v razvoj v šestdesetih letih po vojni so
dale Dobrovniku novo podobo. Izgrajeno je bilo električno,
vodovodno in telefonsko omrežje, leta 1962 je bila predana
svojemu namenu nova šola, za blažitev stanovanjske
stiske pa so bili postavljeni 3 stanovanjski bloki. Leta 1970
so ulice naselja asfaltirali in začeli graditi kulturni dom
(odprli so ga leta 1983), regulirali so tudi strugo vaškega
potoka. V primerjavi s tem pa so se na gospodarskem
področju začeli pojavljati negativni procesi, kajti mala
podjetja, ki so jih po drugi svetovni vojni nacionalizirali
(opekarna, žaga in mlin) so zapirala svoja vrata, enaka
usoda je doletela tudi piščančjo farmo in tovarno nogavic
TIO. Demografski podatki kažejo na staranje prebivalstva.
Medtem ko je bilo v naselju v začetku 20. stoletja, leta
1910, evidentiranih 1.478 prebivalcev, je imel kraj sto let
kasneje, leta 2002, le še 948 prebivalcev.
Zgoraj opisan kratek pregled zgodovine naselja je s
pomočjo različnega materiala (arhivski viri, zemljevidi,
pisma, knjige, fotografije, razni predmeti itd.) predstavljeno
v največjem prostoru hiše.
Poleg zgodovinskega dela je predstavljen še del
etnografskega gradiva, ki so ga zbrali v poletnih
raziskovalnih taborih. Za to so namenili tri manjše prostore,
v katerih so uredili kuhinjo in spalnico, v zadnjem prostoru
pa je posebej predstavljena zbirka lončenih izdelkov.

bogato zbirko lončarskih izdelkov. V drugi polovici 19.
stoletja so imeli v Dobrovniku 3 trgovine z mešanim
blagom ter veliko število obrtnikov: 38 lončarjev, 3 kovače,
2 mizarja, 1 sodarja, 1 mesarja, 1 mlinarja, 1 krojača in 1
čevljarja. V okviru reorganizacije uprave, ki je sledila
uvedbi dualizma leta 1867, je bil Dobrovnik razvrščen v
dolnjelendavski okraj. Leta 1887 je postal sedež
okrožnega notariata, pod katerega so spadale vasi:
Bödeháza, Gáborjánháza, Genterovci, Jósecz, Kamovci,
Kobilje, Radmožanci in Žitkovci. V desetletjih dualizma je
imel kraj samostojno orožniško postajo, poštni in okrožni
zdravniški urad, leta 1892 pa je bilo ustanovljeno gasilsko
društvo. Na predvečer prve svetovne vojne (leta 1912) je
imelo naselje 3 trgovine z mešanim blagom, 1 železnino,
več čevljarjev, mizarjev, kolarjev in lončarjev ter enega
brivca. V Dobrovniku je leta 1911 začela obratovati
opekarna. Po prvi svetovni vojni je naselje pripadlo novo
nastali Kraljevini SHS, oz. Jugoslaviji. Zaradi trianonske
meje se je upravna, cerkvena in gospodarska vloga
Dobrovnika zmanjšala, saj so nekatera naselja iz območja
Dobrovnika ostala na drugi strani meje. V obdobju med
dvema svetovnima vojnama je gosta naseljenost, težak
gospodarski položaj zaradi svetovne gospodarske krize in
ukrepi diskriminatorske jugoslovanske agrarne reforme, ki
so izključili madžarsko prebivalstvo iz delitve agrarne
zemlje, povzročili veliko izseljevanje. Kljub negativnim
demografskim trendom so že leta 1922 ustanovili žago,
leta 1930 je pošta dobila telefon, v sredini tridesetih let pa
je začel obratovati parni mlin. Med drugo svetovno vojno,
od aprila 1941 do aprila 1945, je bil Dobrovnik ponovno
pod madžarsko oblastjo. Prebivalstvo vasi je v vojni veliko
pretrpelo, poleg človeških žrtev sta fronta, ki je šla skozi
naselje in rekvizicija močno prizadeli tukajšnje
prebivalstvo. V začetku tudi Titova Jugoslavija, ki je bila

NEKAJ DEJSTEV O NAMIZNEM TENISU V MURSKI SOBOTI MED OBEMA
VOJNAMA
pom. akad. dr. Jože Nemec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

nam je pokazal v sorazmerno veliki jedilnici pri Kardoševih.
Igrali smo na večji raztegljivi mizi. Vsi smo bili navdušeni.
Moja starša sta kmalu izpolnila bratove in moje želje in sta
priskrbela vso opremo in dala na voljo mizo, ki je bila sicer
ožja kot predpisana, saj je bila namesto širine 152 cm
široka le okoli 120 cm. Dolžina mize je v glavnem
odgovarjala predpisani dolžini. Tu se je zbirala vsa
»boljša« soboška mladina, zlasti Kardoševi, Jonašova,
Tibor Škerlak in tudi drugi, ki so kasneje postali uspešni
tekmovalci. Kmalu smo prerasli improvizirano mizo in oče
je pri našem mizarju naročil mizo predpisanih razsežnosti.
Mizo so pobarvali tako, kakor so zahtevala pravila.
Sočasno so dobili pravilne mize tudi v družini vinskih
trgovcev Nadai in pri odvetniku dr Vályju.
Leta 1926 sta se brata Ludvik in Janez Nemec udeležila
namiznoteniškega turnirja v Körmendu in v igri dvojic
osvojila drugo mesto, v igri posameznikov pa 4. in 5.
mesto. Tam sta tudi spoznala in prevzela penholder držo
loparja, ki jo je uvedel svetovni prvak Mecholovitz. Soboški
namizni tenis se je tako intenzivno razvijal, da so lahko
okoli leta 1928 povabili na obisk svetovnega prvaka
Viktorja Barno, ki je imel z domačimi igralci vrsto
propagandnih nastopov.
Leta 1929 so v Zagrebu ustanovili Medklubski odbor za
namizni teni, ki se je kasneje preoblikoval v
Namiznoteniško zvezo Jugoslavije. Nova namiznoteniška
zveza je po velikih uspehih soboških igralcev zaupala Muri
iz Murske Sobote, da je priredila prvo uradno prvenstvo

Raziskave o življenju v Murski Soboti med obema
svetovnima vojnama se v glavnem ne ukvarjajo s športnim
življenjem mesta. Običajno srečamo tekste o športnem
življenju le v publikacijah, ki izidejo ob obletnicah kakšnega
kluba. Pa vendar je treba reči, da je imelo mesto, ob okoli
3000 prebivalcih, zavidljivo športni infrastrukturo. Mesto se
je lahko med obema vojnama pohvalilo z nogometnim
stadionom, ki je imel veliko pokrito leseno tribuno, plavalni
bazen, teniško igrišče, sokolski dom.
Ob tem je potrebno poudariti, da je bilo tudi športno
življenje intenzivno. O tem priča dejstvo, da so bile članice
Mure državne prvakinje v hazeni – športu predhodniku
današnjega rokometa. Posebno mesto v športu Murske
sobote pa je imel namizni tenis. V tem športu se po 1.
svetovni vojni imeli vidno vlogo madžarski športniki. Tako
je madžar Viktor Barna osvojil 40 medalj na svetovnih
prvenstvih. Zato ni čudno, da se je ta šport uveljavil v tistih
centrih tedanje države, ki so bili blizu madžarske meje.
Tako srečamo prve igralce im klube v tem športa v
Somboru, Čakovcu in Murski Soboti.
Začetke namiznega tenisa v Murski Soboti je v svojih
spominih Janez Nemec opisal tako. Mnogi Sobočani so
takrat študirali na univerzah in drugih šolah na
Madžarskem. Med njimi je bil tudi Koloman Györi, ki je bil
na univerzi v Budimpešti. Znal je v glavnem le madžarsko.
Čeprav je bolehal na jetiki je bil dober in simpatičen
športnik. On je prinesel leta 1924 iz Budimpešte vso
potrebno oprem za namizni tenis, takrat še ping-pong. Igro
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Jugoslavije. Na tem prvenstvu so se prvič sestali vsi
najboljši jugoslovanski namiznoteniški igralci. Prvenstvo je
potekalo v znaku dvoboja Sombor -–Murska Sobota. Po
moštvenem turnirju je slabo kazalo za Sobočane, saj so
Somborčani (Heksner, Maksimović, Steiner in Mayer) kot
ekipa gladko odpravili Soboto (Nemec J. in L., Kardoš) s
5:0 in postali moštveni prvaki. Sobočani niso dolgo čakali
na svoj uspeh, saj je pri posameznikih J. Nemec po vrsti
izločil Heksnerja, Konca iz Subotice, Maksimovića in
končno še Mayerja in se prvi vpisal v seznam naših
državnih prvakov. Tudi v ostalih disciplinah so bili
Sobočani boljši, saj sta pri moških dvojicah zmagala brata
Nemca, pri mešanih dvojicah pa Jonaš – Nemec J.,
žensko prvenstvo pa je osvojila Legensteinova iz Čakovca
(rodom tudi iz Murske Sobote) pred Sobočanko Gabi
Kardoš.
Sobočani so svoj primat še obdržali. Leta 1931 so v vrsti
disciplinah na prvenstvu Slovenije osvajali lovorike (v igri
posameznikov J. Nemec, v parih brata Nemca, v mešanih
dvojicah Jonaš – J. Nemec, pri ženskah: Gabi Kardoš).
Tudi na ostalih turnirjih, zlasti v Grazu in Zagrebu so
Sobočani pobirali lovorike.
Pripomniti je še potrebno, da je verjetno bil Janez Nemec
prvi prekmurski športnik, ki je nastopal na kakšnem
svetovnem prvenstvu. Tako je na svetovnem prvenstvu v
Pragi sodeloval v igri posameznikov, kjer je v tretjem kolu
izgubil dvoboj z romunskim tekmovalcem Madjarogloujem.
Njegov brat Ludvik je dve leti zatem tekmoval na
svetovnem prvenstvu v avstrijskem Badnu.
V kasnejšem obdobju pa so nastali še drugi centri v državi,
pa tudi soboški igralci so prestopili v druge klube, tako da
Mura ni več igrala take vloge v namiznem tenisu.

Slika 3. Ludvik Nemec, Janez Nemec

Slika 1. Svetovno prvenstvo v Badnu, tretji z desne Ludvik
Nemec

Slika 4 Svetovno prvenstvo v Pragi, drugi z leve sedi
Janez Nemec

Slika 2: Ludvik Nemec, Jonaš, Janez Nemec
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PREKMURCI IN NJIHOV VPLIV NA RAZVOJ NAMIZNEGA TENISA
Prvi začetki igranja »pingponga«
pom. akad. dr. Miran Kondrič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Nemec odšla na počitnice v madžarski Körmend in se
udeleževala vadbe v tamkajšnjem domačem klubu. V teh
počitnicah sta oba izjemno napredovala in se ob koncu
tudi udeležila svojega prvega namiznoteniškega turnirja,
kjer sta v paru osvojila prvo mesto – po tem, ko sta se
madžarska nasprotnika v finalu med sabo skregala. Janez
je, po vzoru takratnega svetovnega prvaka Madžara
Zoltana Mechlovitsa, prevzel penholder držo in bil odličen
tako v obrambi kot tudi v napadalnih udarcih; bil pa je tudi
vsestranski športnik, saj je bil poleg namiznega tenisa
uspešen še v atletiki, nogometu, plavanju in tenisu. Bil pa
je tudi eden najboljših slovenskih šahistov. Tudi Ludvik se
je odločil za penholder držo, saj je bila le-ta zaradi velikosti
loparjev tudi najprimernejša.

Murska Sobota z okolico v obdobju od 1924 do 1945
Namizni tenis ima v Pomurju bogato zgodovino in tradicijo
tako na tekmovalnem kot tudi na rekreativnem področju.
Različni viri, ki jih je moč najti na področju bivše države
Jugoslavije (Uzorinac, 1973; 50 let namiznega tenisa v
Sloveniji; 10 let NTK »Sobota«; Kondrič, 1984; Navotnik,
2005) omenjajo Mursko Soboto kot najverjetnejši kraj
začetka igranja namiznega tenisa na področju bivše
Jugoslavije. V prvih 20-tih letih prejšnjega stoletja je bil
namizni tenis (takrat so ga imenovali »pingpong« zaradi
značilnega zvoka pri odboju žogice od loparja in mize) zelo
priljubljena igra v sosednjih državah. Glede na to, da se je
igra zelo hitro širila na področju Avstro-Ogrske monarhije,
je bilo logično, da so naši študenti, ki so študirali v
Budimpešti in na Dunaju, igro kaj hitro prenesli tudi k nam.
Tako je prvi zapis o namiznem tenisu namenjen študentu
medicine Kolomanu Györyu, ki je iz Budimpešte prinesel
prve loparje in žogico že leta 1924, ko je prišel domov na
počitnice. Kaj hitro je okrog sebe zbral nadobudne mlade
Sobočane in pri bratih Nemec se je začela pisati
zgodovina namiznega tenisa v Prekmurju. Med prvimi
začetniki sta bili poleg Györya in bratov Nemec še igralki
Janoševa in Kardoševa. Kmalu pa so mladi, ki so se zbirali
predvsem na dvorišču hiše bratov Nemec, organizirali in
ustanovili športni klub »Mura«, v okviru katerega je
delovala pingpong sekcija. Tako »pingponga« niso začeli
prvi igrati Ljubljančani leta 1926, temveč so v Murski
Soboti že leta 1924 več ali manj organizirano igrali
pingpong, ki je počasi prehajal, po organizacijski obliki in
tudi po znanju igralcev, v namizni tenis. Pingpong so začeli
igrati z lesenimi loparji, največkrat kot družabno igro v
hišah in na dvoriščih, najpogosteje pri Nemčevih, pri
Emeriku Valyiju, pri bratih Nadi ter tudi drugje. V športnem
klubu Mura se je v namiznoteniški sekciji najbolje izkazal
pionir namiznoteniške igre v Murski Soboti – dr. Janez
Nemec, ki je kasneje postal tudi državni prvak in
reprezentant takratne ekipe Jugoslavije, ravno tako pa tudi
njegov brat Ludvik.

Slika 2: Skupina namiznoteniških navdušencev - članov
SK Mura (skrajno levo je Janez Nemec, skrajno desno pa
Ludvik Nemec).
Že od leta 1926 so igrali v Murski Soboti dober tekmovalni
namizni tenis – predvsem po zaslugi bratov Nemec.
Murska Sobota se je od tega leta večkrat srečevala v
moštvenih dvobojih z igralci Čakovca, Radkersburga,
Ptuja, Varaždina in tudi Lendave; pa tudi obiskov na
sosednjem Madžarskem je bilo kar nekaj.
Načrtno in predvsem organizirano delo pa se je v Murski
Soboti pričelo konec leta 1927 in v začetku leta 1928. Leta
1928 se je ekipa v sestavi brata Nemec, Nadai in Valyi
odpravila na svojo prvo uradno tekmo v Čakovec (dvoboj
med dvema najmočnejšima središčema namiznega tenisa
v zahodnem delu Jugoslavije: Čakovcem in Mursko
Soboto). Čeprav se je namizni tenis začel igrati v Čakovcu
približno istočasno kot v Murski Soboti, pa so Čakovčani
predvsem po zaslugi lastnika kavarne Legensteina, kjer se
je dvoboj tudi odvijal, veljali »na papirju« za favorite.
Soboški igralci se s tem seveda niso strinjali in so
tamkajšnjim igralcem in gledalcem pokazali, da so »za
mizo« oni najboljši. Brata Nemec sta tako premagala vse
štiri Čakovčane, deveto točko pa je priboril Ernest Nadai.
Prva uradna tekma se je tako končala z rezultatom 9:7 za
igralce Murske Sobote. Namiznoteniška zveza Slovenije
pa je izbrala to tekmo tudi kot uradni začetek namiznega
tenisa v Sloveniji. Ta zmaga je bila za tiste čase zelo
pomembna, saj sta Janez in Ludvik Nemec premagala
Legensteina, igralca Čakovca in takratnega reprezentanta
ter prvaka Zagreba. Le-ta je leto zatem nastopil v

Janez in Ludvik Nemec sta predstavljala gonilno silo v
razvoju namiznega tenisa v Prekmurju. Prav pri njih so si
tudi omislili prvo improvizirano »domačo« mizo. Namizni
tenis pa se ni igral samo doma pri Nemčevih, ampak tudi
pri Valyjevih in Nadaijevih. Čeprav so v tem času bili
namiznoteniški rekviziti zelo dragi – za eno žogico si takrat
dobil kar 16 žemljic – sta imela brata Nemec srečo, saj je
bil njun oče trgovec in jima žogic zato ni bilo treba
kupovati. Po pričanju Janeza Nemca so bili prvi udarci v
Murski Soboti po prihodu Kolomana Györiya na počitnice,
izvedeni prav pri njih doma na kuhinjski mizi in šele v
začetku leta 1926 je domači mizar naredil čisto »ta prave«
mize, ki so ustrezale tedanjim pravilom. In ker je igra
postajala vse bolj in bolj zanimiva, so si mizo kaj hitro
omislili tudi pri Valyjevih in Nadaijevih. Leta 1926 sta brata
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tekmovalcev iz Maribora in Ljubljane, ki so se pojavili prvič,
so vsa boljša mesta zasedli tekmovalci iz Murske Sobote.
V začetku leta 1931 so se soboški igralci že srečali z
novim rodom ljubljanskih igralcev na prvem uradnem
prvenstvu Slovenije (takrat Dravske banovine) v Ljubljani,
ki ga je organizirala Ilirija. S težavo je Mura ugnala
Ljubljančane, med katerimi so se pojavili zelo dobri igralci.
Igralci iz Murske Sobote so v moški konkurenci sicer
dosegli popoln uspeh tako med posamezniki, dvojicami in
moštveno, vendar sta izstopala le Janez in Ludvik Nemec,
ostali ljubljanski igralci pa so bili že boljši od igralcev iz
Murske Sobote. Uspešne so bile tudi ženske, saj je
zmagala Kardoševa pred Dečmanovo, Jonaševo in
Geržiničevo, v mešanih parih pa Jonaševa skupaj z
Janezom Nemcem. V tem obdobju sta zlasti brata Nemec
večkrat nastopala na raznih turnirjih v Badnu, Gradcu in na
Dunaju, Ljubljana pa je začela dobivati vse večjo vlogo v
takratnem jugoslovanskem namiznem tenisu, pozneje je
prevzela celo vodilno vlogo. Nekateri soboški igralci so se
priključili ljubljanskim klubom. Igralci iz Murske Sobote pa
so igrali tudi v državni reprezentanci na svetovnih
prvenstvih.

reprezentanci Jugoslavije na svetovnem prvenstvu v
Budimpešti.
Zmaga je soboške igralce spodbudila, da so začeli zelo
resno trenirati. Trening takrat sicer ni bil posebno
sistematičen ter se ne bi mogel primerjati z današnjim,
vendar pa so bili nekateri igralci zelo vztrajni in so trenirali
tudi po pet in več ur na dan, čeprav niso imeli dvorane.
Soboški namizni tenis v tistem času ni bil popularen samo
v domačem okolju, ampak se je o kvaliteti in razširjenosti
le-tega začelo govoriti tudi onstran meja. Zato ni čudno, da
je prišel na obisk v Mursko Soboto celo Viktor Barna,
večkratni svetovni prvak. Ta je imel z domačimi igralci
nekaj propagandnih nastopov. Prav rezultati teh
propagandnih nastopov so pokazali, da soboški namizni
tenis ni veliko zaostajal za takratno svetovno elito.
Jugoslovani so nastopili prvič na svetovnem prvenstvu leta
1929 v Stockholmu. Istega leta pa je bilo izvedeno tudi
prvo državno prvenstvo, ki ga je osvojil 17-letni Janez
Nemec iz Murske Sobote.
Od 27. do 29. septembra 1929 je bil prvi večji in
kakovostnejši namiznoteniški turnir v Jugoslaviji (prireditelj
pa je bilo Zagrebško športno društvo), kjer so se igralci
Murske Sobote prvič resneje spopadli z igralci vzhodnega
dela Jugoslavije. Sobočani so dosegli nekaj lepih uspehov.
Žal sta se brata Nemec srečala že v osmini finala in se
odločila, da tekme ne bosta odigrala, ampak gre naprej
zmagovalec medsebojnega žreba, ki ga je dobil Janez.
Janez je bil na koncu drugi (predvsem zaradi poškodbe) za
Klanberjem, v paru pa sta bila z bratom Ludvikom tretja.
Svoj poraz v finalu pa je Janez pripisal predvsem
neizkušenosti in »neumni poškodbi«, saj je prvi niz gladko
dobil, nato pa zaradi nategnjene mišice naslednja dva
izgubil. Vsak tako velik uspeh je kljub temu prispeval k še
večji volji in zavzetosti mladih igralcev do dela in treningov.
Po tem turnirju so v Zagrebu ustanovili Medklubski odbor
za namizni tenis. Soboška MURA je bila med ustanovitelji
tega odbora in je imela v njem tudi svojega predstavnika.
Ta odbor je kasneje prerasel v Namiznoteniško zvezo
Jugoslavije.
Ker so igralci iz Murske Sobote v tem času dosegali tako
lepe uspehe, je bilo Murski Soboti dodeljeno prvo uradno
državno prvenstvo. 24. in 25. maja 1930 so v Sokolskem
domu v Murski Soboti nastopili vsi najboljši igralci
takratnega jugoslovanskega namiznega tenisa. Posebej
pomembno je bilo, da so se prvič pomerili igralci bivše
Somborske zveze z ostalimi igralci takratne Jugoslavije.
Prvič so nastopile tudi igralke. Tekmovanje je potekalo od
prvega do zadnjega dne v znamenju boja med igralci
Murske Sobote in Sombora. Pri Somboru so takrat igrali
Maksimovič, Mayer, Steiner in Hexner, ki so bili dolga leta
steber jugoslovanskega namiznega tenisa. Sobočani so
dosegli izreden uspeh, saj je Janez Nemec zmagal med
posamezniki, skupaj z bratom Ludvikom v parih, za
nameček pa še z igralko Jonaševo v mešanih parih. V
moštvenem tekmovanju so bili igralci iz Murske Sobote
drugi za ekipo iz Sombora (Sombor : Mura = 5:0). Tudi
ženske so nastopale zelo dobro, saj je bila Kardoševa
druga za Legensteinovo iz Čakovca, ki pa je bila rojena v
Murski Soboti. V dvojicah sta prav tako zmagali igralki
Mure - Cimpermanova in Kardoševa.
Igrali so v glavnem na prostem, celo pozimi so se na
prostem pripravljali za turnirje. Brata Nemec sta pritegnila
tudi druge igralce, ki pa so precej zaostajali za njima.
Smisel za pingpong so pokazali še E. Nadai, E. Kardoš, K.
Horvat, T. Škerlek, B. Stankovič najbolj pa sta se izkazala
Horvat in Kardoš. Poleg članov so intenzivno vadile tudi
članice, predvsem Kardoševa, Cimpermanova in
Jonaševa.
Kmalu zatem so v Murski Soboti priredili prvenstvo
Slovenije, na katerem sta Janez in Ludvik Nemec požela
največ uspehov med posamezniki in v parih. Kljub nastopu

Slika 3: Marica Cimperman (roj. 1918) – bila je ena izmed
najbolj vsestranskih jugoslovanskih športnic. Državna
prvakinja v namiznem tenisu v igri dvojic skupaj z E. Jonaš
v sezoni 1929/1930 in državna prvakinja med
posameznicami v sezoni 1931/32 kakor tudi v igri mešanih
dvojic skupaj z J. Nemcem.
Zvezni kapetan Tibor Heves je za šesto svetovno
prvenstvo, od 25. do 30. januarja 1932 v Pragi, postavil v
reprezentanco tudi Janeza Nemca. V ekipnem delu
tekmovanja je v dvorani Narodnega doma na Smichove
jugoslovanska reprezentanca v sestavi S. Maksimović,
Hexner, Weiller in Nemec zabeležila le dve zmagi in
sedem porazov. Na tekmovanju je pred več kot 3000
gledalci nastopilo deset reprezentanc, ki so igrali na petih
mizah; jugoslovanska reprezentanca pa je osvojila osmo
mesto.
V konkurenci posameznikov je Janez Nemec odlično začel
s tekmovanjem. V prvem kolu je premagal Donahala z
rezultatom 3:0 in nato v drugem z istim rezultatom še
Dušeka. V tretjem kolu je bil zanj premočan Madjaroglou,
ki ga je premagal z 1:3 (Madjarogloua je kasneje izločil iz
tekmovanja večkratni svetovni prvak Szabados).
Tudi sedmega svetovnega prvenstva, ki se je pričelo 31.
januarja 1933 v Badnu, se je udeležil predstavnik iz
Prekmurja. V ekipo Jugoslavije je bil tokrat uvrščen Ludvik
Nemec, Janezov starejši brat. V tekmi proti Češkoslovaški
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Hermes. Ta ekipa, sestavljena iz soboških igralcev (Janez
Nemec, Ludvik Nemec in Horvat), je bila leta 1934 druga v
moštvenem tekmovanju na državnem prvenstvu.
V letih do leta 1941 v Murski Soboti še srečamo
posamezne igralce, ki so nastopali, vendar manj uspešno
in manj organizirano. V času II. svetovne vojne večjih
aktivnosti v tej športni panogi ni bilo.
Po letu 1945 je namizni tenis spet oživel, vendar
neorganizirano in brez večjih tekmovanj. Leta 1945 je bilo
v Sokolskem domu v Murski Soboti organizirano prvo
prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu.

(2:5) je Nemec izgubil proti Kolarju in Blechu. Na tem
mestu pa velja omeniti še veliko zmago Ludvikovega
soigralca S. Maksimovića, ki je v tekmi proti Madžarski
premagal
svetovnega
prvaka
Viktorja
Barno.
Jugoslovanska reprezentanca se je na tem prvenstvu
odrezala veliko bolje in osvojila solidno 6. mesto med
enajstimi reprezentancami; razmerje med zmagami in
porazi pa je bilo 36:36.
Na tem prvenstvu pa sta v igri posameznic nastopili tudi
Marica Cimperman, članica »Mure«, in Paula Dečman iz
ljubljanske »Ilirije«. Marico je že v prvem kolu premagala
Madžarka Racz s 3:0 (15, 13, 13). No s tem nastopov
Marice še ni bilo konec. Čeprav so fantje iz jugoslovanske
reprezentance odbili nastop z dekleti v igri mešanih parov,
sta si Marica in Paula poiskali partnerja v reprezentanci
Francije oziroma Avstrije. Žal sta Marica in Francoz Bolelli
že v prvem kolu naletela na kasnejša svetovna prvaka
Mednyanszky, Kelen in izgubila 0:3 (-19, -7, -5). Vsekakor
pa je nastop proti Mariji Mednyanszky, najuspešnejši
zbirateljici naslova svetovne prvakinje vseh časov, pomenil
za Marico izjemno doživetje.
Žal se tega prvenstva ni udeležil Janez Nemec, čeprav bi
si ga po svojih igrah prav gotovo zaslužil. Janez Nemec je
namreč tega leta, po prvenstvu Dravske banovine, s komaj
dvajsetimi leti prevzel naloge zveznega kapetana. To je bil
tudi razlog, zakaj ga ni bilo v reprezentanci Jugoslavije na
svetovnem prvenstvu v Badnu. Sam sebe namreč ni mogel
določiti v reprezentanco, zato pa sta »barve Prekmurja«
zastopala njegov starejši brat Lajoš (tipični obrambni
igralec z rezanimi žogicami) in 25-letna Marica
Cimperman.
Marica Cimperman je bila ena najbolj vsestranskih športnic
in za nekatere tudi najboljša športnica tistega obdobja.
Trikratna državna prvakinja in državna reprezentantka v
namiznem tenisu je bila tudi odlična plavalka in prvakinja
Jugoslavije v atletiki v nekaj disciplinah. Še posebej pa se
je odlikovala v hazeni (predhodnici današnjega rokometa)
– vratarka »Concordije« in reprezentance je leta 1934
postala tudi svetovna prvakinja v tej igri.
V letu 1933 je bilo izvedeno še eno svetovno prvenstvo v
Parizu (5. do 10.12.1933), ki je štelo za sezono 1933-34.
Na to svetovno prvenstvo pa ni odpotovala najboljša
postava. V dnevniku Jutro je bil pred nastopom
jugoslovanske reprezentance objavljen naslednji tekst:
»Naša table-tennis reprezentanca je odpotovala v Francijo
okrnjena in nekompletna. Slovenci so zahtevali izločilne
turnirje v Ljubljani, Zagrebu in Somboru, pa nič od tega.
Ponovila se je napaka iz Badna – na svetovno prvenstvo
so odšli tisti, ki so si lahko sami plačali pot (Bora Stanković
in Nikica Maksimović) na račun boljših Slovencev. Odstop
zveznega kapetana Janeza Nemca je sledil zagotovo tudi
zaradi takšnega dela Jugoslovenskog TT saveza, ki mu
veliko ljudi očita veliko nedoslednosti v njihovem delu«.
Po odhodu bratov Nemec k ljubljanskim klubom je
dejavnost v Muri oslabela in bila obnovljena šele nekaj let
pred vojno. Janez Nemec je z aktivnim igranjem kmalu
prenehal, brat Ludvik pa je igral kasneje za ljubljanski klub

Slika 4: Prvo namiznoteniško prvenstvo »Prekmurja« je
bilo 17. in 18. novembra 1945 v Sokolskem domu v Murski
Soboti.
Od leta 1945 naprej se je namizni tenis igral na gimnaziji v
Murski Soboti.
LITERATURA:
1. Kondrič, M. (1984). Nekateri dejavniki, ki so pomembni
za prenehanje tekmovalne aktivnosti namiznoteniških
igralcev. (diplomsko delo). Radenci: Univerza Edvarda
Kardelja v Ljubljani, Fakulteta za telesno kulturo.
2. Navotnik, V. (2005). Pregled razvoja namiznega tenisa v
Pomurju. (diplomsko delo). Ljubljana: UL, Fakulteta za
šport.
3. Uzorinac, Z. (1973). Od Londona 1926 do Sarajeva
1973. Zagreb:NIŠP Vjesnik.
4. 10 let NTK »Sobota« (1970). Murska Sobota: ZGP
Pomurski tisk.
5. 50 let namiznega tenisa v Sloveniji (1978).
Ljubljana:Namiznoteniška zveza Slovenije
6. 50 godina Stolnoteniskog saveza Jugoslavije (1978).
Zagreb:Grafički zavod Hrvatske

POPIS OBRTI V OBČINI BELTINCI LETA 1959
pom. akad. dr. Ivan Rihtarič, Ljudska univerza Gornja Radgona
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
objavila. Namen tega sestavka je prikazati stanje obrti v
tedanji občini Beltinci, torej ob koncu leta 1959.

V občini sta bila družbeni in zasebni sektor, ki sta bi dokaj
neenakomerno razvita.
A) Družbeni sektor je imel naslednje gospodarske stroke:
• obrtno predelovaje kovin,
• stavbne obrti,
• obrtno predelovanje lesa,
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• obrtno predelovanje tekstilnega blaga,
• živilske obrti in
• druge obrti.
V stroki » obrtno predelovanje kovin » je bilo le Strojno
ključavničarstvo Beltinci, ki je zaposlovalo mojstra in 2
pomočnika ter imelo v uku 3 vajence (po enega v 1., 2. in
3. letniku). V stroki »stavbne obrti« sta bili dve obrtni
podjetji iz Beltinec: Graditelj in Pečarstvo. Prvo je imelo
zaposlenega mojstra in 8 pomočnikov, nekvalificiranega
delavca ter 2 administrativni osebi (moški in ženska) ter 4
vajence v 1. letniku. Pečarstvo pa je imelo le pomočnika,
priučenega in 2 nekvalificirana delavca
V obrtnem predelovanju lesa sta bili podjetji »Jelka« s 13
zaposlenimi mojster, 8 pomočnikov, priučeni in 3
nekvalificirani delavci) v »Sodarstvu« pa je bilo zaposlenih
10 oseb (2 mojstra, 3 pomočniki, priučeni in 4
nekvalificirani delavci).
V stroki »obrtno predelovanje tekstilnega blaga« je bilo
»Strojno pletiljstvo«, ki je zaposlovalo 12 žensk
(mojstrico, 6 pomočnic, priučeno ter 4 nekvalificirane) in
imelo v uku 12 vajenk (7 v prvem in 5 v drugem letniku). V
»živilski obrti« je bil »Valjčni mlin« z 5 zaposlenimi
(mojster,2 pomočnika,priučeni in nekvalificirani delavec)
ter vajencem v 1. letniku.
Med »drugimi obrti« je bila »Žaga«, ki je imela zaposlenih
8 moških (2 pomočnika in 2 priučena ter 4 nekvalificirane
delavce) in žensko v administraciji.
V družbenem sektorju je bilo torej skupaj 8 obrtnih enot (
vse so imele sedež v Beltincih), ki so zaposlovale 6
mojstrov in mojstrico, 26 pomočnikov in 6 pomočnic, 6
priučenih in priučeno delavko, 15 nekvalificiranih in 4
nekvalificirane
delavke,
administrativnega
in
2
administrativni delavki, oziroma skupaj zaposlenih 68 oseb
(54 moških in 14 žensk). V uku je bilo skupaj 22 oseb (7
žensk in 3 moški v prvem ter 5 žensk in 6 moških v
drugem letniku).

V Beltincih je deloval Ivan Marič, v Dokležovju pa
Albert Budja, oba brez pomočnikov in vajencev.
•
ključavničarstvo:
V Beltincih je imel obrtno dejavnost Franc Lebar, v
Črenšovcih pa Franc Novak, tudi oba brez
pomočnikov in vajencev.
•
kleparstvo:
V Trnju je bila obrtna dejavnost, ki jo je vodil mojster
Štefan Jantelj, brez pomočnikov in vajencev,
Stavbne obrti so imele le dejavnost zidarstvo in tesarstvo.
Pregled po dejavnostih nam pokaže naslednjo sliko:
•
zidarstvo:
Zidarstvo sta izvajala 2 mojstra: Franc Fras iz
Bratonec, ki je poleg sebe imel zaposlenih še 5
pomočnikov,vajenca iz 1. ter 3 iz 2. letnika, ter
mojster Jože Jerebic iz Odranec, ki je imel ob sebi
še zaposlenih tudi 5 pomočnikov, ter 5 vajencev,2 iz.
prvega ter 3 iz drugega letnika.
•
tesarstvo:
To dejavnost je izvajal mojster Jožef Baligač iz
Beltincev, ki je zaposloval ob sebi še 5 pomočnikov,
a bil brez vajancev.
Obrtno predelovanje lesa je imelo naslednje 4
dejavnosti: kolarstvo, sodarstvo, lesno strugarstvo in
mizarstvo.
Pregled po dejavnostih nam pokaže naslednje stanje:
•
kolarstvo:
V občini je bilo 5 kolarjev in sicer: Franc Balažic
(Melinci), Andrej Holcman (Ižakovci), Mihael Horvat
(Gančani), Jožef Jerebic (Melinci) in Štefan Žalik
(Lipovci);le mojster Holcman je imel še vajenca v 2.
letniku.
•
sodarstvo:
6 sodarjev je bilo v beltinski občini : Štefan Cigan
(Gančani), Anton Hodnik (Črenšovci), Anton Kuzma
(Gančani), Jožef Kuzma (Gančani), Jože Maučec
(Gančani) in Štefan Maučec (Gančani). Pomočnika
in vajenca (1. letnik) je imel le mojster Anton Kuzma.
•
lesno strugarstvo:
V Beltincih je imel to dejavnost mojster Janez
Baligač, a brez pomočnikov in vajencev.
•
mizarstvo:
Delovalo je kar 13 obrtnih enot, s 13 mojstri: Franc
Červek (Beltinci), Mihael Gruškovnjak (Beltinci),
Anton Horvat (Žiški), Martin Horvat (Trnje), Jožef
Horvat (Melinci), Jožef Horvat (Lipa), Ivan Knaus
(Odranci), Avgust Petek (Lipa), Štefan Perdigal
(Dokležovje), Štefan Petek (Lipa), Jože Radošič
(Bratonci), Ivan Šernek (Črenšovci) in Avgust Štaus
(Beltinci). Po 2 pomočnika sta imela le mojstra
Gruškovnjak in Štaus, 7 vajencev iz 2. letnika pa
mojstri: Červek (2) ter Anton Horvat, Jože Horvat
(Lipa), Avgust Petek (Lipa), Štefan Petek (Lipa) in
Ivan Šernek, vsi po enega vajenca.
Obrtno predelovanje tekstilnega blaga je imelo
naslednje 3 dejavnosti: vrvarstvo, moško in žensko
krojaštvo.
Pregled po dejavnosti je naslednji:
•
vrvarstvo:
Martin Bakan iz Gančan je bil edini mojster te
dejavnosti v beltinški občini, a brez pomočnikov in
vajencev.
•
moško krojaštvo:
Kar 14 mojstrov te dejavnosti je bilo: Kerel Brumec
(Dokležovje), Miha Brumec (Dokležovje 70), Jožef
Kranjec (Ižakovci), Stanko Kustec (Dolnja Bistrica),
Blaž Lutar (Beltinci), Jožef Maroša (Lipa), Rudolf
Prša (Ižakovci), Viljem Poglič (Črenšovci), Ciril
Kocbek (Žiški), Franc Recek (Odranci), Lovrenc
Sobočan (Beltinci), Alojz Škerget (Lipovci), Ivan
Žižek (Bratonci) in Jožef Žalik (Gančani).
•
žensko krojaštvo:

B) Zasebni sektor je imel naslednjih 8 gospodarskih strok
•
obrtno predelovanje kovin,
•
stavbne obrti,
•
obrtno predelovanje lesa,
•
obrtno predelovanje tekstilnega blaga,
•
predelovanje usnja,
•
živilske obrti,
•
osebne storitve in
•
druge obrti.
Obrtno predelovanje kovin je imelo naslednjih 6
dejavnosti: kovaštvo, podkovsko kovaštvo, strojno
ključavničarstvo, urarstvo, ključavničarstvo in kleparstvo.
Pregled posameznih dejavnosti nam pokaže naslednje
stanje:
•
kovaštvo:
Kovaštvo je imelo naslednjih 12 mojstrov: Koloman
Časar (Odranci), Štefan Horvat (Odranci), Ladislav
Jalšovec (Dokležovje), Štefan Jakob (Lipovci),Franc
Kostrica (Melinci), Štefan Kustec (Črenšovci), Štefan
Maroša (Gančani), Avgust Slavic (Beltinci), Martin
Škraban (Dokležovje), Štefan Tkalec (Lipa), Štefan
Tivadar (Gančani) in Ivan Vučko (Srednja Bistrica
72).Le mojstra Jalšovec in Slavic sta imela
zaposlena še po enega pomočnika. Vajencev je bilo
skupaj 5 ( 2 pri Slavicu, po eden pa pri Maroši,
Škrabanu in Tkalcu).
•
podkovsko kovaštvo:
Edini podkovski kovač v občini je bil Albert Glavač iz
Gornje Bistrice, ki pa ni imel nobenega pomočnika in
ne tudi vajenca.
•
strojno ključavničarstvo:
V Beltincih je deloval Andrej Novak, tudi brez
pomočnikov in vajencev.
•
urarstvo:
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Tudi to dejavnost sta izvajala le dva mojstra, brez
pomočnikov in vajencev: Franc Bernjak (Ižakovci) in
Karel Smodiš (Ižakovci).
•
izdelovanje krmil :
Štefan Zadravec iz Lipe je sam kot priučeni delavec
izvajal to dejavnosat, brez pomočnikov in vajencev.
Osebne storitve so imele le moško in žensko frizerstvo.
•
moško in žensko frizerstvo:
Jože Novak iz Beltinec je bil samostojen mojster,
imel pa je še dve vajenki v 1. in 2. letniku.
Druge obrti so imele naslednje 4 dejavnosti:
dimnikarstvo,žaganje drv, mlatilničarstvo in avtotaksi.
•
dimnikarstvo:
Mojster Otokar Erjavec (Beltinci) je imel zaposlena še dva
pomočnika in vajenci v 1. letniku;
•
žaganje drv:
Nosilca obrti sta bila Štefan Prša iz Ižakovec in Janez
Vereš iz Beltinec, oba kot priučena delavca.
•
mlatilničarstvo:
V občini jih je bilo kar 26, vsi kot priučeni delavci, brez
pomočnikov in vajencev. Nosilci obrti so bili: Janez Bico
(Beltinci), Štefan Baligač (Lipovci), Pavel Forjan (Bratonci),
Štefan Ferenčak (Lipa), Ivan Forjan (Lipovci), Andrej
Gergorec (Ižakovci), Martin Gostan (Odranci), Martin
Horvat (Odranci), Franc Kolar (Beltinci), Jožef Lukač
(Dokležovje), Štefan Lukač (Lipovci), Jožef Lukač
(Dokležovje), Ivan Pintarič (Melinci), Ivan Pozderec
(Melinci), Geza Rituper (Beltinci), Štefan Škalič (Lipa), Ivan
Sobočan (Lipa), Štefan Sobočan (Lipa), Štefan Šeruga
(Beltinci), Štefan Šukler (Gančani), Jože Tratnjak
(Gančani), Martin Vučko (Dolnja Bistrica), Peter Vučko
(Ižakovci), Štefan Vereš (Bratonci), Ivan Žižek (Gančani) in
Evgen Žižek (Gančani).
•
avtotaksiji: Štefan Hujs iz Beltinec je kot pomočnik
opravljal to dejavnost.

