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PRAVA IDEJA
Konference Pomurske akademije PAZU že nekaj časa poimenujemo Pomurska akademija
Pomurju. S tem sporočamo, da člani PAZU tudi na svojem osrednjem dogodku, vsakoletni
znanstveni konferenci, sledimo poslanstvu naše stanovske organizacije in svoje aktivnosti
usmerjamo v dobrobit domače regije. Letošnji plenum ima naslov Prava ideja. Prava ideja je
bilo že to, da smo vsebino plenuma zastavili aplikativno in na njem predstavili primere dobrih
praks implementacije znanja v realni sektor. Poudarek smo dali podjetniškim pobudam, ki
temeljijo na znanju in raziskavah. Zmeraj znova se izkaže, da zgolj znanje ni dovolj, da bi
inovacija in raziskava bila uporabna in uspešna v praksi. Nadgraditi jo je treba s pravo
poslovno idejo, ki je tokrat dobila pridih Pomurske akademije. Letošnji plenum je tako
simboliziral in hkrati spodbujal povezanost med znanjem v PAZU in podjetno uspešnostjo
pravih PAZU idej.
V publikaciji je zbranih 17 recenziranih člankov vezanih na predavanja s konference.
Preostali bodo objavljeni v reviji Anali PAZU. Paleta je kot običajno zelo široka in sega na
vse znanstvene discipline in področja. Predstavljeni so primeri možnih oblik trženja s
poudarkom na Krajinskem parku Goričko. S področja tekstilne industrije, ki je ena
tradicionalnih gospodarskih panog v Pomurju, zasledimo prispevek o specialnih oblačilih.
Zmeraj aktualni energetiki sta posvečena kar dva prispevka, dotaknili smo se tudi medicine.
Med odličnimi družboslovno humanističnimi članki zasledimo tudi več zanimivih vezanih na
zgodovino in družbeni razvoj Pomurja.
Poseben sklop predavanj je že tradicionalno bil namenjen predstavitvi novih članic in članov
PAZU, katerim smo tako omogočili, da so svoja dognanja prvič predstavili domači strokovni
in zainteresirani javnosti.
Konferenci bo tudi letos sledil niz televizijskih oddaj Po sledeh napredka, kjer bodo v
sodelovanju s TV Idea predavanja predstavljena in z dodatnimi vsebinami tudi približana
televizijskim gledalcem. Z oddajami in pričujočo publikacijo je konferenca PAZU dodala nov
segment v mozaik zakladnice znanja. Čeprav majhen v svetovnem merilu pa vseeno
pomemben in neprecenljiv, saj na svojevrsten način bogati našo pokrajino in potrjuje, da
pomurski akademiki na povsem prostovoljni osnovi prispevamo in pomagamo toliko, ali še
več, da se brez sramu lahko primerjamo z mnogimi profesionalnimi institucijami v drugih
okoljih. To spet potrjuje svojevrsten paradoks, da smo prav v Pomurju na mnogih področjih
daleč pred drugimi. Dodajmo temu še pravo idejo, kako te prednosti oplemenititi in jioh
narediti tudi poslovno uspešne.
pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
predsednik PAZU
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PROGRAM KONFERENCE
PETEK, 25. NOVEMBER
13:00 OTVORITEV KONFERENCE
13:15 - 15:00 PLENUM – PRAVA IDEJA (povezuje: pom. akad. dr. Mitja Slavinec)

akad. pom. akad. dr. Anton Vratuša, Andreja Počič: ZADRUGA ŽITEK
Metod Grah: IZKORIŠČANJE GEOTERMALNE ENERGIJE
pom. akad. dr. Rebeka Rudolf: PREDSTAVITEV MAKRO IN MIKRO DESIGNA POVRŠINE IMPLANTATOV ZA
POTREBE V ORALNI IMPLANTOLOGIJI
pom. akad. dr. Daniela Zavec Pavlinič: TEKSTILIJE IN OBLAČILA VPLIVAJO NA POČUTJE IN SPOSOBNOST
POSAMEZNIKA V BIVALNIH IN DELOVNIH OKOLJIH

15:15 - 16:45 NARAVOSLOVJE IN MEDICINA (povezuje: pom. akad. dr. Milan Svetec)
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30

pom. akad. dr. Mitja Lainščak: POZNAMO SRČNO POPUŠČANJE IN ZAKAJ NE?
pom. akad. dr. Rafael Mihalič: ZAKOPLJIMO ELEKTRIKO! – MIT ALI REALNOST
pom. akad. dr. Mirjam Sepešy Maučec: PREVAJANJE PODNAPISOV – IZZIV SODOBNI TEHNOLOGIJI
pom. akad. dr. Rudolf Pušenjak: SIMULACIJA AKCIJSKEGA POTENCIALA V HODGKIN-HUXLEYEVEM MODELU
pom. akad. dr. Matej Zadravec: NUMERIČNE SIMULACIJE DELOVANJA VODNE TURBINE
akad. pom. akad. dr. Igor Emri: TEHNOLOGIJA BRIZGANJA NANO DELCEV

17:00 - 18:45 DRUŽBOSLOVJE IN HUMANISTIKA (povezuje: pom. akad. dr. Darja Senčur Peček)
17:00

17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

pom. akad. dr. Andrej Hozjan: NOVOODKRITO PREKMURSKOSLOVENSKO BESEDILO IZ BELTINCEV IZ LETA
1722
pom. akad. dr. Ivan Rihtarič: ZASEDBA RADGONE 1918 IN NJENA IZPRAZNITEV 1920
pom. akad. dr. Florian Margan: KRATKA EKONOMSKO-FINANČNA SITUACIJA V SLOVENIJI
pom. akad. dr. Darko Anželj: PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KRIMINALITETE V REPUBLIKI SLOVENIJI
pom. akad. dr. Damir Josipovič: MEJA IN ETNIČNOST: PRIMER SLOVENSKO-HRVAŠKE MEJE NA OBMOČJU
MURE IN ŠTRIGOVE TER RAZKRIŽJA
pom. akad. dr. Stanislav Raščan: ANALIZA VPLIVA SPREMEMB VARNOSTNE POLITIKE ZDA NA EU PO 11.
SEPTEMBRU 2001
pom. akad. dr. Etelka Korpič Horvat: DOSTOJANSTVO ČLOVEKA, DOSTOJANSTVO DELAVCA

20:00 AKADEMSKI PLES (Igra: PhD-Big Bang Band)

SOBOTA, 26. NOVEMBER
09:00 – 9:45 PREDSTAVITEV NOVIH ČLANOV PAZU (povezuje: pom. akad. dr. Renato Lukač)

09:00
09:15
09:30

pom. akad. dr. Uroš Tkalec: PREPLETENE KOLOIDNE STRUKTURE V TANKIH NEMATSKIH PLASTEH.
pom. akad. dr. Tanja Bagar: SPREMLJANJE ZNOTRAJCELIČNIH SPREMEMB PROSTIH KALCIJEVIH IONOV IN
VREDNOSTI PH PRI GLIVI ASPERGILLUS NIGER
pom. akad. dr. Mateja Horvat: POVEZANOST IZRAŽANJA POVRŠINSKIH ANTIGENOV CD20 IN CD52 PRI
LIMFOPROLIFERATIVNIH BOLEZNIH Z RAZŠIRJENOSTJO BOLEZNI IN
USPEŠNOSTJO ZDRAVLJENJA

10:00 – 11:00 DRUŽBOSLOVJE IN HUMANISTIKA (povezuje: pom. akad. dr. Andrej Hozjan)
10:00
10:15
10:30
10:45

pom. akad. dr. Janez Malačič: DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO V
ŠIRŠIH OKVIRIH PREKMURJA IN SLOVENIJE
pom. akad. dr. Darja Senčur Peček: KDO JE DELAVEC?
pom. akad. dr. Cvetka Hedžet Toth: NEMOČ PANKAPITALISTIČNE UTOPIJE
pom. akad. dr. Milan Svetec: POVEZOVANJE ŠTUDENTOV S PODJETJI V OKVIRU „ZAKONA O POMURJU“

11:15 – 12:45 NARAVOSLOVJE IN MEDICINA (povezuje: pom. akad. dr. Rebeka Rudolf)

11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12.30
12:45

pom. akad. dr. Milan Šernek: LESNI KOMPOZITI IZ MASIVNEGA LESA
pom. akad. dr. Renato Lukač: INTERAKTIVNA TEHNOLOGIJA V POUČEVANJE FIZIKE
pom. akad. dr. Stanko Kapun: DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI NA OBMOČJU POMURJA
pom. akad. dr. Alenka Erjavec Škerget: GENETSKA DIAGNOSTIKA DANES KOT NAPOVEDNIK ZA JUTRI?
pom. akad. dr. Melita Hajdinjak: MODELIRANJE RELACIJ S PODOBNOSTMI
pom. akad. dr. Cvetka Grašič Kuhar: ZDRAVLJENJE PONOVLJENE ALI METASTATSKE BOLEZNI S TEDENSKO
KEMOTERAPIJO DOCETAXEL/CISPLATIN/5-FLUOROURACIL (TCF) PRI
BOLNIKIH S PLOŠČATOCELIČNIM RAKOM GLAVE IN VRATU
pom. akad. dr. Mitja Slavinec: KINETIČNI HIDROPOTENCIAL REKE MURE

13:00 ZAKLJUČEK KONFERENCE
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Visoki mednarodni gost v Krajinskem parku Goričko ter
na Vrtu spominov in tovarištva
Anton Vratuša
SAZU

Povzetek: V svojem zapisu predstavljam obisk dr. Jana Pronka zaslužnega profesorja Inštituta družbeni
znanosti v okviru Erazmove univerze v Rotterdamu in njegovo pogovore z vodstvi Krajinskega parka Goričko
pri Gradu ter Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija na Petanjcih 27. septembra 2011. Dr. Pronk se je v šestdesetih
letih XX. stoletja bavil z znanostjo, v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih pa je bil eden vodilnih
nizozemskih politikov in mednarodnih diplomatov ter soustvarjalec principe trajnostnega razvoja. Poslednja
leta se bavi le z znanostjo in je gostujoči predavatelj na svetovnih univerzah. V drugem delu svojega spisa
navajam ključne podatke v zvezi z nastankom Krajinskega parka Goričko pri Gradu ter Ustanove, dr. Šiftarjeva
fundacija z Vrtom spominov in tovarištva na Petanjcih.
Ključne besede: Vrt spominov in tovarištva; Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Krajinski park Goričko; Javni
zavod KPG; sonaravni razvoj; sožitje narodov in narodnosti; dobro sosedstvo.

Na prostoru med Muro in Rabo že nekaj let delujeta
Javni zavod Krajinski park Goričko in Ustanova dr.
Šiftarjeva fundacija z Vrtom spominov in tovarištva.
Sedež prvega je na starodavnem gradu v občini Grad,
sedež drugega pa je na Petanjcih v občini Tišina. Ideja o
ustanovitvi Krajinskega parka Goričko se je oblikovala v
devetdesetih letih dvajsetega stoletja v okviru zamisli
Trideželnega parka (Raab-Goričko-Örsék). Sledila so leta
strokovnih analiz in priprav v okviru programa CBC
(jCrossborder Cooperation) pod vodstvom mednarodnega
konzorcija AJT (Martin Uitz), v Sloveniji je bila
poglavitna pobudnica in izvajalka akcije Stanka Dešnik,
pokr.arh.).
Osmega oktobra 2003 je vlada RS z Uredbo
razglasila Goričko za Krajinski park. Obsega 11 občin,
razprostira se na 462 km2, kjer živi okrog 23.000
prebivalcev. Šiftarjeva fundacija je bila ustanovljena 5.
julija 1966, ko je enajst ustanoviteljev pred notarjem
mag. Andrejem Roškarjem v Murski Soboti slovesno
podpisalo Notarski zapis in sprejelo Akt o ustanovitvi
Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Korenine Vrta
spominov in tovarištva segajo v jesen l. 1946. Takrat je
mati Apolonija zasadila pri vhodu v domačijo Šiftarjevih
dve vrbi žalujki v spomin na sinova Jožeta in Francija,
katerih mladi življenje sta se končali v vojni vihri druge
svetovne vojne. Najmlajši sin Vanek, ki se je rešil s
prebegom k Rdeči armadi Sovjetske zveze, pa je
simbolični korak matere Apolonije nadaljeval in v
petdesetih letih zgradil na poldrugem hektarju domačega
vrta (Vanekova družina ga je darovala Ustanovi dr.
Šiftarjeva fundacija) veličasten Memorilani park z okrog
600 spominskih drevnin, grmovnic jin drugih rastlin z
jugoslovanskih in svetovnih bojišč z geslom: Vsem
mrtvim borcem proti fašizmu in nasilju v večni spomin,

živim v stalni opomin. Za himno Vrta je izbral stih
partizanskega pesnika Karla Destovnika-Kajuha Pojdiva,
dekle, obsorej/, pojdiva med bele cvetove/ v krilo
nalomiva češnjevih vej,/da jih poneseš na talcev grobove.
Ta pesem zadoni na vsaki mladinski kulturni prireditvi na
Vrtu spominov in tovarištva na prvi petek v maju, v
spomin na 9. maj 1945, ko so odredi Narodno
osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije
(NOV in POS) osvobodili glavno mesto Slovenije
Ljubljano. Delovanje obeh ustanov Javnega zavoda
Krajinski park Goričko pri Gradu in Ustanova dr.
Šiftarjeve fundacija na Petanjcih je vse odmevnejša tako
v pokrajini, kakor tudi širše, v Republiki Sloveniji in
zunaj njenih mejah. V pokrajini med dvema tromejama –
na Srebrnem bregu in na izlivu Ledave v Muro – nastaja
torišče
živahnega
gospodarskega,
kulturnega,
znanstvenega delovanja in ustvarjalnega sožitja
Slovencev, Nemcev, Madžarov in Hrvatov ter
mednarodnih srečanj.
Tako je sedemindvajsetega septembra 2011 obiskal
obe ustanovi tudi nizozemski prof. Jan Pronk, profesor
Emeritius na Inštitutu družbenih študij, (Institutu of
Social Studies) v okviru Erazmove univerze v
Rotterdamu. V zadnjih tridesetih letih XX. stoletja je bil
visoki mednarodni diplomat in politik. Leta 1982 je
skupaj s fizikom
Abdusom Salamon, Nobelovim
nagrajencem iz Pakistana oblikoval načela trajnostnega
razvoja. V tem času je večkrat obiskal Slovenijo zlasti kot
podpornik Mednarodnega centra za podjetja v javni
lastni v deželah v razvoju od njegove ustanovitve leta
1974 v Ljubljani, danes nosi ime Mednarodni center za
promocijo podjetij. Ta Center je po dolgih letih bil
ponovno njegov gostitelj. Med drugim mu je ob
letošnjem obisku ponudil, da obišče slovensko obalo ali
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pa Prekmurje s Krajinskim parkom Goriško ter Vrtom
spominov in tovarištva na Petanjcih. »V Prekmurje
pojdem, tam še nisem bil je sklenil in si obe ustanovi
temeljito ogledal.
V pogovoru z dr. Bernardom Goršakom direktorjem
Javnega zavoda KPG, s krajinsko arhitektko Stanko
Dešnik, višjo svetnico v upravi Javnega zavoda in
Danielom Kalamarjem, županom občine Grad se je
izčrpno obvestil o zgodovini gradu, nastanku in razvoju
Krajinskega parka Goričko ter o delovanju Javnega
zavoda KPG v izvrševanju njegovega trojnega
poslanstva: varovanje narave, sodelovanje v razvoju
parkovnega območja na načelu trajnostnega razvoja ter
čezmejno sodelovanje. Kot znanstvenika in raziskovalca
ga je posebej zanimalo vključevanje prebivalcev v
celostno upravljanje varovanega območja. Ravnotako je
želel izvedeti kaj več o konceptu Trideželnega parka
Raab (Avstrija) – Goričko (Slovenija) – Örsék
(Madjarska). Ugajala mu je informacija predstavnikov
občine in parka, da so prebivalci Goričkega partnerji v
procesu novih razvojnih opcij za sonaravni razvoj
pokrajine in razveselila ga je, da so med pomembnimi
aktivnostmi zavoda trije čez mejni projekti z madžarsko
stranjo in da je pripravljen projekt Tri D strategija za
razvoj Trideželne obmejne krajine.
Z enako pozornostjo se je dr. Pronk seznanjal z
Vrtom spominov in tovarištva z Ustanovo dr. Šitarjeva
fundacija in z Raziskovalno postajo ZRC SAZU
»Prekmurje« na Petanjcih. Sogovorniki so mu bili
predsednik in podpredsednik uprave Ustanove, Ernest
Ebenšpanger in Marjan Šiftar, predstojnica Raziskovalne

postaje Prekmurje, dr. Maja Godina Golija ter župan
občine Tišina Franc Horvat. Že ob kratkem sprehodu po
Vrtu spominov in tovarištva se je posebej zanimal, ali se
v Memorialnem parku nahajajo tudi spomini na
holokavst. Med nemško okupacijo Holandije v drugi
svetovni vojni je bilo skrivanje in reševanje Židov med
poglavitnimi cilji rezistence holandskega ljudstva. Že
kmalu po zmagi nad fašizmom sta bila v Holandiji
ustanovljena Muzej in Fundacija Ana Frank v
Amsterdamu.
Dr. Pronk je z zadovoljstvom ugotovil, da so na Vrtu
med spomini na žrtve fašističnega in drugega nasilja, tudi
spomini na graditev miru ter mirnega sožitja med narodi.
Taka sta na primer potomka rdeče vrtnice, kakršna so
delili San Franciscu (Kalifornija) delegatom na
ustanovitvenem zasedanju konference Združenih narodov
jeseni leta 1945 in Irski bršljan, darilo U Tanta, tretjega
po vrsti generalnega tajnika Združenih narodov. Na
krajšem strokovnem posvetu po opravljenem obisku Vrta
je dr. Pronk priporočil, naj se vodstvo uprave dr.
Šiftarjeva fundacija čimprej poveže s Fundacijo Ane
Frank in drugimi ustanovami te vrste. Sam pa bo
poskrbel, da se naravnemu in kulturnemu bogastvu dr.
Šiftarjevega vrta kmalu pridruži tudi naravni spominek o
fašističnih zločinih na nizozemskih tleh. Na
uresničevanju te Pronkove napovedi se že dela,
vzpostavljanje ustvarjalnega sodelovanja Javnega zavoda
KPG z nizozemskimi razvojnimi in znanstvenimi
ustanovam pa bo zahtevalo več časa. Članice in člani
PAZU so prisrčno vabljeni k sodelovanju pri enem ali
drugem projektu.
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Tekstilije in oblačila vplivajo na počutje in sposobnost
posameznika v bivalnih in delovnih okoljih
Daniela Zavec Pavlinić
BIOMED d.o.o. Raziskovanje in strokovno svetovanje / Stari trg 4, 1000 Ljubljana
Zavod BRIS / Puhova ul. 10, 1000 Ljubljana

Povzetek: Kvaliteto življenja si lahkoizboljšamo s tekstilijami, ki nas vsakodnevno obkrožajo v naših bivalnih
in delovnih okoljih in z oblačili, ki neposredno vplivajo na zaznavo našega toplotnega in ergonomskega
udobja. Udobje pogojuje naše počutje in posledično sposobnost opravljanja določenih aktivnosti. Počutje lahko
izboljšamo s subjektivno zaznavo naše osebnosti izražene z videzom oblačil, ki jih v danem trenutku nosimo.
Od oblačil v katera smo oblečeni je odvisna tudi sposobnost opravljanja določenega dela, ki je seveda pogojena
še z intenziteto dela, okoljskimi pogoji v delovnem prostoru, ter psihofizično sposobnostjo posameznika. V
oblačilih oz. v oblačilnem sistemuosebne zaščitne opreme, se lahko počutimo dobro. Lahko pa oblačila zaradi
neustreznega toplotnega ravnovesja v mikrookolju med sloji oblačil in človeško kožo in zaradi oviranja
normalnega gibanja zaznavamo kot neudobna. Seveda obstajajo še drugi faktorji, ki omejujejoin vplivajo na
izbiro tekstilij in oblačil za zagotovitev optimalnega udobja. Različna delovna okolja kot tudi različne
populacije ljudi imajo različne zahteve, medtem ko so možnosti za dostopnost do njih in nabavo, kljub poplavi
tekstilij na tržišču, še precej omejene. Nezadovoljstvo se še posebej izražas strani starejše populacije, ljudi s
posebnimi potrebami in invalidov.

1. Uvod

skozi delovni dan negativno vpliva na njihovo zmožnost
opravljanja določenih delovnih aktivnosti. Posledično
prihaja do slabega počutja, ki se dolgoročno negativno
odraža tudi preko različnih bolezni.

Ljudje nabavljajo tekstilije za bivalna in delovna
okolja ter oblačila glede na svoje potrebe in omejitve.
Potrebe so opredeljene preko posameznikovih zahtev
uporabnosti, funkcije in estetike, kjer so za vsakega
posameznika zahteve postavljene v drugačnem vrstnem
redu. Na odločitve posameznika vpliva okolje v katerem
biva, kot tudi poklic, ki ga opravlja. Načeloma na
urejanje bivalnih okolij vpliva tudi plačilna sposobnost,
kjer v večini primerov prevlada cena pred kvalitetnimi
materiali in udobnim tekstilnim izdelkom.
Za delovna okolja, kjer ni predpisanih zahtev s strani
osebne zaščite posameznika in njegovega zdravja se
posamezniki oblačijo v sebi najbolj ustrezna oblačila.
Upoštevajo lastne želje, ki jih prvotno izpostavijo z
videzom oblačil (modni model, material in barve). Za
delovna okolja, kjer je posameznik izpostavljen različnim
vplivom iz okolja, tj. vetru, mrazu, snegu, dežju, vročini,
prahu, kemikalijam in tudi orožju bi bilo samoumevno,
da v takih primerih delodajalec poskrbi za varnost
zaposlenih. Vendar se predpisana osebna zaščitna oprema
najde v vojski, gasilstvu, policijiinpri reševalcih, premalo
pa je razširjena v drugih industrijskih okoljih
(gradbeništvu, bolnišnice, mesnice, pekarne, ipd.), kjer so
zagotovljena bolj ali manj samo delovna oblačila.Kljub
sodobnim trpežnim materialom vgrajenim v osebno
zaščitno opremo sepremalo pozornosti posveča
oblačilnim sistemom, ki varujejo zdravje in tudi življenja
ljudi. Delavci so v večini premalo poučeni o uporabi in
vzdrževanju osebne zaščitne opreme. Nepravilna uporaba

2.

(Ne)dostopnost do ustreznih tekstilij
in oblačil

Večina ljudi ima omejene vire za nabavo oblačil in
tekstilij za svoja bivalna okolja. Stremimo k optimizaciji
potreb in možnosti da dobimo največ. Običajno se
primerjava izdelkov izvaja samo po ceni, kar posledično
vodi v nabavo manj kakovostnih izdelkov, ki so posebej
na področju tekstilij in oblačil v zadnjem času zelo
vprašljivi. Ne samo, da cenejše izdelke uporabljamo/nosimo krajši čas, ampak se iz takšnih izdelkov
sprošča tudi vrsta zdravju škodljivih kemikalij. Mogoče
ne takoj, vsekakor pa so skozi daljše časovno obdobje
vidne spremembe na koži preko alergij in drugih
dermatoloških obolenj. Torej nakup tekstilnih izdelkov iz
materialov, ki se že po prvem pranju skrčijo, razpotegnejo ali celo razbarvajo ni vreden denarja, ki smo ga
za takšen izdelek odšteli.
Težko je ocenjevati kakovost oblačil brez tega, da
oblačilo nosimo nekaj časa. Kako potem zaupati
izdelkom nove blagovne znamke, katere še ne poznamo.
In modro je kupovati tam, kjer se izdelki v primeru slabše
kakovosti lahko zamenjajo ali celo vrnejo proizvajalcu.
Takoj za ceno, ki predstavlja (ne)dostopnostje
informacija o vzdrževanju tekstilnega izdelka. Včasih je
za nekatere ročno pranje izdelkov kot tudi kemično
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čiščenje nesprejemljivo, posebej za ljudi, ki potrebujejo
oskrbo na domu. Nekaterim suho kemično čiščenje
predstavlja velik strošek. Ni napisanih pravil in zmeda na
prodajnih policah še bolj vodi v neodločnost kaj je
sprejemljivo za koga in kaj ne.
3.

pravila spreminjajo tudi v poslovnem svetu moških, ki
iščejo funkcionalnost in udobje v izdelkih poslovnega
videza in udobja brez kravate [2]. Ljudje z oblačili
izražajo svoj videz. Ne nazadnje po oblačilih spoznamo
takoj policiste, carinike, reševalce, varnostnike,
uslužbence v bolnicah ipd. Spremembe modnih smernic
so trenutno veliko bolj izrazite in se hitreje spreminjajo
kot je to bilo včasih zato je težko soditi o pripadnosti po
videzu oblačil, še posebej v poslovnem svetu. Kakorkoli,
ljudje uporabljamo različna oblačila za različne
priložnosti (delo, prosti čas, šport, prireditve, počitek,
med
hospitalizacijo,
rehabilitacijo,
…).

Estetika

Včasih je kdopresenečennad komentarjem »Pokaži
mi svoja oblačila in povem ti kdo si«. S pogledom na
določeno osebo lahko posledično sklepamo s kakšnim
delom se ukvarja [1], poslovnim moškim je bil do pred
kratkim pripisan strog temen videz moške poslovne
obleke s kravato, ženskam strog videz kostima s krilom
do kolen ali hlačami in bluzo. Danes se ta nenapisana

a)

b)

Slika 1. Ženska vrhnja oblačila: a) slab in b) kakovosten videz oblačila
oz. kemičnem čiščenju. Enako se dogaja z drugimi
prikritimi napakami, predvsem sproščanjem kemikalij,
katere se dodajajo tekstilijam med predelavo, tj. postopki
barvanja in plemenitenja in pred katerimi si proizvajalci
zatiskajo oči, so pa za zdravje ljudi zelo nevarni [4].
Izdelava oblačil je dokaj enostavna za ljudi s
pokončno držo in njihov videz z lahkoto dopolnjuje
posameznikovo osebnost, do problemov prihaja v
primerih, ko z oblačili poskušamo prikriti invalidnost in
kakšne druge človeške hibe. Takrat je za doseganje
kakovostnega videza oblačil potrebno v njihov razvoj
vključiti znanja antropometrije in ergonomije, tj. npr.
položaja invalidov v invalidskem vozičku. V takšnih
primerih se poraja vprašanje kaj zagotoviti prej, estetski
videz ali funkcionalnost? Kje ostaja videz in kakovost
izdelanih oblačil v primerih osebne zaščitne opreme, ki jo
lahko vidimo na delavcih na prostem, v livarnah, pri
reševalcih, gasilcih in vojakih. Verjetno je to področje
dovolj specifično, da je na prvem mestu funkcionalnost in
toplotno udobje pred estetiko. Kljub temu, da marsikateri
oblikovalec misli drugače izpostavimo dejstvo, da je tudi
za oblikovanje osebne zaščitne opreme nujno potrebno
poznavanje stroke (gasilstvo, vojska, livarne, rudniki,
palube letalonosilk, reševanje, alpinizem, potapljanje,
itd.,,..) za katero se vrsta osebne zaščitne opreme
oblikuje.