Samo Antonija Košar iz Beltinec je bila mojstrica v
tej dejavnosti, a brez pomočnic in vajenk.
Predelovanje usnja je imela le to dejavnost. V dejavnosti
je bilo naslednjih 6 mojstrov: Jožef Balažic (Dolnja
Bistrica), Ivan Duh (Lipa), Franc Horvat (Črenšovci), Jože
Košar (Beltinci), Vince nerad (Črenšovci) in Alojz Šipoš
(Beltinci). Le Horvat je imel pomočnika in vajenca v 2.
letniku, Šipoš pa nekvalificiranega delavca.
Živilske obrti so imele kar 7 dejavnosti in sicer: pekarstvo,
slaščičarstvo,mlinarstvo,luščenje prosa in izdelovanje
ajdove kaše, Žganjekuha za druge, izdelovanje jedilnega
olja ter izdelovanje krmil.
Po posameznih dejavnostih so bili naslednji mojstri :
•
pekarstvo:
V Beltincih je bil mojster Franc Dečko, ki je imel še
pomočnika in vajenca v 1.letniku, v Črenšovcih pa
Karel Vavpotič, ki pa ni imel ne pomočnika in
vajenca.
•
slaščičarstvo:
V občini je bil le slaščičar Ajzula Zečirovič, a brez
pomočnika in vajenca.
•
mlinarstvo:
Kar 15 mlinarskih enot je bilo, 13 je bilo mlinarskih
mojstrov, 2 pa kot pomočnika: Jože Balažic
(Odranci) in Andrej Bernjak (Melinci). Mojstri so bili:
Matija Bernjak (Ižakovci), Martin Graj (Gornja
Bistrica), Ignac Parša (Črenšovci), Ivan Hozjan
(Trnje), Anton Ifko (Gornja Bistrica), Marko Kreslin
(Gornja Bistrica), Štefan Kreslin (dolnja Bistrica),
Martin Kolenko (Gornja Bistrica), Franc Lopert
(Dokležovje), Jožef Majzl (Beltinci), Jožef Prša
(Ižakovci), Anton Pozderec (Beltinci) in Štefan Vučko
(Gornja Bistrica). Pomočnike so imeli prvi trije (po 1)
ter Majzl kar 3. Nekvalificirane delavce so imeli trije
mojstri (prva dva po enega in Vučko tudi enega).
Zanimivo je, da v tej dejavnosti ni bilo nobenega
vajenca.
•
lušćenje prosa in izdelovanje ajdove kaše:
Le 4 mojstri te dejavnosti so bili: Štefan Horvat
(Beltinci), Karel Horvat (Odranci), Ivan Kavaš
(Odranci) in Ivan Kavaš (Odranci). Vsi so bili
samostojni obrtniki, brez pomočnikov in vajencev.
•
žganjekuha za druge :
Samo 2 mojstra sta sama opravljala to obrt: Štefan
Horvat (Beltinci) in Ivan Tkalec (Lipa).
•
izdelovanje jedilnega olja :

Zaključna analiza podatkov v zasebnem sektorju nam
pokaže, da je v 127 enotah bilo zaposlenih 87 mojstrov,
(86 moških in 1 ženska), 33 pomočnikov, 37 priučenih in 4
nekvalificirani delavci, oz. skupaj 161 oseb (160 moških in
1 ženska). V uku je bilo 34 vajencev (32 moških in 2
ženski: skupaj 11 v prvem in 23 v drugem 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)

NEKOČ SE BODO VENDARLE MORALE SESUTI OKOSTENELE PREGRADE
MED LJUDSTVI
Spominski zbornik ob 70-letnici rojstva Draga Graha
pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

V začetku letošnjega leta je izšla znanstvena monografija z
naslovom Nekoč se bodo vendarle morale sesuti
okostenele pregrade med ljudstvi (ur. Vesna Kondrič
Horvat) in sicer kot prva publikacija v zbirki Slovenske
germanistične študije/Slowenische germanistische Studien
na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in
skandinavistiko
v
Ljubljani.
Posvečena
je
sedemdesetletnici rojstva dr. Draga Graha.
Drago Grah se je rodil 12.2.1937 pri Juriju v Prekmurju,
diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1963) iz
angleškega in nemškega jezika s književnostma in tukaj
tudi doktoriral z disertacijo Čas kot oblikovalna prvina v
Döblinovem romanu Berlin Alexanderplatz. (Die Zeit als

Formelement in Döblins Roman Berlin Alexanderplatz
/1977). V letih 1964-1966 je bil novinar pri Pomurskem
vestniku v Murski Soboti, potem v Ljubljani na Filozofski
fakulteti lektor za nemški jezik, od 1968 asistent, ob svoji
smrti pa docent za novejšo nemško književnost. Bil je tudi
pisatelj in prevajalec iz nemščine, angleščine in
madžarščine, predvsem pa predani medkulturni posrednik.
Dr. Drago Grah je veliko prej kot je beseda medkulturnost
postala modna – že davnega leta 1963 – v svojem
potopisu Pot in stranpoti vizionarsko z gotovostjo izrazil to,
kar postaja danes stvarnost: »NEKOČ SE BODO
VENDARLE
MORALE
SESUTI
OKOSTENELE
PREGRADE MED LJUDSTVI«. Toda kruta usoda mu ni
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slikovito in slutenj polno videnje. Muzikalne prvine prihajajo
močno do izraza.
Drago Grah se je kot prevajalec zavedal izjemne
kompleksnosti nemščine kot tujega jezika in se
raziskovalno posvečal tudi temu področju. Prispevek
izr.prof. dr.Teodorja Petriča z naslovom »Zur Komplexität
von
Phrasemen
im
Fremdsprachenerwerb«
(O
kompleksnosti frazemov pri usvajanju tujega jezika) se
osredotoča na kompleksnost frazemov pri usvajanju tujega
jezika. V skupini slovenskih študentk in študentov
nemščine kot tujega jezika je bilo preizkušeno, kako
vplivata zapletenost in stopnja leksikalizacije izbranih
nemških frazemov na proces usvajanja tujega jezika.
Preizkusne osebe so pod časovnim pritiskom imele nalogo
uvrščati besedne zveze med frazeme ali nefrazeme.
Računalniški program je jezikovne dražljaje prikazoval v
naključnem vrstnem redu in beležil odzivne čase
preizkusnih oseb. V eksperimentu sta bili preizkušeni dve
domnevi: (I) ali frazemi zaradi semantične reinterpretacije
in večje kognitivne zapletenosti zahtevajo več časa za
kognitivno obdelavo kot ustrezni nefrazemi; (II) ali stopnja
seznanjenosti s frazemom bistveno vpliva na čas
kognitivne obdelave.
Draga Graha je preveval izjemen socilani in
družbenokritični duh. Prav na tega se navezuje prof.dr.
Neva Šlibar, ki v svojem prispevku »Alma M. Karlins
Erzählen
als
Überlebensstrategie
und
Idetitätskonstruktion« (Pripovedovanje Alme Karlin kot
strategija za preživetje in konstrukcijo identitete) izhaja iz
besedil o mukah preživetja za časa Tretjega Rajha in
Druge svetovne vojne. Popotnica in pisateljica Alma M.
Karlin je veliko pisala tudi v času od 1940 do 1945:
izhajajoč iz pravkar objavljenih avtobiografskih spisov, ki
obsegajo tako opis njenega pripora 1941, njen beg v
Nemčijo in Avstrijo pred gestapom in celjskimi sovražniki in
nato njeno potovanje k partizanom, na osvobojeno
ozemlje, da bi preko njega dospela do Angležev, proučuje
prispevek njena fikcionalna dela, njene črtice in kratke
zgodbe, ki jih je imenovala „partizanske“, ter njene pesmi,
ki so datirana v ta čas in tematizirajo okupacijo ter vojno.
Problematična literarna vrednost teh del, ki so pisana
pogosto shematično, po konvencionalnih vzorcih in
izražajo ne le spregled literarnega razvoja s strani avtorice,
njeno nezavedanje dejstva, da se pogosto poslužuje
ideološko obremenjenega jezika, pogojuje iskanje
odgovorov na eno izmed zagonetk ustvarjanja Alme Karlin.
Teza, da gre pri Almi M. Karlin za nenavadno tesno
prepletanje življenja, to je do telesnosti privedenega
doživljanja, in pisanja, bi lahko razložila dejstvo, da leži
kvaliteta opusa Alme Karlin prav v avtobiografskih spisih.
Osebne izkušnje oz. bolje rečeno kar trpljenje, ne dajejo
pisateljici le snovi za pisanje, temveč ji zagotavljajo
avtoriteto, zagotavljajo njihovo „resnico“; pisanje pa jih
permanentno osmišlja, ker jih uokvirja v pripovedne
vzorce. V tesni medsebojni nerazdružljivosti doživljanja in
pisanja pripoved postane strategija za preživetje v svetu, ki
se ji celo doma vedno bolj odtujuje. Kar se ponavadi
dogaja v vsakem človeku preko notranje konstrukcije
identitete nezaznano, se nam pri Almi M. Karlin odstre,
predvsem v njenih avtobiografskih spisih. Razumljiv
postane njen poudarjeno teleološki način živeti in pisati:
poklicano se čuti, da kot priča hudih časov, kot pisateljica
in kot verno bitje v teozofskem smislu posreduje svoje s
trpljenjem priborjeno znanje vsem tistim, ki iščejo pot iz
življenjske teme. Prav tujost njenih zaznav, pogledov,
razmišljanj in predsodkov pa nam omogoča drugačen
pogled na preteklost in nas spodbuja k preverjanju naših
lastnih poti.
V drugem delu monografije so predstavljeni spomini na
Draga Graha kot germanista, prevajalca, medkulturnega
posrednika in prijatelja. Käthe Grah, ki ni bila le njegova
življenjska sopotnica, ampak sta skupaj ogromno tudi

namenila, da bi to doživel, ampak nam ga iztrgala mnogo
prezgodaj, komaj triinštiridesetletnega 13.11.1980.
Kljub zgodnji smrti je ta izjemno delaven znanstvenik,
prevajalec iz nemščine (in v nemščino), angleščine in
madžarščine ter obetaven prozaist zapustil neverjetno
obsežno bibliografijo, ki jo je skrbno zbral Franc Kuzmič,
objavljena pa je na začetku publikacije. V tem uvodnem
delu je prof. dr. Anton Janko najprej orisal pot Draga
Graha kot germanista. Za tem je monografija razdeljena na
dva dela. Prvi – Znanstvene razprave – je posvečen
novostim na področjih, na katerih je deloval Drago Grah in
prinaša pomembna nova spoznanja, relevantna tako za
slovenski kot tudi za mednarodni prostor. V drugem delu –
Spomini – je zbranih nekaj spominskih drobcev, saj je
veliko takih, ki se Graha ne spominjajo samo kot kolege,
učitelja ali kot mostu med kulturami, marveč kot prisrčnega
prijatelja, ki je bil vedno pripravljen pomagati.
V prvem delu prvi prispevek »Patriot humane kulture.
Univerzalni regionalizem v literarnih delih Draga Graha –
Karija Goričanca« obravnava literarno ustvarjanje Draga
Graha. Prof.dr. Vesna Kondrič Horvat se v njem ukvarja z
Grahom kot pisateljem in njegova dela opisuje z vidika
novih dognanj germanistike kot kulturologije. Drago Grah
je potoval po različnih deželah, po različnih pokrajinah, po
različnih kontinentih duše in bil na vseh področjih svojega
delovanja (germanist, pisatelj, prevajalec), kakor tudi v
privatnem življenju – resnični ambasador medkulturnosti.
Pozornost je namenjena Dragu Grahu kot ustvarjalcu
lastnih kulturnih pokrajin, v katerih se pripovedovalec
izkaže kot vedoželjen, na domače kraje navezan
svetovljan, ki ubeseduje svoje poglede na svet, razkriva
skrivne kotičke človekove psihe in jih paradigmatično
prikaže na majhnem koščku rodne pokrajine.
Prispevek prof.dr. Antona Janka »Anastasius Grün als
Übersetzer von Volksliedern« (Anastasius Grün kot
prevajalec ljudskih pesmi) se navezuje na drugo področje
Draga Graha in sicer prevajanje, ukvarja pa se s prav tako
medkulturno dejavnim Anastasiusom Grünom. Pomemben
dosežek Anastasiusa Grüna so prevodi ljudske poezije.
Leta 1850 je izdal ljudske pesmi svoje rojstne dežele
Kranjske, s katerimi se je ukvarjal že dlje časa, v knjigi
Volkslieder aus Krain (Ljudske pesmi s Kranjske). Njegova
teoretično-kritična razmišljanja ob tem projektu temeljijo na
Herderjevih in Goethejevih pogledih na ljudsko pesništvo,
za praktično izvedbo pa ima veliko zaslug prevodna
dejavnost Therese Albertine von Jakob. Grün si je
prizadeval, da bi pripravil popolne prevode, natančno je
preštudiral vire, se kolikor se je le dalo seznanil z izvornim
jezikom balad in se posvetoval s kompetentnimi
poznavalci. Pomembna znanstvena ugotovitev je, da
predstavljajo Volkslieder aus Krain vrhunec njegovih
prizadevanj, da bi slovensko ljudsko pesem predstavil
veliki evropski literarni publiki.
Članek »Motivik der Kindheit in Rilkes Gedichten«
(Motivika otroštva v Rilkejevih pesmih) zaslužnega
profesorja dr. Mirka Križmana se ukvarja z drugim
segmentom nemške književnosti, s katerim se je v svojih
znanstvenih razpravah ukvarjal tudi Drago Grah in sicer s
književnostjo 20. stoletja, osredotoča pa se na nov vidik
pesmi o otroštvu R. M. Rilkeja. Prof. Križman opisuje
paradoks, da Rilkejevo otroštvo ni bilo tako srečno, kot bi
lahko sklepali iz njegovih pesmi o otroštvu. V nasprotju s
tistim, kar je sam na različnih mestih povedal o svojem
življenju, je v pesmih otroštvo za pesnika tisti čas, ko je
bila duša še v polnem stiku s svetom in vesoljem, izraženo
zlasti v treh pesmih, ki jih kratko obravnava ta prispevek
(dve imata naslov Otroštvo in ena nosi naslov Iz nekega
otroštva). Iz prve pesmi zveni spomin na dogajanje v
prirodi, v drugi pesmi je izražen spomin na domačo sobo in
mater ter njeno igranje klavirja, iz tretje pesmi pa veje
tesnoben čas v šoli in nato sprostitev v prirodi. Realni svet,
zunanje ter notranje videnje, čustva in misli prehajajo v
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nastopal na literarnih prireditvah, pozneje sta sodelovala
poklicno pri ČZGP, Grah pri Vestniku, Ternar kot urednik
pri Pomurski založbi, na Graha pa ga veže tudi obilica
osebnih spominov. Knjigo, v kateri si prispevki (razen v
prvem delu s predstavitvijo Graha kot germanista, njegove
bibliografije in Graha kot pisatelja) sledijo po abecednem
redu avtorjev in avtoric, zaključuje akademik, prof. dr.
Anton Vratuša, ki je v svojem nečaku že zgodaj odkril
talente. Opisuje srečanja z Dragom Grahom, slovenskim
pisateljem, prevajalcem in univerzitetnim profesorjem,
germanistom ter ga spremlja na njegovi plodni življenjski
poti od otroških in dijaških let, ko je objavil svojo prvo
leposlovno črtico do dobe njegove vsestranske umetniške,
znanstvene in splošne kulturne ustvarjalne dejavnosti.

prevajala, se spominja prevajanja knjige Zakladi Slovenije,
v kateri ga je prvič spoznala tudi kot izvrstnega prevajalca
poezije v nemščino. Publicist Heinz Klunker obuja spomine
na svoje spoznavanje Jugoslavije in predvsem
jugoslovanskega gledališča preko prijatelja Draga Graha.
Anica Kondrič se ga spominja kot družinskega prijatelja, a
tudi pisatelja, s katerim sta diskutirala o njegovi noveli
Konec pravljice, ki jo je leta 1968 predstavljala v svoji
seminarski nalogi pri študiju slovenščine. Prof. Dr. Klaus
Schumann, germanist z leipziške univerze, opisuje svoje
spomine na znanstvenika in predvsem razumevajočega
človeka. Žarko Petan se Draga Graha spominja kot
nekoga, ki ni le prevajal njegovih del v nemščino, ampak je
deloval celo kot nekakšen menedžer, saj je prevode
posredoval nemškim časnikom. Jože Ternar je skupaj z
Grahom v petdesetih sodeloval v gimnazijskem glasilu in
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pri Cu zlitinah pa še manjša. TWSME dosežemo s
»treningom«.
4) Superelastičnost (SE): Reverzibilna transformacija
avstenit ↔ martenzit, ki je sprememba napetostnega
stanja pri konstantnih temperaturah nad Af , in je povezana
z reverzibilno deformacijo do 18%. Pri temperaturah nad
t.i. temperaturo Md (Md > Af) se spominske zlitine
obnašajo kakor večina drugih kovinskih zlitin.
Enosmerni oblikovni spomin je mogoče izkoristiti predvsem
v primerih, ko je potrebna enkratna, neponovljiva
sprememba oblike konstrukcijskega elementa. Dvosmerni
oblikovni spomin je predvsem zanimiv v primerih kot so
senzorji in aktuatorji, saj omogočajo kombiniranje funkcije
senzorja in aktuatorja v enem samem konstrukcijskem
elementu.

POVZETEK
V prispevku so predstavljene zlitine z oblikovnim
spominom in pojavi, ki so povezani z njihovimi lastnostmi:
psevdoelastičnost, enosmerni oblikovni spomin, dvosmerni
oblikovni spomin in superelastičnost. V zaključku je
predstavljena uporaba zlitin z oblikovnim spominom za
različne medicinske aplikacije.
Ključne besede: zlitine z oblikovnim spominom,
biomedicinska aplikacija, lastnosti, biokompatibilnost
1 UVOD
Za zlitine z oblikovnim spominom (SMA) je značilna
kristalografsko reverzibilna martenzitna (brezdifuzijska)
fazna
transformacija,
ki
omogoča
edinstveno,
nekonvencionalno povezanost napetosti, deformacije in
temperature. Nizko-temperaturno in visokotemperaturno
fazo imenujemo, podobno kot pri jeklih, martenzit in
avstenit. Temperaturi začetka in konca transformacije sta
pri segrevanju As (austenite start) in Af (austenite finish),
pri ohlajanju pa Ms (martensite start) in Mf (martensite
finish). Temperaturno pogojena transformacija lahko
povzroči nenavadno veliko deformacijo; če deformacijo
ovira zunanja obremenitev, pri tem močno naraste tudi
napetost (sposobnost opravljanja mehanskega dela). Pri
temperaturah nad Af lahko sprožimo reverzibilno
martenzitno transformacijo s povečanjem napetosti. V tem
primeru je možen nenavadno velik raztezek ob zelo
majhnem dodatnem prirastku napetosti. Pri ponovnem
zmanjšanju
napetosti
potečeta
transformacija
in
sprememba oblike v obratni smeri. V zvezi z naštetimi
lastnostmi ločimo naslednje pojave:
1) Psevdoplastičnost: Navidezno plastična deformacija v
martenzitnem stanju brez drsenja dislokacij je reverzibilna,
če ni večja od 5 do 10 %.
2) Enosmerni oblikovni spomin (SME): Če material v
martenzitnem stanju psevdoplastično deformiramo, nato
pa segrejemo v avstenitno področje, se materialu povrne
prvotna oblika.
3) Dvosmerni oblikovni spomin (TWSME): Material ima v
martenzitnem stanju eno obliko, v avstenitnem stanju pa
drugo, pri čemer spremeni obliko iz ene v drugo vsakič, ko
poteče reverzibilna martenzitna transformacija v eno ali
drugo smer. Dvosmerna reverzibilna deformacija je
bistveno manjša kot enosmerna, le do 4% pri Ni-Ti zlitinah,

2 PREDSTAVITEV ZLITIN
Med najbolj uporabnimi zlitinami z oblikovnim spominom
so Ni-Ti in Cu-Al-Ni. Največ podatkov in znanja je
dosegljivih o termodinamiki in kristalografiji zlitin Ni-Ti. Te
zlitine danes predelujejo v folije, žice, vlakna, cevi, majhne
delce, porozne bloke in drugo. Vendar pa imajo za mnoge
aplikacije prenizke temperature transformacij (med - 200°C
in 120°C). V takšnih primerih so izredno zanimive
spominske zlitine na osnovi bakra, ki imajo lahko
temperaturo Af nad 200°C. Razen tega se odlikujejo tudi z
bistveno nižjo ceno in lažjo dosegljivostjo kovin za izdelavo
zlitin. Zlitine Cu-Al-Ni so med vsemi visokotemperaturnimi
spominskimi zlitinami najodpornejše proti degradaciji
spominskih lastnosti. S primernim treningom lahko (tako
kot pri Ni-Ti) dosežemo dvosmerni oblikovni spomin.
Slabost je predvsem manjša reverzibilna deformacija pri
polikristalnih materialih, do ∼ 4 % pri enosmernem
oblikovnem spominu in največ do 1,5 % pri dvosmernem
oblikovnem spominu. Če ima material ustrezno teksturo
(določena prevladujoča kristalografska orientacija kristalnih
zrn), je mogoče doseči do 6 % reverzibilne deformacije pri
enosmernem spominskem efektu. Optimalne spominske
lastnosti imajo zlitine Cu-Al-Ni z okrog 14 m.% Al, zlitine
Ni-Ti pa pri sestavi okrog 50 at.% Ni in 50 at.% Ti. Tako pri
bakrovih kakor pri Ni-Ti zlitinah so temperature
martenzitne transformacije močno odvisne od kemijske
sestave – z natančno izbrano kemijsko sestavo je mogoče
doseči zaželeno temperaturo transformacije. Za doseganje
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tako v uporabi standardi Evropske unije, ki pokrivajo
medicinske (ISO 10993) in stomatološke (ISO-TR 7405)
inštrumente
ter
materiale.
Ko
govorimo
o
medicinsko/stomatoloških
materialih,
standardi
predpisujejo paleto testov biokompatibilnosti, v odvisnosti
od skupine materialov in namena njihove uporabe. Sicer
pa lahko rečemo, da so temeljna znanstvena raziskovanja
in
testiranja
biokompatibilnosti,
ki
temeljijo
na
nestandardnih testih, zelo pomembna za razvoj te stroke
oziroma znanstvenega področja.
SMA zlitine se trenutno uporabljajo v ortopedski
implantologiji, kardiovaskularni kirurgiji, za izdelavo
kirurških instrumentov, fiksnih ortodontskih aparatov (slika
1), dentalnih implantantov, atačmenov za delne skeletirane
proteze idr.

spominskih lastnosti je v obeh zlitinskih sistemih
pomembno, da med ohlajanjem preprečimo izločanje
stabilnih nizkotemperaturnih faz. Za martenzitno
transformacijo (in s tem za ustvarjanje oblikovnega
spomina) je potrebna dovolj velika podhladitev
visokotemperaturne faze (avstenit), ki jo v večini primerov
dosežemo šele s toplotno obdelavo, sestavljeno iz žarjenja
v temperaturnem območju stabilnosti avstenita in gašenja
v vodi.
3 UPORABA ZLITIN Z OBLIKOVNIM SPOMINOM ZA
MEDICINO
Uporaba SMA zlitin za potrebe medicinske prakse je v
svetu iz leta v leto večja in to predvsem zaradi njihovih
edinstvenih in funkcionalnih lastnosti, ki povečujejo
možnost njihove uporabe za te namene. Ena izmed
osnovnih zahtev za uporabo SMA zlitin v medicini je
biokompatibilnost teh zlitin. Pod pojmom biokompatibilnost
razumemo interakcijo med materialom, vključujoč njegovo
funkcijo, ki jo opravlja, v povezavi z organizmom, v
katerega se material vgrajuje oziroma se uporablja za
zdravljenje. Zaradi navedenega je osnovna zahteva pri
uporabi SMA materialov v medicinski praksi dokazovanje
njihovih negativnih vplivov na celice, tkiva ali celo
organizem. Pod pojmom neškodljivost razumemo, da SMA
material ne povzroča lokalno ali sistemsko citotoksičnost,
iritacijo in alergijo, da ni mutagen in kancerogen. Da bi
lahko
nek
stomatološki
material
definirali
kot
biokompatibilnega, morajo biti vsi trije dejavniki (tkivo,
material in pričakovana funkcija materiala) v medsebojni
harmoniji. Pri tem je potrebno poudariti, da nobeden
material ni biološko popolnoma inerten, zaradi tega vedno
govorimo o stopnji biokompatibilnosti. Vpeljava in uporaba
standardov omogoča uporabo odgovarjajočih testov
biokompatibilnosti in primerjavo dobljenih rezultatov v
različnih laboratorijih pod identičnimi pogoji. Trenutno so

Slika 1: Ortodonska
(stomatologija)

žica

z

oblikovnim

spominom

MEHANSKE IN TISKARSKE LASTNOSTI PLOŠČIC,
IZDELANIH IZ RECIKLIRANEGA POLIETILENA NIZKE GOSTOTE
pom. akad. dr. Diana Gregor Svetec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo

100 milijonov ton in danes v povprečnem gospodinjstvu
predstavlja približno sedem odstotkov odpadkov [1]. K
varovanju naravnih virov in zmanjšanju emisij ogljikovega
dioksida, dušikova oksida in žveplovega dioksida občutno
pripomoreta ločevanje plastičnih izdelkov in njihova
predelava. Industrijska odpadna embalaža, to je ostanek v
industriji, je praviloma istovrstna in ne vsebuje vsebine
embalirane snovi. Po podatkih družbe Slopak je nečistoč,
to je snovi, ki niso embalaža, v industrijski odpadni
embalaži 2 % [2]. Komunalna odpadna embalaža je tista
odpadna embalaža, ki jo odvržemo v zabojnike za ločeno
zbiranje odpadne embalaže. Je raznovrstna in praviloma
onesnažena z embalirano snovjo, prisotne pa so tudi
snovi, ki niso embalaža. Po podatkih družbe Slopak je
snovi, ki niso embalaža v komunalni odpadni embalaži
preko 30 % [2]. Zato je zelo pomemben postopek
ločevanja, najprej se odstranijo snovi, ki niso embalaža (v
Sloveniji ročno), nato sledi fino ločevanje po vrstah
embalažnega materiala. Po mletju sledi ločevanje po vrsti
polimera, poteka pa na osnovi različnih gostot zmletih
delcev v vodi, z različnimi organskimi topili, s hidrocikloni in
centrifugami in z optičnimi metodami z uporabo senzorjev
[3]. Sledi recikliranje ločenih polimernih materialov.
Obstajajo tri tehnološke možnosti za predelavo odpadne
plastike: mehanska reciklaža, kemijska reciklaža in
energijska reciklaža (sežig) [4]. Mehansko lahko

IZVLEČEK
Namen raziskave je bil določiti mehanske lastnosti in
tiskovnost ploščic, izdelanih iz 100 % recikliranega
polietilena nizke gostote in s tem raziskati možnost
uporabe recikliranega polimera za izdelavo embalažnih
materialov. Ugotovljeno je bilo, da sta natezna trdnost in
razteznost ploščic dovolj visoki, da zagotavljata ponovno
uporabo mehansko recikliranega polimera. Zaradi
neenakomerne obarvanosti površine je tiskovnost ploščic
slabša, z dodatkom barvila v maso pri izdelavi ploščic ali
nanosom pokrivne barve pa se tiskovnost lahko izboljša.
Raziskava je pokazala, da je UV digitalni kapljični tisk
primerna tehnologija za izvedbo tiska na materiale,
izdelane iz recikliranega polietilena nizke gostote.
Ključne besede: embalaža, recikliranje, polietilen nizke
gostote, mehanske lastnosti, tisk
1 UVOD
Odpadna embalaža zaradi velike količine dane na trg v
zahodnem svetu predstavlja pomembne delež odpadkov.
V 25 članicah Evropske Unije je bilo embalaže za enkratno
uporabo dane na trg leta 2004 okoli 75 milijonov ton, v
Sloveniji okoli 200.000 ton, in količina vsako leto narašča.
Velik del te embalaže predstavlja plastična embalaža. Na
svetovni ravni se je letna potrošnja plastike iz približno
petih milijonov ton v petdesetih letih povzpela na skoraj
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10 mm pade na približno polovično vrednost. Sila potem
še nadalje pada vse do pretrga, ki pri debelejši ploščici (2
mm) nastopi pri 870 %, pri tanjši ploščici (1 mm) pa pri 390
%. Od debeline ploščic tako ne zavisi samo sila, potrebna
za pretrg, temveč tudi razteznost ploščic. Debelejša
ploščica je več kot dva-krat bolj raztezna od tanjše
ploščice. Natezna trdnost ploščic je podobna, le malo višja
pri debelejši ploščici, medtem ko je elastični modul višji pri
tanjši ploščici. Tako raztezek kot natezna trdnost ter
elastični modul ploščic, izdelanih iz recikliranega
polietilena nizke gostote so primerljivi z lastnostmi ploščic
enake debeline, izdelanih iz čistega (nerecikliranega)
polimera [8].

recikliramo termoplaste, ki so taljivi in jih je možno
regranulirati. Tehnološki postopek mehanske reciklaže
zajema osnovne operacije ločevanja, drobljenja, čiščenja,
aglomeriranja, taljenja, filtriranja in regranuliranja.
Najbolj zastopani polimeri, ki se uporabljajo za izdelavo
embalaže in se jih lahko reciklira so polietilen nizke gostote
(LDPE), polietilen visoke gostote (HDPE), polipropilen
(PP), polivinilklorid (PVC), polietilentereftalat (PET) in
polistiren (PS). Ti polimeri niso nujno med seboj
kompatabilni in se med seboj ne mešajo, kar lahko privede
do zmanjšanja mehanskih lastnosti izdelkov izdelanih iz
regranulatov [5]. Poslabšanje mehanskih lastnosti pa je
tudi posledica razgradnje polimernih molekul, do katere
pride zaradi visokih temperatur in strižnih napetosti v
postopkih mehanske reciklaže. Zato se regranulati
ponavadi uporabljajo le kot dodatek čistim polimerom in ne
kot čista surovina za izdelavo embalaže.
V okviru triletnega aplikativnega projekta »Analiza ločeno
zbranih frakcij odpadne embalaže v Sloveniji, možne
aplikacije in potiskljivost« se preiskujejo lastnosti
recikliranih polimerov (regranulatov): polipropilena (PP),
polietilena visoke gostote (HDPE), polietilena nizke gostote
(LDPE) ter lastnosti monofilamentov, ploščic in folij
izdelanih iz teh polimerov, njihova obstojnost in
potiskljivost. V prispevku so podane mehanske lastnosti in
potiskljivost ploščic izdelanih iz 100 % recikliranega
polietilena nizke gostote (r-LDPE).

400
natezna sila (N)

350
300
250
r-LDPE 2 mm

200

r-LDPE 1 mm

150
100
50
0
0

20

40

60

80

100

podaljšanje (mm)

Slika 1. Krivulja natezna sila / podaljšanje ploščic debeline
1 in 2 mm, izdelanih iz 100 % recikliranega polietilena
nizke gostote.

2 EKSPERIMENTALNI DEL
S postopkom termičnega oblikovanja so bile iz LDPE
regranulatov izdelane ploščice dveh debelin: 1 mm in 2
mm. Natezne lastnosti ploščic so bile določene na
dinamometru Instron 5567. Ploščice z vpeto dolžino 100
mm so se raztezale s hitrostjo 20 mm/min. Med
raztezanjem sta se zapisovali naraščajoča sila in raztezek
vse do pretrga. Ploščice so bile potiskane na
večprehodnem tiskarskem stroju TeckSmart UV 1600
(proizvajalec Tepede) s tehniko digitalnega kapljičnega
tiska. Tiskalnik tiska neposredno na različne upogljive in
toge materiale, z ločljivostjo 1440 dpi. Za izdelavo odtisov
so bile uporabljene UV tiskarske barve, katerih značilnost
je, da je potiskana površina suha takoj po končanem
tiskanju, saj se barva suši z UV obsevanjem. Za tisk je bila
pripravljena testna forma: klin z različnimi rasterskimi polji
s 4 osnovnimi procesnimi barvami (CMYK). Metode
analize potiskanih površin so obsegale vizualno oceno,
določitev gostote z denzitometrom GretagMacbeth D19C
in refleksijskega spektra z aparatom EyeOne X-Rite
(svetloba D65, kot opazovanja 2°, brez filtra). Površina
ploščice in barvni tisk sta bila posneta z optičnim
mikroskopom Leica EZ 4D s CCD kamero in elektronskim
mikroskopom SEM – 6060 LV JEOL.

Preglednica 1: Natezne lastnosti ploščic debeline 1 in 2
mm (r-LDPE (1 mm) in r-LDPE (2 mm)), izdelanih iz 100 %
recikliranega polietilena nizke gostote.
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO
3.1 Natezne lastnosti ploščic
Polietilen nizke gostote je delno kristalin material, s
tališčem okoli 115 °C in gostoto v območju med 0,91-0,93
g/cm3 [6]. Je odporen na kisline in baze ter ima dobre
mehanske lastnosti: natezna trdnost je med 4,2 in 14,8
2
N/mm , raztezek med 90 in 800 % ter modul med 100 in
2
265 N/mm [7].
Na sliki 1 je prikazana krivulja sila / podaljšanje
polietilenskih ploščic različnih debelin pri delovanju
natezne sile na vpeto ploščico, v preglednici 1 pa so
podane nekatere natezne lastnosti ploščic. Razvidno je, da
polietilen nizke gostote pod vplivom natezne sile dokaj
hitro doseže določeno silo, ki predstavlja začetek platoja,
kjer na širokem deformacijskem območju sila ostaja več ali
manj nespremenjena; pri ploščici debeline 2 mm rahlo
narašča, pri ploščici debeline 1 mm pa rahlo pada. Na
koncu platoja sila, z nadaljnjim deformiranjem vpete
ploščice, začne hitro padati in pri podaljšanju za manj kot
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3.2 Tiskarske lastnosti
Med tiskarske lastnosti spada skupina lastnosti, ki so
rezultat vzajemnega delovanja tiskovnega materiala,
tiskarske barve in tiskarskega stroja, kar opredeljujemo z
besedo tiskovnost materiala. Pri tisku na polietilenske
ploščice so bile uporabljene UV tiskarske barve pri tehniki
digitalnega kapljičnega tiska. Prednost UV tiskarskih barv
je hitra priprava, postopek zamrežitve in sušenje poteka
zelo hitro, s tem pa se poveča produktivnost in
ekonomičnost, manj je odpadka, možen je tisk na večino
materialov, stabilnost odtisa je odlična in boljša je barvna
reprodukcija. Pri kapljičnem tisku se tiskarska barva v
obliki majhnih kapljic brizga na površino tiskovnega
materiala. Ker je to postopek brez tiskovnega tlaka oz.
brez dotika s tiskovnim materialom, saj se samo tiskarska
barva dotakne površine tiskovnega materiala, ga je
mogoče uporabljati na materialih z različno oblikovano
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površino. UV tiskarske barve se pri kapljičnem tisku
uporabljajo za tisk visoko kakovostnih kartonov, etiket in
predvsem za tisk na nevpojne tiskovne materiale, kot so
kovine in plastični materiali.
Na sliki 2 je prikazana površina ploščice, posneta z
optičnim in elektronskim mikroskopom na sliki 3 pa
posnetek barvnega tiska na ploščicah. Iz posnetkov je
razvidna dokaj velika neenakomerna obarvanost površine,
kar so potrdile tudi meritve optične gostote in CIELAB
vrednosti. Standardno odstopanje meritev optične gostote
na eni ploščici je 0,07 pri srednji vrednosti 1,36,
sprememba ΔEab na eni ploščici je do 4 in med ploščicami
do 7,5, kar predstavlja več kot 10 % variacijo.

Slika 3: OM posnetek barvnega tiska pri 8-x in 16-x
povečavi.

Slika 2: a) OM posnetek površine (p: 8-x)

Preglednica 2: L*a*b* vrednosti nepotiskane ploščice in
odtisnjenih osnovnih procesnih barv (CMYK).
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b) SEM posnetek površine (p: 30-x)
0.