Eden izmed elementov videza oblačil in posledično
posameznika, ki izraža svojo osebnost z oblačili je
kakovost izdelanih oblačil. Ta je opredeljena na različne
načine, najpogosteje se vsak posameznik odloči kaj je
zanj najbolj kakovostno in kaj ne. Vendar pa sam proces
izdelave oblačil zajema tudi kontrolo kakovosti izdelanih
oblačil, načeloma je vedno predvidena tudi vmesna
kontrola, ki pa v zadnjem času intenzivno pada tudi
zaradi nemotiviranosti delavcev zaposlenih v tekstilnem
sektorju. Znotraj procesa kontrole kakovosti se kontrolira
več dejavnikov od katerih je na zunaj najbolj viden
izdelan šiv, sledi pa mu pristajanje in prileganje oblačila
obliki človeškega telesa. Šiv se zaradi neustreznih
tehnično tehnoloških parametrov v procesu šivanja lahko
nabira (Slika 1a) in delno ali popolnoma kvari videz
izdelanemu oblačilu [3]. Kot primer so predstavljena
ženska vrhnja oblačila, ki jih v ženskem poslovnem svetu
tudi največ zasledimo. Njihov kakovosten videz narekuje
tudi model in v oblačilo vgrajena tkanina (Slika 1b). S
kakovostno izdelano tkanino (tkanje in končni
obdelovalni postopki) in dobro izučeno šiviljo se
nabiranju šiva lahko popolnoma ali vsaj delno izognemo,
medtem ko se oblačila z višjo stopnjo nabiranja šiva v
fazi končne kontrole tudi zavrnejo in umaknejo iz
nadaljnje proizvodne linije (se ne dostavijo na trgovske
police). Včasih se nabiranje šiva lahko popravi in prikrije
v procesu likanja. Vsekakor pa se ne more popolnoma
popraviti takrat ko je oblačilo dokončno izdelano, torej
kupimo izdelek s prikrito napako, ki se pokaže ob prvem
pranju
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4. Funkcionalnost

vsakemu človekuenak model oblačila ne ustreza. Izbira in
predpis o delovnih oblačilih s stranidelodajalca bi morala
upoštevati antropometrijo in želje zaposlenih. Že samo z
vidika prileganja oblačil, tako pretesni kot tudi preširoki
modeli oblačil ljudem vzbujajo nelagodje, kar vodi tudi v
zmanjšano delovno učinkovitost. Takoj ko se upošteva še
toplotno ravnovesje pa načrtovanje delovnih oblačil
postaja kompleksnejši proces.
Načrtovanje delovnih oblačil oz. oblačilnih sistemov
s funkcijo zaščite naj bi vsekakor upoštevalo vse
omenjene dejavnike s področja tekstilstva, antropometrije, ergonomije, fiziologije s toplotnim ravnovesjem,
saj le na ta način lahko govorimo o optimalnem
oblačilnem sistemu. Praksa kaže drugače, saj večina
zaščitnih oblačilnih sistemov prihaja iz serijske masovne
proizvodnje in le redki delodajalci so tisti, ki zaposlenim
zagotavljajo oblačilne sisteme izdelane po njihovi meri.
Tekstilstvo in oblačilno inženirstvo je v razmahu kot še
nikoli prej, vendar obstaja vrzel med dejansko dostopnimi
izdelki, ki so uporabni v praksi in tistimi izdelki, ki jih
določene ciljne skupine zaposlenih v posameznih
panogah imajo na voljo. Vse kar zaposleni uporabljajo za
opravljanje svojih delovnih aktivnosti prihaja iz
predpisov, torej je potrebno narediti tudi premik v
predpisih, da bomo bolj varovali lastno zdravje in zdravje
sodelavcev tudi z uporabno optimalnih tekstilij in
oblačilnih sistemov.

S funkcionalnostjo oblačila so opisane funkcije, ki se
zahtevajo od danega oblačila. Ena izmed osnovnih
funkcij je zaščita pred zunanjimi vplivi v različnih
delovnih okoljih. Kakorkoli, osnovna funkcija
kateregakoli oblačila je, da uporabniku zagotavlja udobje.
Morebitno dolgotrajno zaznavanje neudobja povzročeno
z oblačili lahko vodi v neznosno trpljenje in uporabnik se
posledično slabo počuti, ruši se mu zdravje. Z vidika
tekstilij je (ne)udobje oblačil odvisno od več različnih
faktorjev, ki so opredeljeni preko toplotnega udobja,
senzoričnega udobja, alergij in statične napetosti.
Toplotno udobje je odvisno od tega, kako dobro tekstilije
v oblačilih omogočajo prehajanje toplote in vlage (znoja)
s površine kože skozi sloje oblačil v okolico. Za dosego
toplotnega ravnovesja mora biti proizvodnja toplote
enaka izgubi toplote. To pomeni, da v vročih okoljih
nosimo zračna oblačila, takšna, ki dihajo z nizko toplotno
izolacijo, medtem ko se v hladnih okoljih poslužujemo
oblačil z višjo toplotno izolacijo. Priporočljivo, da se v
hladnejših okoljih uporablja oblačilni sistem sestavljen iz
več slojev oblačil.Prav tako naj izolacija ustreza
aktivnosti, ki jo človek izvaja med svojim delom in
intenziteti dela. Vojak bi pri enakih okoljskih pogojih za
pohod potreboval oblačilni sistem s toplotno izolacijo 2,5
clo(1 clo = 0,155 m2K/W in predstavlja toplotno upornost
lahke srajce in dolgih hlač) za stražo pa 3,98 clo; v
poletnem času bi mu za pohod odgovarjal oblačilni
sistem z 1,42 clo (sp. perilo, srajca, hlače) [5]. Za
določitev omenjenih parametrov udobja, v tem primeru
toplotne izolacije,izvajamo eksperimente na terenu ali v
klimatizirani komori (s prostovoljci ali toplotno lutko),
lahko pa uporabljamo termoregulacijski model, ki
omogoča predikcijotermoregulacijskih odzivov in
toplotne izolacije ljudi preden se odpravijo v svoje
delovno okolje [6].
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Povzetek: Pri prenosu električne energije preko daljnovodnih povezav visokih napetosti se vedno pogosteje
srečujemo z dilemo med izvedbo s podzemnim kablom oz. nadzemnim vodom, kar se izpostavi kot večplasten
problem, pri katerem ni vedno moč najti kvantitativno podprtih enoumnih rešitev. V prispevku skušamo
osvetliti problematiko uvajanja visokonapetostnih (VN) kablov v elektroenergetski sistem (EES), prikazati kje
so poglavitni tehnični problemi postavitve kabelskega voda, kakšni so obratovalni problemi, kako je s stroški.
Osnoven namen je pojasniti, zakaj EES ni mogoče preprosto "spraviti pod zemljo", kakor bi si širša javnost
želela.
Ključne besede: prenos električne energije; kabli; podzemni vodi; okoljski vplivi.

1. Uvod

ali vasi – pač po potrebi)." Ob pregovorni učinkovitosti
naše javne uprave, in sodnega sistema je status quo
dosežen vsaj za nekaj let ali desetletij. Seveda to ni
osamljen primer. V "elektroenergetskih krogih" zelo
odmeva zgodba v zvezi z Renčami, tudi v Prekmurju
civilne iniciative nasprotujejo gradnji nadzemnih vodov
visoke napetosti. Zelo malo ljudi v populističnem nizanju
logičnih nesmislov in zavajajočih polresnic gornjega in
podobnih tekstov lahko loči zrno od plev, še manj jih je
pripravljeno poslušati glas razuma. Za to pa načeloma ni
treba biti strokovnjak, pač pa je dovolj uporabiti "zdravo
kmečko pamet". Pač v smislu: "Zdrava kmečka pamet"
lahko zamenja kakršenkoli nivo izobrazbe, toda noben
nivo izobrazbe ne more zamenjati zdrave kmečke
pameti." (Prevod avtorja iz : Common sense can replace
almost every level of education but no degree of
education can replace common sense. - Arthur
Schopenhauer)
V prispevku zato želim predstaviti tehnične,
ekonomske in nekoliko okoljske vidike izgradnje
visokonapetostnih podzemnih vodov na poljuden način.
V javnosti uveljavljeno mnenje je, da so kabli, kakor v
splošnem označujejo podzemne vodnike (vendar to ni
nujno isto), zrela tehnologija, dostopna, in da ni razloga,
da je ne uporabimo povsod namesto nadzemnih vodov.
Ob tem velja strogo ločiti srednje in nizkonapetostne
kable od visokonapetostnih. Gre namreč za popolnoma
drugačno vrsto in dimenzijo problemov. Enačiti vse
"kable" je podobno, kakor v isti koš metati Pipistrelovo
ultra lahko letalo in Space shutle. Nenazadnje sta oba
neke vrste letalo in se lahko jadrajoč spustita na zemljo.
Medtem, ko so si mnenja o tem, da je tehnologija 110
kV kablov že dozorela tehnologija bolj ali manj enotna,
pa si mnenja glede zrelosti (uporabnosti) tehnologije 400

"Ker magnetno sevanje dokazano zelo škoduje
zdravju, se v svetu čedalje več uporabljajo podzemni
vodnik v kolikor se nadzemne EHV povezave približajo
naseljenim območjem ali prečkajo izjemno bogato
krajino. Različne tehnike polaganja uporabljamo v
odvisnosti od študije projekta, predvsem v mislih na
lokalno prebivalstvo."

Slika 1. Zakopljimo elektriko
"Za prenos 440 MW, kolikor bosta v najboljšem
primeru proizvedli turbini pod Kozjakom, je potreben en
tokokrog. Študija bo pokazala kako mora biti tokokrog
načrtovan za najoptimalnejši prenos."
Nanizani stavki Civilne iniciative Kozjak [1] zvenijo
dokaj znano in všečno. K temu se po navadi prilepi še
nalepko okoljevarstva, skrb za "naše otroke", ohranitev
naše zemlje itd.... in nasprotovanje ideji postane že skoraj
zločin. Ne škodi, če zabrenkamo še malo na regionalni
lokalpatriotizem na temo: "Ljubljane ne briga, kako
zastrupljajo Štajerce (ali prebivalce kakega mesta, ulice
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kV kablov še vedno precej nasprotujejo; od tistih, ki
zagovarjajo stališče, da gre za zrele rešitve (tako stališče
imajo seveda proizvajalci kablov) pa do tistih, ki trdijo,
da so njihove praktične izkušnje v zvezi s tem zelo slabe.
V ENTSO-E (evropski povezani elektroenergetski
sistem) je vsega 0,29% vodov 380 kV napetostnega
nivoja izvedenih s kabli položenimi v zemljo – izvzete so
podmorske povezave [2]. To pomeni, da danes obratuje
deset večjih vodov 400 kV napetostnega nivoja v izvedbi
z zamreženim polietilenom. Skupna dolžina vseh je
približno 100 km, posamezen pa ne presega 22 km,
kolikor meri povezava pri Kopenhagnu. Vsi so
postavljeni na mestih, kjer zaradi okoljevarstvenih,

urbanističnih ali varnostnih razlogov gradnja klasičnih
nadzemnih vodov ni bila mogoča. Na takšnih področjih
so kljub visoki ceni in drugim pomanjkljivostim kabelski
vodi praktično edina možnost.
2. Nekaj osnovnih lastnosti visokonapetostnih kablov
2.1. Zgradba
Sodobni energetski kabli za najvišje napetosti imajo
zaradi načina izdelave in obratovalnih pogojev zapleteno
večplastno
zgradbo[3,4,5].

Slika 2. Zgradba VN kabla: a) prerez; b) model
Običajen polni, pleteni ali votli vodnik je obdan z
notranjim polprevodnim materialom. Sledi polimerna
izolacija, ki je prav tako obdana s polprevodnim
ekranom. Ta osnovni del kabla prekrivata še plast
kovinskih žic ali trakov za prevajanje zemeljskostičnih
tokov in radialna vodna zaščita iz aluminija ali
polprevodnika. Mehansko in zaščito pred ognjem
(ognjevarni nanos) zagotavlja zunanji plašč iz PE visoke
gostote (HDPE) in včasih dodatni oklep iz aluminija ali
grafita. Skupni zunanji premer takšnega 400 kV kabla s
presekom vodnika 2500 mm2 znaša le okrog 14 cm.
Kompleksen postopek izdelave in, kljub majhnemu
premeru, velika masa kabla, omejujeta hitrost procesa
izdelave, ki povprečno zahteva 1 teden za 1 km dolžine.
Izračunamo lahko, da pri masi 50 kg na meter kabla 1 km
tehta približno 50 ton. Zgradbo 400 kV kabla prikazuje
slika 2. Pri tem gre za enožilni kabel, saj se pri visokih
napetostih zaradi hladilnih lastnosti uporabljajo izključno
tovrstni.
Polprevodne plasti se uporabljajo za ustvarjanje
homogenega električnega polja na notranji in zunanji
površini dielektrika. Vodnik, ki je običajno sestavljen iz
več tanjših žic, ima neravno površino. Neravnine so lahko
tudi mikroskopsko majhne, vendar ostri robovi vedno
povzročajo visoke poljske jakosti. Na meji vodnika in

izolacije se tako pojavijo lokalna povečanja jakosti
električnega polja. Podobna je situacija na zunanjem robu
dielektrika, ki je za večje preseke izveden v obliki opleta
iz bakrenih žic. Možnost za nastanek delnih razelektritev
se na teh mestih poveča. Z leti obratovanja se delne
razelektritve vrstijo in na kritičnem mestu vedno bolj
uničujejo izolacijo, dokler ne pride do direktnega preboja
na zunanji ekran. Polprevodna plast mora biti povsem
gladka in čvrsto pripojena na izolacijo, kar je tehnološko
težko zagotoviti.
Za dielektrik (glavna izolacija) se uporablja v
sodobnih kablih kot trenutno najbolj primeren material za
ta namen[4], [8Brajdih] zamreženi polietilen (XLPE).
Električna izolacija kabla omejuje oddajanje toplote
vodnika v okolico, zato je njena debelina ključna.
Zamreženi polietilen ima visoko prebojno trdnost, vzdrži
namreč sunke do 40 kV/mm [1], zato je lahko izolacija
400 kV voda debela le 25 mm [4 Brajdih]. Prepletanje
vezi v polimerni strukturi dosežemo s kemično in
toplotno obdelavo osnovnega materiala ter z obsevanjem
oblikovanega materiala z žarkom elektronov
Vsakršni
vključki
razpoke,
neravnine
in
nehomogenosti (tudi mikroskopskih dimenzij)
na
površini ali v notranjosti dielektrika so kritična mesta na
katerih pod vplivom temperature in električnega polja
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pride do prodiranja razpok drevesaste strukture v
izolacijo in postopnega uničenja kabla. Zaradi tega je
proizvodnja tehnološko izjemno zapleten proces.
Prevodni ekran je nameščen okrog dielektrika in je,
odvisno od preseka in pričakovanih kratkostičnih tokov,
izveden na različne načine. Kot material se uporabljata
baker in aluminij, doda se vodotesen sloj, ki preprečuje
prodiranje vlage v izolacijo. Ker je prevoden, predstavlja
ekvipotencialno ploskev in s tem blokira električno polje,
ki bi ga vodnik drugače ustvarjal v okolici kablovoda.
Predstavlja tudi pot, po kateri se zaključuje polnilni tok
kabelskega voda.
Slika 4. Dušilka za kompenzacijo jalove
moči (150 MVAr)

2.2. Osnovne električne lastnosti
Za razliko od nadzemnega voda ima kabel zelo
visoko kapacitivnost, ki proizvaja t.i. jalovo moč oz.
tokove v kablu, ki ne doprinesejo k prenosu energije,
povzročajo pa izgube (grejejo vodnike). Hkrati se močno
popačijo napetostne razmere (napetost se dvigne). Zato je
praktično nemogoče graditi VN kable daljše od nekaj 10
km, saj bi interno povečanje napetosti kabel uničilo.
Velikokrat je na konceh kabla potrebno od kabla
proizvedeno jalovo moč kompenzirati (izničiti oz.
zmanjšati vplive kapacitivnosti). Kompenzacija 400 kV
kablovoda z bakrenim vodnikom preseka 2500 mm2
zahteva 12 MVAr jalove moči na km. Kompenzacijske
naprave so zato velike, njihova regulacija je relativno
počasna, kar ob hitrih dinamičnih pojavih omejuje
njihovo učinkovitost in lahko kljub njihovi prisotnosti
pride do uničenja kablov. Primerjava v porabi jalove
moči med kablovodom in daljnovodom je podana na sliki

Magnetno polje, ki nastane zaradi tokov v faznih
vodnikih, inducira napetost v prevodnemu ekranu.
Napetost je proporcionalna toku v vodniku (magnetnemu
polju) in dolžini voda, odvisna pa je še od razporeditve
kablov in frekvence toka. V kratkostičnih razmerah lahko
te napetosti dosežejo več kV, zato so kabelski opleti
večinoma ozemljeni obojestransko. Ozemljitev na obeh
straneh skupaj z zemljo tvori zaključeno zanko, po kateri
inducirana napetost požene tok. Izenačevalni tokovi
povzročajo dodatne izgube, ki lahko dosežejo velikost
izgub v vodniku ter jih pri velikih tokovih in presekih
celo presežejo.
3. tehnični problemi obratovanja in primerjava z
nadzemnimi vodi
Kot rečeno je kapacitivnost podzemnega kabla (na
400 kV nap. nivoju) bistveno (več kot 18-krat) večja od
kapacitivnosti nadzemnega voda [7], hkrati pa je
vzdolžna reaktanca bistveno nižja. Ti dejstvi imata
bistven vpliv na obratovanje sistema in sta vzrok
naslednjih problemov.
Problem pretokov jalovih moči in vzdrževane ustreznega
napetostnega profila:
Če želimo vpliv kabla v omrežju kompenzirati in
preprečiti velika napetostna nihanja in izgube zaradi
pretokov jalovih moči, je potrebno vgraditi velike (beri
drage) dušilke. Te morajo biti povrh regulabilne, saj se
bilanca jalove moči z obratovalno točko omrežja
spreminja.

3 [3].
Slika 3. Bilanca jalove moči 400 kV
vodov

Problem visokih kratkostičnih moči:
V kratkostičnih razmerah kabel skoraj ne predstavlja
dušenja, je električno gledano zelo kratka povezava. To
ima lahko za posledico drastično povišanje nivoja
kratkostičnih tokov, saj sicer električno oddaljene točke
močno približa. Dvig nivoja nad zdržni nivo opreme (v
Sloveniji največ 40 kA ) zahteva posebne ukrepe ali
zvišanje zdržnega nivoja opreme, kar je izjemno drago.

Slika 4 prikazuje primer 150 MVAr dušilke za
kompenzacijo jalove moči. Pri 22 km 400 kV kablu bi za
popolno kompenzacijo torej rabili dve taki napravi [6].

Problem odklopa kablovoda:
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Energija, ki je nakopičena v kapacitivnostih se pri
stikalnih manevrih in tranzientnih pojavih izprazni preko
serijskih reaktanc in upornosti. Kapacitivnost kabla je
bistveno večja od kapacitivnosti nadzemnih vodov,
reaktance pa so manjše, kar pomeni močnejša, manj
dušena nihanja pri stikalnih manipulacijah s kabli. Pri
odklopu voda zaradi nakopičene energije, ki je shranjena
v kapacitivnostih na vodu, pride do (neželenih) nihanj
moči med v serijo vezanimi kapacitivnostmi in
reaktancami, ki se po določenem času zaradi dušenja
izniha. Čim manjše so upornosti tem manjše je dušenje in
močnejša so nihanja. Ker je v 400 kV omrežju dušenje
majhno, je čas iznihavanja relativno dolg in zato se lahko
pojavijo visoke prenapetosti.

Problem atmosferskih prenapetosti:
V kabel sicer ne more priti do atmosferske praznitve,
vendar napetostni val, posledica udara strele v nadzemni
vod, pripotuje do kabla. Ta se na prehodu v kabel delno
odbije in, zaradi nižje valovne impedance kabla, zniža.
Ta val teče skozi kabel do njegovega konca in se tam
zaradi povišanja valovne impedance odbije in podvoji.
Zgodba se ponovi, ko ta odbiti val pripotuje nazaj do
začetka kabla in se zopet odbije, ker ima daljnovod višjo
valovno impedanco. Takšno, v elektroenergetiki sicer
splošno poznano, stopnjevanje napetosti lahko pripelje do
preboja kabelske izolacije. Zato udare strele blizu
prehoda v kabel preprečujemo z dvema zaščitnima
vrvema nad daljnovodom v dolžini 1 km pred in za
kablom. Obvezno morajo biti na mestu prehoda
nameščeni tudi prenapetostni odvodniki za glavni vodnik
in kabelski oplet.

Problem vklopa kablovoda:
Tudi pri vklopu voda se lahko pojavijo prenapetosti
zaradi polnjenja kapacitivnosti preko v serijo vezanih
reaktanc. Če pride do nasičenja železnih jeder
transformatorjev in dušilk lahko pride do feroresonance.

Problem kratkostične zaščite:
Klasična t.i. distančna zaščita zaradi nizke vzdolžne
reaktance kabla ne pride v poštev [9]. Potrebno je
uporabiti, t.i. diferenčno zaščito, ki pa zahteva
medsebojno komunikacijo zaščitnih elementov na
različnih konceh kabla. Problematična je tudi izvedba
rezervne zaščite.

Problem inducirane napetost v prevodnemu ekranu:
Kot rečeno v predhodnem poglavju se v prevodnem
ekranu inducira napetost. Zaradi različnih vzrokov je to
potrebno preprečiti. Ukrep je sicer učinkovit a obenem
tudi zahteven. Navzkrižno prepletanje kabelskih opletov
(crossbonding) zahteva, da kabel razdelimo na večkratnik
števila 3 enako dolgih odsekov in na spojih oplete
medsebojno zamenjamo. Prepletanje se začne z
ločevanjem opleta od kabla na začetnem delu spojke,
medsebojno zamenjavo in konča s ponovnim uvajanjem
opleta v kabel druge faze proti koncu spojke (slika 5) [8].
Samo mesto je občutljivo na atmosferske in električne
vplive, poleg tega pa je inducirana napetost ravno tukaj
najvišja. V tunelu ali jarku so za namen prepletanja
zgrajene posebne sobe in omarice, tukaj pa so vgrajeni
tudi prenapetostni odvodniki.

Problemi obratovanja heterogenega voda:
Ponekod se pojavi potreba po večkratnih prehodih
med nadzemnim in podzemnim, kabelskim vodom.
Izvedba sistema zaščite takega voda je še bolj zapletena,
kot pri "čistem" kabelskem vodu. Lociranje napake
sistema distančne zaščite ni dovolj natančno za natančno
razmejitev kabel – daljnovod. Zato so potrebni merilniki
na vsakem prehodu iz kabla v daljnovod in diferenčna
zaščita vsakega kabelskega odseka posebej, vključno s
telekomunikacijsko povezavo in električno oskrbo. V
primeru enostavne okvare na nadzemnem delu je možno
uporabiti t.i. avtomatski ponovni vklop (APV), ki večino
okvar odpravi. Takšen sistem po ponovnem vklopu
normalno obratuje ali pa se dokončno izklopi po
neuspešnem APV, t.j., če je napaka na kablovodu. Po
izklopu celotne povezave nimamo nobene informacije o
tem, na kateremu delu je prišlo do okvare in pregledati je
potrebno vso dolžino voda vključno s kabelskim delom,
kar je tako zahtevno, kot dolgotrajno.
Mesto prehoda zračnega voda v kablovod je še
posebno dovzetno za udare strele. Tu so visoki zaključki
kabla, kamor je fizično priključen daljnovod, postaje
merilne opreme in obvezni prenapetostni odvodniki. Ta
del moramo posebej zaščititi, če uporabljamo sistem
diferenčne zaščite, ki ne omogoča prekrivanja ščitenih
območij.

Slika 5. Obojestransko ozemljen kabelski
oplet in potek inducirane napetosti v
njem.

Problem odprave okvar:
Odprava okvar na kablu je največkrat povezana z
zamenjavo okvarjenega dela kabla, kar pa je zahteven
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postopek in ga mora izvesti posebej izurjena ekipa
proizvajalca kablov. Tudi ta v povprečju potrebuje od dva
tedna do dva meseca za popravilo kabla, kar je približno
25-krat več od povprečnega časa za popravilo
nadzemnega voda. Velik del okvar kabla se zgodi na
spojih, pogoste pa so tudi poškodbe ob gradbenih delih na
trasi, ki ni dovolj zavarovana. Najtežja so popravila
odsekov, kjer je kabel položen v cev, le-ta pa je
zapolnjena s toplotno dobro prevodnim materialom.
Takšne cevi ni mogoče izvleči, zato je potreben nov,
vzporeden odsek, ki premosti del voda v okvari.
Problem zanesljivosti:

Slika
6.
Objavljene
vrednosti
zanesljivosti 400 kV nadzemnih vodov in
kablov kot produkt pogostosti izpadov in
povprečnih časov popravil (OHL –
nadzemni vod, UGC – kabelski vod,
MTTR – povprečni čas popravila, lambda
– število okvar na leto na kilometer voda)
[7]

Podatki o zanesljivosti kablov iz različnih virov se
med seboj zelo razlikujejo [2, 5]. Poleg različne
pogostosti izpadov, se še bolj razlikujejo vrednosti t.i.
nerazpoložljivosti, ki je odvisna od povprečnega časa
popravila. Čeprav so kabli dobro zaščiteni pred zunanjimi
vplivi, nadzemni vodi pa so izpostavljeni različnim
zunanjim dejavnikom statistika navaja pogostejše okvare
prvih. Veliko število okvar na daljnovodih odpravi že
APV, medtem ko na kablovodu vsaka okvara zahteva
popravilo.
Načrtovani izpad zaradi rednih vzdrževalnih del, ki
pri kablu vključujejo test izolacije, ozemljitve opleta,
prenapetostnih odvodnikov, spojev, čiščenje izolatorjev
na kabelskih zaključkih in preizkus ozemljitvenih razmer,
je med 20 in 40 ur letno za 100 km enosistemskega voda.
Ekvivalenten nadzemni vod je letno izklopljen le 9 do 16
ur, kar je primerljiva vrednost. Do bistvenih razlik pride
pri upoštevanju nerazpoložljivosti zaradi zamenjave voda
po koncu življenjske dobe. Letna nerazpoložljivost zaradi
zamenjave kabla je 30-krat večja kot za daljnovod. K
temu bistveno prispevata mnogo krajša življenjska doba
kabla in zahtevnejša obnovitvena dela. V primeru
daljšega večsistemskega kablovoda obnova traja več let.
Ob upoštevanju vseh podrobnosti lahko sklepamo, da
sta pogostosti izpadov nadzemnih vodov in kablovodov
istega velikostnega razreda. Ključna je razlika v trajanju
popravila in nerazpoložljivosti, ki je za kablovode okrog
60-krat večja od daljnovodov.
Za
ilustracijo
podajamo
primerjavo
med
zanesljivostjo daljnovoda in kablovoda. Ker je število
400 kV kablov zelo majhno tudi ni na razpolago dovolj
podatkov o njihovih obratovalnih karakteristikah, zato so
uporabljeni podatki 110 kV kablov. Za te vode velja, da
je stopnja izpadov pri kablih približno dvakrat večja kot
pri nadzemnih vodih. Zaradi zelo dolgega časa trajanja
izpada, je nerazpoložljivost 110 kV kablov ca. 50 krat
večja kot 400 kV nadzemnih vodov. Zaradi višje
napetosti in še daljših časov za odpravo okvar pri 400 kV
kablih je posledično nerazpoložljivost še večja od tiste, ki
jih navajajo podatki za 110 kV kable.