Optična gostota pomeni prepuščanje ali ne odbijanje
svetlobe oziroma sposobnost snovi, da absorbira (vpija)
svetlobo. Debelina nanosa in vrsta barve sta pomembna
faktorja, ki določata, koliko vpadne svetlobe se bo
absorbiralo. Bolj je debel nanos, več svetlobe se bo
absorbiralo, manj se jo bo reflektiralo in bolj temen odtenek
nanosa bomo videli. Optična gostota se imenuje tudi
obarvanost oz. označuje pokritost površine. Izmerjena
optična gostota osnovnih procesnih barv (CMYK) je od
1,51 pri magenti do 1,9 pri črni barvi. Variacijski koeficient
pri cian, magenti in rumeni barvi je pod 4 %, pri črni barvi
pa pod 4,5 % in je v primerjavi z variacijskim koeficientom
obarvanosti same ploščice manjši. Optična gostota je pri
potiskanih ploščicah večja, a ne veliko, kar pomeni, da
barva ploščice precej vpliva na izgled same barve.
Z merjenjem refleksijskega spektra lahko določimo barvo,
barvni učinek oziroma kakšen barvni ton dobimo. V
preglednici 2 so podane izmerjene L*a*b* vrednosti
nepotiskane in potiskane ploščice, na sliki 4 pa so
prikazani refleksijski spektri.
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Slika 4: Refleksijski spektri nepotiskane ploščice in
osnovnih procesnih barv odtisnjenih na ploščico.
Refleksijski spektri natisnjenih CMYK barv na ploščici, so
po obliki podobni osnovnim spektrom barv C, M, Y in K, le
da so vrednosti refleksije precej nižje, kar pa je posledica
temne barve same ploščice. Izmerjena L* vrednost je pri
cian, rumeni in črni barvi višja od vrednosti same ploščice,
pri magenti pa nižja, kar pomeni da je izgled barvnega
nanosa svetlejši od same barve ploščice. Vrednost a* je v
primerjavi z nepotiskano ploščico pričakovano večja le pri
rumeni in magenta barvi, saj višja a* pomeni, da se
povečuje rdeči odtenek. Vrednost b*, ki je pri nepotiskani

24

[2] Družba Slopak [dostopno na daljavo, citirano 8. 11.
2008].
Dostopno
na
svetovnem
spletu:
http://www.Slopak.si
[3] Radonjič G., Embalaža in varstvo okolja. Zahteve,
smernice in podjetniške priložnosti. Maribor: Založba
Pivec, 2008.
[4] Lunquist, L., Letterie, Y., Sunderland, P., Manson,
J.A.E., Life Cycle Engineering of Plastics. Amsterdam:
Elsevier Science Ltd., 2001.
[5] Bisio, A.L., Xanthos, M., How to manage plastic waste.
Technology and market opportunities. Munich: Hanser
Verlag, 1995.
[6] Žigon, M., Uvod v polimere – zapiski predavanj.
Ljubljana : Kemijski inštitut, 2006.
[7] Vujković I., Galić K., Vereš M., Ambalaža za pakiranje
namirnica. Zagreb : Tectus, 2007.
[8] Tišler-Korljan, B., Gregor Svetec, D., Properties of
plates made from recycled polyethylene. V: Bolanča, Z.
(ur.), 12th International conference on printing, design and
graphic communications, Blaž Baromić, Split, Croatia,
September 21st - 24th, 2008, str. 193-196.

ploščici in vseh barvah pozitivna pomeni, da odtenek barve
vleče na rumeno. Višja vrednost pri cian, magenti in
rumeni pomeni, da je rumeni odtenek pri teh barvah bolj
izrazit kot pri sami barvi ploščice, medtem ko je pri črni
barvi, ki ima nižjo vrednost manj izrazit.
4 ZAKLJUČEK
Raziskava je potrdila, da so natezne lastnosti ploščic,
izdelanih iz 100 % recikliranega polietilena nizke gostote
primerne za izdelavo embalažnih materialov. Raziskava je
tudi potrdila, da je digitalni kapljični tisk primerna tehnika
za tisk polietilenskih ploščic. Tiskovnost ploščic, izdelanih
iz recikliranega polietilena nizke gostote ne zagotavlja
visoke kakovosti. Osnovna barva ploščic, izdelanih brez
dodatka barvila je dokaj neenakomerna, kar pri bolj
transparentnih barvah vodi do izrazitega motlinga, to je
tiskovne neenakomernosti. Lepši odtis, z večjo
nasičenostjo barv je možen le pri uporabi osnovne
pokrivne barve, ki prekrije temno, neenakomerno
obarvanost površine.
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LJUDJE BREZ SVOJE KNJIGE ŽIVLJENJA
pom. akad. dr. Cvetka Hedžet Tóth, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,

akademsko okolje zaprtega misleca, kajti Auschwitz in
Hirošima sta dejansko bila, in ti dve imeni označujeta
33
»fizionomijo zgodovinske epohe«, v kateri živimo. Danes je
treba reči, da je bil tudi – zdaj že vsekakor simbolni – 11.
september 2001, ko smo vsi bili njegovi nemi opazovalci in
ko je vsak poznavalec Adornove misli moral doumeti smisel
njegovega pojmovanja zgodovine, na podlagi katerega je
opozarjal, da je zgodovinski razvoj zelo alternativen. Ne
moremo govoriti samo o kontinuiteti, ampak tudi o
diskontinuiteti, ne samo o napredku, temveč tudi o
zgodovinskem razvoju kot permanentni katastrofi, o možnosti
padca nazaj v barbarstvo.Po očitni katastrofi samo nedavne
zgodovine – Auschwitz, Hirošima, 11. september kot
zgodovinski znaki te katastrofe – mora izzveneti trditev o
napredovanju zgodovine v smeri napredka skrajno cinično in
adornizem nam tukaj še vedno lahko pojasnjuje razloge, ki
vodijo v tak negativni razvoj. Prek televizijskih zaslonov smo
spremljali kar najstrožje varnostne ukrepe zaradi mladih
neonacistov, ki so imeli manifestacije ob 65. obletnici
kristalne noči (9. november 1938), ko se je začel najstrašnejši
genocid in zločin proti človeštvu v novejši dobi. Zygmunt
Baumann ugotavlja, da je kristalna noč »edini množični
pogrom, ki se je zgodil na ulicah nemških mest med
holokavstom. Bil je tudi edina epizoda holokavsta, ki je sledila
uveljavljeni, stoletja stari tradiciji protijudovskega nasilja
množic.« 34 Toda holokavst sam je bil sila natančen in
prefinjen sistem uničevanja po taboriščih, nič spontanega,
ampak do skrajnosti premišljena mašinerija množičnega
ubijanja, dobesedno industrija smrti.Dogodki v zvezi s
preganjanjem Judov poljskega porekla v letu 1938, teh, ki so
že desetletja živeli v Nemčiji in bili oktobra na silo pregnani na
poljsko mejo, ne da bi smeli čez, je, kot vemo, pripeljalo do

Nemški filozof Theodor Wiesengrund Adorno je bil rojen v
Frankfurtu 11. septembra 1903, zaradi srčne kapi je umrl 6.
avgusta 1969 v kraju Visp v Švici. Danes, ko je že mimo stota
obletnica njegovega rojstva in po znanih dogodkih leta 2001
v New Yorku, ima datum 11. september zelo določen pomen.
Slutnjo o možnosti take katastrofe je glede na dogajanje
svoje dobe izrazil Adorno sam – že skoraj preroško, kot da bi
videl zgodovini v srce. Po Adornu še tak tehnični razvoj in
najsodobnejša opremljenost in usposobljenost nista jamstvo
za dejanski napredek, ampak v mnogočem prej za
barbarstvo, ki smo mu, že več kot trideset let po Adornovi
smrti, bili priče kar neposredno in naravnost po televizijskih
zaslonih, ko je gorel in se rušil svetovni trgovinski center in so
v njem grozljive smrti ugašala človeška življenja. Da je
terorizem nemoralen, je dejstvo, o katerem so si filozofi edini.
V času, ki mu Adorno fizično ni več priča, se »svet upira
svetovni globalizaciji«, in francoski filozof Jean Baudrillard je
ostro izrekel oceno, ki je že obsodba: »Dogodek s Svetovnim
trgovinskim centrom, ta simbolni izziv, je nemoralen in
odgovarja globalizaciji, ki je tudi sama nemoralna.« 31 Že
skoraj v adornovskem smislu smo soočeni z metafiziko zla in
dialektiko nemorale, ki tradicionalno filozofijo v marsičem
postavljata pod vprašaj, kajti nekdanja samorazumljivost
glede nekaterih pojmov, tudi kot so napredek, da o etiki ne
govorimo, je domala izginila. Adornov zapis iz njegovega
dela z naslovom Negativna dialektika (1966) opozarja, da
zgodovinski razvoj »ne pelje od divjaka k humanosti, očitna
32
pa je smer od frače na kamen do megabombe«.
Katastrofalni razvoj najnovejše zgodovine kaže na realno
možnost padca nazaj v barbarstvo in nesvobodo, zato
Adornova razmišljanja niso misli osamljenega in v
31
Jean Baudrillard: Duh terorizma, Društvo Apokalipsa, Ljubljana
2005, str. 14.
32
Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, GS 6, nav. iz
Gesammelte Schriften (GS) 1–22 (ur. Rolf Tiedemann), Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1973, str. 314.

33
Georg Picht: Hier und Jetzt: Philosophieren nach Auschwitz und
Hiroshima, Klett-Cotta, Stuttgart 1980, str. 8.
34
Zygmunt Baumann: Moderna in holokavst, Claritas, Študentska
založba, Ljubljana 2006, str. 145.
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tragičnega atentata na Ernsta vom Ratha, uslužbenca
nemškega veleposlaništva v Parizu. Kljub ogromni materialni
škodi v takratni Nemčiji in nekaj sto mrtvim ljudem, zaradi
javnega in na videz spontanega vandalizma po njegovi smrti,
sama kristalna noč »ne pomeni veliko spričo katastrofe, ki jo
je pomenilo bivanje v koncentracijskem taborišču za
meščanski obstoj, uničenje dotlejšnje življenjske oblike v
35
zavesti žrtev«. Vendar ne samo v zavesti žrtev, morda še
mnogo bolj v zavesti človeštva, ki se bo s tem trpljenjem
moralo stalno soočati, in etika je postala trajno in povsem
spremenjena, kajti noben nauk o sreči ne more več veljati za
t. i. glavno etično preokupacijo po sicer simpatičnih vzorih
starogrške filozofije. Tudi kantovska etika oziroma
»paradigma« s svojim pojmovanjem univerzalne morale, ki
upošteva prav vsakega človeka je načeta in soočena s tem,
da »ni nikakršnega jamstva uma za univerzalno
36
moralo«. Georg Picht, ki je bil profesor za filozofijo religije na
univerzi v Heidelbergu in je zelo upošteval in nadgrajeval
Adornovo misel, za ta vpliv se mu je tudi izrecno zahvalil, je v
zvezi z Auschwitzem moral zapisati tole ugotovitev: »Kdor v
Nemčiji filozofira po Auschwitzu, zaide v konflikt s tradicijo, iz
37
katere izhaja.«
Prišlo je namreč do razkroja moralne
zavesti v tolikšni meri, da je bilo treba ponovno razmisliti o
temeljih za praktično filozofijo, ki naj kot usmerjevalna praksa
preprečuje možnosti ponovitve tega, kar se je zgodilo. Tudi
odločitev za študij filozofije in življenjsko filozofsko
raziskovalno delo je pri marsikom nastala na podlagi
soočenja z nacizmom in njegovimi zločinskimi dejanji. Da je
dejstvo holokavsta zaznamovalo povojno nemško filozofijo, je
razvidno iz vrste prispevkov posameznih filozofov, kajti tu je
bila naloga in zahteva po »orientaciji v mišljenju«, ki je
38
pomenil »nov začetek«, in mnogim nemškim filozofom je
treba priznati, da so se tej nalogi zgledno odzvali − niso
molčali. Njihovi pogledi ostajajo trajni, celo v marsičem
kulturotvorni in svetovljanski do te mere, da bi jih v prihodnje
veljalo podrobneje predstaviti v slovenskem prostoru. Ta
postaja vedno bolj dovzeten za filozofska vprašanja, tudi
glede vprašanja, kaj ima opraviti metafizika s holokavstom.
Če je neka kultura tako kot nemška in naša razvila in še
razvija tesen odnos do metafizike, potem je filozofska
refleksija o tem, kaj je genocid − tak ali drugačen −, nujna
toliko bolj.
V zgodovini je bilo ogromno trpljenja in teorija je dolžna
spregovoriti o njem; vsekakor je sramota zamolčevati to, kar
pooseblja Auschwitz, namreč industrijo smrti – sramoto, za
katero je soodgovorna tudi zahodna kultura, svari Adorno v
vseh svojih delih, pisanih po drugi svetovni vojni. Tako je
izrecno spregovoril o deležnosti – methexis – filozofske
refleksije pri trpljenju in v uvodu svoje Negativne dialektike je
poudaril: »Potreba dati spregovoriti trpljenju je pogoj vsake
resnice. Kajti trpljenje je objektivnost, ki tlači subjekt; kar on
izkusi kot svoje najbolj subjektivno, svoj izraz, je objektivno
posredovano.« 39 Tudi glede mišljenja samega, potem ko je
izgubilo svojo avtonomijo, ostaja po Adornovi ugotovitvi iz
Minime Moralije predvsem ta samorazumljivost, da preverja
samega sebe, kajti: »Nič drugega ne pomeni misliti kot v
vsakem trenutku biti buden glede tega, če zmoremo
40
misliti.« V fašizmu sta dojemanje in pogled na življenje v

podobi določene ideologije uspela prikriti dejstvo, da življenja
ni bilo več, kajti to je svet, v katerem življenje ne živi.
Kako se soočiti z bolečino Auschwitza, zaradi česar je
ranjena tudi večnost in ko je bila med drugim posamezniku
kratena pravica do individualne smrti? Človeku ostane
soočenje – in kako prevzeti nase breme preteklosti,
prepolne gorja in trpljenja, ki je izzvalo še vso svetovno
bit? Izgovarjati trpljenje, kazati nanj, biti solidaren z njim ni
41
isto kot »trpljenje poveličevati«.
Adornova filozofska
misel nam celo izrecno prepoveduje vsakršno obliko
poveličevanja trpljenja; tako filozofiji kot teologiji je zelo
zameril tam, kjer sta negovali kult žrtve po mitološkem
vzoru. Žal je zgodovina filozofije ravnala zelo napačno, ker
42
je »negacijo sreče povzdignila v metafizično substanco«,
in celo Epikur se temu ni izognil. Sicer pravilna diagnoza
določenega družbenega stanja ne more končati v čaščenju
tega, kar obvladuje stvarnost, in takšno nekritično
konsolidacijo z obstoječim spravljati pod pojem globina
filozofije, s katerim naj bi trpljenje osmišljali. Na svojih
predavanjih je slušatelje celo opozarjal na »nujnost
osvobajanja od tako imenovanega dajanja smisla
43
trpljenju«. V vseh svojih delih je hkrati še opozarjal, da
zaradi industrije smrti ne moremo opustiti ideje nesmrtnosti
oziroma večnosti − in kar so nas ti sugestivni filozofi iz
frankfurtske šole podučili, kljub svojemu deklariranemu
ateizmu, je to, da smrt nikakor ni nekaj poslednjega.
Ljudje tega večnega ne smemo zapraviti, pustiti za seboj
potopa, svari še Hans Jonas (1903–1993), čeprav povsem
drugačne usmeritve kot Adorno. Oba filozofa, tako Adorno
kot Jonas, sta doživela svetovni odziv in ostajata trajno
zapisana v zgodovini filozofske misli 20. stoletja. Oba
razmišljata o tem, kako se soočati s trpljenjem in
umiranjem ljudi zaradi industrije smrti, ko »se je smrt
44
utrudila do smrti« – po besedah našega pesnika Lojzeta
Krakarja (1926–1995) v njegovi pesmi z naslovom
Auschwitz. Od pomladi leta 1943 vse do konca vojne je bil
Krakar sam taboriščnik v Dachauu in Buchenwaldu.
Kje so zapisana imena ljudi, ki so tam umrli – niti v knjigi
življenja jih ni, in kot da bi ta sploh ne imela prostora v
zgodovini. Soočenje s smrtjo zebrastih ljudi – zebrasti
človek je človek brez knjige življenja – je zato najprej
soočenje s strašnim ničem, in tu velja prisluhniti besedam
srbskega pisatelja Danila Kiša (1935–1989) v njegovem
delu z naslovom Grobnica za Borisa Davidoviča (1976):
»Stari Grki so imeli spoštovanja vreden običaj: tistim, ki so
zgoreli, ki so jih pogoltnila ognjeniška žrela, ki jih je zalila
lava, tistim, ki so jih raztrgale divje zveri ali požrli morski
psi, tistim, ki si jih v puščavi raznosili mrhovinarji, so v
njihovi domovini postavljali tako imenovane kenotafe,
prazne grobnice, kajti telo je ogenj, voda ali zemlja, duša
pa je alfa in omega, njej je treba postaviti svetišče.« 45
Vprašajmo se, kako, in morda si postavimo še bolj
neprijetno vprašanje, kakšen kenotaf je čas po Auschwitzu
postavil žrtvam industrije smrti, žrtev pa – v tem je njena
strašna usoda – ostaja nema, ne more spregovoriti. Gre za
žrtve, ki nimajo usode, za brezusodneže, za ljudi »z v kožo
vtisnjenimi številkami« oziroma z »nebesno telefonsko
46
številko«, kot jih opisuje madžarski Nobelov nagrajenec
za leto 2002 Imre Kertész (roj. 1929), ki je bil sam v letih
1944/45 najprej v Auschwitzu in nato še v Buchenwaldu. Z
ugotovitvijo iz Spremne besede k temu delu, da je
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oznanjuj pozabe, pozaba je zločin. Izmislili so si jo tisti, ki
jim je težko poslušati, kaj so nekoč počeli. Ali tisti, ki jim na
tihem dajejo prav. Pa vsi tisti, ki bi sami lahko storili
51
isto.« Tudi v tej knjižici dobimo opis »186 stopnic smrti«,
na katerih so taboriščniki pod težkimi kamni »kot
svetopisemski bog padali drug za drugim. Za njimi, pred
njimi in ob njih so stali esesovci, kapoji in poklicni zločinci,
enaki tistim, o katerih pišejo evangelisti. In kakor ti pišejo o
križevem potu – človek si ne more kaj, da ne bi primerjal –,
tako pišejo preživeli jetniki iz Mauthausena o posebnih
postajah ob tej poti, o postajah, kot je 'cvetlični vrt', kjer so
ubijalci čakali na mimoidoče in jih na primer tako, da so
jetniku ukazali, naj gre trgat rože, streljali in ubijali 'na
52
begu'.« Je možna pot nas, ki bi – sicer najprej kot
radovedni turisti – romali k tem stopnicam in prešteli vse te
žrtve, jih vprašali za njihova imena zato, da jih vpišemo v
knjigo življenja? O trpljenju človeka, ki se mora kot
emigrant v Združenih državah Amerike med vojno in še
pozneje, v povojnih razmerah, soočati s holokavstom,
beremo v Pahorjevem Skarabeju v srcu iz leta 1970 tole:
»Najtemnejši dnevi njegovega življenja so bili v vojnih letih
tisti, ko so listi prinašali vesti o uničevalnih sposobnostih
ljudi nemškega jezika. Ob filmskih dokumentacijah kostišč
in pepela, ki jih je videl po osvoboditvi, so njegovi lasje
začeli siveti, njegova dotlej zravnana postava pa se je
rahlo upognila. Kakor mora ga je zasledovala podoba, da
je bilo na avstrijski zemlji tako strahotno središče človeške
53
skaženosti, kakršen je bil Mauthausen.« Sledi zapis, ki je
po duhu zelo blizu Adornovim razmišljanjem in
ugotovitvam; Pahor namreč s svojim junakom razmišlja o
tem, da smo »pravi začetniki« takrat, ko gre za poznavanje
54
»sredstev, ki bi v človeku zatrla klice divjaštva«. Novejša
zgodovina je, celo pod krinko napredka in z obilno podporo
kulture, še spodbujala razbohotenje divjaštva, kot da bi
napredek uma pomenil razdejanjenje uma.
Primo Levi v svojem − zelo popularnem −, v slovenščino
prevedenem delu Potopljeni in rešeni piše o tem, kako
načrtno, že ob samem prihodu v taborišče, so nacisti
uničevali človekovo sposobnost za upiranje z zloveščim in
ponižujočim obredom, ki je spominjal na najbolj krute
obrede iniciacije primitivnih ljudstev, zato je »življenje v
taborišču pomenilo regresijo in vrnitev k primitivnim
55
oblikam vedenja«. Tudi sam kot preživeli taboriščnik iz
Auschwitza, kamor je bil kot ujet italijanski partizan
deportiran februarja leta 1944, v svojih poznejših
razmišljanjih opozarja: »Naivno, absurdno in zgodovinsko
neresnično je trditi, da peklenski sistem, kakršen je bil
nacionalsocializem, dela iz žrtev svetnike. Ravno
nasprotno, degradira jih in jih naredi sebi podobne, in to
toliko izraziteje, kolikor dovzetnejše so, kolikor bolj
neopredeljene, brez političnega ali moralnega ogrodja
56
so.«
Načrtno poniževanje, izguba in skrunjenje
dostojanstva »z nesmiselno okrutnostjo je bilo značilno za
57
življenje v vseh taboriščih«, zato se sprašuje, ali je
holokavst
prej
priča
»racionalnega
izvrševanja
58
nečloveškega načrta« ali izraz »kolektivne norosti«.
Zaveda se, da je bil osnutek nacizma zelo racionalno in
logično izdelan in da sta arogantnost in radikalizem
uničevanja judovstva, boljševizma, telesno in duševno

»sleherna beseda Imreja Kertésza pognala iz holokavsta«,
se je treba samo strinjati, kajti njena veličina je
navsezadnje predvsem v tem, ker »predstavlja človeški
47
spomin na holokavst«. Toda kaj, če neka kultura sploh ne
premore tega spomina, skratka nima ponotranjene
vednosti o tem? Kiš upravičeno zahteva kenotafe še za te,
ki so umrli v stalinističnih taboriščih. Sestavljalci
enciklopedije mrtvih in pisci knjige življenja sporočajo, da
se »v zgodovini človeških bitij nikoli nič ne ponovi; vse, za
kar se na prvi pogled zdi, da je enako, je komaj podobno;
vsak človek je zvezda zase, vse se dogaja vedno in nikoli,
vse se ponavlja neskončno in neponovljivo. Zaradi tega
vztrajajo
sestavljalci
Enciklopedije
mrtvih,
tega
veličastnega spomenika različnosti, pri posamičnem,
48
zaradi tega je zanje vsako človeško bitje svetinja.«
Če je umiranje bilo dobesedna industrija smrti – rečeno z
Adornom –, ki je ljudi oropalo pravice do intimne,
individualne smrti, pa enciklopedija mrtvih in ti, ki so pisci
enciklopedije mrtvih – kar nam Kiš sporoča –, ljudem
vračajo najprej in predvsem to, kar vsakemu človeku
pripada: priznanje, da je vsako človekovo življenje
enakovredno, celo sveto. To je najbolj temeljno sporočilo
knjige življenja, ki ne pozna nikakršnega ekskluzivizma,
kar bi bilo »bolj pomembno« in »manj pomembno«,
izstopajoče. Skratka, knjiga življenja ne gradi na hierarhiji,
tudi ne na hierarhiji dogodkov v življenju posameznega
človeka, kajti zanj v njegovem življenju ni čisto nič
nepomembnega; enciklopedija mrtvih ni inventarna knjiga
ali knjigovodstvo – v njej velja občudovati »ta enkratni spoj
zunanjega in notranjega, to vztrajanje pri snovnih dejstvih,
ki nato pripeljejo do logične povezave s človekom, s tem,
kar se imenuje njegova duša«. 49 Za ohranjanje subjekta in
subjektivnosti gre, teh dveh pojmov, ki sta delu sodobne
filozofije, vključno z eksistencializmom, velik problem.
Danes filozofija ne govori več o duši, tudi iz sodobne
kulture je beseda duša domala izginila. Še kosti žrtve so
bile ponižane, beremo v Nekropoli, kjer njen avtor, naš
tržaški Slovenec Boris Pahor (roj. 1913), ki mu velja
čestitati za njegov visok jubilej in za njegovo življenjsko
zmago vztrajnosti, in sam nekdanji taboriščnik v letih
1944/45, med drugim v Dachauu in Belsen-Belsenu,
opisuje pretresljivo podobo stopnišča v mauthausenskem
kamnolomu: »Sto šestinosemdeset stopnic. Devet
nadstropij. Zebrasta telesa se morajo vzpeti na vrh
stopnišča šestkrat na dan. S težkim kamnom na ramenih.
Mora biti težek, zakaj zgoraj teče ozka steza po robu
prepada in tam je kapo, ki sune tistega z majhnim kamnom
na rami v kamniti prepad. Previs imenujejo Steno
padalcev. A telo lahko pade že na stopnišču, saj je telo
suho in kamen težek, stopnice pa so sestavljene iz
neenakih, tudi počez postavljenih kamnov. Ko se
stražnikom zahoče, na vrhu stopnišča tiste, ki pravkar s
težavo prisopihajo gor, odsunejo, da se zgrnejo na
prihajajoče in se potem valijo navzdol beli kamni in črtasta
gmota.« 50 Kaj nam želi povedati avtor tega zapisa? V teh
besedah vsekakor ne gre samo za soočenje z breznom
niča, kajti navsezadnje nam ni dano vse začeti znova,
recimo tam, kjer je nič, in refleksija o holokavstu to mora
upoštevati. Lojze Krakar je v predgovoru krajše knjižice Od
tod so bežale še ptice zapisal, da ga je, ko se je lotil
pisanja, »snov že po prvih straneh zasula. Zasula, kakor
da bi pred mano vstali milijoni ljudi, ki so pustili svoj pepel
v nacističnih koncentracijskih taboriščih in bi mi vsak od
njih začel pripovedovati svojo zgodbo. Nenadoma se mi je
zazdelo, da slišim glasove v vseh jezikih te stare Evrope:
glej, da bo v tem, kar pišeš, tudi moja zgodba! In ne
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pohabljenih, ciganov, socialdemokratov in slovanskih
59
narodov bila »predrzna logika in ne norost«.
Sklicevanje
na
privilegije
prirojene
večvrednosti
»nadčloveka« pomeni odpoved morali in s koncem
racionalnosti in nastopom krutosti se po Leviju ne more
nihče sklicevati na Nietzscheja, kljub njegovim pridigam o
nadčloveku: »Nietzschejeve besede se mi upirajo, saj med
njimi težko najdem trditev, ki ne bi bila ravno nasprotna
temu, kar mislim sam. Moti me tudi njihov preroški ton,
vendar se mi zdi, da nikoli ne izražajo želje po trpljenju
drugega. Resda se skoraj na vsaki strani pojavi
brezbrižnost, nikoli pa Schadenfreude, škodoželjnost, niti
60
uživanje ob namernem povzročanju trpljenja.« Iz teh
Levijevih besed vsekakor ne izhaja enačaj med
Nietzschejem in nacizmom, še najmanj ne v tem smislu,
da bi bil Nietzsche njegov prvi glasnik ali celo ideolog, ki
ga danes smemo ali celo moramo vsak trenutek zasliševati
in kot nekakšnega dežurnega krivca imeti odgovornega za
to, kar je dogajalo v tretjem rajhu z njegovim očitnim
teoretskim blagoslovom. Pri tem seveda Heideggerjeva
ocena Nietzscheja iz leta 1945 v njegovem Zagovoru ni
nepomembna, ima celo določen trajni učinek: »Nietzscheja
sicer nikoli ne smemo istovetiti z nacionalsocializmom; s
temeljnega vidika prepoveduje to že Nietzschejevo stališče
proti antisemitizmu in njegov pozitivni odnos do Rusije.
Toda na višji ravni je spoprijem z Nietzschejevo metafiziko
spoprijem z nihilizmom, ki se je vedno jasneje izkazoval v
61
fašizmu kot eno izmed njegovih političnih oblik.« Torej:
kljub vsemu spet nihilizem, da bi ga razumeli, moramo
62
spet v bližino metafizike, to jezo filozofije − vsaj po
Adornu.
Toda kar se je zgodilo, četudi še tako nepredvidljivo, in kar
je postalo zgodovina, s katero se mi soočamo danes in se
pri tem smejimo ob pogledu na Hitlerjevo podobo, se je
zares dogajalo, vse tja do katastrofalnih razsežnosti, in
Levi podobno kot Adorno svari, da se »lahko spet zgodi; to
63
je bistvo tega, kar imamo povedati«. V tem je Levi
prepričljiv in njegovo delo Potopljeni in rešeni je dejansko
traktat o tem, naj se Auschwitz nikdar več ne ponovi, in za
kaj takega smo soodgovorni vsi, že na ravni vzgoje v
zgodnjem otroštvu. Če govorimo o etizaciji sveta v
zdajšnjih razmerah, po zlomu socializma boljševiškega
izvora – po letu 1989 – in že po stoti obletnici Adornovega
in Jonasovega rojstva, ko na mesto nekdanje politizacije v
ospredje zelo očitno stopa etizacija, je ta etika v marsičem
še vedno bistveno zaznamovana s kategoričnim
imperativom, ki pravi: nikdar več Auschwitza.
Industrija smrti, ta strašni indeks neresnice o kulturi, po
Adornu nemške še posebej, se je lahko zgodil v svetu, o
katerem Adorno po drugi svetovni vojni ni mogel več kaj
drugega kot s pomočjo Brechtovih besed zapisati, da je vsa
kultura »zgrajena iz pasjega govna. Leta pozneje, kot je to
bilo zapisano, je Auschwitz neizpodbitno dokazal neuspeh
kulture. Da se je nekaj takega lahko zgodilo sredi vse tradicije
filozofije, umetnosti in razsvetljenskih znanosti, ne pove več
kot samo, da te, torej duh, človeka niso uspele dojeti in
spremeniti.« 64 Še bolj odločen je s svojo mislijo v Prizmah,
65
da je »pisati poezijo po Auschwitzu barbarsko«. Ta misel, ki
jo je zapisal leta 1949, objavljena je bila leta 1951, je
sčasoma postala ena njegovih najbolj citiranih, saj je

pomenila hud izziv, in kot kažejo številne zdajšnje
interpretacije, gre za izziv, ki vse do danes ni izgubil svojega
teoretskega naboja. Sam Adorno je v svojem predavanju leta
1962 izjavil: »Stavka, da je po Auschwitzu barbarsko še
vedno pisati poezijo, ne želim omiliti; v njem je negativno
66
izrečen impulz, ki navdihuje angažirano poezijo.«
Metafizika in metafizično izkustvo sta soočena z
zgodovinskim izkustvom, tudi s smrtjo, grozo in trpljenjem
koncentracijskih taborišč, zato mora pojem resnice pustiti
trpljenju, da spregovori tudi tam, kjer najbolj boli. Ravno
zaradi Auschwitza je bila »možnost za metafiziko ohromljena,
ker je tisto, kar se je zgodilo, razbilo spekulativni metafizični
misli osnovo njene združljivosti z izkustvom. Še enkrat
triumfira, neizmerno, dialektični motiv spreminjanja kvantitete
v kvaliteto. Z uradnim umorom milijonov je smrt postala
nekaj, česar se še nikoli ni bilo toliko za bati. Ni bilo več
nobene možnosti, da bi vstopil v izkustveno življenje kot
kakor koli ujemajoč se z njegovim potekom. Posameznik je
postal razlaščen poslednjega in najskromnejšega, kar mu je
preostalo. Da v taboriščih ni umrl več posameznik, temveč
primerek, mora umiranje prizadeti tudi tiste, ki so se izmuznili
temu ukrepu. Umor ljudstva je absolutna integracija, ki se
pripravlja povsod, kjer so ljudje izravnani, zravnani z zemljo,
kakor se je reklo v vojski, dokler se jih ni dobesedno iztrebilo,
njih kot odstopanja od pojma njihove popolne ničnosti.
Auschwitz potrjuje filozofem o čisti identiteti kot smrti.« 67
Adorno se zelo dobro zaveda, da se je življenje ljudi po tej
strašni izkušnji kolektivne smrti zelo spremenilo: »Hitler je v
stanju njihove nesvobode vsilil nov kategorični imperativ:
mišljenje ljudi in ravnanje urediti tako, da se Auschwitz ne
more ponoviti, da se ne more zgoditi nič podobnega. Ta
imperativ je tako uporen proti njegovi utemeljitvi kot nekoč
danost Kantovega. Bil bi zločin, če bi ga obravnavali
diskurzivno: na njem je živo čutiti moment pridružitve k
nravnemu. Živo zato, ker je praktični odpor do neznosne
fizične bolečine tisti, kateremu so izpostavljeni posamezniki,
tudi po individualnosti, kot duhovna rekleksijska oblika na
tem, da izgine. Morala preživi le v materializmu brez
68
olepšav.«
Adorno nas vedno znova strezni ob dejstvu, kako odgovorno
in težavno se je lotiti kritike zla svetovnih razsežnosti, recimo
ko obravnavamo preteklost, povezano s holokavstom.
Teoretsko, na ravni refleksije, se zato ni enostavno soočati s
preteklostjo; v tem smislu govori že njegovo predavanje iz
leta 1959 z naslovno formulacijo Kaj pomeni: opraviti s
preteklostjo, s tem seveda, da izraz Aufarbeitung vključuje
več pomenov, tako opraviti, obdelati, predelati, ozavestititi.
Adorno je tukaj moral opozoriti, da se v deželi povojnega
gospodarskega čudeža – ta po njegovem ne bo trajal v
69
nedogled – »fašizem nadaljuje«. Ni prišlo do spremembe
objektivnih družbenih predpostavk, ki so omogočale fašizem,
zato se je vedno znova omenjana tema »opraviti s
preteklostjo« izkrivila in izpraznila. Tako je prišlo celo do
soočanj s preteklostjo na ravni propagande, češ da so žrtve
bombardiranja v Dresdnu primerljive z Auschwitzem – pa
smo poravnani. Eno najbolj dragocenih sporočil iz tega
Adornovega predavanja je vsekakor tale misel: »Kar koli se
70
zgodi na ravni propagande, ostane dvoumno.« Zakaj? Še
bolj se bo namreč ponavljalo to, kar se ne bi nikdar smelo
zgoditi. Kar je bilo storjeno, tega še noben Bog ne more
spremeniti v nekaj, kar ni bilo nikdar storjeno – nam, ljudem,
ostaja to soočenje s krivdo, grehom in zločini preteklih
generacij. In najmanj kar lahko naredimo, je vpis imen žrtev v
knjigo življenja. Podobno kot Adornova razmišljanja o
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katerimi smo v zgodovini propagirali etiko, globoko
nemoralna. Je Deklaracija o svetovnem etosu iz leta 1993 s
svojimi štirimi neizpodbitnimi smernicami to zadosti
upoštevala? Etika kot čut za orientacijo je znova na
preizkušnji – že s tem, da naj etika sama spet ne učinkuje kot
sistem represije. Tudi v tem smislu, kot je želel Adorno,
namreč nikomur ne prizadejati trpljenja − seveda niti samemu
sebi ne.

industriji smrti tudi Jonasova nehote opozarjajo, da je bistvo
zla v marsičem odsotnost sočutja. Kako razvijati koncept
etike v prihodnje, da ne bo samo nekakšen abstraktni nauk o
dobrem, temveč bo ozaveščala še idejo o potrebi po razvitem
čutu za sočutje – in kot taka naj bi etizacija sveta med drugim
pomenila idejo organizirane solidarnosti. K takšnemu
poskusu etizacije vsekakor spada to, da upoštevamo
Nietzschejevo opozorilo, da so bila žal vsa sredstva, s

VETRNE ELEKTRARNE - NI VSE ZLATO, KAR SE SVETI
pom. akad. dr. Rafael Mihalič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

in Evropo pahnila v mračni srednji vek, Grenlandija bi
pa bila zopet zelena?
° Ali v zgodovini planeta topla obdobja niso pomenila
razcvet rastlinskih in živalskih vrst, hladna pa propad in
"težke čase"?
° Kaj, če se bodo v naslednji ledeni dobi ledeniki zopet
razširili do Karavank?
° Itd ….
Na ta vprašanja zaenkrat bodisi ni mogoče podati
enoznačnih odgovorov ali pa leži odgovor preprosto v
odločitvi človeške družbe kot celote za določeno pot.
Uvodno razmišljanje, ki sicer na videz nima neposredne
povezave z naslovno temo, vendar v splošnem odseva
osnovni namen prispevka, t.j. prikazati tudi nekatera v
javnosti manj znana dejstva v zvezi z oskrbo z energijo iz
sonaravnih virov; v našem primeru gre za vetrno energijo.
Izkoriščanje vetrne energije predstavlja enega najhitreje
rastočih virov električne energije v Evropi ne le v
relativnem merilu (t.j. procentualna rast glede na obstoječe
vetrne elektrarne) pač pa tudi v absolutnem. V Evropi je v
preteklih letih v absolutnem merilu samo rast instaliranih
moči plinskih elektrarn presegla rast vetrnih elektrarn.
Svetovna letna rast instaliranih vetrnih elektrarn se je v
preteklih letih gibala med 20% in skoraj 40%. V letu 2008
je njihova skupna zmogljivost presegla 100 000 MW [1].
Rast instaliranih moči in obstoječe stanje v Evropi
prikazujeta sliki 1 in 2. Ob tem velja omeniti, da prednjači
Evropa, in da se skoraj 40% svetovnih instaliranih moči
nahaja v Nemčiji in Španiji. Slovenija ostaja na zemljevidu
kapacitet vetrnih elektrarn bela lisa. Razen tega, da so
vetrne razmere v Sloveniji na meji tega, kar smatramo (ob
upoštevanju subvencij) za rentabilno, so praktično vse
tehnično sprejemljive lokacije v območjih, ki so
naravovarstveno zaščitena (npr Natura 2000), kar možnost
postavitve skoraj onemogoča. Na ta način se Slovenija
praktično odpoveduje resnejšim namenom izkoriščati
vetrno energijo.

POVZETEK
V prispevku obravnavamo nekatera dejstva v zvezi z
vetrnimi elektrarnami, ki jih v javnosti redko zasledimo in
jih je ob odločitvi za usmeritev v izkoriščanje vetrne
energije potrebno poznati. Navedene so zlasti nekatere
tehnične težave sistemske narave, ki jih je potrebno
obvladovati v sistemih z visokim deležem vetrnih elektrarn
v sistemu (Danska, Nemčija, Španija).
Ključne
besede:
energija,
vetrne
elektrarne,
elektroenergetski sistem
UVOD
V Evropi smo se odločili (oz. se odločamo) za prehod v
nizkoogljično družbo. V veliki meri je to politična odločitev,
rezultat katere je tudi pričakovani sveženj predlogov 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. Zavedati pa se moramo, da je so nastajale
politične odločitve glede omejitve izpusta toplogrednih
plinov v obdobju dolge in močne gospodarske rasti v
preteklih desetletjih. Zanimivo bo zasledovati dogajanja na
tem področju, če bo trajala gospodarska kriza dlje časa.
Prehod na nizkoogljično družbo namreč stane. Solo akcije
posameznih držav se kaj hitro lahko končajo klavrno v
obliki zmanjšanja konkurenčnosti njihovih gospodarstev in
zaostajanja za ostalimi zaradi višjih cen energentov. Opis
takega scenarija si ni težko predstavljati in lahko poteka
nekako po naslednjem sosledju dogodkov: zvišanje cen
energentov, znižanje konkurenčnosti gospodarstva,
zapiranje ali selitev proizvodnih kapacitet, odpuščanje
delavcev, nižanje BDP, beg možganov …. Hitro za širše
družbene množice postanejo sprejemljivi argumenti oz.
vprašanja, ki se pojavljajo tudi dandanes, vendar zaenkrat
ostajajo v ozadju, kot npr.:
° Ali izpusti CO2 sploh prispevajo k ogrevanju ozračja?
° Ali ni izpust CO2, kot rezultat človeške aktivnosti
zanemarljiv v primerjavi s tvorjenjem CO2 v naravnih
procesih?
° Ali je res, da meritve temperature kažejo močno
korelacijo s sončevo aktivnostjo, močnejšo, kakor s
količino CO2 v ozračju?
° Ali učinek tople grede ni v nasičenju in povečevanje
CO2 v ozračju skoraj ne vpliva na večanje tega učinka?
° Ali hitre spremembe klime na zemlji niso bile povsem
normalne v preteklosti?
° Zakaj zganjamo paniko pri 360 ppm CO2 v ozračju,
čeravno vemo, da je bila v času dinozavrov in bujne
vegetacije ta koncentracija okrog 7000 ppm, ravno zato
je pa bila vegetacija bujna?!
° Ali ne bi bilo lepo, da bi bila cela Sibirija žitnica, vinsko
trto bi gojili do Skandinavije, kakor v zlati dobi ob koncu
rimskega imperija, ki jo je prekinila "mini" ledena doba
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Vir:

Slika 1: Svetovna rast skupne nazivne moči vetrnih
elektrarn
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Zaradi trenja zračnih plasti ob podlago, z višino v
splošnem hitrost vetra narašča. To naraščanje je v bližini
površja približno logaritemsko.
Za razliko od npr. vodnih turbin vetrne turbine tudi
teoretično ne morejo izkoristiti vse kinetične energije
medija (zraka). Teoretično mejo predstavlja t.i. Betzov
faktor, ki znaša 16/27 oz. ca. 59%. Dejanski izkoristek
vetrnice je manjši in znaša do ca. 45 %. Na sliki 4 vidimo
izkoristek za tipično trolistno vetrnico v odvisnosti od
hitrosti vetra.

Skupno Evropa:
57.136 MW

Slika 2:

Instalirane moči vetrnih elektrarn v Evropi [3]
Izkoristek

FIZIKALNE OSNOVE
Če želimo spoznati nekatere probleme, ki spremljajo
obratovanje vetrnih elektrarn, je potrebno vsaj v najbolj
grobih obrisih osvetliti nekaj dejstev oz. podati nekatere
fizikalne osnove.
Energija vetra je pojavna oblika energije sonca, saj
zemljino površje in atmosfera delujeta, kot neke vrste
toplotni stroj. Vetrni potenciali na kopnem in priobalnem
morju je ocenjen na 72 TW (enakovredno ca. 54 miliardam
t ekvivalentne nafte letno). To približno petkrat presega
trenutne človeške potrebe po energiji[2].
Morda najpomembnejše dejstvo, ki definira obratovalne
lastnosti vetrnih elektrarn je to, da je moč, ki jo pretvarja
vetrnica odvisna od tretje potence hitrosti vetra. To
pomeni, da se ob spremembi hitrosti vetra za faktor 2 moč
vetrnice spremeni za faktor 8. Že padec hitrosti za samo
20% zmanjša moč na ½, oz porast za 20 % poveča moč
za 70%. To z drugimi besedami pomeni, da nam v primeru
neenakomernega vetra povprečna hitrost vetra ne pove
skoraj ničesar o možni proizvodnji (od katere je seveda
odvisna rentabilnost). To dejstvo nam ilustrira naslednji
primer.
PRIMER:
Če veter piha z določeno konstantno hitrostjo preko
nekega obdobja bomo dobili 4 krat manj energije, kakor,
če bi veter pihal z dvakratno hitrostjo v polovici tega
obdobja, v drugi polovici obdobja pa vetra ne bi bilo. V
obeh primerih je povprečna hitrost skozi celotno obdobje
enaka.
Iz ekonomskih razlogov sta mehanski in električni del
vetrnice različno dimenzionirana, tako, da ima dejanska
karakteristika vetrnice oblike, kot jo prikazuje slika 3. Pri
določeni hitrosti vetra (ca 13 m/s - omejitev električnega
dela) začne elektrarna obratovati s konstantno močjo
(obrne lopatke izven položaja za pridobivanje maksimalne
moči), pri določeni hitrosti vetra (večina pri 25 m/s) pa se
elektrarna izklopi, zablokira rotor in se postavi v položaj v
katerem najlaže prenese mehanske obremenitve (omejitev
mehanskega dela).