Problem pomanjkanja izkušenj:
Tehnologija 400 kV kablov je relativno mlada in
izkušenj z njo je malo. Tudi to je eden od vzrokov za zelo
visoko nerazpoložljivost kabelskih vodov. Hkrati je to
lahko tudi vzrok zelo visokih stroškov njihovega
obratovanja.
4. tehnični problemi postavitve trase in vpliv na
naravo
Tehnični problemi pri obratovanju kablov posredno
vplivajo tudi na samo izvedbo trase in s tem na naravo.
Temu se pridružijo še problemi čisto mehanskokonstrukcijske narave V večini javnosti zakoreninjeno
mnenje, da kabel bistveno manj vpliva na okolje je na
dokaj trhlih nogah.

Slika 7. Priključna postaja Vzhodni
Devon, ki povezuje nadzemni vod in
kabelski odsek
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električnega polja, 4 – podaljšek, ki loči
kabelski oplet, 5 – kabel za prepletanje
opletov

Kabelski priključki
Za izvedbo kabelskih priključkov je potrebno
izgraditi manjšo postajo nezanemarljivih dimenzij, saj
poleg samih kabelskih glav tja umestimo tudi merilne in
zaščitne naprave (slika 7, [10]).

Za spajanje 400 kV kablov v kaverni velja, da mora
biti 12 m okrog območja spojk razdalja med faznimi
vodniki vsaj 1,5 m. Spojna mesta različnih faz so zato
med seboj zamaknjena in ločena z zaščitnimi ploščami.
Okrog spoja je močno omejeno upogibanje kabla, zato
najmanjši dopustni radij pade na polovico.

Problem transporta
Kot že omenjeno, tehta meter 400 kV kabla večjega
preseka reda 50 kg. Kable za trase, ki jih lahko dosežemo
po vodni poti navijajo na velike bobne na ladjah,
neposredno iz tovarne. Za podzemne kable je dolžina
odsekov omejena z zmogljivostjo in težo bobnov, na
katerih so kabli transportirani. Dolžina odsekov je
odvisna tudi od konfiguracije trase in terena. Maksimalna
dolžina je reda 900 m. To pa znese skupaj s kolutom (3
tone) in posebno prikolico in vlačilcem okrog 60 ton. Tak
tovor po teži in po dimenzijah presega omejitve
slovenske (evropske) zakonodaje za normalen cestni
prevoz [11], torej spada med izredne prevoze in
predstavlja težavo pri prehodnosti in dostopu na mnogih
cestah. Ne pozabimo, s tem tovorom je potrebno
dostopati vzdolž cele trase kablovoda. Dostava na mesto
inštalacije ostaja z vseh vidikov zelo zahtevno delo.
Drastična rešitev, t.j. skrajšanje odsekov, je v hribovitih
predelih praktično nujna in pogosto uporabljena tudi
drugod, zaradi vrste razlogov, ki omejujejo možnosti
transporta.

Slika 9. Spajanje kabelskih odsekov
Problem ogrevanja med okvarami
Kot posledica višje temperature vodnika ob kratkem
stiku pride do raztezanja kabla po dolžini. Posamezne
odseke kablov med spojkami želimo narediti čim daljše,
zaradi česar je učinek raztezanja še večji. Raztezanje 500
– 1000 m dolge strukture je zelo izrazito. Največje so
težave pri raztezanju kablov položenih v zemljo. Fiksirani
z vseh strani se lahko raztezajo in premikajo le v
longitudinalni smeri, torej naravnost v spoj. Če le eden od
materialov, poleg temperaturne obremenitve ob kratkemu
stiku, ki materiale mehča, ne vzdrži velikih sil, pride do
deformacije in uničenja spoja. Izkušnje so pokazale, da so
spojke na 400 kV nivoju zaenkrat še nezanesljive.

Spajanje odsekov kabla
Posamezne odseke kablov je potrebno med seboj
povezati s spojkami. Na trasi reda 10 km bo takih spojnih
mest torej vsaj reda 40 (za vse 3 faze). V primeru
skrajšanja odsekov pa še veliko več.
Izkušnje operaterjev so pokazale, da so spoji med
odseki kablov nehomogenosti v vodu in kot takšni
občutljiva mesta posebej dovzetna za napake [1]. Število
spojev je pomembno tudi z vidika cene, to so namreč
posebna mesta, kjer je potrebno kable spojiti. Več spojnih
mest - zahtevnejše polaganje terja posebno pozornost in
daljši čas za montažo. Pozicija spojnih mest je važna že v
obdobju planiranja in gradnje. Spojna mesta, posebno
tista, na katerih izvajamo prepletanje opletov, so
nameščena v zaprte prostore. Spajanje je tehnološko
zahteven proces in ga morajo izvesti posebej izučeni
delavci. Shemo spojke prikazuje slika 8 [12], delo v
kaverni za prepletanje opletov pa slika 9.

Problem ogrevanja med normalnim obratovanjem
Temperatura na površini kabla med normalnim
obratovanjem znaša reda 50 oC. V kombinaciji z
zasipnim materialom predstavlja v naravi področje, ki je
izsušeno in neko bariero v biotopu.
Problem polaganja na splošno
Zaradi zagotavljanja potrebnega hlajenja se VN kabli
polagajo v določeni razdalji eden od drugega (posamezne
faze). Razen tega je zaradi preprečitve mehanskih
poškodb potrebo ležišče kabla ustrezno pripraviti. Glede
na to je trasa med gradnjo neprimerljivo večji poseg v
naravo, kakor za nadzemne vode. Potrebno je izvesti
izkop, začasno deponijo materiala in cesto za dovoz težke
mehanizacije. Nekaj ilustracij podaja slika 10.

Slika 8. Zgradba kompozitnega spoja: 1 –
kabel, 2 – glavna izolacija spoja, 3 –
stožca za enakomerno porazdelitev
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5. Stroški

Problem trajne degradacije biotopa na trasi
Za razliko od nadzemnih vodov, kjer rastje med
stojišči stebrov nemoteno raste do višine, ki še zagotavlja
predpisano razdaljo do vodnikov, lahko nad kabelsko
traso raste samo trava. Zlasti v gozdnato krajino to vnaša
precejšnjo "motnjo".
V divji naravi je kabelski vod manj sprejemljiv od
daljnovoda, vendar se naše mnenje oblikuje na podlagi
učinkov na nam poznana, bližnja območja. Kjer se
človek pogosto zadržuje oz. je njegov vpliv na okolje
velik so kabelski vodi tozadevno bolj primerni, torej
manj opazni.

S podzemnimi kabli se vedno povezujejo visoki
stroški investicije, obratovanja in v določenih primerih
tudi izgub. V primerjavi z ekvivalentnim nadzemnim
vodom ne gre za majhne razlike, temveč za reda desetkrat
večjo investicijo. Glavna razloga za tolikšno povečanje
stroškov sta visoka cena surovin za izdelavo kablov in
električna nezdružljivost z ostalim omrežjem.
Primerjava teže in stroškov materiala samo za
vodnike približno enako zmogljivega kablovoda in
daljnovoda jasno pokaže drugi razlog, zakaj so kabli
dražja izvedba. Glede na zahteve prenosa je kabelski
vodnik namreč 7,2-krat težji od daljnovodnega, material
pa je vsaj 2-krat dražji. Končno razmerje samo cen
vodnikov je 1:15, pri čemer nismo upoštevali dejstva, da
kot ekvivalent enosistemskemu daljnovodu postavljamo
kablovod z dvema sistemoma.

Slika 11. Investicijski stroški nekaterih
elektroenergetskih povezav [2]
Čeprav so daljnovodni stebri veliki objekti, je njihova
montaža in postavitev mnogo enostavnejša od kopanja
jarka, namestitve termične podloge, izdelave kavern za
spojke ali gradnje tunela. Tudi polaganje vključno s
postavitvijo vse dodatne opreme dvigne investicijske
stroške kabelske povezave.
Za vodnike s presekom 2500 mm2 se cena bakra
giblje okrog 500.000 €/km in cena izdelanega kilometra
kabla v tovarni blizu 1.000.000 €. Stroški transporta,
polaganja, spajanja, prepletanja in preizkušanja znesek
podvojijo. Prišteti moramo še stroške kabelske
kanalizacije, torej jarka oz. tunela, kompenzacijskih in
posebnih naprav v stikališčih.
Podatki iz študij in že izvedenih projektov kažejo
izredno različne številke, ki se kot razmerje stroškov v
primerjavi z daljnovodno povezavo gibljejo med 5:1 in
20:1. Predpostavljen je idealen teren, t.j. raven, stabilen,
brez skal. V kolikor je zahtevana prenosna moč večja, oz.
je teren zahtevnejši se razmerje hitro povzpne na 10 –
15:1, če je kabel položen v tunel pa je tudi do 20:1.

Slika 10. Detajli polaganja kratkega 110
kV kabla do ČHE Avče [13]
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začne in konča pri električni vtičnici, kvečjemu hišni
varovalki.

Današnja cena eno ali večsistemskega 400 kV
kablovoda z velikim presekom vodnikov se giblje okoli
10
mio. €/km.
Objektivno
primerjavo
med
najrazličnejšimi variantami ponuja cena v obliki
€/km/MW. Na ta način lahko med seboj primerjamo vode
različnih dolžin in prenosne zmogljivosti, položene
direktno v zemljo ali v tunel. Slika 11 podaja cene
konkretnih objektov.
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Prevajanje podnapisov – izziv sodobni tehnologiji
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Povzetek: V članku bomo predstavili uporabo strojnega prevajanja v svetu avdiovizualnih vsebin in sicer pri
prevajanju podnapisov. Opisali bomo projekt SUMAT (ang. online service for SUbtitling by MAchine
Translation), pri katerem skupina iz FERI, Univerze v Mariboru sodeluje kot partner projektnega konzorcija.
Čeprav se statistično strojno prevajanje v številnih realizacijah že kaže kot primer dobre prakse pri prenosu
tehnologije iz akademskih krogov v gospodarstvo, je ta projekt v evropskem prostoru prvi, bi bo strojno
prevajanje približal prevajalcem podnapisov.
Ključne besede: statistično strojno prevajanje; podnapisi; jezikovna raznolikost.

1. Uvod

procedur, zmanjšanju stroškov, skrajšanju časa, hkrati pa
povečanju kvalitete rezultatov prevajanja. Od tod izvira
ideja projekta SUMAT, ki vidi rešitev ali vsaj omilitev
omenjenih problemov v uporabi statističnega strojnega
prevajanja (ang. SMT – Statistical Machine Translation).

Danes obstaja na svetu okrog 6000 jezikov in skoraj
polovica od teh je ogroženih. Z jezikovno raznolikostjo
se sooča tudi Evropa. Usklajen soobstoj številnih jezikov
v Evropi je močan simbol prizadevanja Evropske unije za
združenost v različnosti, ki je eden izmed temeljev
evropskega projekta. Jeziki določajo osebne identitete,
hkrati pa so del skupne dediščine. Lahko so most, ki nas
povezuje z drugimi ljudmi, lahko nam približajo druge
dežele in kulture ter tako spodbudijo medsebojno
razumevanje [1]. V dokumentu COM(2008) 566 je
zapisano: »Linguistic and cultural diversity is part and
parcel of the European identity; it is at once a shared
heritage, a wealth, a challenge and an asset for Europe.«
Skladno s to usmeritvijo je Evropska komisija v sklopu 7.
okvirnega programa podprla številne projekte, vezane na
razvoj jezikovnih tehnologij. Pri tem dajejo veliki
poudarek vključevanju in razvoju jezikovnih tehnologij
za majhne jezike. Pri velikosti jezika mislimo na število
govorcev tega jezika.
Prevajanje podnapisov ima danes največji delež v
množici prevajanih vsebin. K temu so prispevali:
povečana uporaba in prenos digitalnih multimedijskih in
multilingualnih vsebin in aktualna evropska in nacionalna
politika, ki vzpodbuja podnaslavljanje vsebin, ki jih
oddajajo javne televizije. Pri tem se prevajalci in
prevajalska podjetja soočajo s številnimi problemi, ki jim
onemogočajo večjo širitev na trgu in predstavljajo veliko
oviro na poti k novim poslovnim priložnostim. Ti
problemi so: denar, čas in kvaliteta. Od tod izvira jasna
potreba po povečani produktivnosti prevajalskih

Slika 1. Jeziki vključeni v projekt
SUMAT.
V okviru projekta SUMAT bo razvita storitev
prevajanja podnapisov, ki bo temeljila na statističnem
strojnem prevajanju, za devet evropskih jezikov:
angleški, francoski, nemški, nizozemski, španski, švedski
portugalski, slovenski in srbski jezik. Jeziki bodo
povezani v 7 različnih jezikovnih parov (v obe strani) ,
kot prikazuje slika 1.
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3.1. Upravljanje projekta

Input: Original Subtitle (for example English)

SUMAT
SMTS system

V tem sklopu, ki teče ves čas trajanja projekta, se
urejajo interni postopki upravljanja in koordiniranja
projekta.