Hitrostno število

Slika 4:

SENČNA STRAN ZGODBE
Vetrne elektrarne so del tako imenovane zelene energije
oziroma okolju prijazne energije, saj izkoriščajo obnovljivi
vir, t.j. energijo vetra, pri tem pa se ne sproščajo naravi
nevarne snovi. Ta trditev je sicer resnična za normalno
obratovanje, vendar pa ne smemo pozabiti tudi drugih
posrednih dejavnikov, ki pa v nekaterih pogledih celo bolj
vplivajo na okolje kot neobnovljivi viri energije. V
nadaljevanju podajamo nekatera včasih zamolčana
dejstva, ki jih je potrebno upoštevati in odločilno vplivajo na
odločitev za ali proti vetrnim elektrarnam.
•
Vetrne turbine glede na ceno niso najbolj učinkovite.
Uvrščamo jih med t.i. kvalificirane proizvajalce, ki
imajo zagotovljeno odkupno ceno ali dodatek k na
trgu prodani energiji. V Sloveniji trenutno veljajo za
vetrne elektrarne do 1 MW naslednje približne
vrednosti: 65 €/MWh ali dotacija 12 €/MWh, če
energijo prodamo na trgu oz. za večje elektrarne 62.
€/MWh ali dotacija 10 €/MWh, če energijo prodamo
na trgu. Glede na kakovost električne energije (slaba
napovedljivost, težko zagotavljanje dogovorjene
količine) je to bistveno več, kakor je moč v povprečju
doseči na trgu. Z drugimi besedami – brez
subvencioniranja se gradnja vetrnih elektrarn ne
izplača, njihova cena pa tudi več ne upada.
Indikativen je primer iz ZDA, kjer se je po skokoviti
rasti po ukinitvi subvencij rast tako rekoč v trenutku
ustavila (leta 1991 1709 MW, leta 1997 pa 1611
MW) in v 8 letih je instalirana moč celo upadla.
•
Vetrne elektrarne potrebujejo rezervne zmogljivosti v
elektroenergetskem sistemu (EES) ali možnost
shranjevanja energije. V ta namen so primerne
vodne, črpalne ali plinske elektrarne. To dejstvo
vetrno energijo še bistveno podraži.
•
Izkoristek elektrarn je slab saj veter ne piha ves čas
z optimalno hitrostjo. Podatki kažejo na 15 - 25 %
učinkovitost. Na severu Nemčije, kjer so razmere
dobre poročajo o 18% izkoriščenosti. To pomeni, da
je energetski prispevek vetrnih elektrarn v primeru
potreb po energiji reda 5 x manjši, kot enako velikih
elektrarn na fosilna goriva ali jedrskih elektrarn. Ko
govorimo o instalirani moči pove s stališča
proizvodnje
energije
podatek
za
klasično
termoelektrarno nekaj povsem drugega, kot za
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Slika 3:

Izkoristek tipične trolistne vetrnice

Karakteristika moči tipične vetrne elektrarne

30

•

•

Avg. breme
Avg. veter

Obremenitev (MW)

Julij breme
Julij veter

Sept. breme
Sept. veter

Proizvodnja vetrnih elektrarn (MW)

vetrno elektrarno. Teh pojmov nikakor ne gre
zamenjevati.
Potrebe po električni energiji in razpoložljiva vetrna
energija so velikokrat diametralno nasprotne.
Problem ilustrira slika 5, ki prikazuje potek potreb po
moči in razpoložljivo moč vetrnih elektrarn za tipične
dni v zimski, poletni oz. pomladno / jesenski sezoni v
sistemu konkretnega dobavitelja električne energije v
ZDA. O identični problematiki poročajo Grki.

•

•

Ura dneva

Slika 5:
Proizvodnja vetrnih elektrarn in poraba v
tipičnih dneh
Prihranek emisij CO2 zaradi elektrike iz vetrnih
elektrarn je marsikje bistveno manjši, kot se zdi na
prvi pogled. Ker vetrne elektrarne delujejo močno
neenakomerno, morajo ostale elektrarne na fosilna
goriva biti vedno v pripravljenosti, kar prav tako
povzroča emisije, razen tega morajo prilagajati
proizvodnjo potrebam, če ni dovolj ostalih elektrarn
za pokrivanje koničnih obremenitev (vodnih,
plinskih). Indikativen je nemški primer [4] (slika 6).
Ker morajo termoelektrarne prilagajati proizvodnjo,
se njihov izkoristek bistveno zniža.

•

% instalirane moči
Proizvodnja v % skupne
instalirane moči

•

Obratovanje velikega deleža vetrnih elektrarn je
lahko problematično s stališča ohranjanja stabilnosti
sistema. Zaradi tehničnih značilnosti obstoječih
vetrnih turbin lahko prihaja do skoraj trenutnih velikih
izpadov proizvodnje, in to takrat, ko bi podporne
točke pravzaprav najbolj potrebovali, t.j. ob motnjah
v omrežju. Izračuni so pokazali, da bi v določenih
obratovalnih pogojih napaka na določenem delu
omrežja v Nemčiji imela za posledico izpad tako
velike količine proizvodnje električne energije iz
vetrnih elektrarn, da bi to preseglo zmožnost
evropskega EE sistema, da si opomore. Zelo
verjeten bi bil razpad celotnega UCTE sistema na
posamezne dele in/ali popolen razpad posameznih
področij (blackout). To spoznanje je botrovalo
spremembi sistemskih zahtev za priključitev vetrnih
elektrarn v Nemčiji.
Problem predstavlja premočan veter (nad 25 m/s –
glej sl. 4), ki povzroči izklop vetrnih elektrarn. Ker gre
za skok iz maksimalne moči na 0 je taučinek za
sistem še posebno neugoden. Na sliki 7 vidimo
odvisnost skupne proizvodnje vetrnih elektrarn
Danske od hitrosti vetra.
Zaradi hitrih sprememb moči vetrnih elektrarn je
obnašanje pretokov moči po omrežju nepredvidljivo.
To je bil eden od dejavnikov, ki so botrovali razpadu
UCTE sistema septembra 2006 na 3 ločene dele.
Porabniki sicer tega niso občutili, vendar ni veliko
manjkalo pa bi bil scenarij mnogo hujši.
Spremeniti je potrebno filozofijo reglacije napetosti v
distribuciji (če so VE priklopljene na distribucijsko
omrežje).

Hitrost vetra (m/s)

Slika 7:
Proizvodnja vetrnih
odvisnosti od hitrosti vetra
•
•
•

Slika 6:

Moči posameznih regulacijskih termoelektrarn

•
•

•
•
Prihranek goriva
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elektrarn

Danske

v

Spremeniti je potrebno filozofijo zaščite v distribuciji
(če so VE priklopljene na distribucijsko omrežje)
Vetrne turbine potrebujejo veliko prostora.
Vetrne turbine ne zmanjšujejo onesnaževanja. V
primerjavi s proizvodnjo elektrike, ki je proizvedejo,
in gradnjo ter razgradnjo same elektrarne
škodljivega vpliva na okolje ne zmanjšamo bistveno.
Onesnaževanje povzroča promet, gradnja in
razgradnja gradbenih konstrukcij ter industrija, ki
proizvaja komponente za vetrne turbine.
Vetrne elektrarne proizvajajo zelo majhen delež
električne energije. Npr. v Nemčiji proizvedejo reda 2
% vse električne energije.
Vetrne elektrarne niso tihe. Hrup je v rangu
motocikla. Hrup pride še bolj do izraza, če so
postavljene na tihih pokrajinah ali na podeželju.
Ljudje, ki živijo blizu poročajo, da je hrup moteč.
Vetrne turbine so tudi neke vrste vizualni
onesnaževalci. Na Finskem jih zaradi videza že
umikajo iz krajev, kjer se ne skladajo z infrastrukturo.
Vetrne elektrarne vplivajo tudi na televizijo ter
mikrokomunikacijo. Prihaja do mikrokomunikacijske
interference, možno je povzročanje telefonskih
motenj.

•

•

•

bodo sledili tudi drugod po svetu, napačna. Seveda namen
prispevka v nobenem primeru ni bil takšen. Osnovni
namen je bil pojasniti tudi drugo plat zgodbe, ki se je zlasti
promotorji "zgodbe" prevečkrat izogibajo. V javnosti to
zbuja lažna pričakovanja in je odlično gojišče za različna
špekulativna razmišljanja, uveljavljanje parcialnih interesov
na lokalnem nivoju, politično promocijo, ali preprosto za
opozarjanje posameznikov, ki čutijo potrebo po pozornosti,
nase. Neredko gre za grobo zavajanje javnosti. Verjamem,
da pometanje problemov pod preprogo na dolgi rok ne
more obroditi sadov, zato je potrebno problematiko oskrbe
z energijo vedno obravnavati celovito, saj je le na ta način
moč zagotoviti, da bodo odločitve blizu optimalnim glede
na potrebe ljudi, ekonomiko in ohranjanje naravne in
kulturne dediščine.

Leteča populacija živali je ogrožena. Tako lahko v
neposredni okolici vetrnih turbin najdemo veliko
ptičev, ki so se zaleteli v vetrnico (konice krakov se
lahko gibljejo s hitrostmi v rangu hitrosti zvoka).
Čeprav statistike kažejo, da je to število v primerjavi
z ptiči umrlimi v prometu zanemarljivo majhno.
Vetrne
elektrarne
predstavljajo
potencialno
nevarnost vodovarstvenih zajetij z pitno vodo. Za
delovanje, hlajenje in mazanje potrebujejo od 200 do
370 litrov sintetičnega olja, ki se nahaja na vrhu
vetrne turbine.
Motijo tok svetlobe. Ko sonce vzhaja ali zahaja, so
kraji izza vetrnih elektrarn postavljeni v nekako
migotanje svetlobe (senčno migotanje), ki ga
povzročajo kraki vetrnih turbin s svojim vrtenjem, kar
nekaterim povzroča dezorientacijo, glavobole in
migreno. Nekatere vetrne turbine so ponoči
osvetljene, kar dodatno moti okolico.

VIRI
[1] http://www.earthpolicy.org/Indicators/Wind
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
[3] www.renewableenergyworld.com/assets/documents/
story/2008/windmap-08g.pdf.
[4] W.
Leonhard,
K.
Muller,
Ausgleich
von
Windenergieschwankungen mit fossil befeuerten
Kraftwerken - wo sind die Grenzen?, EW, Jg. 101,
Heft 21 - 22, str. 30 - 37, 200268.

ZAKLJUČEK
V članku prikazan je nekoliko pogled na problematiko
uvajanja sonaravnih virov električne energije (v
konkretnem primeru vetrnih elektrarn) iz druge, dovolil bi si
reči senčne, strani. Glede na uvodna razmišljanja in
prikazane probleme bi si bilo mogoče ustvariti vtis, da je
pot, ki smo si jo začrtali v Evropi, in za katero upamo, da ji
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Na področju plač lahko ugotovimo (slika 1), da je
slovensko povprečje bruto plač za faktor 1,2 večje od
povprečja v Pomurju (9.399 €). Razmerje med osrednjeslovensko regijo in Pomurjem pa je 1,4. V primerjavi s
Finsko naraste razmerje že na 2,8.

V prispevku predstavimo evropski projekt, ki ga je izvajala
RRA Mura d.o.o. v partnerstvu s Centrom za
eksperimentalno mehaniko Fakultete za strojništvo,
Univerze v Ljubljani, Mrežnim podjetniškim inkubatorjem iz
Murske Sobote in nekaterimi zunanjimi partnerji. Na
podlagi analize stanja pomurske regije na področju
tehnološkega in intelektualnega potenciala smo izdelali tri
instrumente dviga konkurenčnosti pomurske regije, ki bodo
omogočali sodelovanje ekspertov (vključeni bodo tudi člani
PAZU), študentov dodiplomskega in podiplomskega študija
s podjetji na konkretnih projektih.

Povprečna mesečna bruto plača (v €)
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1. UVOD
Pomurje je po velikosti sedma največja slovenska regija.
Zavzema 6,6% površine Slovenije in ima prav takšen
procent prebivalstva. Geografska lega Pomurja je ugodna,
saj poteka skozi Pomurje del cestnega koridorja V
(Barcelona – Kijev) in je sedaj avtocestno povezana s
preostalim delom Slovenije. Na polmeru 300 km je
prisotnih vsaj 7 večjih Univerz, zato so centri znanja
razmeroma dobro dostopni. Na istem polmeru živi ca. 12
milijonov ljudi – potencialnih potrošnikov. Značilnost
Pomurja je še razvito poljedelstvo (3/4 vseh kmetijskih
zemljišč je na področju Pomurja) in tekstilna industrija
(22% vseh zaposlenih v regiji deluje na področju tekstilne
industrije). Gospodarstvo v Pomurju dosega 67%
slovenskega povprečja v BDP/prebivalca, brezposelnost
pa je za približno 6% višja od slovenskega povprečja. Med
specifične probleme regije torej lahko štejemo: odliv
kadrov (beg možganov), visoka stopnja brezposelnosti,
delovno intenzivna industrija in visok delež kmetijstva v
gospodarstvu. Kljub temu oz. prav zaradi tega lahko
rečemo, da ima Pomurje dobre možnosti za razvoj.
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Slika 1. Povprečna mesečna bruto plača za Pomurje,
povprečje Slovenije, povprečje osrednje-slovenske regije
in Finske
Na področju nezaposlenosti (slika 2) lahko ugotovimo, da
povprečna nezaposlenost na področju osrednje Slovenije
znaša 4,1%, medtem ko je v Pomurju nezaposlenost kar
13,8%. Pri tem seveda gre omeniti, da podatki veljajo za
registrirano nezaposlenost. Zaradi bližine meje z Avstrijo in
Madžarsko se zaradi dela »na črno« delež nezaposlenih
nekoliko zmanjša. Stopnja nezaposlenosti na področju EU
je celo nekaj višja od povprečja osrednje Slovenije in
znaša 6,8%.

2. PRIMERJALNI PODATKI ZA POMURJE
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V drugi strategiji investiranja v nove dejavnosti z novimi
podjetji lahko uberemo dve poti. Prva je povezana s
formiranjem spin-off podjetij iz obstoječih podjetij, druga pa
pomeni tuje investicije (investitor zunaj Pomurja). V
nadaljevanju raziščimo obe strategiji nekoliko natančneje.
Najprej si oglejmo podrobneje strukturo pomurskih podjetij.
V letu 2007 je bilo v Pomurju 1.268 gospodarskih družb,
2.996 samostojnih podjetnikov in 37 zadrug. Glede na
klasifikacijo je v Pomurju 35 velikih podjetij, med katerimi
so npr. Mura d.d., skupina Nafta, Pomgrad, Arcont,
Pomurka idr. Na sliki 4 imamo predstavljeno strukturo
pomurskih podjetij po velikosti in njihov vpliv na
gospodarske kazalnike.

Pomurje: 6.929 brezposelnih (13,8%)
Slovensko povprečje: 4,1%
EU povprečje: 6,8%

Struktura pomurskih podjetij po velikosti
100%

92%

90%

Vir: SURS

80%

Slika 2. Podatki o registrirani nezaposlenosti na področju
Slovenije

Relativni deleži

70%

Na sliki 3 lahko vidimo primerjavo v BDP/prebivalca za
Pomurje, ki znaša 9,399 € in nekaterimi slovenskimi in
tujimi podatki. Vidimo lahko, da je slovensko povprečje
višje za 1,5 krat, v osrednje-slovenski regiji pa za faktor
2,2. V primerjavi s tujino je gospodarska zaostalost
Pomurja še bolj nazorna, saj je BDP/prebivalca v EU višji
za 3,6 krat. V primerjavi z ZDA pa je faktor celo 4,6.
Makroekonomski kazalci nakazujejo, da je regija
gospodarsko nerazvita, saj je v povprečju slabša od
povprečja EU za faktor 3,6. Ti primerjalni podatki so bili
podlaga za evropski projekt (Strengthening of the
competitiveness of Pomurje region through innovation and
LLL), ki smo ga izvajali v preteklih dveh letih. V projektu
smo izdelali tri instrumente s katerimi bi želeli doseči
zvišanje BDP in dosego povprečja EU v 10 do 15 letih. Za
dosego tega cilja bi bilo ob predpostavki ohranjanja
trenutnih trendov v Pomurju dosegati vsaj 9% letno rast
BDP. Trenutna rast pa znaša komaj 3,22%. Slednje
pomeni, da evropskega povprečja ne moremo doseči s
sedanjo gospodarsko rastjo vsaj še 30 let. V nadaljevanju
si poglejmo katere možnosti so na razpolago, da
zastavljeni cilj dosežemo.

60%
50%
40%

40%

34%

30%

26%

30%

42%

28%

20%
10%

4%

4%

0%
Majhna
Število podjetij

Srednja
Zaposleni

Velika

Čisti prihodki od prodaje

Slika 4. Struktura pomurskih podjetij po velikosti in njihov
vpliv na gospodarske kazalce
Iz grafa lahko razberemo, da je v Pomurju največje število
majhnih in mikro podjetij. Njihov delež je kar 92%.
Istočasno pa ta podjetja zaposlujejo le 34% vseh delavcev
in prinesejo 30% k čistemu prihodku od prodaje. Obratno,
velika podjetja, ki jih je komaj 4% prispevajo kar 40%
zaposlenih in 42% prihodkov od prodaje. Vsekakor pa
lahko za Pomurje povemo, da so njene nosilne dejavnosti
naslednje: a) predelovalna dejavnost (proizvodnja tekstila
in tekstilnih izdelkov, proizvodnja hrane in pijače, naftna
proizvodnja, kovinsko predelovalna industrija), b) trgovina,
c) gradbeništvo, d) kmetijstvo in e) turizem. Z vidika
dodane vrednosti na zaposlenega lahko ugotovimo, da je v
panogah z najmanjšo dodano vrednostjo zaposlenih
največ ljudi (proizvodnja tekstilij), na področjih z relativno
visoko dodano vrednostjo pa je zaposlen relativno majhen
delež zaposlenih.
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Slika 3. BDP/prebivalca – primerjava za Slovenijo in tujino
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Vir: UMAR in Eurostat

3. MOŽNE POTI RAZVOJA REGIJE
Za dosego evropskega povprečja smo identificirali dve
različni strategiji razvoja. Prva možnost je vlaganje v
obstoječe dejavnosti obstoječih podjetij, druga možnost pa
investicije v nove dejavnosti in s tem tudi v nova podjetja.
V prvi strategiji gre lahko za širitev na nove trge z
obstoječo produkcijo oz. proizvodnjo – ekonomija obsega.
Druga možnost je prehod obstoječih produktov oz. storitev
v višji cenovni razred s povečevanjem kvalitete.

Slika 5. Primerjava dodane vrednosti po panogah za
Pomurje, Slovenijo in EU
Na sliki 5 je predstavljena dodana vrednost na
zaposlenega po panogah, ki jih srečujemo v Pomurju.
Vidimo lahko, da se vse panoge nahajajo pod slovenskim
povprečjem (za vse obstoječe panoge) in skoraj vse pod
povprečjem Slovenije za posamezne panoge. Pomursko
gospodarstvo je nad slovenskim povprečjem na področju
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s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi in druga trgovina na
debelo. Možnosti za vlaganja predstavljajo tudi obstoječe
industrijske – poslovne cone v izmeri okrog 280 ha, ki so
večinoma opremljena, oz. se bodo opremila, z ustrezno
infrastrukturo.

gradbeništva in kmetijstva. V obeh primerih sta panogi
relativno blizu evropskemu povprečju za obe panogi. Sta
pa daleč od evropskega povprečja upoštevajoč vse
panoge. Vidimo lahko, da v obstoječih panogah s trenutno
gospodarsko rastjo evropskega skupnega povprečja ne
moremo doseči (razen mogoče povprečja nekaterih
panogah), saj podjetja večinoma delujejo v področjih z
nizko dodano vrednostjo. Kmetijstvo in gradbeništvo, ki
trenutno nekoliko izstopata pa sta omejena, prvo glede na
obseg kmetijskih zemljišč, drugo pa je omejeno z logistiko.
Vsekakor pa bi pri doseganju višje stopnje BDP
potrebovali nova znanja. Ali jih v regiji premoremo?
3.1 Intelektualni potencial
Med intelektualni potencial smo uvrstili: a) eksperte (člani
PAZU), b) študente in c) brezposelne z vsaj višjo
izobrazbo.
Člani PAZU (118 članov) v večini živijo zunaj Pomurja.
Želijo vzpostaviti ustvarjalno in kreativno akademsko okolje
ter organizacijo z visokim ugledom v javnosti in širšim
družbeno – ekonomskim pomenom.
Na sliki 6 je prikazan profil pomurskih študentov glede na
smer študija. Ugotovimo lahko, da jih velika večina (kar
67%) študira na družboslovno – humanističnih usmeritvah
in samo 20% na naravoslovno – tehniških, po katerih je
največje povpraševanje. Če primerjamo podatke s tistimi,
ki kažejo nezaposlenost tistih z najmanj višjo izobrazbo,
lahko ugotovimo, da je profil zelo podoben. Največ
brezposelnih je na področju družboslovno – humanističnih
znanosti (74%), na področju naravoslovno – tehniških pa
20%. Tukaj moramo opomniti, da na profil brezposelnih
prav gotovo v največji meri vpliva profil tistih, ki so pravkar
končali z izobraževanjem in se prijavili na Zavod za
zaposlovanje. Zaključimo lahko, da večini študentov, ki
danes
študirajo
predvsem
na
družboslovno
–
humanističnih smereh, grozi brezposelnost v domači regiji.

Slika 7. Primerjava vlaganj v razvojno-raziskovalno
dejavnost v podjetjih v Pomurju, povprečjem v Sloveniji in
osrednje-slovensko regijo.
Na področju ustanavljanja spin-off podjetij, ki so posledica
razvojno-raziskovalnega
dela
v
podjetjih
lahko
povzamemo, da regija ustanavljanju tovrstnih podjetij ni
naklonjena. To je seveda posledica (pre)majhnih vlaganj v
raziskave in razvoj.
Na sliki 7 je prikazano razmerje vlaganj v raziskave in
razvoj za Pomurje, slovensko povprečje in za osrednjeslovensko regijo med leti 2001 in 2005. Vidimo lahko, da
vlagajo podjetja v Pomurju v raziskave in razvoj 8 krat
manj, kot je povprečje Slovenije in celo 20 krat manj, kot
osrednje-slovenska regija. Tehnološka in gospodarska
zaostalost Pomurja torej ni slučaj. Regija je močno odvisna
od velikih podjetij, ki sorazmerno malo vlagajo v razvojnoraziskovalno dejavnost in primanjkuje spodbud za
podjetniško – inovativno okolje, ki generira nove ideje.
Nove ideje pa spodbujajo njihovo implementacijo v spin-off
podjetjih, ki imajo praviloma visoko dodano vrednost.
4. INSTRUMENTI ZA DVIG KONKURENČNOSTI
Na podlagi podatkov, ki smo jih dobili pri pripravi analize
tehnološkega (podjetja) in intelektualnega (študentje,
brezposelni izobraženci in eksperti – člani PAZU)
potenciala pomurske regije, smo v nadaljevanju projekta
izdelali tri instrumente, ki bodo povečali konkurenčnost
pomurskega gospodarstva, povečali stopnjo rasti BDP in s
tem povzročili dvig regije na višji gospodarsko – tehnološki
nivo. V regiji je zato potrebno vzpostaviti konsenz o poti po
kateri bi želeli izvesti prehod regije na višji nivo. Naša
rešitev zahteva vzpostavitev ustreznega institucionalnega
okvira, ki bi vzpodbujal inovativno okolje za izvajanje
raziskovalno-razvojnih aktivnosti. Institucionalni okvir bo v
našem primeru predstavljal Center za pretok znanj, ki smo
ga formirali v okviru RRA Mura d.o.o. in je nastal iz
raziskovalne skupine. V okviru instrumentov CPU, ki
predstavljajo
»Coaching«,
Projektno
usmerjeno
štipendiranje in Usmerjeno podiplomsko izobraževanje, bo
Center za pretok znanj (CPZ) povezoval podjetja, eksperte
in podiplomske ter dodiplomske študente, ki bodo delovali
na skupnih projektih in s tem pripomogli k dvigu
konkurenčnosti regije. Na sliki 8 je predstavljena shema
delovanja CPZ.

Slika 6. Profil pomurskih študentov, ki študirajo na
slovenskih Univerzah in samostojnih visokih šolah
Pri analizi brezposelnih smo se osredotočili tudi na njihova
funkcionalna znanja (znanje tujih jezikov in znanja na
področju računalniške pismenosti). Ta znanja so tista, ki
dandanes prinašajo osnovne pogoje za delo. Ugotovili
smo, da angleški jezik ustrezno obvlada okrog 40%. Pri
računalniški pismenosti so rezultati bolj zaskrbljujoči. Word
ustrezno obvlada le 44%, excel samo 33%, e-mail 24%,
delo s kakim drugim paketom pa obvlada le peščica.
3.2 Investicije v nove dejavnosti
Na področju tujih investicij v regiji lahko povemo, da je 48
podjetij v 100% lasti tujcev in 28 v mešani lasti tujih in
domačih partnerjev. Po strukturi so to večinoma majhna in
srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z
naslednjimi dejavnostmi: proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov, proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike, proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo, proizvodnja talnih oblog, trgovina na debelo
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potrebna znanja za izvedbo ustreznih ukrepov pri
doseganju zastavljenih ciljev. Komisija bo identificirala
ustrezne
strokovnjake
(eksperte),
ki
ustrezajo
identificiranim potrebnim znanjem. Strokovnjaki bodo nato
formirali interdisciplinarne skupine dodiplomskih študentov,
ki bodo v okviru instrumenta »Projektno usmerjeno
štipendiranje« izvajali podporne naloge in potrebne
analize za podjetja pri pripravi projektov na ustrezne
razpise. V okviru priprave projektov, ki jih bodo koordinirali
identificirani eksperti, bodo identificirani tudi razvojnoraziskovalni projekti, ki bodo zahtevali pristop na nivoju
podiplomskega študija. V ta namen se bo vključil
instrument »Usmerjeno podiplomsko izobraževanje«, ki
bo vključeval podiplomske študente ustreznih smeri, ki
bodo delali ciljno usmerjeno na problematiki podjetja pod
vodstvom mentorjev, ki bodo praviloma eksperti, vključeni
v projekt kot svetovalci.
Pri izvajanju instrumentov CPU bodo potrebna, vsaj na
začetku, zagonska sredstva, ki bodo omogočila, da se
zaporedje potrebnih aktivnosti prične izvajati. Prve
rezultate pričakujemo po treh letih, ko se bodo potrebni
prispevki za delovanje pričeli zmanjševati zaradi
povratnega financiranja podjetij, ki bodo vključena v
projekt. Sredstva bi v pretežni meri morala zagotoviti
regija, ki mora za svoj razvoj zagotavljati ustrezno
podporno okolje. Tukaj vidimo tudi največje težave, saj na
lokalno-političnem nivoju, zaradi dolgoročno pričakovanih
koristi, ne kažejo ustreznega razumevanja za tovrstne
projekte.

Slika 8. Shema delovanja Centra za pretok znanj pri
povezovanju gospodarstva, ekspertov in študentov na
skupnih projektih
V nadaljevanju opišimo posamezne instrumente nekoliko
natančneje.
Pri kreiranju institucionalnega okolja bo potrebno pridobiti
zagonska sredstva, da bi lahko pripravili ustrezne
pripravljalne ukrepe za pridobitev predlaganih projektov s
strani podjetij. Potrebno bo ustvariti bazo ekspertov, ki
bodo sodelovali kot eksperti v »Coachingu«. To bodo
eksperti, predvsem iz akademskega okolja (npr. člani
PAZU) z ustreznimi izkušnjami pri pridobivanju projektov in
izkušnjami z gospodarstvom. Sledil bo poziv podjetjem, da
predlagajo projekte oz. vizije svojega razvoja na podlagi
razvojno-raziskovalnih projektov. Sledilo bo formiranje
komisije, ki bo pregledala prispele predloge in identificirala

MODELIRANJE USEDANJA KOSMOV NA BIOLOŠKI ČISTILNI NAPRAVI
pom .akad. dr. Boštjana Žajdela, Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. Murska Sobota

pojave računamo na podlagi lokalnih ohranitvenih zakonov
za vsak izbrani kosem posebej. V primeru Eulerjevega
pristopa obravnavamo dodatno transportno enačbo, ki
opiše ohranitev mase kosmov, medtem ko v primeru
Lagrangeovega pristopa obravnavamo posamezne enačbe
gibanja reprezentativnih kosmov v tekočini. V obeh
primerih smo upoštevali obojestransko interakcijo za
gibanje kosmov v tekočini, čeprav bi bilo opravičljivo zaradi
majhnih razlik v gostoti kosmov in tekoče in majhnih
premerov kosmov, upoštevati le enostranski vpliv tekočinakosmi.

UVOD
Prispevek temelji na razvoju numeričnega modela gibanja
kosmov v suspenziji, kot to poteka na biološki čistilni
napravi (BČN) in je zajeto v moji doktorski disertaciji.
Glavni eksperimentalni del smo namenili analizi oblike
kosmov, ki se pojavijo na BČN, ter določitvi končne hitrosti
usedanja kosmov v mirujočem mediju. Kosmi so trdni delci
odpadne vode z značilno fraktalno strukturo. Na osnovi
eksperimentalnih rezultatov smo definirali in izračunali
glavne geometrijske in snovne parametre kosmov, ki
vplivajo na potek interakcije s kapljevito fazo in so potrebni
za numerično modeliranje usedanja kosmov.
Posebno pozornost smo namenili pravi definiciji in
izračunu geometrijskih in fizikalnih karakteristik kosmov, ki
so vključene v empirični model za hitrost usedanja kosma,
kakor tudi v modelih za numerično simulacijo. Rezultate
analize smo primerjali z analizami uporabnih študij na
podobnih BČN. Pri tem smo s pomočjo obdelave fotografij,
posnetih pod mikroskopom in posnetkov projekcij kosmov
v treh osnovnih ravninah, izračunali prostornino kosmov in
ocenili oblikovne značilnosti kosmov. S kamero smo
kosme posneli pri prostem usedanju in fotografije obdelali
z računalniškim programom, ki poda velikost kosmov in
njihovo lokacijo na fotografijah. Z upoštevanjem
časovnega intervala med posnetki, se na ta način
natančno izračuna hitrost usedanja kosmov. Nato smo iz
eksperimentalnih rezultatov izpeljali empirični model za
poroznost in gostoto kosmov.
Matematično fizikalni okvir reševanja problema smo zajeli
s sistemom Navier-Stoksovih enačb za kapljevito fazo, kjer
je gibanje opisano z Eulerjevim načinom numerične
obdelave. Za gibanje disperzne faze je uporabljen
Lagrangeov način numerične obravnave, kjer prenosne

LASTNOSTI KOSMOV
Odpadna voda BČN Lendava
V prispevku se omejujemo na rezultate raziskav vzorcev iz
usedalnih bazenov BČN Lendava, Slovenija. Vzorce
odpadne vode smo do analize shranili v čaši, ki ni
dopuščala vdora zraka in na njih opravili redčenje ter
analize v roku 1-3 dni. Vzorec smo hranili pri temperaturi
20°C. Analizirana odpadna voda je sestavljena iz
tehnološke in komunalne odpadne vode v razmerju 75 :
25. Največ tehnološke vode prihaja iz farmacevtske
industrije. Komunalna voda prihaja iz mesta Lendava in
okoliških vasi.
Oblika in prostornina kosmov
Obliko kosmov smo ocenili s 3D obliko kosma z razmerjem
ploskev ekvivalentnega kvadra. Ugotovili smo, da lahko
kosem aproksimiramo s kvadrom katerega ploskve so v
razmerju A : B : C = 1 : 0,89 : 0,69. Ob upoštevanju
razmerja A : B : C lahko samo z merjenjem projekcij
kosmov v ravnini A ocenimo tudi preostali projekcijski
površini B in C, ter robove ekvivalentnega kvadra a, b in c.
Na ta način preprosto ocenimo prostornino kosma in
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Slika 1: Sivinska in binarna slika ter shematski prikaz
kosma
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Iz slike 1 je razvidno, da je kosem sestavljen iz večjega
števila manjših primarnih delcev, kar je lepo prikazano na
shematski skici strukture kosmov.
Velikost primarnih delcev
Velikost primarnih delcev smo določili s pomočjo uporabe
stereoskopskega mikroskopa, visokoresolucijske kamere,
ter programske opreme za slikovno analizo. Sveže
premešani (2 uri mešanja pri 600 obr/min) in razredčeni
vzorec (1:20) smo kanili na objektno steklo in ga pokrili s
krovnim steklom (presevni način - transmisija), ter ga
analizirali pri 500x povečavi (osvetlitev – halogenska
žarnica). Za obdelavo fotografij smo uporabili programsko
opremo za slikovno analizo. Za posnete fotografije smo
določili ustrezno mejo obarvanosti ter jih pretvorili s
programsko opremo za slikovno analizo fotografije v
binarno sliko, ki omogoča avtomatizirano obdelavo, katere
rezultat so morfološke karakteristike delcev (površina
delca in premer delca glede na ekvivalentni krog).
Prisotnih večjih delcev z značilno fraktalno obliko kosmov
(dp > 5 µm), v nadaljevanju nismo upoštevali. Tudi vse
delce manjše od 1 µm smo izpustili, ker je mikroskop
namenjen za obdelavo delcev do velikosti 1 µm. Rezultat
te obdelave je 70 delcev, ki jih uvrščamo med primarne
delce in imajo ekvivalentni premer med 1,077 µm in 4,746
µm, slika 2.
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Iz slike 3 je razvidno, da se največ kosmov nahaja v
prvem, drugem in tretjem velikostnem razredu z velikostjo
kosmov od 0,15 do 0,68 mm, nakar število kosmov počasi
upada.
Izmerjeno hitrost opazovanih 307 kosmov prikazuje slika 4.
Prikazana je primerjava med izmerjeno (vk) in empirično
določeno hitrostjo usedanja dobljeno s splošnim
Stokesovim modelom (vs):

vs =

(1)

4 g ( ρ p − ρ t )(1 − ε )d k
3 ρ t ΩC D

kjer je ρk - gostota kosma, ρt - gostota tekočine, ρp - gostota
primarnega delca, dk - premer kosma, ε – poroznost
(konstantna in sicer ε = 0,977), Ω - razmerje sil upora
prepustnega in neprepustnega kosma ( Ω =1) in Cd koeficient upora (po Chienu):
(2)
C = (30 / Re) + 67.289 ⋅ exp ( −5.03ψ )
d

kjer je Re – Reynoldsovo število in Ψ – oblikovni faktor.
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Slika 3: Velikostna porazdelitev kosmov
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Velikost in hitrost usedanja kosmov
Hitrost usedanja kosmov smo merili tako, da smo
predhodno razredčeni vzorec (1:1) pri 20°C, v majhnih
količinah (kapljicah) spuščali v stekleni stolp, dimenzij: 330
x 260 x 60 mm, ki je bil napolnjen z destilirano vodo, kjer
so se kosmi prosto usedali. Uporabljali smo kamero, ki v
določenih časovnih intervalih posname fotografije
premikov kosmov. Fotografije smo obdelali s programom,
ki določi položaj in velikost – površino vsakega kosma na
fotografiji. Z obdelavo zaporednih fotografij smo izračunali
hitrost kosmov in določili njihovo pot skozi opazovano
območje. Program poda tudi velikost - površino kosmov
(2D - projekcija) na fotografiji, iz česar smo izračunali
ekvivalentni premer kosmov.
Vzorec, ki smo ga tako obdelali je obsegal 307 kosmov,
katerih premer kosmov (dk) je od 0,15 mm do 1,74 mm.
Velikostno porazdelitev prikazuje slika 3.

izračunamo oblikovni faktor- sferičnost kosmov, ki podaja
razmerje površine krogle in površine kosma enake
prostornine in jo uporabimo v izrazu za izračun koeficienta
upora Cd.
Slika 1 prikazuje sivinsko in binarna sliko in shematski
prikaz kosma, iz katere je razvidna njegova struktura.
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Slika 4: Izmerjena hitrost kosmov (vk) v primerjavi z
hitrostjo izračunano s splošnim Stokesovim modelom (vs)
(en.1).

Slika 2: Velikostna porazdelitev primarnih delcev
Razvidno je, da je največ delcev v prvih dveh velikostnih
razredih v območju od 1 µm do 2 µm, ki predstavlja kar
64,3 % vseh delcev. Povprečni premer vseh delcev iz slike
2 je 2,019 µm, kar lahko predpostavljamo kot povprečni
ekvivalentni premer primarnih delcev.

Izmerjena hitrost usedanja kosma s premerom narašča.
Vendar pa obstaja razlika med izmerjeno in izračunano
hitrostjo, saj smo upoštevali konstantno poroznost kosmov.
Porozna zgradba kosmov namreč neposredno vpliva na
gostoto kosma in silo upora na kosem. V nadaljnjih
raziskavah smo poskusili ta fenomen upoštevati in
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Tako določeni izraz za poroznost kosmov vstavimo v
enačbe za prepustnost (3) do (5). Potek tako izračunane
prepustnosti prikazuje diagram na sliki 6.

izpopolniti empirični model za določanje končne hitrosti
usedanja kosmov.
Prepustnosti poroznih kosmov
Za vključitev prepustnosti v izračun hitrosti usedanja smo
uporabili sledeče modele prepustnosti:

k=

CarmanKozeny

k=

Davies

dp

⋅ (3 +
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S kombinacijo zgoraj navedenih enačb lahko načelno
zapišemo
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2

Z upoštevanjem gostote kapljevine, izračunane poroznosti
3
kosmov in ocenjene gostote primarnega delca 1,059 g/cm
smo iz enačbe (10) izračunali gostoto kosma. Rezultati
prikazani kot razlika na sliki 7:

Enačbo (8) smo reševali iterativno za vsakega od 307
kosmov, ki smo mu poprej izmerili hitrost usedanja in
ekvivalentni premer (Slika 3). Izračunane vrednosti
poroznosti prikazuje slika 5.
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Za razliko od poroznosti, se prepustnost kosmov po
posameznih modelih razlikuje, kar se še posebej opazi pri
večjih kosmih. Vendar pa vsi trije modeli prepustnosti
pokažejo enak trend in sicer z velikostjo kosmov
prepustnost narašča.
Absolutne vrednosti prepustnosti so zelo majhne, tipično
-12 2
okoli 10 m , kar pomeni, da je tok kapljevine skozi kosem
zelo počasen. Glede na to, da so hitrosti gibanja kosma pri
usedanju relativno velike, lahko sklepamo, da je vpliv
prepustnosti na spremembo hitrosti usedanja majhen.
Gostota kosmov
Gostoto kosmov izpeljemo iz sledeče enačbe:
(10)

(6)

3ρ t Ω( β ( k (d p , ε )), d k )C d

k_Davies

Slika 6: Prepustnosti kosmov po modelih: Brinkman,
Carman-Kozeny in Davies
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Pri tem uporabimo faktor prepustnosti (β), ki je funkcija
premera kosma (dk) in njegove prepustnosti (k):
(7)
d

β=

k_Brinkman

1.00E-14

Pri tem se pojavi soodvisnost med poroznostjo (ε) in
prepustnostjo (k) v preračunu razmerja sil upora
prepustnega in neprepustnega kosma (Ω):

Ω=
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Slika 7: Prikaz razlike gostot kosmov in kapljevine v
odvisnosti od premera kosmov
Slika 7 pokaže, da imajo manjši kosmi večjo gostoto kakor
večji kosmi. Razlika v gostoti kosmov se lahko spreminja
glede na vrsto odpadne vode in tudi glede na tip BČN. Pri
istem vzorcu iz izbrane BČN je razlika gostot posledica
različne poroznosti kosmov. Veliki kosmi z veliko
poroznostjo imajo manjšo razliko gostote kot majhni kosmi,
ki so tudi bolj kompaktni.

Ugotovimo lahko, da se s povečevanjem premera kosmov
poroznost povečuje. Od 1 mm dalje se poroznost ne
spreminja več veliko. Opazimo tudi, da je napovedani
trend odvisnosti poroznosti od premera kosmov skoraj
neodvisen od modela, ki smo ga uporabili za izračun
prepustnosti. Razlike v poroznosti ne presegajo 1%. Zato
smo v nadaljevanju za napoved poroznosti uporabili
povprečen regresijski polinom, ki velja v območju od 0,2
mm do 1,8 mm in je dobljen na podlagi vseh treh nizov
rezultatov:

NUMERIČNA OBRAVNAVA USEDANJA KOSMOV
Z
računalniškim
modeliranjem
smo
izsledke
eksperimentalnega dela uporabili za simulacijo dvofaznega
toka tekočine in kosmov. Eno fazo je predstavljala voda, ki
smo jo opredelili kot zvezno fazo, drugo fazo pa so tvorili
kosmi odpadne vode, ki smo jih opredelili kot disperzno
fazo. Simulacijo smo izvedli z Euler-Lagrangeovim
načinom, kjer smo upoštevali obojestranski vpliv tekočine
na kosme oz. kosmov na tekočino.

(9)

14.52 d k - 11.74 d k + 5.14 d k - 0.03
3

1015

0,00
2.00

Slika 5: Poroznost kosmov ob upoštevanju modelov
prepustnosti: Brinkman, Carman-Kozeny in Davies

ε = -0.53 d k 6 + 3.61 d k 5 - 10.01 d k 4 +
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enačbe (10), torej povprečne vrednosti skupine kosmov
iste dimenzije. Ta simulacija poda rezultate, ki so lahko
uporabni tudi na kosmih iz drugih BČN. Na osnovi
informacije o velikosti kosmov, ustreznega koeficienta
upora, izraza za poroznost in izraza za gostoto kosmov,
dobimo karakteristične lastnosti kosmov, ki so potrebne pri
modeliranju usedanja kosma.
Na sliki 8 je prikazan položaj kosmov pri simulacija
usedanja različno velikih kosmov iz vseh 9 velikostnih
razredov časovnih razmikih 0s, in 172s, ter hitrosti na
stenah steklenega stolpa.

Prenosne pojave pri numerični obravnavi v zvezni fazi
opišemo z Navier-Stokesovimi enačbami. V Eulerjevem
načinu zapišemo ohranitvene zakone na podlagi mehanike
zveznega telesa, kjer upoštevamo, da obravnavamo zmes
tekočine in delcev, ter upoštevamo deleža ene in druge
faze tudi v vodilnih enačbah:
•
enačba ohranitve mase:
(11)
∂ε ρ
∂ε ρ v

(

f

∂t
•

f

)+ (

f

f

∂xi

fi

)=0

enačba ohranitve gibalne količine:

ε f ρf

Dv fi
Dt

= ε f ρ f f mi − ε f

∂p ∂τ fji
+
+ Fpi
∂xi ∂x j

(12)

Pri tem pomenijo:
•
indeks f označuje zvezno fazo (kapljevino), indeks d
disperzno fazo.
•
gostote posameznih faz v zmesi so odvisne od
prostorninskih deležev, na primer pri dispergirani fazi
se kot gostota pojavlja ε d ρ d , pri zvezni fazi pa člen

ε f ρ f = (1 − ε d ) ρ f
•

Fpi

je vektor sil, ki je posledica medsebojnih vplivov

pri gibanju zvezne in dispergirane faze.
prostorninska deleža sta medsebojno odvisna, saj
velja ε d + ε f = 1 .

•

Slika 8: Simulacija usedanja različno velikih kosmov

V primeru nestisljive tekočine, je tako potrebno v vsakem
časovnem koraku za izračun pozicije kosma izračunati:
•
hitrost kosma:
r
(13)
dx r
•

dt

Kosmi na sliki 8 predstavljajo izbrane posamične kosme iz
vsakega razreda. Vsi kosmi imajo na začetku hitrost 0.001
m/s. Hitrost kosmov se hitro ustali, nekaterim z zaviranjem
ali drugim s pospeševanjem. Kosmi se različno usedajo,
saj imajo različno poroznost in velikost.
S simulacijo smo preverili kakšen je čas, ki je potreben, da
se hitrost kosma ustali. Na sliki 9 je prikazano, v kakšnem
času se ustali hitrost reprezentativnim kosmom.

= vk

ravnovesje sil, ki delujejo na kosem:

r
r
dv k
mk
= ∑ Fk
dt

(14)

Upoštevali bomo poenostavljen model sil na kosem, ki
upošteva iste sile na kosem, kot smo jih upoštevali pri
empiričnih modelih:
v
dv
1
1
(15)
v
v v
v
m k k = − πρ t d k2 ΩC d v k − vt (v k − vt ) + πd k3 ( ρ k − ρ t ) g
8
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dt
r
= ΣFk

2,00E-03

6

kjer so zajete sila vztrajnosti, sila upora (sestavljena iz sile
trenja in dinamičnega vzgona) in sila vzgona. Drugih sil ne
bomo upoštevali, ker smo v predhodnih raziskavah
ugotovili, da so vrednosti Reynoldsovega števila (Re) < 3.
Tukaj poudarjamo pomembnost koeficienta upora (Cd), v
katerem so zajete tokovne lastnosti kosmov in razmerje sil
upora prepustnega in neprepustnega kosma (Ω), ki ga
bomo izračunali z ustreznim empiričnim modelom.
Stekleni stolp za računalniško modeliranje usedanja
kosmov je enakih dimenzij kot pri eksperimentalnem
merjenju hitrosti kosmov. Hitrosti na vseh stenah v = 0 m/s
razen na zgornjem delu, kjer je stekleni stolp odprt in od
koder prihajajo delci v tekočino. Vstopna hitrost je
določena kot 0.001 m/s (Slika 8). Strukturirana mreža
predstavlja 26015 vozlišč in 22680 elementov.
Rezultati računalniških simulacij usedanja kosmov
V programu Ansys CFX 11 smo za usedanje kosmov v
tekočini izbrali vseh 9 velikostnih razredov, ki smo jih dobili
z eksperimentalnimi raziskavami in so razvrščeni v
velikostne razrede. Iz vsakega velikostnega razreda smo
izbrali tisti kosem, katerega premer je bil najbližji
povprečnemu srednjemu premeru izbranega razreda.
Potek usedanja s simulacijo za vsak izbrani kosem smo
izvedli z upoštevanjem ustreznega izraza za izračun
gostote kosmov, katerega smo določili z eksperimentalnimi
raziskavami in na podlagi izpeljane iteracije za poroznost
kosmov, ter izračuna za koeficient upora. Pri tem smo
izvedli simulacijo, ki temelji na izračunu gostote kosmov iz

dk6=1.08mm

1,20E-03

dk5=0.94mm

1,00E-03

dk4=0.77mm

8,00E-04

dk3=0.58mm
dk2=0.42mm

6,00E-04

dk1=0.26mm

4,00E-04
2,00E-04
0,00E+00
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Časovni korak (0.05s)

Slika 9: Prikaz časa ustalitve hitrosti za reprezantivne
kosme
Iz slike 9 je razvidno, da se najmanjšim kosmom najprej
ustali hitrost usedanja. Na splošno se hitrost usedanja
dokaj hitro ustali vsem kosmom, tudi večjim, kar nakazuje
na to, da je vpliva toka tekočine na kosme minimalen in bi
bilo zato upravičeno modeliranje usedanja kosmov z
upoštevanjem le enosmernega vpliva med tekočino in
kosmi.
Pri simulaciji poteka usedanja za vsak reprezentativni
kosem, smo upoštevali srednjo vrednost gostote za izbrani
premer kosma. Simulirani kosmi torej predstavljajo skupino
kosmov srednjega premera, zato lahko pričakujemo da
bodo odstopanja med računalniško dobljenimi rezultati in
rezultati izmerjenih hitrosti za posamične delce. Slika 10
prikazuje število kosmov po razredih in odstopanje
povprečne hitrosti razreda od s simulacijo izračunane
hitrosti za reprezentativni kosem.
Primerjali smo povprečno odstopanje hitrosti vseh
izmerjenih hitrosti kosmov iz določenega razreda in s
simulacijo izračunane hitrosti za reprezentativni kosem iz
tega razreda.
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slikah, izračuna površine in hitrosti kosmov. Narejene so
bile primerjave med izmerjeno in empirično določeno
hitrostjo usedanja kosmov, kjer obe pokažeta isti trend
povečevanja hitrosti z velikostjo kosmov. Razliko med
izmerjeno in empirično določeno hitrostjo usedanja
kosmov, smo v nadaljnjih raziskavah poskušali odpraviti z
vključitvijo prepustnosti v empirični izraz za določanje
hitrosti usedanja kosmov. Poroznost kosmov smo določili
na osnovi iterativnega izračuna, ki upošteva poroznost,
prepustnost, oblikovni faktor, velikost primarnega delca in
gostoto kosmov. Pri tem smo upoštevali, da so kosmi
prepustni in sestavljeni iz manjših primarnih delcev.
Rezultati analize in dobljene empirične korelacije kažejo,
da poroznost kosmov narašča z njihovo velikostjo
(srednjim premerom). Zaradi nizkih vrednosti prepustnosti
je vpliv toka tekočine skozi porozen kosem zanemarljiv in
ga v nadaljnjih raziskavah ni potrebno upoštevati.
Pomembno vlogo pri času usedanja predstavlja gostota
kosmov, saj kosmi tonejo v mirujoči vodi, če je njihova
gostota večja od tekočine, ki jih obdaja. Na podlagi
rezultatov v eksperimentalni raziskavi, smo preračunali
gostoto kosmov, ki upošteva poroznost kosmov. Rezultati
kažejo, da z večanjem velikosti kosmov pada razlika v
gostoti med kosmi in tekočino (vodo).
Izpeljane korelacije za poroznost kosma oz. razliko gostot
v odvisnosti od velikosti kosma so služile za numerično
modeliranje usedanja kosmov. Pri računalniškem
modeliranju usedanja kosmov smo opisali gibanje
kapljevite faze z Eulerjevim načinom numerične obdelave.
Za gibanje disperzne faze se je uporabljal Lagrangeov
način.
V program CFX 11 smo zapisali vse parametre za
karakteristični kosem iz vsakega velikostnega razreda in
rezultate primerjali z izmerjenimi. Definirali smo premer
kosmov in na podlagi tega izračunali gostoto kosmov, ki
vsebuje tudi poroznost. Simulacija je potrdila pravilnost
pristopa z majhnimi odstopanji med izmerjeno in s
simulacijo določeno hitrostjo.
Dobro ujemanje rezultatov dobljenih z eksperimentom,
empirično izpeljanih izrazov in računalniške simulacije
usedanja poroznih kosmov pokaže, da je bil izbrani pristop
k reševanju naloge pravilen. Tako naloga podaja izraza za
poroznost in gostoto kosmov v odvisnosti od velikosti
kosmov, kar je rezultat, ki ga lahko uporabimo tako v
inženirski praksi kot pri določevanju lastnosti delcev v
računalniški simulacijah.
Povzeto po: Žajdela, B., Modeliranje usedanja prepustnih
delcev v trdno-kapljevitih zmeseh, doktorska disertacija,
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2008,
COBISS.SI-ID 240161280.

Iz slike 10 je razvidno, da je odstopanje najmanjše v tistem
velikostnem razredu, kjer je največ kosmov. Odstopanje je
prikazano z absolutno vrednostjo, da so rezultati vizualno
lažje dojemljiv. Rezultati nakazujejo, da je metoda
določanja poroznosti, ki smo jo razvili na podlagi
eksperimenta, dobra, saj so majhna odstopanja med
izmerjeno in s simulacijo določeno hitrostjo.
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Slika 10: Število kosmov po razredih in odstopanje
povprečne hitrosti razreda od s simulacijo izračunane za
reprezentativni kosem
ZAKLJUČEK
Prispevek temelji na razvoju numeričnega modela gibanja
kosmov v suspenziji, kot to poteka na BČN. Zato smo
izvedli raziskavo vpliva lastnosti kosmov na karakteristike
usedanja. Raziskali smo lastnosti kosmov, ki vplivajo na
izmenjavo gibalne količine s kapljevito fazo, in jih je
potrebno upoštevali v matematično-fizikalnem modelu za
simulacijo dvofaznega toka kapljevina-kosmi. Tako smo
natančno raziskali morfološke lastnosti kosmov, izmerili
hitrost usedanja kosmov in z empiričnimi izrazi določili
poroznost kosmov.
Za določevanje velikosti primarnih delcev smo uporabili
sistem za slikovno analizo. Slikovna analiza nam
omogoča, da smo lahko osnovni vzorcec, ki je obsegal 70
delcev, razdelili po velikostnih razredih glede na premer
primarnih delcev. Povprečni premer vseh primarnih delcev
znaša 2,019 μm. S slikovno analizo smo določili tudi
oblikovne in morfološke značilnosti kosmov. Nato smo smo
izračunali prostornino kosma, iz česar tudi oblikovne
faktorje potrebne v empiričnih izrazih za izračun
koeficienta upora. Koeficient upora je odvisen od oblike
kosmov. Chienov koeficient upora uporablja oblikovni
faktor v območju od 0.2 do 1 in Re < 5000.
Za merjenje hitrosti kosmov odpadne vode smo uporabljali
kamero, ki v določenih časovnih razmikih posname premik
kosmov. Slike smo obdelali s programom, ki omogoča
sledenje kosmov in izpisovanje njihovih koordinat na

PROTITOČNA MREŽA – REGULATOR ZORENJA IN KAKOVOSTI JABOLK?
pom. akad. dr. Tatjana Unuk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

- zaščita pridelka,
- zmanjšanje škod na trajnih rastlinah,
- zmanjšanje nevarnosti pojava izmenične rodnosti,
- zmanjšanje sončnih ožigov v vročih letih,
- zaščita pred ptiči in insekti,
- zmanjšan vpliv vetra,
- povečana stabilnost opore drevesom s prečno povezavo
stebrov,
- neodvisnost od zavarovalnic,
- neprekinjena oskrba trga z najboljšo kakovostjo in s tem
ohranjanje deleža prodaje na trgu,
- izboljšanje tržnega deleža v letih s točo
(http://www.sad.si/content/view/19/28/, 06.08.2008).

Glavni cilj današnjih tehnologij v pridelavi jabolk je doseči
visoke, redne in kakovostne pridelke, torej pridelati jabolko,
ki bo na videz lepo, dobrega okusa ter bo imelo dobro
skladiščno sposobnost. Tako v zadnjih letih v sadjarstvu
prepoznavamo trende v smeri povečevanja gostote
sajenja, izgradnje namakalnih sistemov in protitočnih mrež.
Protitočne mreže so se v slovenskem sadjarstvu pričele
intenzivneje uporabljati konec 90. let prejšnjega stoletja.
Poznamo različne tipe protitočnih mrež (črna, bela, rdeča,
siva, …), ki se med seboj razlikujejo po več karakteristikah,
kot so barva, prepustnost za svetlobo in življenjska doba,
vendar so vsem skupne naslednje točke:
- zaščita investicije (nasad),
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standardnega tipa po deležu in načinu obarvanosti. V
poskus je bila vključena sorta Gala tipa Brookfield, spada
med bolj obarvane tipe Gale.
Poskus je bil postavljen v četrti vegetacijski dobi jablan, v
letu 2007. V poskus je bilo vključenih 160 po rasti in
rodnosti izenačenih dreves. Za namen izenačitve
obremenitve dreves s pridelkom je bilo po junijskem
naravnem odpadanju plodičev izvedeno ročno redčenje
plodov na obremenitev oz. ovesek v višini 6 plodov/cm2
debla. Pridelava jabolk je potekala po pravilih integrirane
pridelave sadja. Tla v nasadu so bila oskrbovana po
sistemu negovane ledine, v nasadu je urejen kapljični
sistem namakanja.
Iz preglednice 1 je razvidno, da se glede padavin leto 2007
ni bistveno razlikovalo od 30 letnega povprečja, medtem
ko so v letu 2007 opazimo v povprečju 3 °C višje
povprečne mesečne temperature, kot v 30 letnem
povprečju.
Preglednica 1: Povprečne mesečne temperature (°C) in
mesečne padavine (mm) v Mariboru po mesecih za
tridesetletno obdobje (1961-1990).

Svetloba igra odločilno vlogo pri razvoju in zorenju plodov
in s tem tako pri kvaliteti plodov, kot tudi pri diferenciaciji
cvetnih brstov in pri drugih razvojnih fizioloških procesih v
sadnih rastlinah. Pri uporabi protitočnih mrež se postavlja
vprašanje senčenja ter posledicami v spremembi
fizioloških procesov v jablanah, ki se kažejo v spremenjeni
neto fotosintezi, v uspešnosti diferenciacije cvetnih brstov,
v bujnosti rasti, v kakovosti in zorenju pridelka. V
Sadjarskem centru Maribor in v tujini je bilo izmerjeno
zmanjšanje osvetlitve pod črno mrežo v višini cca 20% (ob
življenjski dobi črne mreže 25 let), pod belo mrežo za cca
10% (ob predvideni življenjski dobi 15 let). Prepustnost za
svetlobo sivih mrež je odvisna od deleža belih in črnih
vlaken.
MATERIAL IN METODE DELA
Drevesa sorte »Gala«/M9 tipa Brookfield so bila posajena
leta 2003 ter vzgojena kot vitki vretenast grm. Sorta Gala
je nastala s križanjem sort Kidd´s orange red in Zlati
delišes. Vzgojil jo je J:H: Kidd v Greytownu v Novi
Zelandiji. Poznamo več vrst Gale, ki se ločujejo od
MESEC
30 letno povprečje

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

SMT (°C)
Pad. (mm)

-1,3
49,2

1,2
49,6

5,3
68,3

10
80

14,7
94,4

17,9
118,6

19,9
117,9

18,7
128,5

15,2
98,5

10,1
87,4

4,5
92,8

0,2
60,5

Leto 2007
SMT (°C)
Pad. (mm)

4,6
48,7

5,8
50,1

8
68,3

13,7
85

17,2
99,6

21,2
127

22,4
118

20,2
135

13,9
95,5

9,5
88,4

4,6
94,8

-0,5
63,5

Meritve
Vegetativni parametri (število in prirast enoletnih
poganjkov, prirast obsega debla), generativni parametri
(število socvetij, število plodičev in plodov, pridelek po
drevesu, povratno cvetenje), parametri zrelosti (topna suha
snov, vsebnost škroba, trdota mesa plodov) ter kakovosti
plodov (povprečna masa plodu, debelina plodu) so bili
spremljani na standardne načine (Unuk, 2006).
Barva – kakovostni parameter je bila tekom dozorevanja
merjena v 7 terminih, z začetkom 5 tednov pred
predvideno tehnološko zrelostjo in z zaključkom ob
obiranju plodov v tehnološki zrelosti, kar je predstavljalo 1.,
5., 15., 18., 24., 31., 37. in 39 dan od pričetka merjenja.
Meritve barve so bile izvajane z Minolta kromometrom in
sistemu, ki temelji na CIE (Commision Internationale
I´Eclairage) L* a* b* načinu določanja barve plodov
(Brücker, 1984). Meritve so bile izvedene po modificirani
metodi Tijskensena in sodelavcev (2003), ki predvideva
merjenje barve v določenih časovnih terminih, vsakokrat
na točno določenem – istem mestu na plodu. Intervali
meritev so bili različni in prilagojeni klimatskim razmeram
in pričakovani hitrosti dozorevanja plodov.

REZULTATI Z RAZPRAVO
Vegetativni parametri
Iz preglednice 2 je razvidno, da so bili obsegi debel v
obravnavanju pod mrežo (tako spomladi kot jeseni) cca
7% večji od obsegov debel izven mreže, kar je posledica
vpliva protitočne mreže iz prejšnjih let. Primerjava prirasta
debel v poskusnem letu namreč pokaže (v obeh
obravnavanjih je ta znašal povprečno 0,9 cm), da so debla
v poskusnem letu priraščala enakomerno. Tudi
vrednotenje povprečnega enoletnega prirasta poganjkov
pokaže izenačenost bujnosti rasti, saj razlika v skupnem
enoletnem prirastu poganjkov znaša le 3,7 % v prid
drevesom izven mreže. Pri vrednotenju vegetativnih
parametrov, kot je premer obsega debla, prirast in število
enoletnih poganjkov (brstiči, brstike, rodne šibe) ne
dokažemo razlik v bujnosti rasti dreves pod in izven
protitočne mreže.
Preglednica 2: Vegetativni in generativni parametri pod in
izven mreže v letu 2007

št. socvetij pridelek
masa
1. kakovostni
skup. prirast št.
socvetij 2008
(kg/drevo)
ploda
razrede
enoletnih
2007
(g)
(%)
poganjkov
(cm)
Pod mrežo
0,91 ns
33,7 ns
1169,1 ns
123 a
78 a
5,4 a
156 a
75 ns
Izven mreže
0,97 ns
37,3 ns
1220 9 ns
100 b
57 b
4,3 b
142 b
70 ns
a,b: statistično značilne razlike med obravnavanji (LSD, 5%); ns: nesignifikantna razlika
drevesih izven mreže. Nakazuje se podobna zakonitost
Generativni parametri
glede intenzivnosti cvetenje, kot leto poprej, katere vzrok
Iz preglednice 2 je razvidno, da so v letu 2007 drevesa pod
pa je bila tudi močna toča v poskusnem letu, ki je v veliki
mrežo tvorila cca 21 % več socvetij na drevo, vendar
meri »zmotila« diferenciacijo cvetnih brstov pri drevesih
preračun števila socvetij na enoto preseka debla (pod
2
izven mreže.Glede na regulacijo oveska in na ciljno
mrežo 21,8 in izven mreže 20,1 socvetij na cm preseka
gostoto pridelka je bil posredno reguliran tudi pridelek po
debla) pokaže enako intenzivnost cvetenja dreves iz obeh
drevesu (preglednica 2). Ob izenačeni obremenitvi dreves
obravnavanj. V letu 2008 je bilo povratno cvetenje v
2
s pridelkom (6 plodov/cm ) so drevesa pod mrežo dosegla
obravnavanju pod mrežo cca 32 % močnejše, kot pri
Obravnavanje

prirast obs. št.
debel 2007
enoletnih
(cm)
poganjkov
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tega zaključimo, da jabolka iz enako obremenjenih dreves
(izenačena obremenitev s pridelkom) pod mrežo dozorijo
nekoliko kasneje, kot tista izven mreže.
Preglednica 3: Vsebnost topne suhe snovi (TSS), trdota
mesa plodov (TMP), škrobni indeks (ŠI) ter Streifov indeks
zrelosti (Streif. i.z.)

pridelek v višini 5,3 kg/drevo oz. 23,2 t/ha in drevesa izven
mreže pridelek 4,25 kg/drevo oz. 18,6 t/ha. Skupna
količina pridelka na drevo v obravnavanju pod mrežo
(grafikon 5) je za 34 % presegla pridelek dreves izven
mreže. Ugotovili smo, da so kljub pričakovani cca 20 %
zmanjšani osvetlitvi pod mrežo v klimatskih pogojih leta
2007, drevesa pod mrežo intenzivneje cvetela ter dosegla
cca 34 % višje pridelke kot drevesa izven mreže. Stabilne
razmere pod mrežo so omogočale neovirano diferenciacijo
in v poskusnem letu (leto 2007) preprečile izgubo pridelka
zaradi toče, medtem ko v bujnosti rasti razlik med
obravnavanji nismo potrdili.
Kakovost in zrelost jabolk pod in izven mreže
Kot parametri kakovosti so bili vrednoteni kakovostni
razredi pridelka (glede na premer plodov), povprečne
mase plodov in kot parametri zrelosti vsebnost topne suhe
snovi, trdota mesa plodov, vsebnost škroba, skupnih
titracijskih kislin ter Streifov indeks zrelosti.
Kakovostni razredi jabolk
Podatki v preglednici 2 kažejo, da je v prvi kakovosti
razred pri drevesih pod mrežo bilo uvrščenih 4 kg oz. 75 %
plodov in pri drevesih izven mreže 70 % plodov.
Povprečna masa plodov pod mrežo je v poskusnem letu
dosegla vrednost 153 g in pod mrežo 142 g.
Iz grafikona 1 je razvidno, da med obravnavanji obstaja
nekaj razlik glede na delitev pridelka v velikostne razrede.
Opazimo lahko, da so bili plodovi pod mrežo debelejši, kar
priča njihov 15 % večji delež v razredu debeline 75-80 mm
ter 20 % večji delež plodov iz obravnavanja pod mrežo
debeline 80-85mm.

Obravnavanje
Pod mrežo
Izven mreže

b

50
30
(%)

b

20
10

a

a

40

b
ab

ab

TMP
8,1 ns
8,0 ns

ŠI
6,1 b
7,7 a

Streif.i.z.
0,11 a
0,70 b

Obarvanost plodov
V času intenzivnega dozorevanja prihaja do spremembe v
parametrih, ki določajo barvo plodov: L*, a* in b*. V
grafikonu 3 lahko vidimo, da povprečne vrednosti
parametra L*, ki podaja podatek o svetlosti plodov, padajo
tekom zorenja, saj plodovi temnijo zaradi nastajanja
krovne barve, ki je posledica sinteze rdečih barvil –
antocianov.
Dinamika razvoja parametra b*, ki ponazarja prehod
modre (-b*) v rumeno barvo (+b*), je prav tako prikazana v
grafikonu 3 in ne kaže razlik med obravnavanji.
Za določanje obarvanosti plodov sorte Gala tipa
Broockfield je najpomembnejši parameter a*, ki ponazarja
prehod iz intenzivno zelene (-a*) v rdečo barvo (+a*) oz.
razvoj t.i. krovne barve plodov. V grafikonu 3 opazimo,
neodvisno od obravnavanja, da vrednost tega parametra v
času dozorevanja močno naraste. Vzorec naraščanja
vrednosti omenjenega parametra pri obeh obravnavanjih
predstavlja t.i. sigmuidna krivulja.
Povprečne vrednosti meritev (grafikon 3) omenjenih
parametrov se med obravnavanji zelo malo razlikujejo.
Natančnejšo sliko nam dajo podatki o minimalni in
maksimalni vrednosti parametra a*, predstavljeni v
grafikonu 4.

Izven mreže

60

TSS
12,1 b
13,0 a

Pod mrežo

a
70
60

ba

50

0

40

60

L*

60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85+
(mm)

30

a*
b*

20

a,b: različne črke pomenijo statistično značilne razlike med
obravnavanji (LSD, 5%)
Grafikon 5: Delež plodov po posameznih velikostnih
razredih
Parametri zrelosti
Iz preglednice 3 je razvidno, da je topna suha snov (TSS)
v plodovih pod mrežo v poskusnem letu znašala
povprečno 12,1 °Brix in je bila v primerjavi s plodovi izven
mreže 7,03 % manjša.
V trdoti mesa plodov (TMP) med obravnavanji nismo
dokazali značilnih razlik. V času tehnološke zrelosti so
2
plodovi pod mrežo dosegli trdoto mesa plodov 8,3 kg/cm
in plodovi izven mreže slabe 3% manj.
Škrobni indeks (ŠI) je pod mrežo znašal v povprečju 6,45
in je bil cca 18 % manjši kot izven mreže, kjer je povprečna
vrednost znašala 7,86. To pomeni, da so bili plodovi pod
mrežo v času obiranja manj zreli.
Streifov indeks zrelosti, ki združuje posamezne parametre
zrelosti (TMP, TSS in ŠI po formuli SI=TMP/(TSS x ŠI)
(Streif, 1996)). V obravnavanju pod mrežo je bila vrednost
Streifovega indeksa zrelosti 0,11, kar je za cca 45 % višja
vrednost, kot so jo dosegli plodovi izven mreže, ki so imeli
v času tehnološke zrelosti Streifov indeks 0,07.
Iz preglednice 3 je razvidno, da protitočna mreža
negativno vpliva NA parametre zrelosti. Razlika v trdoti
mesa plodov je bila sicer zanemarljiva, medtem ko so bili
škrobni indeks, Streifov indeks zrelosti in topna suha snov
pri plodovih obravnavanih pod mrežo značilno manjši. Iz
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Grafikon 3 (a): Potek sprememb povprečnih vrednosti
parametrov L* a* b* pod mrežo
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Grafikon 3 (b): Potek sprememb povprečnih vrednosti
parametrov L* a* b* izven mreže
Če vidimo, da so plodovi pri prvi meritvi barve cca 5 tednov
pred tehnološko zrelostjo imeli v povprečju dokaj
izenačene povprečne vrednosti parametra a* (-7,8 pod
mrežo in -7,5 izven mreže), je razlika med minimalnimi in
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maksimalnimi
izrazitejša.

vrednostmi

tega

parametra

izbire bolje obarvanih tipov za gojenje pod protitočno
mrežo.
Pri primerjavi parametrov zrelosti in kakovosti se je potrdil
Marcela (1995), da barva kot samostojni parameter, ki ga
povezujejo z zorenjem, ni vedno dober indikator zrelosti
plodov, saj velikokrat pridobivanje barve teče počasneje,
kot pa zorenje. Odlaganje obiranja zaradi čakanja na barvo
lahko privede do prezrelosti plodov in podvrženosti
boleznim v času skladiščenja, predvsem zaradi prenizkih
trdot. V našem poskusu so plodovi izven mreže hitreje
dosegli tehnološko zrelosti, kljub temu, da v času obiranja
v krovni obarvanosti ni bilo razlik. V danih pedoloških
značilnosti rastišča ter klimatskih pogojih v letu 2007 tako
vpliv črne protitočne mreže na obarvanost plodov sorte
Gala tipa Brookfield ni bil dokazan, kar je skladno z
ugotovitvami Štamparja (2002), da se mnoge raziskave
orientirajo na vpliv belih in črnih protitočnih mrež na
količino pridelka, obarvanost, sončne ožige, fotosintezo,
vsebnost sladkorja in vsebnost organskih kislin ter
ugotavljajo, da je razlika v kakovosti pridelka med pokritimi
in nepokritimi drevesi v večji meri posledica obremenitev
dreves s pridelkom in klimatskih razmer posameznega
poskusnega leta, kot pa protitočne mreže.

nekoliko
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Grafikon 4 (a): Povprečne, minimalne in maksimalne
vrednosti parametra a* pod mrežo
Višje minimalne in maksimalne vrednosti meritev
parametra a* izven mreže potrjujejo, da so bili plodovi
izven mreže v začetku meritev manj intenzivno zeleni.
Trend višjih minimalnih vrednosti pri plodovih izven mreže
v višini 3 do 22 % je viden v vseh terminih meritve barve,
izrazitejši je v prvih treh meritvah, pozneje se razlika
zmanjša oz. izniči.
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Grafikon 4 (b): Povprečne, minimalne in maksimalne
vrednosti parametra a* izven mreže
Nasprotno je očitnejša razlika v maksimalni vrednosti
parametra a*, ki je vidna le pri prvi meritvi barve 39 dni
pred obiranjem, kjer so plodovi pod mrežo dosegli 40 %
nižje maksimalne vrednosti parametra a*. Pri poznejših
meritvah ta razlika ni več očitna.
Podatki kažejo, da je protitočna mreža ovirala razvoj barve
plodov le v začetku naših meritev, to je nekje do 1 meseca
pred planirano tehnološko zrelostjo. V zadnjih treh tednih
pred obiranjem dejansko razlik v obarvanosti plodov več
ne dokažemo. Rezultati potrjujejo pomen priporočil glede

RAZŠIRJENOST MUTACIJ H63D, S65C IN C282Y V GENU ZA DEDNO
HEMOKROMATOZO V SLOVENIJI: POPULACIJSKA ŠTUDIJA Z
VISOKOZMOGLJIVIM TESTOM ZA GENOTIPIZACIJO.
[1,2]
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pom. akad. dr.Tomaž Vaupotič , Marko Cukjati , Ruth Rupreht in Vladka Čurin-Šerbec .
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Zavod RS za transfuzijsko medicino, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo

ter diabetes. Najpogostejši genotip pri DH je
homozigotnost za mutacijo C282Y v genu HFE, z lažjo
obliko DH pa sta povezani tudi mutaciji H63D in S65C.
Namen študije je bil (1.) razviti in preizkusiti visokozmogljiv

IZHODIŠČA
Dedna hemokromatoza (DH) je pogosta genetska bolezen,
za katero je značilno prekomerno kopičenje železa, kar
povzroči poškodo številnih organov, npr. cirozo in rak jeter
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treh preiskovanih mutacij. Homozigotov za mutacijo C282Y
in
kombiniranih
heterozigotov
C282Y/H63D
ali
C282Y/S65C, ki so izrazito nagnjeni k prekomernemu
kopičenju železa, je v slovenski populacij kar 1%. Opazili
smo signifikantne variacije v distribuciji mutacije H63D
(blažja oblika DH) po različnih geografskih področjih
Slovenije. Zlasti Koroška, Notranjska in Pomurska regija
kažejo pomembno povečanje števila nosilcev mutacije
H63D v primerjavi s slovenskim povprečjem.

test za odkrivanje mutacij H63D, S65C in C282Y s
pomočjo tehnologije TaqMan in (2.) s takim testom določiti
frekvenco teh mutacij v pri slovenski populaciji.
METODE
Iz različnih geografskih območij v Sloveniji smo naključno
izbrali 1282 krvodajalcev ter 21 pacientov z diagnosticirano
dedno hemokromatozo. Iz odvzete krvi smo izolirali DNA in
jo uporabili za testiranje preiskovancev na prisotnost
mutacij v genu HFE. Test temelji na tehniki PCR v realnem
časubin vključuje uporabo kratkih fluorescenčnih DNAsond TaqMan-MGB, specifičnih za posamezne mutacije.

ZAKLJUČKI
Test, ki smo ga razvili za simultano detekcijo mutacij
H63D, S65C in C282Y v genu HFE je sodoben, hiter,
cenovno učinkovit in primeren za rutinsko uporabo v
molekularni genetski diagnostiki. Genotipske frekvence
mutacij H63D, S65C in C282Y v slovenski populaciji so
primerljive s podatki študij srednje evropskih populacij.
Opažamo pa zanimiva odstopanja v primerjavi s
populacijami slovanskega izvora. Pri načrtovanju
nacionalnega presejalnega programa je potrebno
upoštevati tudi regijsko distribucijo mutacij.

REZULTATI
Razvili in validirali smo test za določanje mutacij H63D,
S65C in C282Y. Test je hiter, zanasljiv, visokozmogljiv in
daje popolnoma identične rezultate s primerjalnimi
metodami. Frekvenca homozigotov C282Y je pri
slovenskih pacientih z DH nenavadno nizka (48%),
pojavljajo se predvsem heterogeni genotipi. Alelne
frekvence določanih mutacij pri 1282 krvodajalcev so:
12,8% za H63D, 1,8% za S65C in 3,6% za C282Y.
Približno 33% vseh preiskovancev je nosilcev vsaj ene od

REŠEVANJE NP-TEŽKIH PROBLEMOV S HIBRIDNIMI SAMOPRILAGODLJIVIMI
EVOLUCIJSKIMI ALGORITMI
pom. akad. dr. Iztok Fister, Elti, Gornja Radgona

ki jih imenujemo tudi evolucijski algoritmi, njihova glavna
značilnost je, da slonijo na modelu biološke evolucije
Charlesa Darwina (1859). Po tem modelu je populacija
posameznikov v naravi podvržena principom naravne
selekcije, pri kateri v boju za obstanek preživijo samo
najuspešnejši posamezniki, t.j. posamezniki, ki so se
sposobni hitro prilagoditi spremembam v okolju.
Darwinova teorija evolucije pojasnjuje procese naravne
evolucije na makroskopskem nivoju, za razliko od
sintetične teorije evolucije, imenovane tudi neodarwinizem,
ki razlaga principa naravne evolucije na mikroskopski
ravni. Ta teorija trdi, da je vsak posameznik dualno bitje,
ali drugače, da so vse njegove zunanje značilnosti
(fenotip) zapisane na molekularnem nivoju (genotip). Iz te
trditve izhaja, da genotip določa oz. kodira fenotip
posameznika.
Neodarwinizem sloni na genih kot enotah prenosa dedne
informacije, ki lahko zavzemajo več možnih oblik, t.i.
alelov. Kromosomi so nosilci dedne informacije, zapisani v
linearnem zaporedju genov. Mutacije lahko gene naključno
spreminjajo. Pri reprodukciji posameznikov v populaciji
prihaja tudi do križanja, kjer se kromosoma dveh izbranih
staršev na naključni poziciji razdelita na dva dela, spodnji
polovici obeh kromosomov pa se med seboj zamenjata.
Potomci, oboroženi z dednim materialom obeh staršev, so
podvrženi delovanju procesa naravne selekcije, v katerem
preživijo samo najuspešnejši, ki prenesejo svoj dedni
material v naslednjo generacijo.
Evolucijski algoritmi idejo o naravni evoluciji simulirajo pri
reševanju problemov. Naravna evolucija deluje nad
populacijo posameznikov, evolucijski algoritmi pa nad
populacijo rešitev nekega problema. Rešitve predstavimo
kot linearno zaporedje spremenljivk (genov). Iz populacije
rešitev s selekcijo staršev izberemo najuspešnejše rešitve,
ki vstopajo v proces reprodukcije, t.j. križanja in mutacije.
Po
delovanju
operatorjev
križanja
in
mutacije
preoblikovane rešitve predstavljajo populacijo potomcev, iz
katere selekcija preživelih določi najboljše rešitve, ki tvorijo
novo, uspešnejšo generacijo staršev. Uspešnost rešitev v

POVZETEK
Za reševanje NP-težkih problemov, ki veljajo danes za
najtežje probleme v teoriji algoritmov, je bilo v preteklosti
razvito veliko število hevrističnih algoritmov. Tem so se v
zadnjem času pridružili še evolucijski algoritmi, ki v
splošnem dobro rešujejo večino najtežjih problemov,
vendar jim za njihovo učinkovitejše reševanje manjka
problemsko specifičnega znanja. V disertaciji, ki jo
predstavljamo v tem prispevku, poskušamo združiti
prednosti obojih. Samoprilagodljivi evolucijski algoritem, iz
katerega izhajamo, zato hibridiziramo: s konstrukcijskimi
hevristikami (problem rešujejo na tradicionalni način),
hevristikami lokalnega iskanja (obstoječe rešitve poskušajo
izboljšati z dodajanjem problemsko specifičnega znanja) in
nevtralno selekcijo preživelih (pri izbiranju med
enakovrednimi rešitvami si pomagamo z nevtralno teorijo
molekularne
evolucije).
Tako
nastali
hibridni
samoprilagodljivi evolucijski algoritem uporabimo pri
reševanju dveh NP-težkih problemov: 3-barvanju grafov in
optimizaciji krojnih slik. V obeh primerih izboljšamo
dosedanje najboljše rezultate pri reševanju testnih
problemov.
Ključne besede: evolucijski algoritmi, lokalno iskanje,
samoprilagajanje, nevtralna teorija molekularne evolucije,
NP-težki problemi, 3-barvanje grafov, optimizacija krojnih
slik
1 UVOD
Matematična in računalniška znanost poskušata že vrsto
let razviti algoritem, ki bi v splošnem avtomatsko reševal
najtežje probleme. Pri tem se zgledujeta predvsem po
dveh vzorih iz narave:
človeških možganih, ki so zgradili egipčanske
piramide, kitajski zid, ipd.,
naravni evoluciji, katere posledica je razvoj človeških
možganov.
Prvi vzor je pripeljal do nastanka nevronskih mrež, drugi
do nastanka evolucijskega računanja. V disertaciji se
ukvarjamo z algoritmi s področja evolucijskega računanja,
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nekega problema iščemo tiste, ki ga rešujejo
najučinkoviteje. V splošnem je najučinkovitejši tisti
algoritem, ki reši problem najhitreje, torej je časovno
najmanj zahteven. Časovna zahtevnost algoritma je neka
funkcija, ki pove, kako se z velikostjo naloge poveča
časovna zahtevnost računanja. Velikost naloge določa
število vhodnih parametrov. Če je ta funkcija pri najboljšem
algoritmu za reševanje nekega problema eksponentna,
pravimo, da je ta problem NP-težek. V praksi to pomeni,
da pri dovolj velikem številu vhodnih parametrov do rešitve
ne pridemo v realnem času.

evolucijskem algoritmu ocenjujemo s t.i. funkcijo
uspešnosti, ki vsaki rešitvi priredi realno vrednost glede na
njeno uspešnost.
Razvoj evolucijskega računanja se je začel v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja. Od takrat se je pojavilo več vrst
algoritmov, ki so neodvisno drug od drugega uporabili ideje
Darwinove evolucije pri reševanju najtežjih problemov. Ena
od vej evolucijskega računanja predstavlja razred
evolucijskih strategij ( Rechenberg, 1973; Schwefel, 1977),
ki je primeren za reševanje problemov parameterske
optimizacije. Evolucijsko programiranje (Fogel in ostali,
1966) išče rešitve v prostoru končnih avtomatov (angl.
finite automata). Genetski algoritmi (Holland, 1975)
temeljijo na dvojiški predstavitvi kodiranih rešitev.
Genetsko programiranje (Koza, 1992) rešuje probleme v
prostoru računalniških programov.
V disertaciji izhajamo iz evolucijskih strategij, ki podpirajo
samoprilagajanje. Samoprilagajanje pomeni, da evolucijski
algoritem pri iskanju optimalnih vrednosti problemskih
spremenljivk sam poskrbi za nastavitev lastnih krmilnih
parametrov. Ti se lahko namreč skozi evolucijski proces
tudi spreminjajo, zato je naravna pot, da prepustimo
nastavljanje najboljših vrednosti krmilnih parametrov
evolucijskemu algoritmu samemu. Za evolucijske algoritme
v splošnem velja, da so primerni za reševanje večine
težkih problemov, vendar jim za njihovo učinkovito
reševanje manjka problemsko specifičnega znanja. Če
želimo njihove rezultate izboljšati, jih je potrebno
hibridizirati, to pomeni dodati jim problemsko specifično
znanje. Hibridizacija v našem primeru poteka v treh
smereh:
izkoristiti obstoječe najboljše hevristike za reševanje
določenega problema,
izboljšati rešitve s hevristikami lokalnega iskanja, ki
dodajo našemu samoprilagodljivemu evolucijskemu
algoritmu problemsko specifično znanje,
izkoristiti nevtralne rešitve, t.j. rešitve z enako
vrednostjo funkcije uspešnosti.
Prispevek je sestavljen iz štirih sklopov. V drugem
opisujemo pojem NP-težkih problemov, ki so predmet
disertacije. Tretje poglavje pojasnjuje povezanost
samoprilagajanja in nevtralizma. V četrtem poglavju
obravnavamo elemente, s katerimi hibridiziramo naš
samoprilagodljivi evolucijski algoritem. Rezultate tega
evolucijskega algoritma pri reševanju dveh NP-težkih
problemov prikazuje peto poglavje. Zaključimo z oceno
opravljenega dela in možnimi smermi nadaljnjega razvoja.