SubtitleTrained
Statistical
Models

3.2. Specifikacije potrebnih korpusov, SMT infrastrukture
in funkcionalnosti on-line sistema

Convert, tokenize,
Pre process and translate

User web
application

Output: Translated subtitle (for example Spanish)

Uspešnost statističnega prevajanja je odvisna od
obsega in kvalitete korpusov, iz katerih se sistem uči
prevajanja. Naloga sklopa WP2 je proučiti potrebe po
besedilnem gradivu. Pri določanju obsega korpusov se
posvečamo tudi strukturiranju dokumentov po žanrih in v
okviru žanrov po domenah. Dejstvo je, da obstajajo
podnapisi v različnih formatih, od katerih nekateri niso
javni, temveč lastniški, zato jih v tem sklopu podrobneje
proučimo in predvidimo potrebe po konvertiranju med
različnimi formati. V tem sklopu se tudi določi
funkcionalnost on-line sistema ter potrebna programska
in strojna infrastruktura. Samodejno generirani prevodi
niso idealni, zato bo v okviru on-line sistema podprta tudi
možnost naknadnega urejanja oz. popravljanja
podnapisov. Tudi to funkcionalnost je potrebno
predvideti.

Slika 2. On-line sistema prevajanja
podnaslovov.
Konzorcij projekta vključuje razen tehničnih
partnerjev, ki skrbijo za razvoj storitve, tudi pet podjetij,
katerih osnovna dejavnost je zagotavljanje podnapisov
visoke kvalitete.
2. Omejitve pri podnaslavljanju in prevajanju
podnapisov
Podnaslovi so vrstice besedila, ki jih vidimo na
spodnjem robu video vsebine ali televizijske slike. Pri
podnaslavljanju je pomembna dolžina posameznega
podnaslova, saj ne sme prekoračiti določene dolžine, ne
glede na obseg govora v posnetku. Gledalec mora imeti
dovolj časa za branje podnapisa, ki ne sme biti daljši od
dveh vrstic. Tudi, če je podnapis predolgo na zaslonu, je
to lahko za gledalca moteče. Zato se pri podnaslavljanju
opuščajo manj pomembne besede ali celo povedi, ki
besedilo skrajšajo glede na izvirnik.
Prevajanje podnapisov predstavlja za prevajalce kar
zahtevno nalogo, saj od prevajalca razen jezikovnih
znanj, zahteva določena dodatna znanja. Nemalokrat se
zgodi, da je prevod v določen jezik občutno daljši od
izvirnika in ga mora prevajalec skrajšati, pri tem pa
ohraniti izvorni pomen.

3.3. Zbiranje korpusov in poravnavanje podnapisov
Zbiranje in urejanje korpusov je sklop, v katerem so
aktivna predvsem podjetja, ki zbirajo dokumente iz svojih
arhivov. Dokumenti se zbirajo na centralnem strežniku,
tehnični partnerji pa najprej poskrbimo za enoten zapis
le-teh. Dokumente je potrebno obdelati (tj. tokenizirati,
normalizirati in poravnati) ter zapisati v obliki, ki je
primerna za učenje sistema prevajanja.
3.4. Izhodiščni SMT sistem
Osnovni SMT sistem bo zgrajen z uporabo odprtokodnih orodij: GIZA++ [2] za učenje besednih poravnav,
SRI LM [3] za učenje jezikovnih modelov in MOSES [4]
dekodirnik.

3. Potek projekta
Projekt je razdeljen v devet sklopov. Organizacijsko
shemo prikazuje slika 3.

3.5. Jezikovno označevanje
V projektu želimo analizirati vpliv
označevanja korpusov na izboljšanje
prevajanja. Jezikovno označevanje bo
lematizacijo, oblikoslovno označevanje,
označevanje in razpoznavanje lastnih imen

jezikovnega
učinkovitosti
vključevalo
skladenjsko
ter fraz.

3.6. SMT sistem, prilagojen prevajanju podnapisov
V tem sklopu bomo osnovni SMT sistem nadgradili,
v smislu uporabe jezikovnih oznak. Nadgradnja bo
temeljila na izboljšanih jezikovnih modelih, faktorskih
modelih prevajanja in hierarhičnem dekodirniku.

Slika 3. Potek projekta po sklopih.
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3.7. Razvoj on-line sistema

Zahvala

On-line sistem je vstopna točka končnega
uporabnika, tj. prevajalca. Naloga tega sklopa je postaviti
stabilen, varen in odziven sistem, v katerega bodo
integrirane vse razvite komponente, ki bodo predvidoma
aktivne na strežnikih tehničnih partnerjev.

Avtor članka se za sodelovanje pri projektu
zahvaljuje sodelavcem Laboratorija za digitalno
procesiranje signalov, FERI, UMB, ki so del slovenske
skupine v projektu SUMAT: Marko Presker, Matej Rojc,
Darinka Verdonik, Damjan Vlaj, in Danilo Zimšek.
Zahvala gre tudi koordinatorici projekta Arantzi del Pozo,
ki nas je povabila k sodelovanju.

3.8 Testiranje in vrednotenje

Literatura

Razvoj vsakega modula vključuje tudi vrednotenje
rezultatov. Ta sklop se zato navezuje na sklope WP3, 4, 5
in 6. Poseben poudarek je na vrednotenju poravnav
vzporednih korpusov, jezikovnih oznak, SMT sistemov in
končne on-line storitve.

1.

3.9 Razširjanje ideje projekta in uporaba

2.

Cilj projekta je komercialna uporaba njegovih
rezultatov. Idejo projekta zato že tekom njegove izvedbe
razširjamo v znanstvenih in industrijskih krogih.

3.

4. Zaključek
V članku smo predstavili projekt SUMAT, ki ga na
FERI, UMB izvajamo med leti 2011-2014 . V projektu
želimo s tehnologijami statističnega strojnega prevajanja
povečati učinkovitost in kvaliteto prevajalskih storitev na
področju prevajanja podnapisov.

4.
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Numerične simulacije delovanja vodne turbine
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Povzetek: Namen raziskave je primerjava rezultatov simulacije delovanja Darrieusove vodne turbine z
uporabo novega numeričnega modela modeliranja vrtečih se geometrij 6DOF (angl.: 6 Degreesoffreedom) z že
uveljavljenim postopkom MFR (angl.: Multiple framesof reference) v programskem paketu Ansys CFX 13.
Nov 6DOF modul z modelom gibanja togega telesa namreč omogoča simulacijo turbine, ki jo žene tok
tekočine, medtem ko je pri metodi MFR potrebno hitrost vrtenja turbine predpisati, s čimer prvi bolj natančno
opiše realne obratovalne pogoje.
Ključne besede: vodna turbina; računalniška dinamika tekočin.

1.

Uvod

uporabiti tehnologijo podobno tisti za izkoriščanje
energije vetra, kjer je uporabna predvsem kinetična
energija toka vode, pri čemer je bistvena razlika
predvsem v gostoti medija. S podobno tehnologijo je
mogoče pridobivati energijo tudi iz vodotokov s primerno
hitrostjo toka, pri čemer pa smo omejeni z njegovim
presekom. Prednost Darrieusove turbine, ki imajo
lopatice nameščene vzporedno z osjo vrtenja,je ta, da
običajno ena turbina zadošča za celoten presek vodotoka
in tako potrebuje le en generator električnega toka,
konstrukcija turbine pa tako med delovanjem kot tudi
mirovanjem omogoča razmeroma prost prehod vodnih
organizmov skoznjo, ker ne potrebuje zajezitve.
Darrieusova turbina (slika 1) je bila sprva načrtovana
za izrabo energije vetra, kjer je os vrtenja postavljena v
navpični smeri. V literaturi je pogosto imenovana kot
»Vetrna turbina z vertikalno osjo« (angl.: VAWT –
Verticalaxiswind turbine) [2]. Gre za reakcijsko turbino,
saj za pogon izkorišča vzgonske sile, ki nastajajo pri
gibanju aerodinamično oblikovanih lopatic skozi obtočni
fluid, zato obodne hitrosti lopatic dosegajo hitrosti, ki so
mnogo večje od hitrosti toka fluida. Turbino je leta 1927
razvil Francoski aeronavtični inženir Georges Jean Marie
Darrieus, ki je leta 1931 zanjo pridobil patent v ZDA [2].

Med tehnologijami za izkoriščanje vodne energije se
vse pogosteje uporabljajo tudi prilagojene tehnologije za
izkoriščanje energije vetra. K njihovemu razvoju
pripomorejo
sodobne
računalniške
simulacije.
Predstavljena je primerjava dveh metod numerične
simulacije Darrieusove turbine s poudarkom na
ustreznosti delovanja nove metode z uporabo modela
gibanja togega telesa (modul 6DOF). Ta omogoča
simulacijo turbine, pri kateri je le-ta gnana s tokom
tekočine. Potrebe po energiji se vsak dan večajo, prav
tako pa narašča interes za energijo pridobljeno s katerim
izmed obnovljivih virov. Med temi je zagotovo najbolj
stabilna in predvidljiva vodna energija, a je pri nas in v
svetu večina vodotokov energetsko že izkoriščenih. Tukaj
prednjačijo najbolj razširjene tehnologije za pridobivanje
energije, ki običajno potrebujejo zajezitev. Nekateri še
prosti vodotoki pa niso izkoriščeni zaradi ekonomskih ali
okoljevarstvenih razlogov, ali pa niso primerni za
izkoriščanje s tovrstno tehnologijo [1]. V zadnjem času
so se pričeli izvajati različni poskusi izkoriščanja energije
morskih tokov. A tukaj se le redko uporabljajo običajne
tehnologije z zajezitvijo, veliko bolj pogosto je potrebno
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Slika 1. Darrieusova turbina z vodoravno osjo vrtenja in lopaticami v obliki vijačnice
vija nice (levo) in numeri
numerični
model turbine s predpisanimi robnimi pogoji (desno).
2.

Numerični model

turbine bolj fizikalno opiše stanje, kajti mogoče
mogo
je
predpisati vztrajnostni moment rotorja turbine z
generatorjem in obremenitev le tega z nasprotnim
vrtilnim momentom. Tako je z dovolj dolgim časom
simulacije mogoče doseči,
i, da se vrtljaji turbine ustalijo in
s tem predvideti tudi največjo
jo zmogljivost turbine.

Za analitični izračun
un karakteristik Darrieusovih turbin
obstaja
več
teoretičnih
nih
modelov,
ki
imajo
pomanjkljivosti, predvsem zaradi teoretičnih
teoretič
predpostavk
in poenostavitev [2]. Zato je bila izbrana numerična
numeri
simulacija rotorja turbine
bine s pomočjo
pomoč
računalniške
dinamike tekočin,
in, ki lahko zajame zelo kompleksne
pojave. Med delovanjem Darrieusove turbine vsaka
izmed lopatic potuje po krožnici, pri čemer se ji
neprestano spreminja vpadni kot glede na relativno smer
toka vode in tako ciklično
no prehajajo med obmo
območji z
maksimalnim vzgonom do popolnega odtrganja mejne
plasti in izgube vzgona. Običajno
ajno so se v praksi tovrstne
simulacije osredotočale
ale na posamezne pojave v določeni
dolo
fazi delovanja, kot je npr. preučevanje
evanje za
začetka kavitacije
na posamezni
mezni lopatici turbine, pri čemer ne gre za
časovno odvisno simulacijo [3]. V kolikor želimo dobiti
boljši vpogled v tokovne razmere pri delovanju turbine je
potrebno izvesti simulacijo na tak način,
nač
da tok vode
obteka lopatice turbine, te pa se zaradi sil,
sil ki delujejo
nanje pričnejo vrteti. To omogočaa model gibanja togih
teles v novem modulu 6DOF saj simulacija delovanja
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2.1.

Togo telo je objekt, ki se giblje skozi tekočino,
teko
njegova oblika pa se ne spreminja. Njegovo gibanje je
posledica sil in momentov tekočine,
tekoč
ki delujejo nanj ter
zunanjih sil (vzgon, gravitacija, sile trenja). Položaj in
orientacijo togega telesa se preračunavata
prera
z uporabo
enačbb gibanja togega telesa,
telesa ki omogočajo do 6
prostostnih stopenj – tri translacije in tri rotacije.
Algoritem za simulacije togih teles uporablja zakon o
ohranitvi gibalne količine
ine za translacijsko gibanje in
zakon o ohranitvi vrtilne količine za rotacijsko gibanje
 ..
togih telesza kar sta potrebna sila  ali moment "
Enačbo
bo translacijskega gibanja za telo z masnim
središčem  lahko zapišemo z uporabo II. Newtonovega
zakona:
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Aerodinamična sila je izračunana
unana iz rezultatov
tokovnega polja, ki je rezultat računalniške
čunalniške simulacije
dinamike tekočin, kjer je
tlak, ki deluje na površino
kontrolnega volumna,  je vektor pravokoten na njegovo
površino, 
 tenzor strižnih napetosti in  površina
kontrolnega volumna.
Gibalna enačba rotirajočega
ega togega telesa je zapisana
kot:
  # ∙ 
"
Θ

Model gibanja togega telesa (6DOF)

2.2.
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(1)

MFR metoda

MFR (Multiple Framesof Reference) metoda
omogočaa simulacije problemov, v katerih je prisotno
relativno gibanje nekega dela problema glede na celotno
območje
je reševanja problema. MFR metoda temelji na
GGI (angl.: GeneralizedGridInterface) metodi, ki poveže
mreže različnih območij
ij na njihovih stičnih
sti
ploskvah, pri
čemer se v rotirajočem območju,
čju, ki se vrti s konstantno
kotno hitrostjo ω v enačbi
bi ohranitve gibalne koli
količine
dodata dve volumski sili, in sicer:

(2)

je
kjer je # tenzor masnega vztrajnostnega momenta, Θ
 skupni moment, sestavljen iz
kotni pospešek in ∑ "
pogonskih momentov, ki so posledica sil na telo v smeri
vrtenja
tenja in zaviralnih momentov na gredi turbine in trenja
v ležajih.
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(3)

kjer je 
3 Coriolisova sila, 
3;& centrifugalna sila,
hitrost rotacijske domene
4gostota fluida,5kotna hitrost,6
6
in 7lokacijski vektor.
2.3. Model turbine
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Numerični
ni model turbine je pri obeh postopkih
simulacije sestavljen iz stacionarne domene velikosti 8 m
× 5 m, debeline 20 mm in rotirajoče
če domene okrogle
oblike postavljene v sredino stacionarne domene, ki ima
premer 1,5 m. Znotraj nje so 3 turbinske lopatice, ki
imajo
obliko
profila
NacaLangleySymetricalSupercritical, pri čemer je ta
projiciran na krožnico s premerom 1 m, kar je tudi
premer rotorja turbine. Model je diskretiziran s skupaj
99022 elementi in 68747 vozlišči.
i. Ker je bil uporabljen
upo
turbulentni model SST (angl.: shearstresstransportation),
je bila mejna plast okrog lopatic modelirana s po petimi
elementi s stopnjo rasti 1,1. Zgornja in spodnja površina
modela (min. y in maks. y) imata robni pogoj stene,na
vstopni strani (min. x) je vstop s predpisanim tokom
hitrosti 1,5 m/s v smeri osi x, na izstopni strani (maks. x)
pa izstop z relativnim tlakom 0 Pa. Stranski površini obeh
domen (min. z in maks. z) imata robni pogoj simetrije s
čimer so izničeni
eni vplivi toka v ozkem kanalu ali vplivi
koncev lopatic. Ker je predvidena lega turbine vodoravna
v smeri negativne z osi deluje gravitacijski pospešek g.
Osnovni model turbine je prikazan na sliki 1.Robni
pogoji za simulacijo z modulom 6DOF so uvedba
definicije togega telesa, ki ga sestavljajo
vljajo vse površine na
stiku vode in lopatic, pri čemer
emer je potrebno podati maso
in masne vztrajnostne momente Jxx, Jyy in Jzz. Predpisati
je potrebno še začetne
etne pogoje gibanja, zunanje sile in
upore, ki pri naši analizi niso bili potrebni, predpisan pa
je bil zunanji moment na podlagi sil obtekajoče
obtekajo tekočine
in sproščena
ena rotacija okrog osi Z.Model za simulacijo po
metodi MFR se od prvega razlikuje po tem, da ni
potrebno definirati površin togega telesa in vseh z njim
povezanih parametrov in dodatnega koordinatnega
koordi
sistema v središču rotacije. Na stičnih
čnih površinah med
stacionarno in rotirajočoo domeno je bil predpisanprehodni
rotor-stator
stator (angl.: Transient rotor stator) model.

glede na smer toka. V našem primeru se je turbina
tu
iz
začetnega mirujočega
ega položaja lopatic zaradi predpisane
hitrosti toka vode zagnala, po preteku 3 sekund
simulacije se je njeno delovanje stabiliziralo, se pravi da
sta se ustalila kotna hitrost in navor na lopatice turbine
vse do 10. sekunde oz. doo konca simulacije. Po končani
kon
simulaciji z modulom 6DOF je bila izračunana
izra
povprečna
vrednost kotne hitrosti v stabilnem območju
obmo
delovanja
turbine, ki je znašala 8 s-1. Nato je bila v model,
pripravljen za simulacijo po postopku MFR, vnesena
vrednost kotnee hitrosti rotirajoče domene 8 s-1. Z uporabo
osnovnih nastavitev programa je znašal celoten čas
simulacije po postopku z modulom 6DOF 14 ur in 47
minut, medtem ko je simulacija po postopku MFR trajala
4 ure in 55 minut, torej le tretjino časa prve simulacije.
Iz rezultatov te simulacije je bil izračunan
izra
časovni
potek vrtilnega momenta na lopatice turbine, ki smo ga
primerjali s časovnim
asovnim potekom vrtilnega momenta, kar je
prikazano na sliki 2.

Slika 2. Potek vrtilnih momentov in
kotnih hitrosti v odvisnosti od časa.
Največja
ja odstopanja se pojavijo na začetku
za
zaradi
različnih
nih postopkov simulacije, ko pa se delovanje
turbine in tok okrog nje ustalita, sta poteka vrtilnih
momentov precej podobna. Njuna povprečna
povpre
vrednost je
približno enaka 0, saj turbina ni obremenjena
obr
z zavornim
momentom, medtem ko so njune amplitude povsem
primerljive. Rezultati simulacije po postopku MFR
kažejo na nekaterih delih nekoliko večje
ve
amplitude
vrtilnega momenta, a to lahko pripišemo predpisani
konstantni kotni hitrosti turbine, ki pri metodi z modulom
6DOF in tudi v realnih razmerah ni konstantna.

3. Rezultati numeričnih simulacij
Primerjava obeh postopkov simulacij je potekala
tako, da je bila najprej izvedena simulacija z uporabo
modula 6DOF, kjer je bil predpisan končni
konč čas 10 sekund
in časovni
asovni korak 0,01 s. Za Darrieusovo turbino v
splošnem velja, da se ne more zagnati iz vseh položajev

tok

Slika 3. Primerjava hitrostnih polj simulacij; levo 6DOF desno MFR.
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Izvleček: Sestavek predstavlja novoodkrito prekmurskoslovensko posvetno besedilo, izdano v Beltincih leta
1722. Avtor ga je odkril v začetku leta 2010 v Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju. Besedilo je nenavadno
obsežno in govori o pritožbah podložnikov zemljiškega gospostva Beltinci njihovemu gospodarju, generalu
Ladislavu Ebergényiju. Ta je sklenil nanje odgovoriti s pričujočim izredno dolgim in za pritožnike
neprizanesljivim spisom, ter ga dal prevesti v njihov domač jezik.
Ključne besede: zgodovina Prekmurja; Beltinci; zemljiško gospostvo Beltinci; Beltinsko besedilo 1722.

Z velikim veseljem vam, zbrane kolegice in kolegi
prekmurske akademikinje in akademiki, predstavljam
odkritje starejšega prekmurskoslovenskega besedila, ki je
leta 1722 nastalo v Beltincih. Poglejmo historično ozadje
tega teksta.
Dne 18. novembra 1722. so predstavniki podložnikov
zemljiškega gospostva Beltinci: Ivan Slavič iz Beltinec,
Štefan Kranjčič in Blaž Ferlindič iz Bratonec, ter Mihael
Štefanéc iz Ižakovec, predali svojemu tedanjemu
beltinskemu zemljiškemu gospodu Ladislavu Ebergényiju
daljši spis. Napisal jim ga je Matija Franc Horvat, tedanji
župnik v bližnjem trgu Turnišče. Vanj so brez dlake na
jeziku našteli razne krivice in tegobe, ki da so jih baje
vsakodnevno trpeli na gospostvu. Ebergényi, ki je dotlej
poslušal in verjel izključno razlagam svojih beltinskih
uradnikov o razmerah na gospostvu in njihovem odnosu
do podložnikov, pa tudi o obratnem, o odnosu
podložnikov do njihovih obvez, se je tedaj le odločil
osebno prisluhniti slednjim. Takoj nato pa je njim, ter
prek njih vsem podložnikom gospostva, izdal dolg,
malone neverjetno obsežen odgovor v obeh tedanjih tam
živih jezikih, v njegovi lastni madžarščini in v domačem
(»slovenskem«?) dialektu, na 24 gosto popisanih velikih
straneh. Tekst je avtor prispevka našel lani v Avstrijskem
državnem arhivu na Dunaju. Tema prispevka je
predstavitev zgodovinskih okoliščin, ki so privedle do
njegovega nastanka, kot tudi kratek povzetek njegovega
vsebinskega dela.1

Najprej pa o predzgodovini nastanka besedila.
Tukajšnja beltinska veleposest2 je obsegala nemajhen
prostor med rekama Muro in Ledavo: na S jo je
omejevala tedanja županijska meja na črti od Mure (nad
Dokležovjem) do Ledave nad Ivanci, na J pa črta od
Mure pri Dolnji Bistrici – Velika/Mala Polana do Ledave,
se pravi vse vasi znotraj opisanega štirikotnika.
Upravljala jo je ožja skupina uradnikov, ki so večinoma
imeli nižjeplemiški status. Kot kaže, so prav od časa
spremembe gospodarja vsaj posamezni med njimi
intenzivno rovarili drug proti drugemu v želji pridobiti si
višji upravni položaj in s tem več zaslužka.
Kmečke
pritožbe
zoper
njihovo
početje,
najrazličnejše obveze in obremenilno tlačno delo tu niso
bili nič novega, tako kot tudi ne domala permanentno
nezadovoljstvo podložnikov z njihovimi življenjskimi
razmerami v tem delčku kraljevine Madžarske ob državni
meji, podobno kot v vseh drugih delih države in podobno
kot že stoletja nazaj. Od krščanske osvojitve utrdbe
Velika Kaniža iz osmanskih rok 1690., ko je propadel
tudi tamkajšnji sedež osmanskega ejaleta, je
dolnjeprekmursko prebivalstvo zaživelo v dokajšnjem
miru. Sosednjo dolnjelendavsko posest si je takoj po tej
osvojitvi dedno pridobila primogeniturna linija knežje
rodbine Esterházy. Beltinsko pa si je že prej v dosmrtni
zakup dobil győrski škof in poznejši esztergomski
nadškof ter madžarski primas grof Jurij Széchényi, in jo
pred smrtjo izročil svojemu bratrancu, istoimenskemu
grofu Juriju Széchényiju. General madžarske konjenice
2

O le-tej ter o Ladislavu Ebergényiju prim.: Ivan Zelko,
Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu
1381, SAZU, Razprave VII/5, Ljubljana, 1972, na več mestih,
npr. na str. 40/= 416, in karta gospostva okrog 1700 na str. 57/=
433; več o Beltincih, o tamkajšnjem gospostvu in lastnikih v:
Peter Šraj, Beltinci 1322-1993, Beltinci, 1995; isti, Beltinci z
okolico, Beltinci, 1997.

1

Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und
Staatsarchiv, Sonderbestände, XIX/61 - Familienarchiv Csáky
(HHStA, Familienarchiv Csáky), Fasz. 106, spis. št.
164/slovanska verzija, Beltinci, po 18. 11. 1722. V
registraturnem zaznamku je sicer nenaslovljen tekst latinsko
označen kot Minuta quaerulori arenchus per subditos dominii
Bellatinczensis intuitu sui praegraviorum urbarialium dominio
exhibiti – cum occulta minuta resolutionis dominalis.
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vsakega podložnika z bremeni.6 Tudi naslednje leto se je
pojavila nova, močno skrčena verzija urbarja na okrog 50
straneh, dodatno pa še nekaj prepisov le-te.7
Prve resnejše pritožbe podložnikov so gotovo začele
gospodarju prihajati na ušesa hitro po uzakonitvi nove
urbarialne stvarnosti, vendar jih lahko kot registrirane ter
ohranjene spoznavamo od zgodnjega leta 1718 naprej. O
obsegu neizmerjenih urbarialnih obvez v obliki vozne
tlake po generalovem izrecnem ukazu ustrezno priča
popis krajev, konj in vozov, ki so bili udeleženi v prevozu
naturalnih dobrin v grad Temišvar/romunsko Timisǫara,
in so se/naj bi se vrnili domov na gospostvo Beltinci. Kot
sodelujoči v uspešnih pohodih zoper Osmane v vojni
1716-1718 si je Ebergényi torej lagodno naročal oskrbo z
lastnimi živili in drugim, kar so mu podložniki morali
pripeljati stotine in stotine km daleč, kamor je pač ukaz
veleval.8 Županijska preiskava prav tega primera nudi
sploh prve podatke o njihovih pritožbah, nanje pa je bil
baron tudi prisiljen uradno odgovoriti.9 Tovrstnim
bremenom se je tistega leta pridružila škoda ob vnovičnih
poplavah.10 Dodatno pa so ljudi razburjale še informacije
o nečloveškem ravnanju s podložniki na sosednjem
rakičansko-murskosoboškem dominiju Batthyányjev, saj
so le-ti v skrajni stiski v tistih letih večkrat prebežali na
beltinsko ozemlje in tu iskali zavetje ter eksistenco.11
Obilica dokumentov iz tega časa na tem mestu ne
izpričuje za smiselno obdelave prav vsakega od njih o

baron Ladislav Ebergényi je prevzel gospostvo Beltinci v
last z začetkom leta 1713 kot darilo od svojega nekaj let
pozneje umrlega tasta, bratranca omenjenega nadškofa,
na podlagi njegove predhodno zapisane poslednje volje in
izdane posebne darovnice v dobro hčerki Julijani in
njenemu možu oziroma svojemu zetu Ladislavu. Kot že
dolga desetletja prej tudi novi gospodar in družina sploh
niso živeli v beltinskem gradu, temveč na od Beltincev
dokaj oddaljeni posesti Basztifálu v notranjosti
madžarskega Prekdonavja.
Ebergényi, »večni vojak«, je kljub dolgotrajni osebni
odsotnosti takoj po povratku z vročih zahodnoevropskih
bojišč v španski nasledstveni vojni celotno tukajšnje
gospodarjenje zastavil povsem drugače kot predhodniki.
Že ob začetku poletne kampanje pridelkov tistega 1713.
so beltinski podložniki dobili nov popis urbarialnih
tlačnih obvez vsake od vasi.3 Hkrati z novo tlako je
gospod, v smislu izčrpnih dogovorov s predstavniki
zagrebškega kapitlja, izdal še predpis drugačnega
pobiranja desetine na gospostvu kot doslej, saj so jo
kmetje kot obvezo imeli za neresno.4 Kmalu pa se je
izkazalo, da je oboje pomenilo le uvod v še obsežnejše
urbarialne spremembe.
Reforma urbarja, ki jo je novi gospodar stopnjeval v
naslednjem letu, se je namreč najkonkretneje dotaknila
prav vsakega vsakega od beltinskih podložnikov. Kar
naenkrat so se – za tedanji čas nezaslišano! – pojavljali
novi in novi izvodi urbarialnih obvez. Poglejmo:
februarja 1714. je na 33 straneh izdal izvleček urbarja
celotnega gospostva posebej le za prejšnje leto; že tri
mesece nato pa je sledil izpis kompleksnega urbarja na
podlagi beltinskega urbarja iz 1662., tokrat izpisanega
prav do sleherne poslednje potankosti. V njem je z več
podatki podrobno opisana kmetija vsakega podložnika in
on sam z družino, npr. ali je bil nativus ali priseljen, na
koncu pa še zaključna dvostranska tabela s 14 rubrikami,
zato je dokaj neobičajen oziroma unikaten – ima kar 450
polno izpisanih pagin brez izpuščenih prostorov!5 Hitro
zatem, ko je svoje ljudi osrečil z novim popolnim
urbarjem, pa je general kmetom resnično zagrenil
življenje do skrajnosti. Njihovo negodovanje in očitno
upiranje izpolnjevanja izrednih bremen ter obvez je dal
sankcionirati na državnem zboru v Požunu, ki je seveda
odločil njemu v prid. Sledila je še natančna seznanitev