3 NEVTRALIZEM IN SAMOPRILAGAJANJE
Pri uporabi samoprilagodljivega evolucijskega algoritma
ugotavljamo, da se posebej v kasnejših generacijah
evolucijskega teka v populaciji pojavi veliko število rešitev
z enako vrednostjo funkcije uspešnosti. Na področju
bioloških znanosti je Kimura (1968) v svoji nevtralni teoriji
molekularne evolucije posameznike, kodirane z različnimi
genotipi in enakim fenotipom, poimenoval nevtralne (slika
2).
g1
p
g2

G

Uporabnost te teorije se je prenesla tudi na področje
evolucijskega računanja (Barnett, 1998; Ebner in ostali,
2001). Igel in Tousaint (2003) razširita pojem
samoprilagajanja v pojem splošnega samoprilagajanja. Pri
samoprilagajanju je rešitev sestavljena iz problemskih
spremenljivk in krmilnih parametrov, oboji pa so podvrženi
delovanju evolucijskih parametrov. Na funkcijo uspešnosti
vplivajo samo problemske spremenljivke, z nadzornimi
parametri pa krmilimo operator mutacije. S tem
operatorjem odkrivamo nove rešitve v prostoru
preiskovanja, zato krmilnimi parametri predstavljajo
strategijo preiskovanja tega prostora. Dve nevtralni rešitvi
nista nujno enaki, saj lahko imata različni strategiji
preiskovanja. Splošno samoprilagajanje lahko definiramo
kot prilagajanje strategije preiskovanja z izkoriščanjem
nevtralizma.

2 NP - TEŽKI PROBLEMI
Sistemska analiza obravnava avtomatsko reševanje
problemov, s katerimi se danes sooča človek, kot sistem,
sestavljen iz treh komponent: vhodnih podatkov, izhodnih
podatkov in modela. Model transformira vhodne podatke v
izhodne. S stališča sistemske analize lahko optimizacijski
problem definiramo kot postopek, s katerim pri znanem
modelu in znanih izhodnih podatkih iščemo takšne vhodne
podatke, ki zadovoljujejo kriterij optimalnosti (slika 1).

4 HIBRIDIZACIJA
Samoprilagodljivi evolucijski algoritmi so še vedno preveč
splošni, zato jih je potrebno hibridizirati s problemskospecifičnim znanjem. V našem primeru ta hibridizacija
zajema:
konstrukcijske hevristike,
izboljševalne hevristike in
nevtralno selekcijo preživelih.
V nadaljevanju opisujemo značilnosti posameznih
hibridizacij podrobneje.
4.1 Konstrukcijske hevristike
Evolucijski algoritmi so splošna metoda za reševanje
različnih vrst problemov, ki pa so manj učinkoviti od
hevrističnih algoritmov, specializiranih za reševanje
določenega problema. V disertaciji želimo izkoristiti
prednosti obeh, zato evolucijski algoritem uporabimo za
odkrivanje novih točk v prostoru rešitev, te točke pa
konstrukcijska hevristika izkorišča za gradnjo novih, po
možnosti boljših rešitev.

določeni

vhodni
podatki

f* (x)

P

Slika 2: Neinjektivna preslikava genotipa v fenotip

določeni
izhodni
podatki

Slika 1: Optimizacijski problem
Algoritmi so postopki, ki rešujejo probleme po vnaprej
predpisanih korakih (Garey, Johnson, 1975). Ti postopki
so običajno računalniški programi, pisani v določenem
programskem jeziku. Med različnimi algoritmi za reševanje
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Hibridni samoprilagodljivi evolucijski algoritem izkorišča
lokalno iskanje kot mehanizem, s katerim lahko
evolucijskim algoritmom dodamo problemsko specifično
znanje, ki usmerja proces preiskovanja proti optimalni
rešitvi.
4.3 Nevtralna selekcija preživelih
Eden izmed predpogojev uspešnega samoprilagajanja je
ohranjanje genotipske raznolikosti populacije. Manjša kot
je raznolikost, bolj je populacija strnjena v prostoru
preiskovanja in manjša je njena moč izkoriščanja
pridobljenega znanja.
Večja kot je raznolikost, bolj je populacija razpršena po
prostoru preiskovanja in večja je njena moč odkrivanja
novih rešitev (Bäck, 1996). Raznolikost populacije lahko
vzdržujemo s pomočjo t.i. nevtralne selekcije preživelih.
Nevtralna selekcija preživelih izkorišča pojav nevtralnih
rešitev. Funkcija selekcije preživelih (Eiben, Smith, 2003)
je iz populacije potomcev določiti novo generacijo staršev.
V populaciji potomcev lahko imamo tudi nevtralne rešitve.
Pri izbiranju teh si pomagamo s pojmom razdalje do
trenutno veljavne najboljše rešitve. Izmed dveh nevtralnih
rešitev nevtralna selekcija preživelih izbere rešitev z
največjo Evklidsko razdaljo do najboljše rešitve, saj pri tem
pričakujemo, da se bo preiskovalni proces usmeril v nova,
še neraziskana področja prostora preiskovanja.

Konstrukcijske hevristike gradijo rešitev problema
inkrementalno. Delovanje takšne hevristike lahko
predstavimo s pomočjo računskega drevesa (slika 3), kjer
vsako vozlišče v drevesu predstavlja neko stanje, v
katerem se algoritem nahaja med reševanjem naloge. Ta
lahko ima v danem trenutku na izbiro več možnosti. V
takem primeru se odloči za tisto izbiro, ki obeta največ
(Robič, 2002).
Hibridni samoprilagodljivi evolucijski algoritmi uporabljajo
pri konstrukciji rešitev stohastične konstrukcijske
hevristike, katerih lastnost je, da je rešitev, ki jo konstruira
hevristika, odvisna od slučaja, ali drugače, pri istem
genotipu je verjetnost, da dobimo isto fenotipsko rešitev,
enaka 0.
e1

e2
e3
e4

5 REZULTATI
V prejšnjem poglavju smo se seznanili s posameznimi
elementi, ki jih uporabimo pri razvoju hibridnega
samoprilagodljivega evolucijskega algoritma za reševanje
nekega NP-težkega problema. Razvoj hibridnega
samoprilagodljivega evolucijskega algoritma je sestavljen
iz naslednjih korakov:
- izhajamo
iz
samoprilagodljivega
evolucijskega
algoritma,
- izberemo najboljše tradicionalne hevristike za
reševanje NP-težkega problema in jih uporabimo kot
konstrukcijske hevristike,
- poiščemo najprimernejše hevristike lokalnega iskanja, s
katerimi
dodamo
evolucijskemu
preiskovanju
problemsko specifično znanje,
- uporabimo nevtralno selekcijo preživelih.
V
nadaljevanju
opisujemo
gradnjo
hibridnih
samoprilagodljivih evolucijskih algoritmov za 3-barvanje
grafov in optimizacijo krojnih slik ter rezultate, ki so jih ti
dosegli pri reševanju testnih problemov.
5.1 3-barvanje grafov
Problem 3-barvanja grafov neformalno definiramo kot: v
danem neusmerjenem grafu G=(V,E), kjer V označuje
končno množico vozlišč in E končno množico neurejenih
parov vozlišč, imenovanih povezave, želimo pobarvati
vozlišča s tremi barvami tako, da nobeno od dveh
povezanih vozlišč ni pobarvano z isto barvo (Even, 1979)
(slika 5). Formalno lahko problem definiramo kot problem
zadovoljevanja omejitev (angl. Constraint Satisfaction
Problems, krajše CSP) (Eiben in ostali, 1994), kjer
omejitev predstavljata povezani vozlišči, ki morata biti
pobarvani z različnima barvama. Evolucijski algoritem
poskuša med reševanjem število kršitev teh omejitev čim
bolj zmanjšati. Ko to število pade na vrednost nič,
evolucijski algoritem najde pravilno 3-barvanje grafov.

en-1
en

Slika 3: Računsko drevo konstrukcijske hevristike
4.2 Izboljševalne hevristike
Izboljševalne hevristike rešitve ne gradijo na novo, ampak
vzamejo trenutno in jo z manjšimi stohastičnimi
spremembami izboljšujejo tako dolgo, dokler zaznavajo
izboljšave. Ena od najbolj znanih izboljševalnih hevristik je
lokalno iskanje (Aarts, Lenstra, 1997).
Delovanje lokalnega iskanja ilustrira slika 4 (Hoos, Stutzle,
2005). V vsakem koraku pri iskanju poti do najvišje točke
zgradbe z zapletenim sistemom stopnišč sprehajalec
operira samo z lokalnimi informacijami. V danem trenutku
se mora odločiti za eno izmed poti – navzgor, navzdol ali
nadaljuje pot do naslednjega stopnišča. Od hevrističnega
znanja sprehajalca je odvisno, ali bo ta naredil korak proti
cilju ali obstal na mestu.

Slika 4: Ilustracija lokalnega iskanja

45

Vsaka od teh hevristik na specifičen način lokalno preuredi
zaporedje vozlišč, ki določa vrstni red njihovega barvanja.
Uporabimo tudi nevtralno selekcijo preživelih.
Hibridni samoprilagodljivi evolucijski algoritem smo
uporabili pri 3-barvanju naključno generiranih enakopartitnih grafov s številom vozlišč 1000 (veliki grafi) in
semenom naključnega generatorja 5. Ker smo želeli zajeti
obnašanje algoritma v okolici vrednosti praga, smo
spreminjali
gostoto
povezav
v
intervalu

[

]

p ∈ 0.004, 0.030 , s korakom 0.002, podobno, kot je to
naredil Eiben s sodelavci (1998).
V naših raziskavah smo naredili večje število primerjav
rezultatov različnih algoritmov in te v disertaciji tudi
ustrezno dokumentirali. V tem prispevku predstavljamo
raziskavo, s katero dokazujemo, da smo izboljšali rezultate
Eibna in sodelavcev (1998). V njej smo primerjali rezultate
štirih algoritmov za 3-barvanje grafov:
DSatur,
navadni evolucijski algoritem (krajše EA),
evolucijski algoritem z metodo SAW (krajše EASAW),
hibridni samoprilagodljivi evolucijski algoritem (krajše
EA-HSA).

Slika 5: Pravilno 3-barvanje grafov
Problem 3-barvanja grafov je primer splošnega barvanja
grafov, ki je eden od najstarejših in najbolj znanih
problemov teorije grafov (Kubale, 2004). Karp (1972) je
dokazal, da je barvanje grafov NP-težek problem. Eden od
najbolj znanih tradicionalnih hevrističnih metod je algoritem
DSatur (Brelaz, 1979). Barvanje grafov je hitro postalo
zanimivo tudi za področje evolucijskega računanja.
Eiben in ostali (1998) so razvili evolucijski algoritem z
metodo SAW (angl. Stepwise Adaptation of Weights), ki
prilagaja koeficiente funkcije uspešnosti med tekom
evolucijskega algoritma za reševanje 3-barvanja grafov.
Rezultati tega algoritma izboljšujejo rezultate, dobljene s
tradicionalnim algoritmom DSatur in navadnim evolucijskim
algoritmom. Gallinier in Hao (1999) odkrijeta, da lahko
rezultate evolucijskega algoritma za reševanje 3-barvanja
grafov izboljšamo, če jih hibridiziramo s tabu iskanjem.
V disertaciji želimo z našim hibridnim samoprilagodljivim
evolucijskim algoritmom za 3-barvanje grafov izboljšati
rezultate evolucijskega algoritma z metodo SAW, ki jih je
objavil Eiben s sodelavci leta 1998 v reviji Journal of
Heuristics.
S hibridnim samoprilagodljivim evolucijskim algoritmom
barvamo grafe, generirane z naključnim generatorjem
grafov (Culberson, 2002), s katerim lahko grafe
generiramo glede na tip (npr. naključne, enako-partitne,
ploske), število vozlišč, gostoto povezav in začetno
vrednostjo semena naključnega generatorja. Gostoto
povezav definiramo kot verjetnost p, da sta dve vozlišči
povezani med seboj. Če je gostota povezav manjša,
dobimo nepovezane grafe, ki jih je lahko pobarvati. S
povečanjem gostote povezav postanejo grafi povezani, pri
tem pa se lahko zgodi, da grafe ni več mogoče pobarvati.
Do tega pojava pride, ko razmerje med številom povezav
in številom vozlišč prekorači določeno vrednost praga
(angl. threshold) (Hogg in ostali, 1996). Z nadaljnjim
povečevanjem gostote povezav postanejo grafi gosto
povezani in take grafe je prav tako lahko pobarvati. Za
barvanje resnično težki postanejo grafi v okolici vrednosti
praga, zato smo tem grafom v disertaciji namenili največjo
pozornost.
Rešitev
hibridnega
samoprilagodljivega
evolucijskega
algoritma
sestoji
iz
problemskih
spremenljivk, ki označujejo uteži, s katerimi ocenjujemo
težavnost vozlišča pri 3-barvanju (višja kot je utež, prej je
vozlišče potrebno pobarvati), in nadzornih parametrov, s
katerimi krmilimo parametre mutacije. Evolucijski algoritem
hibridiziramo s konstrukcijsko hevristiko DSatur (Brelaz,
1979), ki velja za enega najboljših tradicionalnih algoritmov
3-barvanja grafov. Algoritem DSatur barva vozlišča
zaporedoma glede na njihovo nasičenje, ki določa število
različno pobarvanih sosedov. Rešitve konstrukcijske
hevristike DSatur smo poskušali izboljšati s štirimi
različnimi algoritmi lokalnega iskanja:
inverzijo,
urejanje po nasičenju,
urejanje po utežeh,
zamenjavo.
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Gostota vozlišč (p)

Rezultate algoritmov ocenjujemo po treh merilih: deležu
uspešnih rešitev (angl. Success Rate, krajše SR),
povprečnem številu računanj funkcije uspešnosti (angl.
Average Evaluations to Solution, krajše AES) in
povprečnem številu nepobarvanih vozlišč (angl. Average
Uncolored Nodes). Merilo SR odraža stohastično naravo
algoritmov, saj se lahko zgodi, da v določenem izvajanju
algoritem rešitve ne najde. Z merilom AES ocenjujemo
zmogljivost, z merilom AUN pa kakovost posameznih
algoritmov. Pri vseh algoritmih dopuščamo 300.000
izračunavanj funkcije uspešnosti. Rezultate omenjenih
algoritmov prikazuje slika 6.
Slika 6: Rezultati algoritmov po merilu SR
Kot lahko razberemo iz slike 6, algoritmi pobarvajo večino
grafov, generiranih z različnimi gostotami povezav, brez
posebnih težav, izjema so grafi z gostoto povezav v okolici
vrednosti praga, ki nastopa v našem primeru okrog gostote
povezav p = 0.008 . V tem območju daje najslabše
rezultate navadni evolucijski algoritem EA. Nekoliko boljši
je algoritem DSatur. EA-SAW odpove pri barvanju grafa z
gostoto povezav blizu vrednosti praga. EA-HSA, ki v tem
testu uporablja izboljševalno hevristiko urejanja po
nasičenju, reši vse probleme s SR=1.0., razen grafa s

p = 0.008 . Tega pobarva z deležem uspešnih rešitev
SR=0.64, ki pa ga lahko povečamo na SR=1.0, če EAHSA pustimo več časa za iskanje rešitev (število
izračunavanj povečamo na 1.000.000).
5.2 Optimizacija krojnih slik
Veliko NP-težkih problemov se pojavlja v praksi, zato smo
hibridni samoprilagodljivi evolucijski algoritem uporabili na
problemu iz oblačilne industrije, in sicer pri optimizaciji
krojnih slik. Rešitev optimizacije krojnih slik predstavlja
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Rezultati hibridnega samoprilagodljivega evolucijskega
algoritma za 3-barvanje grafov so pokazali, da z našim
pristopom izboljšamo rezultate evolucijskega algoritma z
metodo SAW Eibna in sodelavcev (1998), predvsem v
okolici vrednosti praga, značilnega za večino NP-težkih
problemov. Z rezultati hibridnega samoprilagodljivega
evolucijskega algoritma za optimizacijo krojnih slik smo
pokazali, da lahko rezultate tradicionalnih algoritmov
izboljšamo ne le po kriteriju minimalnega števila krojnih
slik, ampak predvsem po kriterijih, pomembnih za
proizvodnjo. S tem smo hipoteze, ki smo jih postavili v
disertaciji, tudi potrdili.
V nadaljevanju dela želimo naš hibridni samoprilagodljivi
evolucijski algoritem uporabiti tudi na drugih NP-težkih
problemih, kot npr. problemu trgovskega potnika in
splošnem barvanju grafov.

optimalno zaporedje krojnih slik (vektorjev velikosti), ki s
pripadajočimi vektorji plasti optimalno pokrijejo celotni
delovni nalog, predstavljen kot matrika velikosti po barvah.
Krojna slika je torej rešitev določenega koraka
optimizacije, ki s pripadajočim vektorjem plasti optimalno
pokriva trenutni delovni nalog. Optimalno pokritje je
odvisno od izbire velikosti, s katero konstruiramo krojno
sliko. Krojna slika pa je odvisna od maksimalnega števila
velikosti v krojni sliki in maksimalnega števila pripadajočih
plasti. Problem krojnih slik nastopa v praksi, zato literature
o njem ni veliko, kar pa seveda ne pomeni, da se z njim
nihče ne ukvarja. Podjetja, ki izdelujejo programske rešitve
za oblačilno industrijo, npr. Assyst, Lago in Denison, imajo
veliko izkušenj na tem področju, vendar zaradi konkurence
na trgu reševanje problema ostaja skrivnost.
Ledino pri publiciranju tega problema smo zaorali z
magistrsko nalogo Fistra (2004) in predstavitvijo Filipiča in
ostalih (2006) na eni največjih mednarodnih konferenc s
področja evolucijskega računanja GECCO'06. Zanimiv
pristop k reševanju tega problema s hevristikami lokalnega
iskanja prinaša predstavitev Fistra in Žerovnika (2005) na
mednarodni konferenci AUTEX'05. Reševanje optimizacije
krojnih slik z evolucijskimi algoritmi je predstavljeno v
članku Fister in ostali (2008).
Večina znanih algoritmov poskuša pokriti delovni nalog z
minimalnim
številom
krojnih
slik,
pri
čemer
predpostavljamo, da dobimo minimalne stroške v
proizvodnji. Najbolj znan predstavnik teh algoritmov je t.i.
deterministični algoritem, ki kljub svoji enostavnosti daje v
praksi zelo dobre rezultate. Njegovo izboljšavo
predstavljajo verjetnostni algoritmi, ki pri konstrukciji
rešitev uporabljajo stohastične metode.
Tudi v tem primeru izhajamo iz samoprilagodljivega
evolucijskega algoritma. Rešitev problema je sestavljena iz
problemskih spremenljivk in nadzornih parametrov.
Problemske spremenljivke predstavljajo uteži, s katerimi
določamo vrstni red izbiranja velikosti za krojno sliko.
Nadzorni parametri krmilijo operator mutacije. Funkcija
uspešnosti ocenjuje kakovost rešitev po naslednjih
kriterijih: minimalne porabe materiala, minimalnega časa
prokrojevanja (krojenje in polaganje), minimalnih stroškov
priprave.
Rešitve konstruiramo z determinističnim oz. verjetnostnim
algoritmom. Oba tradicionalna algoritma uporabimo kot
konstrukcijske hevristike, s katerimi hibridiziramo
samoprilagodljivi
evolucijski
algoritem.
Rešitve
konstrukcijskih hevristik smo poskušali izboljševati s tremi
hevristikami lokalnega iskanja, vendar so poskusi pokazali,
da so preveč splošne in zato ne vključujejo problemsko
specifičnega znanja. Uporabili smo tudi nevtralno selekcijo
preživelih.Razviti hibridni samoprilagodljivi evolucijski
algoritem smo uporabili pri reševanju zbirke desetih testnih
problemov, vzetih iz prakse. Primerjali smo jih z obstoječim
sistemom krojnih slik v podjetju Mura in prišli do naslednjih
spoznanj: pri optimizaciji zbirke realnih delovnih nalogov je
namesto 214 krojnih slik v najboljšem primeru potrebno
izdelati samo 183 (ali 16,94% manj). Pri tem dodatno
prihranimo še 24,55 metrov materiala, 262,18 minut časa
prikrojevanja in 1.763,69 EUR stroškov priprave. Če ta
prihranek, ki pri zbirki deseti delovnih nalogov s 3.751 kosi
oblačil znaša 0,47 EUR na kos, preračunamo na celo leto
(v letu 2006 je Mura predelala 13.368 delovnih nalogov s
skupaj 1.584.444 kosi oblačil), dobimo prihranek
744.992,81 EUR.
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OB IZIDU VEGETACIJSKE KARTE GOZDNIH ZDRUŽB SLOVENIJE 1:50.000 –
LIST MURSKA SOBOTA
pom. akad. dr. Andraž Čarni, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Andrej Paušič, Urban Šilc, Igor Zelnik
Biološki inštitut ZRC SAZU

vrb in topolov (Salicetum albae), prek jesenovo-brestovih
gozdov
(Fraxino-Ulmetum)
do
dobovij
(GenistoQuercetum).
Izdelana je bila inventarizacija ter prostorska razporeditve
gozdnih združb na območju Pomurja, ki lahko služi za
osnovo za gospodarjenje z gozdovi, tako z
gospodarskega, kot tudi naravovarstvenega vidika, saj
imajo gozdovi imajo v današnji kulturni krajini večplastni
pomen. Poleg tega, da so neizčrpen vir pridobivanja lesa,
ohranjajo tudi ekološko ravnotežje v naravi, varujejo tla
pred erozijo, uravnavajo vodni režim ter dajejo krajini
poseben, zanjo značilen izgled. V karti gozdnih združb se
zrcalijo tudi številni dejavniki, kot so vzajemno delovanje
dejavnikov žive in nežive narave, reliefne in edafske
razmere itd.
Glede na to, da so bile tovrstne raziskave v Pomurju
redkost, menimo, da pričujoča publikacija predstavlja
pomemben prispevek k poznavanju gozdov tega območja
ter upamo, da bo dobrodošla ne le pri strokovnjakih na
različnih področjih, ampak tudi pri ljubiteljih narave.

V mesecu novembru 2008 je Biološki inštitut
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti izdal Vegetacijsko karto gozdnih
združb list Murska Sobota v merilu 1 : 50.000. Karto je
založila PAZU, natisnjena pa je bila pri AIP Praprotnik v
Černelavcih s podporo Agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Na karti je predstavljena prostorska razširjenost
posameznih gozdnih združb na tem območju. Ugotovljenih
je bilo 12 gozdnih združb, ki jih lahko razdelimo v tri
skupine. Na gričevnatem svetu Goričkega in Slovenskih
goric najdemo predvsem bukove gozdove, največkrat
kisloljubno bukovje (Castaneo-Fagetum). Na ravninskem
pretežno poljedelskem območju so gozdovi le
fragmentarno razširjeni, najpogostejši so gabrovi gozdovi
(Pruno padi-Carpinetum). Le na Dolinskem, na območju,
kjer je v tleh več gline, se pojavljajo močvirki gozdovi:
najnižje jelševja (Carici elongatae-Alnetum gutinosae),
nato jesenovja (Pruno padi-Fraxinetum) ter dobovija
(Lonicero-Quercetum). Sklenjene gozdove najdemo še ob
reki Muri, kjer lahko zasledimo tipično zonacijo: od gozdov

Združba
Združba črne jelke in migaličnega šaša
(Carici brizoides- Alneto glutinosae)
Združba črne jelše in podaljšanega šaša
(Carici elongatae- Alnum glutinosae)
Združba bukve in pravega kostanja
(Castaneo sativae- Fagum sylvaticae)
Združba dolgopecljatega bresta in ozkolistnega
jesena- varianta s čremso
(Fraxino- Ulmetum effusae var. Prunus padus)
Združba doba in košeničice z navadnim gabrom
(Genisto elatae- Quercetum roboris)
Združba doba in navadnega kovačnika
(Lonicero carpinifoliae. Quercetum roboris)
Združba navadnega gabra in čremse

Površina
(ha)

Pokrovnosti
glede
na
vse združbe
(%)

1412,5

7,4

866,7

4,3

7115,3

37

490

2,6

585,5

4,3

2581

13,3

1917

10,1
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Slika 2: Vegetacijska karta gozdnih združb
Murska Sobota

(Pruno padi- Carpinetum betuli)
Združba ozkolistnega jesena in čremse
(Pruno padi- Fraxinetum angustifoliae)
Združba bele vrbe
(Salicetum albae)
Združba navadnega gabra in borovnice
(Vaccinio myrtilli- Carpinetum betuli)
Združba bukve in širokolistne grašice
(Vicio oroboides- Fagetum sylvaticae)
Zaraščanje z robinijo
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Slika 1. Prikaz površin posameznih gozdnih združb
VIRI:
Čarni A. Košir P., Marinček L., Marinšek A., Šilc U., Zelnik I. 2008: Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v
merilu 1:50.000– list Murska Sobota, karta, zgoščenka, PAZU, Murska Sobota

OPUŠČANJE MANJŠINSKE MATERINŠČINE IN IDENTITETE V DVOJEZIČNIH
SKUPNOSTIH OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI
pom. akad. dr. Elizabeta Bernjak, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

genealoško in tipološko nesorodnim slovenskim in
madžarskim jezikom ter pogostega preklapljanjaa se v
neugodnih družbenih okoliščinah kažejo v različnih oblikah
jezikovne redukcije in kompenzacije.
Obravnavani jezikovni skupnosti sta bili v preteklosti in sta
tudi v sedanjosti zaradi zgodovinsko in sociokulturno
pogojenih razlogov pretežno dvojezični. Jezikovni stiki med
govorci Jm in Jv so vplivali na nastajanje naravne ali
ljudske dvojezičnosti, zlasti med pripadniki manjšinskih
skupnosti, ki uporabljajo v delnih domenih svojega
socialnega, gospodarskega in kulturnega življenja svoj
izvorni jezik, toda za njih je hkrati nujno tudi obvladanje in
raba večinskega državnega jezika, da bi lahko popolnoma
sodelovali v življenju celotne družbe. Do jezikovnih stikov
med slovenskim in madžarskim prebivalstvom je prišlo po
naselitvi Madžarov na to območje. Jezika sta sprva
obstajala v vsakdanjem sožitjiu, med njima je prihajalo tudi
do vzajemnega vplivanja, čeprav je bila njuna funkcijska
delitev različna. Slovenska manjšina je postajala bilingvna,
njena jezika sta bila v diglosičnem razmerju. Prekmurski
Madžari so bili prvotno enojezični, le v mestih je prihajalo
do začetne/nastajajoče dvojezičnosti uradniškega in
upravnega sloja zaradi stikov s slovenskim prebivalstvom.
Dvojezičnost madžarskega prebivalstva se je začela
razvijati po priključitvi tega poselitvenega območja k
Jugoslaviji.

1 IZHODIŠČNE TEZE
Raziskava medetničnih odnosov in jezikov v stiku zajema
območje, ki je prostorsko in institucionalno omejeno s
slovensko-madžarsko državno mejo in leži ob tej meji. S
protistavno analizo je mogoče primerjati dve skupnosti, ki
nista v enakem položaju na tej in oni strani meje: na eni
strani meje se Slovenci pojavljajo kot večina, Madžari kot
manjšina, na drugi strani meje pa se pojavljajo Slovenci
kot manjšina in Madžari kot večina. Torej sta kategoriji
narod in kultura po eni strani naddržavni, saj se Slovenci in
Madžari pojavljajo na obeh straneh meje, po drugi strani
pa, kadar govorimo o družbeni strukturi odnosov na
območju ob slovensko-madžarski oz. madžarsko-slovenski
meji, le-teh ni mogoče enačiti z družbeno strukturo v
Sloveniji ali na Madžarskem nasploh. Kot posebnost
družbene strukture se na tem območju pojavljajo še odnosi
med vlogo narodne večine in vlogo narodne manjšine.
Preučevanje jezikov v stičnem položaju zahteva poleg
analize jezikovnega stanja tudi preučevanje zunajezikovnih
dejavnikov oz. sociokulturnega konteksta vsakokratne
jezikovne skupnosti v stiku. Pripadniki obeh manjšinskih
skupnosti kažejo glede jezikovnih primanjkljajev v svoji
materinščini in drugem jeziku podobne značilnosti.
Preučevanje medetničnih odnosov, jezikov v stiku in
dvojezičnosti lahko opredelimo kot preučevanje družbene
stvarnosti in odkrivanje medsebojnih funkcionalnih zvez
med dvema jezikoma dvojezične skupnosti, ki delujeta v
določenih sociokulturnih okvirih.
Jezik manjšine (Jm) in jezik večine (Jv) sta v manjšinskih
skupnosti ob slovensko-madžarski meji prisiljena
soobstajati zaradi političnih meja in sta v stalnem stiku
prek svojih govorcev, ki oba jezika uporabljajo za
sporočanje in družbeno sporazumevanje. Družbena
posledica stikov med jezikoma je dvojezičnost, ki se
odraža v jezikovni izbiri, jezikovnem preklapljanju in v
mešanju jezikov, posledično pa tudi v nastajanju
vmesnega jezika, v neugodnih sociokulturnih razmerah pa
je pogosta posledica stikov med jezikoma tudi zamenjava
nedominantnega manjšinskega jezika z dominantnim
večinskim jezikom. Jezikovne posledice stikov med

2 DVOJEZIČNOST MANJŠINSKIH SKUPNOSTI
Večdisciplinarni in meddisciplinarni pristop k obravnavi
dvojezičnosti nam omogoča presojo različnih aspektov
dvojezičnosti na različnih ravneh analize. Dinamiko
medskupinskega in znotrajskupinskega sporazumevanja v
dvojezičnih okoljih obravnavajo predvsem sociologija,
makrosociolingvistika in socialna psihologija, raziskovanje
sporazumevalne zmožnosti, sporazumevalne dejavnosti
ter osebnostnih značilnosti dvojezičnega govorca pa sodi v
polje
raziskovanja
psiholingvistike,
preučevanje
medosebnih vidikov sporazumevanja v dvojezičnem
kontekstu pripada zlasti jezikoslovnim in komunikacijskim
vedam.
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govorcev ugotavljamo, da so najstarejši pripadniki
manjšinskih skupnosti pretežno enojezični v manjšinski
materinščini ali „okuženo” dvojezični, starejša generacija je
dominantno dvojezična v Jm, srednja generacija je
dominantno dvojezična v Jv, mlajša generacija je pogosto
poljezična v Jm ali povsem enojezična v Jv (zlasti v
Porabju).
Raziskave so pokazale, da je za materni jezik v
manjšinskih okoliščinah značilno oženje komunikacijskega
prostora: funkcija manjšinske materinščine se v danih
govornih položajih zmanjšuje, zato jo govorci opuščajo, ker
niso motivirani za njeno rabo. Procesi opuščanja Jm se
kažejo v oslabljeni dvojezičnosti ter v nestabilni,
razpadajoči diglosiji, ki vodi v progresivno asimilacijo
pripadnikov skupnosti.

Na podlagi interdisciplinarnih kriterijev je mogoče s
primerjavo različnih vidikov dvojezičnosti sintetično
opredeliti tip dvojezičnosti v raziskovanih skupnostih. Po
kriteriju jezikovne zmožnosti ugotavljamo, da pripadniki
mlajše generacije v Porabju obvladajo Jm na minimalni
stopnji razumevanja in govorjenja, Jv pa obvladajo na
ravni rojenega govorca. Njihova kompetenca v Jm je
receptivna ali reproduktivna, le izjemoma tudi produktivna.
Po kriteriju jezikovne norme jih je mogoče uvrstiti v tip
enostranske normativne dvojezičnosti (v madžarskem
jeziku). Na dvojezičnem območju Prekmurja je za
pripadnike manjšine prav tako značilna receptivna ali
reproduktivna, redkeje produktivna kompetenca v Jm
(starejša generacija in izobraženci) ter produktivna
kompetenca v Jv, glede jezikovne norme v svojih jezikih je
za njih značilna delno dvostranska normativna
dvojezičnost.
Pripadniki
večinskega
naroda
na
narodnostnem območju onstran meje ne obvladajo Jm, na
tej strani meje obvladajo Jm na minimalni receptivni
stopnji, za njih je značilna pasivna enostranska normativna
(v slovenskem jeziku) dvojezičnost.
Za sporazumevalno zmožnost dvojezičnih govorcev je v
obeh skupnostih značilna dominantna dvojezičnost v Jv
(tako glede rabe kakor tudi glede kompetence).
Na
osnovi
analize
socialnopsihološkega
vidika
dvojezičnosti ugotavljamo, da je v obeh skupnostih opazen
trend akulturacije, na dvojezičnem območju Prekmurja so
zaznavni tudi pojavi dvokulturnosti, tj. identifikacije z
obema jezikovnima skupinama in kulturama (T.
SKUTNABB-KANGAS 1981: 67).
Glede jezikovnega procesiranja v jezikih dvojezičnih
govorcev ugotavljamo, da v obeh skupnostih prevladuje
sestavljen tip dvojezičnosti, med pripadniki madžarske
manjšine so zaznavni tudi primeri usklajene dvojezičnosti.
Glede časa in načina usvajanja manjšinske materinščine
se kažejo v obeh skupnosti opazne razlike: v slovenski
manjšinski skupnosti se v zadnjih desetletjih Jm pretežno
usvaja zaporedno (tj. za Jv) v okviru formalnega učenja, v
madžarski narodni skupnosti se oba jezika usvajata
vzporedno v družini ali zaporedno v okviru formalnega
učenja, po novem modelu dvojezičnega pouka tudi v
ločenih učnih položajih in na različnih nivojih.
Za družbeno razmerje med jezikoma skupnosti je v
Porabju značilna nestabilna diglosija, ki je posledica
nesimetrične delitve funkcij med Jm in Jv. Za prekmurski
tip dvojezičnosti se z vidika družbenega razmerja med Jm
in Jv uporablja izraz „funkcionalna dvojezičnost” (NEĆAK
LÜK 1989: 121-128), vendar pogosto preklapljanje med
jezikoma v številnih vsakdanjih govornih položajih
potrjujejo domnevo, da tudi tu gre bolj za diglosijo kot za
popolno dvojezičnost.
Po kriteriju dvojezičnost posameznika in družbe je mogoče
ugotoviti, da je v obeh skupnostih čedalje manj primerov
naravne dvojezičnosti, družbena dvojezičnost v Porabju je
zelo omejena, v Prekmurju pa se postopoma omejuje na
urbano okolje. Porabski tip dvojezičnosti bi lahko opredelili
kot enosmerno dvojezičnost (dvojezični so samo pripadniki
manjšine), na narodnostno mešanem območju Prekmurja
je zaznavna tudi delna dvosmerna dvojezičnost, kar
pomeni, da so delno dvojezični tudi pripadniki večinskega
naroda. Glede na primarni jezik socializacije je z
današnjega vidika za najmlajše porabske Slovence
značilna madžarsko-slovenska dvojezičnost (njihov prvi
jezik postaja madžarščina), za pripadnike madžarske
manjšine je pretežno, a ne vedno izključno, značilna
madžarsko-slovenska, za pripadnike večinskega naroda
na narodnostno mešanem območju Prekmurja pa pasivno
slovensko-madžarska
dvojezičnost
(kot
posledica
dvojezične šole). Po geopolitični razširjenosti rabe Jm in Jv
je za narodnostno mešano območje ob slovenskimadžarski meji značilna stacionirana, regionalna
dvojezičnost stičnega tipa. Po generacijski pripadnosti

3 DEJAVNIKI OPUŠČANJA MANJŠINSKEGA JEZIKA
Asimilacijo manjšinske skupnosti je v prvi vrsti mogoče
dokumentirati z razkrivanjem procesa izgubljanja oz.
zamenjave jezika 71 ker ta dokazuje, da nezadostno
delujejo tisti mehanizmi jezikovne socializacije, ki naj bi
zagotavljali predajanje in razvijanje jezika. Jm se mora v
dvojezičnih skupnostih na vseh področjih življenja
konfrontirati z močnejšim prestižnim državnim jezikom in
ostane vitalen le, če pokriva vsaj tri področja rabe:
javnoupravno področje, šolo in poklicno dejavnost, zožitev
Jm na zasebno sfero glede perspektive ohranjanja in
razvijanja manjšinskega jezika ni spodbudno. Vitalnost Jm
v dvojezični skupnosti lahko zagotovi le enakopraven in
enakovreden status z Jv,. Na individualno izgubljanje ter na
kolektivno zamenjavo Jm vplivajo zunanji in notranji
dejavniki. Lingvistična struktura stičnih jezikov namreč ne
določa, kateri jezik bo odstopil od svojih funkcij, to je v
veliki meri odvisno od sociokulturnih dejavnikov, zlasti od
statusa in prestiža stičnih jezikov, od vrednostnega
sistema, vezanega na jezik, od jezikovne lojalnosti in
obvladanja jezika.
Sociolingvistika v zadnjem času s čedalje večjo
pozornostjo in sistematičnostjo obravnava take vrste
dvojezičnosti, ki se pojavljajo med manjšinskimi govorci, ki
živijo
v
koeksistenci
zunaj
strogo
pojmovanih
jezikovnih/etničnih mej. Dvojezični skupnosti ob slovenskomadžarski meji sta bili in sta še zaradi zgodovinskih in
sociokulturnih razlogov v preteklosti in sedanjosti
dvojezični. Skupinska dvojezičnost se kaže v tem, da so
jezikovne skupnosti, živeče na istem območju, zaradi
različne narave in obsega interakcij v stalnem stiku. Glede
na smer in obseg medskupinske komunikacije razlikujeta
APPEL in MYSKEN (1987) tri tipe dvojezičnosti. Za dani
skupnosti, zlasti za prekmursko dvojezično jezikovno
skupnost je značilen tip, po katerem je večina pripadnikov
skupnosti na določeni stopnji dvojezična. Za porabsko
jezikovno skupnost je značilen drugačen tip, t. i. izolirana
oz. enostranska dvojezičnost: ena od skupin v stiku je eno, druga dvojezična. Slednja je v dani skupnosti pojmovana
kot manjšina. Medskupinska komunikacija je enosmerna
oz. stiki med skupinama se navadno odvijajo v Jv, obratno
le redko. Medtem ko je glede na druge jezikovne skupnosti
na Madžarskem in v Sloveniji madžarska oz. slovenska
enojezična skupnost sociolingvistično dominantna, se
madžarski oz. slovenski jezik v zamejstvu pojavlja v
položaju manjšinskega jezika. Po tej logiki ni takega
stičnega položaja, v katerem bi se slovenski/madžarski
jezik ob še kakem jeziku obstajal tako, da bi skupina, ki
govori oba jezika, bila povsem monoligvalna oz. da bi bili
obe skupini enako dvojezični. Glede na vloge stičnih
jezikov (HAUGEN 1973: 334) je za prekmursko madžarsko

71
Izgubljanje jezika je značilnost dvojezičnega posameznika,
zamenjava jezika pa je družbeno-jezikovna sprememba, ki zadeva
celotno govorno skupnost. Prim. S. GAL (1991: 66-67) i n L.
CAMPBELL – M. C. MUNTZEL (1992: 118-195).
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Zaradi omejene rabe upada jezikovno znanje, kar privede
do pospešenega opuščanja jezika, do negativnega
vrednotenja ter tudi do razpada jezikovnega sistema
(strukturalno izgubljanje). Posledica omejene rabe Jm
(funkcionalno izgubljanje) je upad jezikovne kompetence,
kar privede do pospešenega opuščanja jezika, do
negativnega vrednotenja ter tudi do razpada jezikovnega
sistema (strukturalno izgubljanje).
Med vodilnimi načeli sociolingvističnih raziskav je
jezikovna raznolikost., tj. upoštevanje dejstva, da v
resničnosti noben jezik ni nečlenljiva nadstavba, ampak
diasistem različnih variant, teritorialnih in socialnih
dialektov, stilov in registrov. Ta za celotno skupnost
značilen sestav, ki je na razpolago vsem članom skupnosti
za družbeno signifikantne interakcijske stike, označuje
strokovna literatura z izrazom jezikovni repertoar, sestav
govornih variant, značilen za posameznika pa z izrazom
individualni govorni repertoar. Govorci poleg univerzalne
zmožnosti, ki omogoča jezikovno učenje, ter poleg
abstraktnih znanj, pravil in načel razpolagajo tudi s
poznavanjem družbeno-kulturnih komunikacijskih norm in
pravil, z možnostjo oblikovanja in preoblikovanja ter rabe
teh pravil, ki so združene v skupni pojem sporazumevalna
kompetenca. Komunikacijske oblike in vrednote, vezane
na jezike, variante, stile, ter govornovedenjski vzorci in
pričakovanja, nanašajoča se na družbeno obnašanje, so
del kulturnega védenja vsake govorne skupnosti. V
sporazumevalno kompetenco govorca spada tudi
poznavanje pravil in norm jezikovne rabe: posameznik ali
skupina govorcev veže določene govorne dejavnosti na
določen jezik ali varianto. Rabo teh kodov po normi
označujemo kot nezaznamovano kodno izbiro (GAL 1979:
9), od norme odstopajočo rabo jezikovnih oblik in izbiro
koda pa kot zaznamovano. Izbira jezika (koda) torej
pomeni določitev bazičnega koda interakcije. Ker govorci
na različne načine pojmujejo pravila, ki so povezana z
izbiro govornih variant (ERVIN-TRIPP 1968: 197), tako tudi
jezik interakcije med dvojezičnimi govorci ni vedno in
dokončno vezan; kodna izbira in kodna menjava sta med
seboj tesno povezani vprašanji. Po najbolj razširjeni
definiciji je kodna menjava izmenična raba dveh/več
jezikov/variant znotraj istega govornega dogodka ali
diskurza (GROSJEAN 1982: 145). Po obliki lahko obsega
eno besedo, izraz, stavek ali poved. Kodna menjava je
lahko komunikacijska strategija in izraža različne družbene
pomene. Oba pojava sta jezikovno in/ali družbeno
motivirana: poleg zapolnjevanja vrzeli izražata še prestiž,
jezikovne atitude, menjavo stila in komunikacijsko
strategijo solidarnosti s skupino. V jezikovno stičnih
situacijah je potrebno poleg ugotavljanja aktualnega
jezikovnega stanja določiti tudi jezikovni repertoar
skupnosti ter okvire izbire in rabe posameznih kodov.
Pripadniki jezikovnih skupnosti razpolagajo z določenimi
komunikacijskimi sredstvi, ki jih je potrebno uporabiti v
specifičnih položajih s specifičnimi udeleženci. Večina
pripadnikov obeh skupnostih je dvojezična in eno-ali
večjezikovna 72 v enem ali v obeh jezikih. Porabski
Slovenci so dvojezični, v slovenščini so enojezikovni
(pretežno obvladajo narečno socialno zvrst), prav tako so
funkcijsko enojezikovni v praktično sporazumevalni zvrsti,
v madžarščini so pretežno že večjezikovni tako glede
socialne kot funkcijske zvrstnosti. Prekmurski Madžari so
dvojezični in delno dvojezikovni (jezikovno privilegirani) v
socialnih zvrsteh madžarskega jezika, v slovenskem jeziku
so pretežno enojezikovni, mlajši tudi dvojezikovni. Glede

narodno
skupnost
kljub
deklarirani
"funkcionalni
dvojezičnosti” značilen t. i. komplementarni tip
dvojezičnosti, ki je dejansko stabilna dvojezična diglosija:
oba jezika imata pomembno funkcijo v življenju skupnosti,
a med njima obstaja funkcionalna delitev. Za porabsko
manjšinsko skupnost je značilen nadomestni tip
dvojezičnosti, tj. pomembne funkcije v življenju skupnosti
se udejanjajo v Jv, Jm pa je potisnjen v neformalno
zasebno sfero.
V obdobju relativne dvojezične stabilnosti ostanejo tudi
govorni
položaji
in
vzorci
medosebnih
stikov
nespremenjeni, z družbenoekonomskimi spremembami,
zlasti z industrializacijo in z njo povezano urbanizacijo, ki
privede so sprememb v zaposlitveni strukturi, se
spremenijo tudi jezikovnovedenjski vzorci. Vključevanje
vaških skupnosti v urbane mreže je vodilo do razlikovanja
med standardnim Jv in krajevnim vernakularjem, ki sta
postala del mrežnospecifičnih pragmatičnih konvencij. S
tem ko so pripadniki manjšin dobili vstop v urbano
območje, je postalo njihovo napredovanje bolj odvisno od
urbanih mrež in čedalje manj od vsakdanje kooperacije s
pripadniki soseske. Efektivnost v teh novih položajih pa se
vrednoti po retoričnem standardu enojezične urbane
skupnosti. Jm in Jv se že stoletja nahajata v stanju dokaj
stabilne diglosije, ki se je v zadnjih desetletjih začelo
spreminjati. Številčno omejene funkcije Jm so posledica
omejenega števila govornih dogodkov in omejenih vsebin
govornega dogodka. Redukcija jezikovnih funkcij in
omejitve govornih dogodkov vodijo k poenostavljanju
jezikovnih oblik in struktur. Pripadniki mlajše generacije
zgubljajo kontrolo nad gramatiko svojega maternega
jezika, istočasno pa raste njihova jezikovna kompetenca v
vseh zvrsteh Jv. Opuščanje manjšinskega jezika je odvisno
tudi od statusa Jm. Za status Jm je bistvenega pomena, ali
se uporablja na vseh področjih javnega življenja ali je
omejen na zasebne stike oz. ali je njegova vloga
podrejena ali enakovredna z Jv. Po pravnem statusu je Jm
na narodnostno mešanem območju ob slovenskomadžarski meji enakopraven z Jv, toda zakonsko
predvidena enakopravnost še ne pomeni, da je Jm tudi
družbeno enakovreden z Jv. Raba Jm oz. Jv v določenih
položajih (Jv v več položajih) je jasen odraz diglosične
situacije, ki potrjuje, da je Jv institucionaliziran in
dominanten v določenih področjih rabe kot posledica
demografske, politične in ekonomske moči govorcev Jv, ne
glede na jezikovno načrtovanje. Raba Jm v dvojezični
skupnosti je namreč odvisna od sporazumevalne
zmožnosti pripadnikov manjšine v Jm, od osebne in
kolektivne identitete, od odnosa do Jm, da so do njega
lojalni, tj. da so ga v dani situaciji pripravljeni govoriti in od
možnosti ter priložnosti za rabo. Možnost za rabo Jm je
odvisna od zakonske predvidenosti rabe Jm, priložnost za
rabo Jm pa je odvisna od družbenega statusa, od
etnolingvistične vitalnosti manjšine in sogovorca, ki jezik
zna in ga tudi uporablja. V Porabju Jm zna samo manjšina,
v Prekmurju ga bolj ali manj produktivno obvladajo tudi
pripadniki večine. To dejstvo pa v veliki meri pogojuje, ali
bo pripadnik manjšine v etnično mešani družbi rabil svoj
jezik ali ne. Za Porabje bi lahko rekli, da pri
sporazumevanju med Slovenci in Madžari slovenščina
nima dostopa, pri sporazumevanju med Slovenci pa jo
postopoma zamenjuje madžarščina. Na dvojezičnem
območju Prekmurja se v sporazumevanju med Madžari in
Slovenci (predpostavljajmo, da so dvojezični) pretežno
uporablja
slovenščina,
manj
madžarščina,
v
sporazumevanju med Madžari se v čedalje več govornih
položajih uporablja vmesni jezik ali slovenščina, izključna
raba madžarščine je redka. Stična jezika se torej nahajata
v bolj ali manj stabilnem diglosičnem položaju, zanju je
značilno razmerje nesimetričnosti, ki vpliva na ekspanzijo
in razvijanje Jv ter na potiskanje, opuščanje in erozijo Jm.
Možnosti za rabo obstajajo, priložnosti zanjo pa je manj.
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Izraz eno- in večjezikovnost povzemam po B. POGORELEC, M.
KAUČIČ BAŠA, M. STABEJ, Slovenski knjižni jezik: jezikovno
načrtovanje in jezikovna politika v preteklosti in danes (teze), V
SSJLK 30, Ljubljana, 1995, 35-37. Prim. še B. SCHLIEBEN,
Soziolinguistik, Stuttgart, 1979 (razlikuje multilingvalnost poznavanje več jezikov- in multilektalnost - poznavanje več zvrsti
istega jezika).
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funkcijske zvrstnosti so v manjšinski materinščini
enojezikovni, v slovenščini so funkcijsko večjezikovni.
Dvojezični govorci torej razpolagajo z dvema glavnima
jezikovnima kodoma, med katerima prihaja do menjave v
številnih vsakdanjih položajih brez posebnih težav za
uporabnike jezika. Toda to je le navidezno arbitrarno
območje, dejansko gre za določeno diglosično
sistematičnost, izbira jezika je namreč določena z mnogimi
situacijskimi, kontekstualnimi in drugimi dejavniki, ker je
menjava koda zunaj teh okvirov malo verjetna. V
dvojezični skupnosti je med jezikoma skupnosti večja ali
manjša stopnja funkcionalnega razločevanja. Dvojezični
govorci vedo, da se določeni govorni dogodki lažje izrazijo
v enem kot v drugem jeziku, zato so odločitve glede izbire
jezika pogosto povezane s psiholingvističnimi in
sociokulturnimi razlogi in so bolj ali manj nearbitrarne.
Komunikacijska pravila v obeh skupnostih še vedno
implicirajo določeno podrejenost Jm pri sporočanju. Kodne
variante v diskurzu si ne stojijo nasproti v poljubni, ampak
v komplementarni distribuciji. V terenskih raziskavah se je
pokazalo, da se v interakciji v ožji skupnosti običajno izbira
domači vernakular (največkrat s sposojenkami prepredeno
narečje), v soseski pa se institucionalno določene vloge iz
celotnega repertoarja vlog večinoma odvijajo v mreži
dominantne kulture, v javni neformalni sferi tudi v
vmesnem jeziku. Izbira standardnih variant Jm v tej sferi je
le navidezno arbitrarna: v Porabju zaradi enosmerne
dvojezičnosti in neobvladanja standardne variante Jm, v
Prekmurju zaradi omejene dvosmerne dvojezičnosti v tej
komunikacijski mreži. Tako kot izbiro koda tako tudi
menjavo koda izzovejo določeni dejavniki: stopnja
komunikativne kompetence, zlasti ožje pojmovano
leksikalno in gramatično znanje v obeh jezikih, čas in način
usvojitve obeh jezikov kot temeljnih dejavnikov za uspešno
dvojezično govorno dejavnost. Idealni primer kodne
menjave je t. i. funkcionalna kodna menjava, ko sta pri
menjavi koda jezika/varianti strukturno ločena/i. Vprašanje
kodne menjave pa je v dvojezičnem položaju seveda bolj
zapleteno. Poleg menjave koda dvojezični govorec koda
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lahko tudi meša , tj. uporablja še tretji kod, ki zajema
prvine iz obeh jezikov, in v katerem so različni interferenčni
tipi odvisni od socialnih razmerij med udeleženci
govornega dogodka. Funkcionalna kodna menjava se
pojavlja zaradi: (a) spremembe govornega položaja, (b)
solidarnosti s sogovorcem, (c) percepcije kulturne in
družbene razdalje med udeleženci govornega dogodka, (č)
spremembe teme pogovora, ki je vezana na terminološke
oz. leksikalne vrzeli v Jm , (d) spremembe sporočanjskega
namena in (e) večje moči Jv pri argumentiranju.
Nefunkcionalna kodna menjava pa nastopi zaradi šibitve
ali zgubljanja kompetence v enem izmed jezikov, posledica
tega je nastajanje vmesnega jezika ter različni pojavi
redukcije, kompenzacije in poenostavljanja, ki so odraz
jezikovne erozije. Mešanje kodov največkrat nastopi v
jezikovno nediferenciranih govornih položajih, v katerih sta
oba jezika enako dostopna, tj. v javni neformalni in zasebni
sferi. Javna neformalna sfera namreč zahteva višjo
jezikovno varianto, tj. pogovorni jezik, ki se bogati in razvija
s prvinami standardne variante, večina dvojezičnih
govorcev pa standardno varianto Jm slabše obvlada kot
standardno varianto Jv, zato se jezikovnovedenjski vzorci v
javni neformalni sferi oblikujejo s prvinami standardne
variante Jv, in sicer v obliki terminološke oz. metaforične
kodne menjave, v zasebni sferi pa največkrat z mešanjem
kodov, s pidžinizacijo in hibridnimi tvorbami. Tako se
govorci učijo rabe jezika v družini in soseski iz
jezikovnovedenjskih vzorcev v vmesnem jeziku oz. se

soočajo z vzorci nefunkcionalne kodne menjave. Za
soočanje s funkcionalnimi vzorci kodne menjave, ki se
pretežno izvajajo v standardni varianti obeh stičnih jezikov,
pa zunaj institucionalnih okvirov nimajo priložnosti.
4
PERSPEKTIVE
OHRANJANJA
MANJŠINSKE
MATERINŠČINE
Na osnovi ugotovljenega jezikovnega stanja v obeh
manjšinskih skupnostih postavljam naslednje podmene o
možnostih zaustavitve procesa izgubljanja jezika in
identitete:
(a) Za prognoziranje prihodnosti Jm so pomembne
ugotovitve glede razmerja moči med obema jezikoma.
Šibkejša ali močnejša pozicija jezikov je v veliki meri
odvisna od zunajjezikovnih dejavnikov. Na podlagi
ugotovitev postuliram, da bi lahko z načrtovanjem korenitih
sprememb zunajjezikovnih dejavnikov vplivali tudi na
korenite spremembe v izidu boja med jezikoma. Ker je
ohranitveni potencial Jm odvisen od družbenih funkcij in
rabe jezika, ima moderna družba in država možnosti, da z
učinkovitim načrtovanjem razvijanja in rabe jezika, z
ustreznimi pravnimi, institucionalnimi in tehničnimi sredstvi
vpliva na zaustavitev procesa opuščanja jezika in
posledično tudi na zaustavitev osiromašenja in razpada
jezikovnega sistema Jm.
(b) Jezik se ohranja in razvija, če ga uporabljamo,
uporabljamo pa ga lahko, če ga obvladamo. Učimo se ga
iz ožjega in širšega okolja v primarni in sekundarni
socializaciji. Dejavniki okolja, ki tolerirajo nezahtevno
jezikovno rabo, so se izkazali kot nezadostni za razvijanje
jezikovne zmožnosti in za rabo v zakonsko predvidenih
govornih položajih. Pri reševanju vprašanj jezikovnega
stanja je potrebno razlikovati med nalogami, ki so
povezane z zaustavitvijo opuščanja jezika in nalogami, ki
se navezujejo na razvijanje jezika, četudi sta oba procesa
tesno povezana. Opuščanje ali funkcionalno izgubljanje
jezika, bi bilo mogoče zaustaviti z dostopom Jm v govorne
položaje oz. z enakovredno rabo Jm v položajih, ki so
povezani s prestižno funkcijo jezika. Ta dostop pa je po
drugi
strani
povezan
z
razvijanjem
ustreznih
jezikovnovedenjskih vzorcev v ustreznih socialnih in
funkcijskih zvrsteh Jm, torej z ustrezno jezikovno vzgojo.
(c) Preučevati jezik v manjšinski situaciji pomeni
preučevati razmerje med jezikovno obliko in družbenim
kontekstom. Pri jezikovni vzgoji je potrebno uzavestiti,
kako lahko dvojezični govorec z izbiro jezika in govornih
variant zadovoljuje svoje sporazumevanjske potrebe in
funkcije v dani jezikovni skupnosti. Posledično mora biti
jezikovni pouk sporazumevanjsko in funkcionalno
usmerjen, kar v metodološkem pogledu pomeni, da je
treba učencem zagotoviti vsa sredstva za izbiro tistih
jezikovnih variant, ki jih določeni govorni položaji
zahtevajo. Poleg razmerja med jezikovno obliko in
družbenim položajem je treba upoštevati tudi razmerje
med jezikovno obliko in kulturnim kontekstom, da bi lahko
usvojili organizacijska pravila, zakonitosti vedenja, norme
delovanja in ideološke principe, ki posamezniku
omogočajo funkcioniranje znotraj hierarhije različnih
vrednot in vedenjskih vzorcev v dani skupnosti. To pa
predpostavlja
učinkovito
razvijanje
jezikovne
in
sporazumevalne zmožnosti v Jm.
(č) Dvojezični govorec je v manjšinski situaciji zaprt v
notranji kod svoje materinščine. Praviloma pozna katero
od podrejenih, nizkih variant Jm, največkrat je ta vernakular
lokalno narečje, od visokih variant pa pozna pomanjkljivo
standardno varianto. Tako manjka pri dvojezičnih govorcih
zmožnost funkcionalne kodne menjave znotraj manjšinske
materniščine.
Narečna varianta je dobra izhodiščna podstava za
razvijanje drugih socialnih zvrsti Jm, ker se večina
sporazumevanjskih potreb v manjšinski skupnosti še
vedno izvaja v tem kodu. Knjižne variante se pretežno
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modela dvojezičnega sporazumevanja, tj. preučiti možnosti
dvojezične interakcije.
(h) Večino vprašanj z zvezi z zaustavitvijo opuščanja
manjšinske materinščine v današnji situaciji lahko reši
manjšina sama, s tem da bo svoj jezik govorila, da bo do
njega lojalna, da bo prek njega izražala tudi osebno
identiteto v svojih osebnih imenih, z rabo priimkov v lastni
pisavi in izgovorjavi ter kolektivno identiteto z doslednim
izpričevanjem zunanje dvojezičnosti na celotnem
manjšinskem območju.

posredujejo institucionalno in imajo le malo vpliva na
govorno obnašanje dvojezičnih govorcev. V manjšinski
situaciji pogosto manjkajo tudi ustrezne akademske in
prosvetne ustanove, ki bi učinkovito spravile v delovanje
standardno normo, jo uzaveščale in nadzorovale. Standard
sam pa tudi ni sposoben premostiti njemu podrejenih
variant, zlasti ker se v njem ni izoblikovala v matici
značilna funkcijska razslojenost, ki je nujna za opravljanje
novih družbenih vlog. Z uvajanjem oz. razširjanjem rabe Jm
v vseh institucijah na manjšinskem območju bi govorci
imeli možnost usvojiti tudi manjkajoče, a za nove vloge
tako potrebne funkcijske zvrsti, ki jih do zdaj iz obstoječih
govornih položajev niso mogli usvojiti, ali če so jih že, pa
ne na pričakovani ravni.
(d) Izkušnje tudi kažejo, da narečje samo nima zadostne
ohranitvene moči zoper vplive Jv; v dani situaciji kot edina
nizka stična, z interferenčnimi pojavi stigmatizrana varianta
jezika tudi ne more opravljati funkcij v neformalni javni
sferi, ki se običajno udejanjajo v visokem kodu. Zato je pri
načrtovanju jezikovne vzgoje potrebno veliko pozornosti
nameniti prav razvijanju pogovorne variante Jm, ki se v
manjšinski situaciji prav zaradi stičnosti razlikuje od iste
variante v matični državi. Te naloge pripadajo institucijam
kot so šola, mediji, kulturna društva ipd.
(e) Pri dvojezičnih govorcih je treba uzavestiti rabo in
kodno menjavo med znotrajjezikovnimi kodi. To pa je
mogoče le, če visoko varianto poučujemo kot od lokalnih
stičnih variant različno entiteto in ne kot jezik, ki ga učenec
že obvlada z vstopom v šolo. Četudi bi morala biti
standardna varianta v manjšinski situaciji enaka standardni
varianti v matični državi, pa bi bilo zaželeno, da bi se v
manjšinski standardni varianti kodificiral del razlikujočih se
pojavov, zlasti v besedišču.
(f) Materni jezik manjšinske skupine ima dvojno vlogo:
družbeno vlogo v državi govorca, a hkrati se uporablja tudi
kot interakcijsko sredstvo z govorci iz matične države. Ti
funkciji pa zahtevata tudi dvoje metodičnih pristopov, ki
morata upoštevati obe situaciji. Prva funkcija je povezana
z vsebinami, besediščem in kontekstom v učbenikih in
priročnikih, ki naj bi bili zajeti iz naravnega učenčevega
okolja, da bi iz njih usvojene jezikovne vzorce lahko
uporabljal v funkcijah v manjšinskem okolju. Druga funkcija
je povezana z zadovoljevanjem komunikacijskih potreb
zunaj manjšinskega okolja, v matični državi, zato je
potrebno
vsebine
učbenikov
razširiti
tudi
z
jezikovnokulturnimi vzorci iz matične države.
(g) S funkcijo Jm pri dvojezičnih predmetih je povezano tudi
vprašanje kodne menjave med dvema jezikoma znotraj
posameznih predmetov. Omejevanje na nefunkcionalne ali
zgolj na terminološke preklope ne privzgoji ustreznega
sporazumevalnega vzorca za kasnejše pričakovano
funkcionalno kodno menjavo v javni sferi širšega okolja.
Torej je potrebno rešiti tudi psiholingvistično vprašanje
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DEMOGRAFSKI RAZVOJ V EVROPI IN SVETU
pom. akad. dr. Janez Malačič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

2 NOVEJŠI DEMOGRAFSKI RAZVOJ V EVROPI IN
SVETU
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 30-tih letih in da je prehod v Vzhodni
in Jugovzhodni Evropi nekoliko zamujal. Le pri albanskem
prebivalstvu in v Turčiji, če jo pogojno uvrstimo v Evropo,
se je dokončanje prehoda premaknilo na začetek 21.
stoletja. Tudi v drugih predelih razvitega sveta je
demografski prehod končan. Za ves preostali svet pa je
značilno, da se nahaja v različnih fazah prehoda. V
nekaterih najmanj razvitih državah je ta še čisto na
začetku, drugod, predvsem v razvitejših delih tega dela
sveta, pa se že celo končuje.
V razvitem svetu prevladujeta nizki rodnost in smrtnost ter
sorazmerno nizka ali celo negativna rast 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
2004 16 držav z negativnim naravnim prirastkom in 13
držav z negativno rastjo prebivalstva (RDDE, 2006, str. 49
in 56).
Rodnost je v Evropi v zadnjih letih v resnici nizka. Če ne
upoštevamo Albanije in Turčije, je transverzalna vrednost
stopnje totalne rodnosti (Tf), ki kaže povprečno število
otrok, ki jih rodi ženska v rodni dobi, v vseh državah
manjša od 2,1, to je od ravni, ki še zagotavlja enostavno
obnavljanje prebivalstva. Konkretne vrednosti Tf so bile
leta 2004 med 1,20 v Belorusiji in 2,04 na Islandiji (RDDE,
2006, str. 78). V kar 15 državah je bila Tf v navedenem
letu nižja od 1,3. Na regionalni ravni je vrednost tega
kazalca ponekod še nižja. V nekaterih pokrajinah Severne
Italije se je znižala na 1,0, na ozemlju nekdanje Nemške
Demokratične Republike pa je bila leta 1995 vsega 0,84.
Stopnje rasti prebivalstva modela s takšnimi kazalci
rodnosti so negativne. V modelu z belorusko rodnostjo bi
bila notranja stopnja rasti –1,9 %. Prebivalstvo s takšno
stopnjo rasti pa se razpolovi v približno 37 letih.
Nizko evropsko rodnost potrjujejo tudi vrednosti kohortne
Tf. Kohortna rodnost nam kaže končno potomstvo in v
primeru zniževanja zaostaja za prečno ali transverzalno
rodnostjo. Za kohorto, ki je bila rojena leta 1967, so
vrednosti Tf pod 2,0 v vseh državah z razpoložljivimi
podatki, razen v Albaniji, Armeniji, Azerbajdžanu, Cipru,
Islandiji, Irski (1966), Norveški, Makedoniji ter v takratni
državi Srbiji in Črni gori, kjer je to posledica višje albanske
rodnosti v predelih poseljenih z Albanci. V večjem delu
Evrope so vrednosti tega kazalca med 1,46 v Nemčiji ter
1,99 v Franciji in Slovaški (RDDE, 2006, str. 89).
V razvitem svetu nadalje narašča povprečna starost mater
ob rojstvu prvega otroka, znižujejo se vrednosti kazalcev
višjih redov rojstev in kazalcev zakonske rodnosti ter
povečujejo kazalci izven zakonske rodnosti. Ponekod se
povečuje tudi delež prebivalstva, ki se zavestno odloča za
življenje brez lastnega potomstva. Rodnost, ki v precejšnji
meri zaostaja za ravnjo enostavnega obnavljanja
prebivalstva, je zato dominantna značilnost Evrope in
drugih razvitih držav na začetku 21. stoletja.
Rodnost v najmanj razvitih državah sveta je še zmeraj
visoka, čeprav lahko pričakujemo, da bo padala. V
preostalih nerazvitih državah pa se je njena raven že
precej znižala in še nadalje pada, čeprav se je v delu
afriških držav pod Saharo padanje zaustavilo (Bongaarts,
2008, str. 105).

1 UVOD
Prebivalstvo sveta in prebivalstvo razvitega dela sveta, še
posebej Evrope, se nahajata v prvem desetletju 21.
stoletja v zelo pomembnem prelomnem obdobju. Svetovno
prebivalstvo beleži 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 2,02 % 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,
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 Sloveniji. Vse 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 v
Sloveniji 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 v tem
času umaknil sodobnemu načinu obnavljanja prebivalstva
z nizko smrtnostjo in rodnostjo (Malačič, 2006). V tem času
sta se smrtnost in rodnost spustili z visokih ravni na nizke.
Modernizacija, ki je dobila zagon z industrijsko revolucijo,
je povzročila veliko povečanje življenjskega pričakovanja
ob rojstvu in razširila zavestno odločanje o rojstvu otrok na
celotno prebivalstvo. V času demografskega prehoda se je
prebivalstvo razvitih držav zelo povečalo, v nekaterih
primerih tudi za več kot štirikrat. V Sloveniji pa prehod ni
prinesel večjega povečanja, saj se je naše prebivalstvo
povečalo le z indeksom 180. Nekateri strokovnjaki so v
zadnjem času naklonjenih tezi, da je 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, žal tudi v Sloveniji, se je rodnost
znižala na 60 ali celo manj odstotkov tiste, ki bi
zagotavljala enostavno obnavljanje prebivalstva.
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 celo
ustavlja. Zato prebivalstvo nerazvitega 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.
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razvoj v obliki demografske dividende in okna priložnosti.
Ta dva izraza označujeta dejstvo, da bo zniževanje
rodnosti v tem delu sveta v nekaj prihodnjih desetletjih
povečevalo delež aktivnega in zmanjševalo delež
vzdrževanega prebivalstva. Na ta način se bo izboljšalo
razmerje med aktivnimi in vzdrževanimi v prid prvih, kar
lahko ob ustreznih ekonomskih in drugih politikah v teh
državah 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 v
razvite države bo sorazmerno majhen.

Razmere na področju smrtnosti so v nasprotju z rodnostjo
v večjem delu Evrope najboljše, kar jih je človeštvo
kadarkoli poznalo. Izjema so države, ki so nastale na
območju nekdanje Sovjetske zveze in nekatere druge
bivše socialistične države. Na kratko jih lahko prikažemo s
pomočjo življenjskega pričakovanja ob rojstvu za moške in
ženske (e0,m in e0,f). Rast e0 kaže zniževanje smrtnosti. V
drugi polovici 20. stoletja je bila v Evropi visoka rast e0,
kljub temu pa so se ohranile precejšnje razlike med
spoloma in med državami, če se omejimo samo nanje. e0,m
je bila leta 2004 najnižja v Rusiji, 58,9 let, in najvišja v
Islandiji, 79,3 let. Povprečje za EU-25 je bilo 75,1, v štirih
evropskih državah je bila vrednost tega kazalca višja od 78
let in v štirih državah nižja od 65 let. V letih 1994 – 2004 se
je vrednost e0,m povečala v EU-25 v povprečju za 2,8 let,
najbolj se je povečala v Latviji, za 6,8 let in Azerbajdžanu,
za 4,7 let, celo zmanjšala pa se je v Ukrajini, za 0,7 leta in
v Belorusiji, za 0,3 leta.
Smrtnost žensk je precej nižja od smrtnosti moških, e0,f pa
leta 2004 ni bila v nobeni evropski državi nižja od 71 let.
Tega leta je bila najnižja vrednost e0,f v Turčiji, 71,2 let in v
Rusiji, 72,3 let ter najvišja v Španiji, 83,8 let, če ne
upoštevamo Liechtensteina s 84,4 leti, vendar z manjšo
zanesljivostjo zaradi majhnega prebivalstva. V EU-25 je
bila e0,f v povprečju 81,2 leta. Sprememba e0,f v letih 1994
– 2004 je bila pri ženskah v vseh državah pozitivna. V EU25 je bilo povečanje za 2 leti, medtem ko je bilo najnižje
povečanje v Ukrajini, za 0,4 leta in največje v Latviji, za 3,5
let (European Demographic Data Sheet 2006, VID).
Sorazmerno visoka smrtnost v večini nekdanjih evropskih
socialističnih držav je v največji meri posledica slabše
ekonomske razvitosti, težav zdravstvenih sistemov v
obdobju prehoda v kapitalizem, manjše razširjenosti
življenjskih slogov z bolj zdravim načinom življenja ter
večje razširjenosti alkoholizma in kajenja, če naštejemo
samo nekatere pomembnejše vzroke razlik.
Ostalih delov sveta ne bomo obravnavali tako podrobno.
Smrtnost v neevropskih razvitih državah se prav tako
znižuje, na Japonskem pa je sploh najnižja na svetu, če pri
moških ne upoštevamo majhnih držav, kot sta Islandija in
Liechtenstein. e0,f je bila na Japonskem leta 2004 85,6 let.
V nerazvitem delu sveta je smrtnost še sorazmerno visoka,
čeprav tudi tam pada. V letih 2000-2005 je bila v povprečju
v tem delu sveta e0,m 62,5 in e0,f 65,9 let. (UN, 2007, str.
46). Izjema so le države prizadete z epidemijo aidsa, kjer
se je smrtnost celo povečala.Med drugimi pomembnimi
značilnostmi novejšega demografskega razvoja razvitih
držav lahko navedemo še hitro staranje celotnega
prebivalstva in njegovega aktivnega dela, še posebej hitro
rast prebivalstva starega čez 80 let, pozitivne neto
migracije in hitro rast starostne odvisnosti prebivalstva
(P65+/P15-64). Vendar moramo tudi pri teh značilnostih
upoštevati, da so prisotne velike razlike med državami, ki
jih tukaj ne moremo obravnavati. Če na kratko ponazorimo
nekatere od teh značilnosti s primerom EU-25 za leto
2004, lahko navedemo, da so pozitivne neto migracije tega
leta znašale 1,85 milijona oseb, delež 65 in več let starega
prebivalstva je znašal v EU-25 16,6 %, delež 80 in več let
starih pa 4,1 %. Do leta 2030 bi se naj po projekcijah delež
65 in več let starih povečal na 24,7 %, delež 80 in več let
starih pa na 7,2 %. (European Demographic Data Sheet
2006, VID). Še večje povečanje teh dveh deležev
predvidevajo najnovejše projekcije prebivalstva EU do leta
2060, ki jih je objavil Eurostat. V primerjavi s sedanjim bi
se naj do takrat prvi delež podvojil, drugi pa povečal za
trikrat (Eurostat, 2008).
V nerazvitih državah je staranje počasnejše. Mlada
starostna struktura prebivalstva jim nudi priložnost za

3 SKLEP
Demografski razvoj sveta in njegovega razvitega dela se
nahajata na pomembnem prelomu. V nerazvitih državah
se je rast prebivalstva znižala do ravni, ki omogoča
zmanjševanje celotnega prirastka in nakazuje večjo
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.
Deleža prebivalstva Slovenije in EU v prebivalstvu sveta
bosta v prihodnje še dolgo padala.
Za razvite države so značilne nizka smrtnost z dolgim
življenjskim pričakovanjem, nizka rodnost in preživetje
velikega deleža živorojenih do visoke starosti, nizek in
občasno negativen naravni prirastek prebivalstva in vse
bolj izrazito staranje le-tega. Te značilnosti so osnova za
vse večje priseljevanje iz manj razvitih držav. Med bolj
pomembnimi demografskimi problemi lahko izpostavimo
veliko znižanje rodnosti pod raven, ki še ohranja
enostavno obnavljanje prebivalstva, naraščajoče in vse
bolj pretirano staranje prebivalstva ter občasno negativen
naravni prirastek prebivalstva, ki se bo v prihodnjih
desetletjih še okrepil.
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Z INOVATIVNIM OKOLJEM DO KONKURENČNOSTI REGIJE
[1]

[2]

[2]
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pom. akad. akad. dr. Igor Emri , pom. akad. dr. Milan Svetec , Danilo Krapec , Janez Cerar , Mitja Sankovič
[1]
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Center za eksperimentalno mehaniko,
[2]
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Murska Sobota

V kontekstu evropskega projekta »Sinergijski pristop do
sonaravnega razvoja Pomurske regije – LLL projekt« je bil
razvit model CPU za dvig konkurenčnosti regije, ki vsebuje
tri instrumente Coaching, PUŠ (projektno usmerjeno
štipendiranje),
in
UPI
(usmerjeno
podiplomsko
izobraževanje). Z modelom CPU je mogoče kreirati
inovativno in podporno okolje v regiji. Da bi lahko podjetja
v obstoječih dejavnostih dvignili na raven EU je potrebno
vzpostaviti okolje, kjer bodo dodiplomski študentje pod
aktivnim mentorstvom ekspertov izvajali tehno-ekonomske
analize.
Podjetja v regiji so aktivna v gospodarskih panogah z nizko
dodano vrednostjo. Čeprav je podjetje uspešno v teh
panogah ne more dosegati visoke dodane vrednosti in se
približati povprečju EU. V inovativnem okolju je verjetnost
za generiranje novih idej in posledično novih dejavnosti v
regiji veliko večja. Generatorji novih idej so visoko
kvalificirani eksperti in mladi raziskovalci, ki 'bežijo' iz regije
Pomurje, saj tu ne najdejo kariernih izzivov. Do sedaj v
regiji ni bilo pogojev za kreiranje inovativnega okolja saj
regija ne vlaga v človeške vire in aktivnosti R&R. Iz
tega razloga pomurska podjetja nimajo dovolj sredstev in
znanj za R&R aktivnosti in so zato večinoma aktivna v
dejavnostih z zelo nizko dodano vrednostjo.

generatorjev inovativnih idej (eksperti in mladi
raziskovalci). V sodobnem svetu je tekma za nosilce znanj
vedno večja, saj so vendar vir konkurenčnosti. Da bi lahko
privabljali nosilce znanj je potrebno ustvariti konkurenčno
inovativno okolje, ki bo primerljivo z okoljem kjer so
eksperti trenutno aktivni. Eksperti sledijo inovativnemu
okolju, saj vidijo tam največ možnosti za manifestacijo
svojih potencialov. Torej regije medsebojno tekmujejo za
eksperte z inovativnim okoljem.
V konkurenčnem inovativnem okolju so večje možnosti za
potencialne 'kvantne skoke' in kreiranje visokotehnoloških
spin-off podjetij, ki jih regija še kako potrebuje. Pot do
novih dejavnost z visoko dodano vrednostjo je možno najti
samo v kreativnem in inovativnem okolju in za vzpostavitev
le tega je potreben zagonski denar s strani javnih sredstev.
Model CPU vzpostavlja inovativno okolje predvsem z
dvema instrumentoma t.j. Coaching in UPI. S
implementacij teh dveh instrumentov so izpolnjeni pogoji
za kontinuirano rojevanj novih idej in hitro penetracijo le
teh na trg. Komercializacija ideje je mogoča z inovativnimi
projekti, ki pripeljejo idejo do inovacij in ustanavljanja spinoff podjetij.

Slika 2: Pot do komercializacije inovativnih idej

Coaching
(eksperti)

Povečano št. raziskovalcev v gospodarstvu;
Nove usmeritve, dejavnosti;
Visokotehnološki izdelki/storitve;
Dotok nepovratnih sredstev;

[2]

Inovativno okolje

Predlagano inovativno okolje preprečuje 'beg možganov' in
s tem privablja kapital. Hkrati spodbuja medsebojno
sodelovanje podjetij (coopetition – skupni projekti podjetij)
in ponuja možnost sodelovanja z eksperti tudi majhnim
podjetjem. Vzpostavitev modela CPU omogoča tesno
sodelovanje nosilcev znanj z podjetij in na ta način dviguje
raven izobrazbene strukture v regijskem gospodarstvu.
Z
regionalizacijo
usmerjenega
podiplomskega
izobraževanja (UPI) je mogoče privabiti domače (člani
PAZU) in tuje profesorje iz univerz v bližini Pomurja (v
radiju 300 km je 8 večjih univerz), ki bodo mentorji
interdisciplinarnim skupinam mladih raziskovalcev v
gospodarstvu. Tako bodo interdisciplinarni eksperti in
mladi raziskovalci aktivni v pomurskih podjetjih in tako
izvajali raziskave in razvoj na posameznih projektih
podjetij, ki jih bo s sofinanciranjem podpirala tudi država.
Če povzamemo, model CPU s tremi instrumenti omogoča
vzpostavitev pomurskega inovativnega in podpornega
okolja prijaznega do znanj in kapitala za razvoj novih spinoff podjetij v novih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo.

UPI
(podipl.
študentje)

Slika 1: Vzpostavitev inovativnega okolja
Brez kreiranja novih dejavnosti regija nikoli ne bo mogla
doseči slovenskega povprečja gospodarske razvitosti in
kaj šele evropskega. Res je, da se ideje rojevajo
naključno, vendar vse kar lahko naredimo je, da povečamo
verjetnost za naključno rojstvo novih idej. Dejstvo je, da je
to mogoče v okolju, kjer je prisotnih večje število
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TEHNOLOŠKI RAZVOJ - ORODJE ZA POVEČANJE KONKURENČNOSTI
PODJETIJ
pom. akad. dr. Franc Gider, Tehnološka agencija Slovenije – TIA

domačega proizvoda (BDP), ki ga država namenja za
vlaganja v raziskave in razvoj (RR). Prek RR aktivnosti
namreč nastanejo visoko tehnološki izdelki in storitve, ki
pomenijo višjo dodano vrednost na zaposlenega, s tem pa
prednost na globalnem trgu in posredno izboljšanje
blaginje v državi. Z Lizbonsko strategijo se je EU zavezala,
da bo do leta 2010 povečala vlaganja v RR na 3% BDP.
Že sedaj je jasno, da tega cilja ne bomo dosegli. Slovenija
je v letu 2006 v RR aktivnosti vlagala
1,59% BDP, kar je manj od povprečja sedemindvajsetih
držav EU (1,84%) [3]. Države, ki so na vrhu
konkurenčnosti v EU na primer vlagajo v RR aktivnosti
skoraj dvakrat več od Slovenije (npr. Švedska 3,73% BDP,
Finska 3,45% BDP, Nemčija 2,51% BDP, Avstrija 2,45%
BDP) – glej sliko 1. Tudi to pa ne pomeni svetovnega vrha.
Singapur je na primer v letu 2007 investiral v RR kar
6,33% svojega BDP [9]! Če upoštevamo, da so vse te
države še precej večje od Slovenije in je tudi njihov BDP
po absolutni vrednosti precej večji od slovenskega, lahko
ugotovimo, da gre pri teh državah za nekajkrat do nekaj
desetkrat večjo maso sredstev namenjenih za RR kot pri
nas. Nesporno dejstvo, ki iz tega izhaja, je, da Slovenija
praktično nima drugega izhoda kot povečati vlaganje v RR
in vložena sredstva tudi čimbolj racionalno upravljati.

1. UVOD
Slovenija velja v Evropski uniji za dober primer države, ki
je uspešno preživela prehod iz socialističnega planskega
gospodarstva v tržno gospodarstvo, ki temelji na lastništvu.
Največji dosežki Slovenije od časa njene osamosvojitve
so: včlanitev v EU in NATO (leta 2004) ter sprejem Evra za
nacionalno valuto v letu 2007. Kljub relativno dobremu
izhodišču ob vključitvi v EU pa je Slovenijo v zadnjih letih
prehitelo v kazalcih konkurenčnosti kar nekaj držav.
Svetovni gospodarski forum uvršča Slovenijo na 17. mesto
od 27 držav članic EU glede na svetovni indeks
konkurenčnosti (Global Competitiveness Index). Od vseh
134 držav, ki so v merjenje zajete pa Slovenija v letu 2008
zaseda 42. mesto. Rezultat pomeni padec glede na
prejšnje leto, ko je Slovenija zasedla 39. mesto oz 16.
mesto med EU državami [2].
Glede na to, da konkurenčnost Slovenije pada, torej
nikakor ne smemo stati križem rok. Slovenija je torej pred
izzivom kako ujeti korak s hitro razvijajočimi se državami
(Ciper, Češka, Estonija, Litva, Slovaška) oziroma jih še
prehiteti in čimprej nadomestiti zaostanek za najbolj razviti
državami EU (Danska, Švedska, Finska, Nemčija,
Nizozemska). Eden od parametrov, ki zelo močno vpliva
na svetovno konkurenčnost določene države je delež bruto

Slika 1: Vlaganje v RR v deležu BDP v državah EU in izbranih državah izven EU [3].

Državni zbor Republike Slovenije v letu [10]. V njem je
Tehnološka agencija Slovenije (TIA) definirana kot ključni
igralec v slovenskem sistemu spodbujanja tehnološkega
razvoja. Ustanovila jo je Vlada Republike Slovenije leta
2005, spada pa pod ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT). Poleg matičnega ministrstva TIA
izvaja programe še za Ministrstvo za gospodarstvo (MG) in
Ministrstvo za obrambo (MORS). Trenutno ima agencija 20
zaposlenih, vsi imajo visoko izobrazbo. V letu 2008 znaša
višina razpisanih sredstev TIA okoli 75 M EUR. Na sliki 3
je prikazana rast višine razpisanih sredstev TIA v času od
njenega nastanka.

2. SPODBUJANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA V
SLOVENIJI
Slovenski sistem spodbujanja tehnološkega razvoja je zelo
razvejan. Programe tehnološkega razvoja izvaja vsaj 5
institucij. Poleg tehnološke agencije (TIA) so tukaj še
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(MVZT), Ministrstvo za gospodarstvo (MG), Javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Slovenski
podjetniški sklad (SPS). Sistem je shematsko prikazan na
sliki 2.
Strateški okvir za definiranje politike spodbujanja
tehnološkega razvoja na nacionalnem nivoju predstavlja
Nacionalni raziskovalno-razvojni program, ki ga je potrdil
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Slika 2: Organizacija sistema spodbujanja tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji.
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3. Strateški raziskovalno-razvojni projekti (SRRP). Namen
programa je podpreti raziskovalno-razvojne projekte, ki
so skladni s prioritetami razvoja, identificiranimi s strani
nacionalnih tehnoloških platform in/ali ki izkazujejo
navezavo projekta na strateške raziskovalne načrte
evropskih tehnoloških platform identificiranih v 7.
okvirnem programu za raziskave in razvoj in/ali ki
izkazujejo vezanost projekta na strateški načrt podjetja
ali skupine partnerjev o sodelovanju s partnerji v tujini
oziroma povezanost z ambicijami izvajati pomembnejše
raziskovalno-razvojne aktivnosti v povezavi z
mednarodnimi partnerji, ki predstavljajo nosilce trendov
na posameznem področju ali pa pomenijo večjo
strateško raziskovalno-razvojno povezavo, ki bo
omogočila nadaljnjo gospodarsko rast slovenskih
partnerjev. Naročnik programa je MVZT. Vrednost
razpisanih sredstev je 6 M EUR, od tega 85% iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 15% iz
nacionalnega proračuna Republike Slovenije.
4. Podpora inovacijski dejavnosti (INO). Namen programa
je spodbujati podporno okolje za dejavne na področju
inovacij tako, da jim pomaga razviti in zaščititi inovacije
ter jih uvesti v uporabo. Naročnik programa je MVZT.
Vrednost razpisanih sredstev je 120.000 EUR v celoti
krito iz nacionalnega proračuna Republike Slovenije.
5. Spodbujanje procesa komercializacije znanja (Valor).
Namen programa je pospešiti prenos znanja oziroma
raziskovalnih rezultatov iz raziskovalnih institucij in
institucij znanja na trg - komercializacija znanja - ter
spodbujanje ustanavljanja podjetij, ki bodo element
uspešne komercializacije znanja. Naročnik programa je
MG. Vrednost razpisanih sredstev je 500.000 EUR v
celoti krito iz nacionalnega proračuna Republike
Slovenije.
6. Tehnološki program za varnost in mir (TP MIR). Namen
razpisa je vzpodbuditi slovensko gospodarstvo k
aktivnejšemu udejstvovanju na področju razvoja
vojaških tehnologij. Tehnologije morajo imeti tudi civilno
komponento, ki se pokaže na področju zaščite in
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Razvita
tehnologija mora biti uporabljena tudi pri lastnih izdelkih
in storitvah, ki jih podjetja ponujajo na trgu. Naročnik
programa je MORS. Vrednost razpisanih sredstev je 6
M EUR v celoti krito iz nacionalnega proračuna
Republike Slovenije.
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Slika 3: Višina razpisanih sredstev TIA v letih od 2006 do
2008.

2006

SVLR

2008

Leto

V letu 2008 TIA izvaja naslednje programe:
1. Mladi raziskovalci iz gospodarstva (MR). Sofinanciranje
stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih
raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva do
pridobitve naslova doktor znanosti. Namen programa je
omogočiti mladim raziskovalcem, da si z delom na
temeljnih raziskavah za potrebe gospodarstva v času
podiplomskega študija do pridobitve doktorata znanosti
pridobijo kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po
končanem študiju suvereno soočijo z izzivi v
gospodarstvu. Naročnik programa je MVZT. Vrednost
razpisanih sredstev je okoli 20 M EUR, od tega 85% iz
Evropskega socialnega sklada in 15% iz nacionalnega
proračuna Republike Slovenije.
2. Neposredne
spodbude
za
skupne
razvojnoinvesticijske projekte (RIP). Namen programa je
spodbujanje podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih
sredstev v razvojno dejavnost v smeri tehnološkega
razvoja in inovativnosti za krepitev svojega
konkurenčnega položaja na evropskih in tujih trgih ter k
medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z
raziskovalnimi skupinami. Naročnik programa je MG.
Vrednost razpisanih sredstev je 42 M EUR, od tega
85% iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 15%
iz nacionalnega proračuna Republike Slovenije.
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Poleg naštetih programov TIA igra tudi pomembno vlogo
pri koordinaciji aktivnosti tehnoloških platform. V okviru te
dejavnosti v letu 2008 organiziramo več delavnic za
spodbujanje razvojnega sodelovanja med posameznimi
tehnološkimi platformami, izvedli pa smo tudi letno
nacionalno strateško konferenco tehnoloških platform v
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije.
3. ZAKLJUČEK
Slovenija je z ustanovitvijo tehnološke agencije stopila v
klub držav, ki vsaj deklarativno podpirajo tehnološki razvoj.
V svojih začetnih letih je TIA naredila velike korake naprej
v smislu strokovnosti, notranje organizacije procesov in
višine razpisanih sredstev. Če hoče Slovenija dohiteti bolj
razvite države v EU, bo morala v prihodnjih letih še bolj
sistematično pristopiti k spodbujanju tehnološkega razvoja
in sicer:
• s povečanjem sredstev namenjenih investicijam v RR,
• s krepitvijo vloge TIA kot osrednje institucije
spodbujanja tehnološkega razvoja (koncentracija vseh
programov tehnološkega razvoja na TIA),
• s poenostavitvijo sistema izvajanja projektov iz
evropskih strukturnih skladov, ter
• s poenostavitvijo in vzpostavitvijo večje preglednosti
programov tehnološkega razvoja.
4. VIRI
1. Spletna stran: www.tia.si, 2008.
2. Porter, M. E., Schwab K. (2008) The Global
Competitiveness Report 2008-09, Geneve: World
Economic Forum.

COKS – CENTER ODPRTE KODE SLOVENIJE
pom. akad. dr. Renato Lukač, Gimnazija Murska Sobota in Spark, Inštitut za raziskave in razvoj, Černelavci
nekatere izobraževalne inštitucije. Tako pestra sestava
zagotavlja dovolj raznolik kader, ki je lahko kos tudi tako
visoko letečim ciljem, kot so: uvajanje in podpora
odprtokodnim rešitvam, usposabljanje uporabnikov, razvoj
in lokalizacija odprte kode (OK), dvig nivoja uporabe OK
itd. Dosedanji odmevi na zagon COKS-a so zelo pozitivni
[4, 5, 6] in pričakovati je, da bo center v prihodnje še bolj
aktiven. Pomembno je tudi, da konzorcij ni zaprt, ampak je
odprt za vse, ki so voljni tvorno sodelovati. COKS nudi
podporo za programsko opremo, ki sega vse od sistemske
do uporabniške programske opreme, velike premike pa bi
naj podpiral predvsem v javnem sektorju, kjer bi se izdatki
za licence zmanjšali in preusmerjali v lasten razvoj.
Večina nas razume pod OK operacijski sistem GNU/Linux
in vse kar teče na njem, vendar je OK mnogo več. Ravno
to širino ponuja COKS in to ne le v naboru programske
opreme, ampak tudi v pestrosti aktivnosti, ki so usmerjene
v razvoj ter pomoč in podporo. Na spletni strani COKS-a
[3] je zgoščena predstavitev posameznih paketov z vsemi
bistvenimi povezavami do prenosov, novic, RSS in
dokumentacije. Navedeno je, kdo iz konzorcija nudi
lokalno pomoč. Na voljo so poštni naslov, forum in
telefonska številka. V primerih, ko lokalizacija ni obstajala,
je ekipa COKS poskrbela za njo, prav tako za navodila za
uporabo in FAQ. Med programsko opremo COKS-a
najdemo tudi tako, za katero ne rabimo GNU/Linuxa, kot
so na primer pisarniški paket, spletni brskalnik in poštni
odjemalec. Nabor programske opreme odraža v trenutni
fazi močno prisotnost ljudi iz šolstva, vendar bo postopoma
privabljenih k aktivnemu sodelovanju tudi več komercialnih
predstavnikov.

POVZETEK
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je
financiralo ustanovitev Centra odprte kode Slovenije
(COKS). Konzorcij organizacij je postal nacionalni
spodbujevalec razvoja, uporabe in znanja o odprtih
tehnologijah in odrtih rešitvah. COKS nudi pomoč in
podporo za privatni in javni sektor. Povezuje razvijalce in
ponudnike ter uporabnike. Aktivnosti centra so zelo
obsežne, saj pokrivajo podporo uporabnikom, klicni center,
svetovanje za javni sektor ter lokalizacijo, razvoj in
implementacijo odprtokodnih rešitev in mnoge druge.
UVOD
Vlada RS je sprejela dokument o enakovredni obravnavi
odprtokodne in lastniške programske opreme [1]. Z
vsakoletnim razpisom podpira projekte spodbujanja,
razvoja, širjenja in uporabe programske opreme in rešitev
temelječih na odprti kodi. Dejavnosti so do nedavnega
potekale znotraj niza projektov, izbranih na javnem razpisu
pristojnega ministrstva, lani pa je na tem področju bila
novost. Predmet lanskega razpisa [2] je bilo financiranje
ustanovitve in vzpostavitve razvojno-podpornega centra za
odprto kodo, s čimer bi se naj zagotovila sistemska
podpora, klicni center in razvoj aktualnih rešitev. V nekaj
letih bi naj tak center s postopnim manjšanjem javnih
vložkov prešel na lastno financiranje.
COKS – CENTER ODPRTE KODE SLOVENIJE
Koordinator razvojno-podpornega centra za odprto kodo
COKS [3] je podjetje Agenda d.o.o. iz Maribora,
ustanovitelji konzorcija COKS pa so podjetja, inštituti in
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enostavnega spletnega vmesnika omogoča ustvarjanje,
preizkušanje, izvajanje in analiziranje spletnih anket ter
izvoz podatkov. Za upravljanje in izpolnjevanje spletnih
anket rabimo samo brskalnik na računalniku z dostopom
do spleta. phpESP podpira tudi lokalizacijo, vendar do
letos ni bilo med jeziki slovenskega.
qdig (A Quick Digital Image Gallery Script) je zbirka skript,
ki omogoča med drugim enostavno objavljanje in
upravljanje digitaliziranih slikovnih gradiv v obliki galerij na
spletu. Tudi za to zbirko je bila izdelana lokalizacija, za obe
zbirki pa tudi navodila za implementacijo in uporabo.

S strani COKS so podprte najpomembnejše OK rešitve.
Večini bo prav prišla trojka, ki je že nekako namizni
standard. To so pisarniški paket OpenOffice.org, spletni
brskalnik Mozilla Firefox in poštni odjemalec Thunderbird.
Za pripravo E-gradiv je na voljo Exe, za urejanje spletnih
vsebin pa imamo na izbiro SloJoomlo in Typo3. LMS
sistemi so v zadnjih letih vpričo razvpitega E-izobraževanja
postali prava modna muha in lahko izbiramo med Moodle
in Dokeos. Za enostavno upravljanje spletnih slikovnih
galerij je na voljo qdig. V izobraževanju se pogosto
srečujemo z evalvacijo, zato je zanimivo orodje za
pripravo, izvedbo in analizo spletnih anket phpESP [7].
Med sistemsko programsko opremo je dobrodošla živa
distribucija GNU/Linux FeriX. Za vse tiste, ki želijo čim prej
vzpostaviti spletni strežnik sta je voljo sistem za hitro
vzpostavitev spletišča s podporo Apache, MySQL, PHP in
Perl. Obstaja izpeljanka LAMPP za GNU/Linux, to je OKOLAMPP, in izpeljanka XAMPP za Microsoft Windows, to je
OKO-XAMPP. Administratorjem bodo zanesljivo pomagali
Sparky [8], ki poenostavlja administracijo skupine delovnih
postaj s podpornim strežnikom, Nagios, to je sistem za
nadzor naprav, strežnikov in storitev, ter OCS, to je sistem
za samodejni popis računalniške in programske opreme.
Inštitut Spark je v preteklih letih implementiral nekaj
uspešnih odprtokodnih projektov, lani pa je bil med
ustanovnimi partnerji konzorcija COKS. Med nizom
projektnih aktivnosti je tudi posodobil orodje za sistemsko
administracijo Sparky ter lokaliziral zbirki skript phpESP in
qdig.
Sparky je nastal in bil posodobljen v sklopu projektov
razvoja odprtokodnih rešitev pod licenco GNU GPL.
Pomaga predvsem začetnikom pri administraciji niza
delovnih postaj na Linux platformi in enostavnega
podpornega strežnika tem delovnim postajam. Sparky je
prilagojen distribuciji Fedora Core in slovenski izpeljanki
Pingo. V konfiguracijo vsakega servisa posega le toliko,
kolikor je nujno potrebno za brezhibno delovanje. Pri
strežniku je dan poudarek na nastavitvah niza servisov za
podporo delovnim postajam (DHCP, NIS, NFS, NTP,
proxy, spletni strežnik, FTP, Samba), pri delovnih postajah
pa je poudarek na nastavitvah odjemalcev. Ne smemo
pozabiti, da je strežnik prvenstveno namenjen podpori
delovnih postaj v lokalnem omrežju in ne kot osrednji
strežnik organizacije. Aplikacija je pisana v Perlu.
Modularna zgradba omogoča enostavno dodajanje in
odvzemanje delov kode. Grafični vmesniki v Perl/Tk
poenostavlja uporabo. Sparky pomaga tistim, ki so
tovrstne pomoči najbolj potrebni in tako rešuje zagato
mnogih začetnikov na Linux sistemih. V sklopu projekta je
bila aplikacija posodobljena, dodane nekatere funkcionalne
novosti, dopolnjena dokumentacija in tekla je pestra
promocijska dejavnost.
Na področju evalvacije se največkrat uporabljajo spletne
ankete. Preko spleta lahko ponujamo ankete, rezultate
shranimo na strežniku, jih obdelamo in tudi izsledke
ponujamo preko spleta. phpESP (php Easy Survey
Package) je paket odprtokodnih orodij za PHP. Preko

ZAKLJUČEK
Odprta koda ponuja mnoge rešitve, ki uspešno tekmujejo s
komercialnimi rešitvami. Srž relativno male uporabe je bil v
slabi podpori med domačimi podjetji. Center odprte kode
Slovenije COKS odpravlja največje vrzeli na tem področju.
VIRI:
[1] Politika Vlade RS pri razvijanju, uvajanju in uporabi
programske opreme in rešitev temelječih na odprti kodi,
Vlada RS, MID, 2003: citirano 15.11.2008. Dostopno na
svetovnem
spletu:
http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/K0A29A3F8E51AD220C12
56DC00030FF40/$file/Politika_OSS_Koncna.pdf
[2] Javni razpis za izbor izvajalca za razvojno-podporni
center za odprto kodo, MVZT, 2007, citirano 15.11.2008.
Dostopno na svetovnem spletu:
http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi
1%5Bshow_single%5D=799
[3] Center odprte kode Slovenije, COKS, 2007, citirano
15.11.2008.
Dostopno
na
svetovnem
spletu:
http://www.coks.si
[4] ŠALAMON, Špela. Odprta koda za slovenskega
poslovnega uporabnika – tudi zastonj se še kaj dobi. Moj
mikro, 1.1.2008.
[5] LUKAČ, Renato. Podpora odprti kodi. Uredil:
PODGAJSKI, Mitja. FRISK – Festival računalništva in
sodobnih komunikacij, Festivalski zbornik, 7. in 8.
september 2007, Soboški grad, Murska Sobota, Društvo
gibanje za mladino, 2007, str. 17.
[6] LUKAČ, Renato. Web-Survey for the Efficient
Evaluation. 2nd Thematic Conference “Lifelong Learning –
ePortfolio and Open Content”, 12. – 14. oktober 2007,
Katowice. (presented and to be published)
[7] LUKAČ, Renato. PhpESP – spletna anketa v učnem
procesu. Uredila: VREČA, Maja in BOHTE, Urška.
Mednarodna
konferenca
Spletizobraževanja
in
raziskovanja z IKT - SIRIKT 2007, 19. - 21. april 2007,
Kranjska gora. Ljubljana: ARNES et al., 2007, str. 100.
[8] LUKAČ, Renato. Sparky - sistem za poenostavitev
namestitve in nastavitve Linuxa. Linux - konferenca za
poslovni svet in javno upravo v Sloveniji, 29. in 30.
septembra 2003, Portorož. Ljubljana: GV izobraževanje,
2003, str. 65-67.
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RAZVOJ SAMODEJNIH SISTEMOV ZA DIALOG
pom. akad. dr. Melita Hajdinjak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Članek podaja motivacijo, zgodovino in vizije razvoja
sistemov za dialog oziroma govornih vmesnikov.

1.

V vhodni povedi poišči ključne besede, katerih vzorci
v zbirki ključnih besed se ujemajo z vzorci na vhodu.
2. Če je takšnih besed več, izberi besedo z največjo
stopnjo.
3. S pomočjo definicije izhoda tvori odziv.
4. Če v zbirki ni ustreznih ključnih besed, povej
"povejte mi več", "hm, nadaljujte" ali podobno.
Zaradi preprostosti tega algoritma Elizi ne uspe preslepiti
dovolj skeptičnih ljudi. Nekateri odzivi namreč niso
smiselni, čez nekaj časa pa postane tudi jasno, da sistem
ne sledi zgodovini in razvoju dialoga, saj nima prav
nobenega znanja niti o poteku dialoga niti o jeziku samem.

1 UVOD
Računalniški sistem, ki uporabniku omogoča, da z
govorom dostopa do določenih aplikacij, imenujemo
(samodejni) sistem za dialog ali govorni vmesnik.
Ločimo več vrst sistemov za dialog [1], to so npr. sistemi
za podajanje informacij, sistemi za govorno upravljanje
naprav, sistemi za interaktivne govorne odzive in sistemi
za reševanje problemov.
Prva se je teme samodejnih sistemov in govornih
vmesnikov v želji, da bi se stroji obnašali kot ljudje, da bi
bili inteligentni, lotila znanstvena fantastika. Ta daje
številčen vir takšnih sistemov, ki sega od izjemno
inteligentnega in zelo komunikativnega računalnika HAL v
Stanley Kubrickovem filmu 2001: A Space Odyssey (1968)
do govorečega avta K.I.T.T., ki je v nanizanki Knight Rider
(1982-1986) Davidu Hasselhoffu pomagal pri boju proti
zločinu.
Zanimanje raziskovalcev za to področje pa v veliki meri
izvira iz znamenitega članka o testu računalniške
inteligence, ki ga je leta 1950 objavil Alan Turing [2].

3 ZGODOVINA RAZVOJA SISTEMOV ZA DIALOG
Prototipi sistemov za dialog so se pojavili že v poznih
šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja. Najbolj znan sistem iz tega obdobja je Lunar [4], ki
podaja informacije o kemijskih analizah kamnov z Lune.
Še več sistemov za podajanje informacij se je pojavilo v
poznih sedemdesetih letih, v sredini osemdesetih let pa so
postali sistemi za podajanje informacij zelo priljubljeno
raziskovalno področje. Posledica tega je bilo veliko število
udejanjenih sistemov, pri čemer je bil večji del raziskav
namenjen prenosljivosti. Tako se je na primer sistem Ask
[5], ki je dostopal do več zunanjih podatkovnih zbirk, od
uporabnika učil nove besede in nove koncepte na različnih
točkah interakcije, sistem Janus [6] pa je dostopal do
različnih aplikacij (podatkovne zbirke, ekspertni sistemi,
grafične naprave, ipd.).
Kljub nekaterim izjemnim lastnostim številnih sistemov za
podajanje informacij, ki so bili razviti v sredini osemdesetih
let, si ti niso uspeli pridobiti pričakovanega hitrega in
širokega javnega priznanja. čeprav je za nekatere sisteme
veljalo, da so bili komercialno uspešni, so sistemi za
podajanje informacij še dandanes prej eksotična kot pa
standardna izbira dostopa do podatkovne zbirke. To je
delno posledica tako razvoja učinkovitih alternativ h
govornim vmesnikom, kot je grafični vmesnik, kot preslabe
zanesljivosti razumevanja naravnega govora. Že v poznih
osemdesetih, predvsem pa v devetdesetih letih, je število
objavljenih člankov o sistemih za dialog drastično upadlo.
Kljub temu so raziskovalci sisteme za dialog še naprej
izboljševali, vključevali so napredke in nova spoznanja na
področju obdelave naravnega govora ter raziskovali
prednosti vključitve dveh modalnosti, tj. govora in grafike.
Postalo je jasno, da prihodnost govornih vmesnikov
temelji na potrebi po dostopu do informacij preko
telefona, na potrebi po uporabi govora, ko so roke ali
oči kako drugače zaposlene, ter kot pomoč invalidnim
osebam.
Sodobnejši sistemi za podajanje informacij preko telefona
so tako bili zgrajeni za različne domene, npr. za podajanje
informacij o restavracijah [7], o gledališčih [8], o potovanjih
z železnico [9,10], o letalskih prevozih [11,12], o
vremenskih napovedih [13,14] in prispeli elektronski pošti
[15]. Cilj sodobnejših sistemov za dialog je strategije
interakcije čimbolj približati naravnim strategijam, tj.
strategijam komunikacije človek − človek. To pomeni, da
se je po eni strani potrebno omejiti le na najpogosteje
zaznane naravne strategije, po drugi strani pa je potrebno
razvijati in uporabljati najnovejše oz. najučinkovitejše
tehnologije na področju obdelave govornega signala in
razumevanja naravnega jezika.

2 TURINGOV TEST
Test računalniške inteligence, ki je trenutno znan pod
imenom Turingov test, je v bistvu igra, v kateri se sodnik
in dva agenta pogovarjata o poljubno izbrani temi, na
podlagi katere mora sodnik presoditi, kateri izmed agentov
je človek in kateri je računalnik. Osnovna ideja
Turingovega testa je, da je vsak računalniški program, ki
se ga po njegovem obnašanju med dialogom da zamenjati
za človeka, inteligenten. Zanimiva je Turingova napoved,
da bo večina računalnikov leta 2000 sposobna ta test
uspešno prestati. Se vam zdi, da se je to tudi dejansko
zgodilo?
Eden izmed prvih računalniških programov, ki je uspešno
prestal Turingov test, je računalniški terapevt Eliza
(http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html), ki ga je razvil Joseph
Weizenbaum [3] v sredini šestdesetih let. Primer dialoga
med pacientko in Elizo je podan spodaj:
Pacientka:
Moški so vsi enaki.
Eliza:
V kakšnem smislu?
Pacientka:
Vedno nas prosijo za kaj.
Eliza:
Ali se spomnite kakšnega primera?
Pacientka:
Moj fant me je pripravil do tega, da
sem prišla sem.
Eliza:
Nadaljujte.
Pacientka:
Mogoče bi se lahko naučila shajati z
mamo.
Eliza:
Povejte mi kaj več o svoji družini.
Ta dialog na prvi pogled zgleda precej impresiven, čeprav
je program presenetljivo enostaven. Vse Elizine
konverzacijske sposobnosti so shranjene v urejeni zbirki
ključnih besed, katere vhodi so na primer:
Beseda
Mama

stopnja
10

vzorec
?X

So

3

?X
?Y

so

Izhod
Povejte mi kaj več o svoji
družini.
Kaj pa, če ne bi bili ?Y.

Torej, vsaka beseda je povezana s stopnjo (maksimalna
vrednost je 10), z vhodnim vzorcem in primernim izhodom.
Celotni algoritem Elize lahko opišemo takole:
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4 VIZIJE
Izjemna privlačnost in uporabnost govornih vmesnikov sta
povzročili nastanek številnih vizij o njihovem razvoju. Ena
izmed najbolj drznih je vizija raziskovalca Rayja Kurzweila
[16], ki predvideva naslednji časovni scenarij:
malo po 2000: Dva človeka, ki ne govorita nujno istega
jezika, se pogovarjata po telefonu, ki opravlja nalogo
prevajalca. Gluhim in naglušnim osebam pomagajo
naprave, ki govor pretvarjajo v besedilo. Na telefonske
klice odgovarjajo inteligentne telefonske tajnice, ki so
sposobne določiti vrsto in pomembnost klica.
leto 2009: Večina besedila je rezultat razpoznavanja
vezanega govora. Povsod najdemo sisteme za
dialog. Velik del vsakdanjih poslovnih pogajanj
poteka med človekom in navidezno osebo, katere
navzočnost je pogosto podkrepljena z vidno podobo
človeškega obraza. Obstajajo žepni bralniki za slepe
in slabovidne ter razpoznavalniki govora za gluhe in
naglušne. Telefoni prevajalci za številne pare jezikov
so v splošni rabi.
leto 2019: Trodimenzionalni virtualni prikazovalniki,
vgrajeni v očala in kontaktne leče, so osnovni
komunikacijski vmesnik do drugih ljudi, svetovnega
spleta in virtualne resničnosti. Večji del interakcije, v
katero so vključeni stroji, poteka s kretnjami in
dvosmernim govornim sporazumevanjem. Gluhe in
naglušne osebe berejo govorna sporočila na
prikazovalnikih, vgrajenih v leče. Velika večina
interakcij zajema virtualno osebo.
leto 2029: Trajni in odstranljivi implantati
predstavljajo vhodno in izhodno enoto med
človeškim uporabnikom in svetovnim računalniškim
omrežjem. Izpopolnitev neposrednih nevronskih
povezav, ki služijo za širokopasovno zvezo s
človeškimi možgani. Dosegljivi so številni nevronski
implantati za izboljšanje vidnega in slušnega
zaznavanja in razumevanja ter izboljšanje spomina
in sklepanja. Samodejni agenti se učijo sami.
Razširjenost vseh vrst vidnih, slušnih in tipnih
komunikacij, ki temeljijo na neposrednih nevronskih
povezavah. Največji del komunikacije, v katero je
vključen človek, predstavlja komunikacija med
človekom in strojem.
Podana vizija slikovito ponazarja smernice razvoja
govornih vmesnikov. Kljub temu da je nastala nedavnega
leta 1999, pa ji razvoj že danes ne zmore slediti. Roger K.
Moore [17] nastale tehnološke zaostanke pripisuje
osnovnim slabostim trenutno uveljavljenih metod in
pojasnjuje, da bo te mogoče nadomestiti šele, ko se bo
razvoj osredotočil na bolj univerzalne sposobnosti, ki bodo
neodvisne od aplikacije, okolja in uporabnikov.
5 SKLEP
V zadnjih letih se veliko več raziskovalcev spet osredotoča
na doseganje napredkov pri razpoznavanju in
razumevanju govora ter na oblikovanje univerzalnega
podatkovnega modela, ki bi zadoščal zahtevam večine
govornih vmesnikov. Tudi cilji so se spremenili. Zdaj cilj
razvoja ponavadi ni več človek − stroj dialog, ki bi bil
podoben dialogu človek − človek, ampak zanesljivejša,
boljša, cenejša, uporabna in priročna komunikacija s stroji.
Kaj bo razvoj dejansko dosegel in kaj bo čez 10, 20 ali več
let, je težko in precej tvegano napovedati.
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TEKOČI KRISTALI V TANKIH CEVKAH
pom. akad. dr. Mitja Slavinec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, RRA Mura, Murska Sobota

1 TEKOČI KRISTALI
Snovi v naravi srečamo v treh agregatnih stanjih: trdnem,
kapljevinskem in plinastem. To pa niso vsa agregatna
i
stanja, saj obstaja še “četrta faza”, ki jo imenujemo
tekočekristalna faza. Tekoči kristali (TK) se lahko kot
kapljevine pretakajo, medtem ko so nekatere njihove
druge lastnosti (npr. optične) bolj podobne lastnostim
kristalov. Sestavljeni so iz molekul paličaste ali diskaste
oblike.
Tekoče kristale je pred približno sto leti med
raziskovanjem holesterola odkril avstrijski botanik
Friederich Reinitzer. Sprva so bili le fizikalna zanimivost,
kmalu pa se je izkazalo, da se nahajajo se v vseh živih
ii
bitjih , od najpreprostejših enoceličnih organizmov, kjer
ločujejo celično notranjost od okolice, do npr. prenosa
prenos živčnih impulzov v bolj kompleksnih organizmih. TK
so zelo uporabni v tehniki npr. kot ekrani v prenosnih
računalnikih ali televizorjih. Poleg tega so tekoči kristali
pomembni za bazične raziskave, tudi na drugih področjih,
vključno z simulacijami razvoja vesolja.
Zanimali se bomo za termotropne TK, pri katerih so
strukture odvisne od temperature. Glede na stopnjo
urejenosti ločimo več vrst tekočih kristalov. Najmanj
urejeni so nematični tekoči kristali (NTK), pri katerih se
molekule lahko prosto premikajo, tečejo po prostornini,
kažejo pa orientacijsko urejenost in so v povprečju
r
usmerjene v smeri lokalnega direktorja n .
Stopnjo urejenosti kvantitativno opredelimo z ureditvenim
parametrom S, ki meri odstopanja usmerjenosti molekul
tekočega kristala od lokalnega direktorja, tj. povprečno
velikost odstopanj molekul od smeri lokalnega direktorja
v
n . Za NTK je orientacijski ureditveni parameter S
definiran kot:
,
(1)
1
2
S=

2

(3 cos

θ − 1)

kjer je ϑ kot med lokalnim direktorjem
trenutno orientacijo molekul.

v
n

v
n

f =

1
v2 1
v
v2 1
v
v 2 . (3)
K1 (divn ) + K 2 (n ⋅ rotn ) + K 3 (n × rotn )
2
2
2

Pri tem so konstante K1, K2, K3 elastične konstante za
pahljačasto, zvojno in upogibno deformacijo. Zapis
pogosto poenostavimo z zelo uporabnim približkom, ko
privzamemo, da so vrednosti vseh treh konstant enake K
(K1=K2=K3):
(4)
1
v 2
v 2 .
f =

2

[

K (divn ) + (rot n )

]

Površina molekulam TK običajno vsiljuje planarno
(vzporedno) ali homeotropno (pravokotno) sidranje. To
pomeni, da se molekule TK tik ob površini nanjo prilepijo
bodisi vzporedno z njihovo dolgo osjo, bodisi se njihove
dolge osi postavijo pravokotno na površino. Za tekoče
kristale velja, da so zelo občutljiv na zunanje motnje, saj
lahko že majhne motnje na površini povzročijo velike
spremembe v njihovi notranjosti. Prav razmere na površini
tako v veliki meri določajo kako bodo tekoči kristali urejeni
v notranjosti, od te ureditve pa so potem ključno odvisne
njihove fizikalne lastnosti, kar s pridom izkoriščamo pri
optičnih prikazalnikih in drugih aplikacijah. Včasih razmere
privedejo do struktur, kjer je direktorsko polje zelo
deformirano, zato je tam gostota proste energije zelo
velika. Da se tekoči kristal izogne prekomernemu porastu
energije, se v okolici teh točk (defektov) lokalno stali v
izotropno fazo - ureditveni parameter tam pade na nič.
Na sliki 2 je shematično prikazana stabilna struktura pri
kateri je defekt lociran na sredini cevke in ureditev
molekul, ki sledijo radialni usmeritvi od defekta proti prosti
površini na eni strani in prosti steni cevke na drugi strani.

in povprečno

θ

Slika 1: Kot med smerjo molekule in lokalnim direktorjem
2 PROSTA ENERGIJA
Zanimali se bomo za stabilne strukture tekočih kristalov
ograjenih v tankih cevkah. Sistem je stabilen, če je
njegova prosta energija čim manjša, tj. če je čim manj
napetosti med posameznimi molekulami. Pri tem se
vzpostavlja kompromis med razmerami, ki jih TK vsiljuje
površina in možnimi ureditvami molekul v notranjosti.
Stabilne strukture NTK, zaprtih v kapilaro, bomo izračunali
preko minimizacije t. i. Frankove elastične proste energije:
(2)
F = ∫ fdV ,

Slika 2: Stabilna struktura z defektom na sredini cevke.
3 KRIVOČRTNI KOORDINATNI SISTEM
Geometrija tekočih kristalov v tanki cevki z ukrivljeno
prosto površino narekuje izbiro krivočrtnega koordinatnega
sistema, ki pa je še zmeraj ortogonalen. Zaradi izbora
takega koordinatnega sistema postane zapis proste
energije bistveno bolj kompliciran, vendar se zaradi

kjer je gostota proste energije f:
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enostavnejših
poenostavi.

robnih

pogojev

sam

izračun

zelo
4 REZULTATI
Študirali smo realizacijo stabilnih struktur TK v cevkah pri
različnih zunanjih pogojih, kot so debelina cevke ali
ukrivljenost proste površine. Izkaže se, da se v sistemu
realizira struktura s točkovnim defektom, katerega lega je
odvisna od ukrivljenosti proste površine. Oddaljenost lege
defekta od proste površine je reda velikosti krivinskega
radija proste površine. Tu se lepo kaže velik vpliv
geometrije pri realizaciji stabilnih struktur. V kolikor se
defekt realizira na razdalji, ki je reda velikosti krivinskega
radia proste površine, omeni da je v okolici njenega
navideznega središča in so napetosti med molekulami
najmanjše. V tem primeru so namreč upogibne in zvojne
deformacije zanemarljive, prisotne so le pahljačaste
deformacije.
Na obliko stabilnih struktur pa ob ukrivljenosti porste
površine vpliva tudi dolžina cilindra. Pri daljših cevkah se
stabilizirajo strukture, kjer je defekt bolj oddaljen od proste
površine kot pri krajših, kar je tudi v skladu z geometrijo
sistema.
LEGA DEFEKTA V ODVISNOSTI OD UKRIVLJENOSTI PROSTE POVRŠINE
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Slika 3: Krivočrtni koordinatni sistem
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Stabilne strukture računamo preko numerične simulacije z
relaksacijsko metodo. V sistemu fiksiramo lego defekta in
izračunamo katera struktura ima pri takem notranjem
pogoju glede lege defekta in robnih pogojih sidranja
molekul na površini najmanjšo prosto energijo. To je
stabilna struktura pri izbrani legi defekta. To ponovimo za
različne možne lege defekta in potem med seboj
primerjamo proste energije stabilnih struktur za vse
različne možne lege defektov ter izmed njih izberemo tisto,
ki ima najmanjšo prosto energijo nasploh. To je stabilna
struktura TK v cevki ob danih pogojih.
Na sliki 4 je graf, ki prikazuje relativne vrednosti proste
energije za različne lege dfekta. Iz grafa je lepo razvidno,
da je prosta energija pri strukturah, kjer so defekti od
proste površine oddaljeni za nekaj debelin cevke skoraj
konstantna (levi del grafa), izrazit minimum pa opazimo v
bližini proste površine (desni del grafa).
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GOSTOTA PROSTE ENERGIJE V ODVISNOSTI OD LEGE DEFEKTA
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Slika 5: Odvisnost gostote proste energije od ukrivljenosti
proste površine.
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Slika 4: Odvisnost gostote proste energije od lege defekta.
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