6

Prav tam, spis št. 84: Kratek spisek izrednih bremen/obvez
podložnikov gospostva Beltinci, ukazanem na državnem zboru v
Požunu, Basztifalva, 4. in 8. 9. 1714, s poročili o oddanih
naturalijah v aprilu 1713 in januarju 1714; spis št. 86: Urbarialni
izvleček za gospostvo Beltinci v l. 1714 na 33 str., Beltinci, 31.
12. 1714, podpisanih osem vaških županov.
7
Prav tam, spis št. 88: (na prednji platnici) In Anno 1715
Condate Balatinczi Dominium Urbariumja Sub Litera A. (na
zadnji platnici) 1715. Urbarium Dominii Bellatincz (notranji
naslov): Anno 1715. Inclyti Dominii Belatinczensis juxta noviter
peractam Conscriptionem, est Urbarium concinctum Modo
Sequenti. s.l.s.d.; spis št. 92: Dva prepisa urbarja: 1. Beltinski
grad/In castro Ballatinczy, s.l., 6. 12. 1715, in 2. še en iz 1715.
8
Prav tam, spis št. 111: Turnišče, 7. 4. 1718. Podpisal/pečatil
Štefan Ščáp, namestnik županijskega plemiškega sodnika.
9
Prav tam, spis št. 108: Zapisnik županijskega zaslišanja desetih
podložnikov gospostva Beltinci iz večih krajev o pritožbah čez
urbarialne dolžnosti, Bistrica, 5. april 1718; spis št.110: Dve
dispoziciji barona Ladislava Ebergényi o pritožbah beltinskih
podložnikov in tržanov, s. l., 18. 4. 1718 in 2. 12. 1718.
10
Prav tam, spis št.112: Zapisnik županijskega zaslišanja
šestnajstih ljudi iz krajev Bistrica, Melinci, Ižakovci in
Dokležovje, o škodi, ki jo je tam povzročila Mura, s. l., 31.
avgust 1718.
11
Prav tam, spis št. 99: Prepis zapisnika zaslišanja o ubežnih
podložnikih grofa Sigismunda Batthyányja, ki so pribežali in se
skrili na gospostvu Beltinci, zasliševal podžupan županije
Železno/Vas Ivan Sobotin. Murska Sobota, 3. 3. 1716; spis št.
125: Enajst dokumentov iz let med 1710-1720 glede ubežnih
Batthyányjevih podložnikov, ki so pribežali z ozemlja njegovega
gospostva Rakičan in se skrili na gospostvu Beltinci: originalne
izjave, zapisniki zaslišanj, … Preiskavo je sprožil L. Ebergényi;
spis št. 130: Pet dokumentov iz leta 1720 glede ubežnih
podložnikov grofa Sigismunda Batthyányja.

3

HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasz. 106, Prav tam, spis št. 70:
Popis urbarialnih tlačnih obvez vsake od vasi v gospostvu
Beltinci, Beltinci, 6. 6. 1713.
4
Prav tam, spis št. 77: L. Ebergényi izda projekt drugačnega
pobiranja desetine na gospostvu, Beltinci, 8. 8. 1713; spis št. 79:
Pričevanje Jurija Rődly, namestnika županijskega plemiškega
sodnika, o desetini na gospostvu Beltinci, Beltinci, 11. 8. 1713.
5
Prav tam, spis št. 78: Izvleček urbarja gospostva Beltinci za
leto 1713, overjeno Beltinci, 12. 2. 1714; spis št. 83: Urbarium
dominii Bellatincz, 1714 original, madžarski vezan knjižni
zvezek, paginiran, 450 pagin, izdal (na osnovi urbarja iz 1662)
L. Ebergényi, Beltinci, 7. 5. 1714; overili vsi trije najvišji
uradniki gospostva (Peter Berke, Štefan Ščap in Franc Horvat)
ter J. Rődly kot predstavnik županijske oblasti.
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položaju ter o vsakdanjiku kmečkega življa. Kmetje se
nikakor niso nehali pritoževati, in tako je šla pritožba na
pritožbo iz leta v leto. Gospodarju je to zmeraj bolj
presedalo, zato je septembra 1720. od njih zahteval in
dobil izjave pokorščine. Leto zatem se je glede pritožb
beltinskih podložnikov, tokrat pa v zvezi s kontribucijo, v
dopisu generalu izjasnila županijska uprava v
Zalaegerszegu.12 Odtlej se je, kot kaže, situacija iz
meseca v mesec slabšala ter dosegla višek v tednih ob in
takoj po Mihaelovem naslednjega 1722., se pravi ko je
bilo treba oddajati pridelke. Pobliže si poglejmo
»kroniko« tega usodnega leta, ko je predstavljeno
besedilo nastalo.
Moteč element v vodenju ter upravljanju gospostva je
očitno bil upravnik Janez Wehr. Na svečnico spisano
poročilo o njegovem ekscesnem početju je general
Ebergényi še istega dne pospremil z nevsakdanjim
pismom le-temu.13 Podobno vlogo sta igrala druga dva
najvišja uradnika Franc Horvat in Štefan Marič: na njune
»ugotovitve« o letnih obračunih gospostva za zadnja leta
je županijska skupščina v začetku septembra reagirala
celo s protestom.14 Sicer je, tako kot vsako leto, gospodar
dobil njihova poročila o oddaji naturalnih obvez; a z
avgustovskim poročilom gotovo ni mogel biti zadovoljen,
zgodaj novembra je bilo izdelano novo.15 Nato pa so mu
predstavniki podložnikov izročili skupne zapisane
pritožbe, kar je nanj učinkovalo malone šokantno. Takoj
naslednji dan so mu morali
njegovi gospoščinski
opolnomočenci na hitrico oddati poročilo o oddaji
tistoletnih podložniških denarnih obvez. Na podlagi
zbranih podatkov svojega osebja je general sestavil/dal
sestaviti(?) dolg odgovor, ki ga je v skrajšanem povzetku
oziroma izvlečku nato dal zapisati še enkrat.16
In sedaj k vsebinski plati Ebergényijevega odgovora.
Najprej je zemljiški gospod v devetih točkah odgovoril na
njihove pritožbe: kar v dveh točkah o baje prekomerni
tlaki - bolje o večanju nenapovedane tlake, na katero pa

so kmetje večinoma pošiljali bodisi nebogljene otroke
bodisi nesposobne hlapce; o početju svobodnjakov in
nižjih plemičev v vaseh gospostva; o trditvah o boljših
življenjskih razmerah za časa bivših gospodarjev; o
samovolji vaških županov/sodnikov – vsak naj bi imel
zaposlene nasilne svobodnjake; o samovoljnem
povečanju števila gosposkih krčem z osem na 16; glede
gospodovih ukazov o pošiljanju ljudi na obvezno tlako v
njegovo zelo oddaljeno gospostvo Basztifálu; končno o
obvezni izgradnji beltinskega gradu in o pokrivanju
tamkajšnje strehe, česar gospod ni uvrščal med tlako.
Sledi pa še dolg spisek gospodovih očitkov na račun
podložniške lenobe, laži, neoddajanja urbarialnih obvez,
kolikšne stroške da ima, revež, zavoljo njih, … in še
skupek njegovih navodil, napotkov ter ostalega za
urejanje vsakdanjika v njegovih vaseh.
Gre skratka za dolg nagovor zemljiškega gospoda
svojim podložnim ljudem na njih tožbe iz 1. polovice 18.
st., po obsegu in vsebini dotlej najverjetneje neprimerljiv
v tedanjem slovenskem etničnem prostoru. Avtor
sestavka, pod vtisom obsega besedila, celo ugiba v smeri:
če bi recimo ta tekst tedaj dali v tiskarno ter ga natisnili v
tedaj povsem običajnem majhnem formatu, bi nastala
pravcata 48-stranska knjižica. A je tu nujno takoj še
dodati naslednje: Ebergényi je tekst očitno ali celo sam
narekoval ali vsaj avtoriziral in podpisal, vendar ne
slovanskega izvirnika, saj ga ni bilo, temveč madžarski
izvirnik, ki ga je seveda razumel in je prav tako ohranjen.
Takoj nato je tekst prevedel bodisi kateri od
gospoščinskih uradnikov iz vrst domačega slovanskega
življa, ali pa – kar je sicer avtorju mnogo bolj verjetno –
že omenjeni turniški župnik Matija Franc Horvat, hkratni
nedvomni pisec podložniških pritožb. O njem avtor
sestavka doslej ne ve natanko, od kod je izviral,
najverjetneje pa je bil kajkavsko govoreč Hrvat.17 Obilje
kajkavskih izraznih elementov v besedilu temu še
pritrjuje. Kar pa v vsakem primeru pomeni najmanj
naslednje: da je pred nami zapis živega vsakdanjega
jezika, ki ga slovanska okolica verjetno ni govorila prav v
tej obliki, vsekakor pa ga je skorajda v popolnosti
razumela, saj je bil izpisan izključno zanjo. Vendar je o
celoti tedanje lokalne jezikovne situacije še prerano
sklepati oziroma celo dajati dokončne rešitve; to niti ni
avtorjev namen. Jezikoslovci bi sicer v tem primeru ostali
brez hvaležnega dela, ki pa ga bodo zanesljivo lahko
opravljali, ko bo tekst izšel v monografski obliki.
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Prav tam, spis št. 146: Izjave pokorščine kmetov gospostva, s
konkretnimi imeni vaških županov po vaseh, Beltinci, 21. 9.
1720; spis št. 153: Dopis županijske uprave Ladislavu Ebergényi
glede pritožb beltinskih podložnikov v zvezi s kontribucijo,
Zalaegerszeg, 9. 4. 1721.
13
Prav tam, spis št. 166: Poročilo o ekscesnem početju
beltinskega
upravnika/provizorja
Janeza/Hansa
Vehra,
Basztifálu, 2. 2. 1722; spis št. 167: Kopija pisma L. E. svojemu
beltinskemu provizorju Janezu Vehru, Basztifálu, 2. 2. 1722.
14
Prav tam, spis št. 168 - originalna pečatena listina: Protest
županijske skupščine baronu L. Ebergényi glede ugotovitev
revizije obračunov za gospostvo Beltinci, ki sta jih izdelala
njegova gospoščinska uradnika Franc Horvat in Štefan Marič,
Zalaegerszeg, 2. 9. 1722.
15
Prav tam, spis št. 161: Poročilo vseh pomembnejših ljudi
gospostva Ebergényiju o količinah pobrane desetine in devetine
od žitaric, Beltinci, 25. 8. 1722; spis št. 162: Poročilo vseh
pomembnejših ljudi gospostva gospodu L. Ebergényi o količinah
pobrane desetine in devetine od žitaric, Beltinci, 8. 11. 1722.
16
Prav tam, spis št. 163: Poročilo najvišjih uradnikov gospostva
o oddaji denarnih obvez podložnikov po vaseh za tisto leto,
Beltinci, 19. 11. 1722; spis št. 171: Odgovor gospostva Beltinci
na pritožbe podložnikov z dne 18. 11. 1722, s.d. s.l.

17

Več o Horvatu prim.: Ivan Zelko, Zgodovina Bistric v
Prekmurju, v: Sad ljubezni do boga in domovine, ur. Gizella
Hozian, samozaložba, 1972, str. 8.
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Predstavitev vira – prepis: 1. stran
Etoga zdai tekocséga Ießero szedem szto dva ino dvaißetoga
Leta, Meßecza ovoga Andreschaka, ali ßi budi po Deacskom Novembra osßémnaißeti
dén, Z-Iménom vßéga ovoga Belotinßkoga
Gospodina Générala Ebergeny Láßla nyhove
Excelle(ncie) Dominiuma kmetóv, i Lyüdi, Zméd
nyh nißteri po Iménom pak z Bratonecs Krancsics Stevan, i Ferlindics Balás; zBelotinecz
pak Slavics Ivan i tulikaite zIsakovecz
Stefanécz Mihály, kákovo Supplicotio Imenovanomu Gosßpodini Generali jeßo notri dáli,
xxx ovo nyéga Goßposstvo ßo priali, i kakove Prosnyé vszisztoi vonoi Supplicatii jeßo gori
poßtávlene, imenüvani Goßpodin Generál
nyega Excellentia jeszo razuméli; Na kotero Suplicatio ako gli strém taki onda, kada
je notér dána po Goßpodni Plebánussi
Törjanßkom vßeh kmétóv onim Postom
zadoßta z récsjóm Goszpodin Generál
odlocsek jé dal, i Zapovédal, od kogagodir kai krivicze imájo, i kotéri ßo oni
ßlobodnyáki, koteri szo tak Bogati, i kerim
Officialúm na Goszpocsino hodio, i kakovo
Goszpocsino dopernássaio. Z bogh kotéroga
ßiromaski kmeti nit ßvojega, nit Goßpocßkoga poßla ne morejo dopernássati;
Z Iménom takve na pißmi naj noter
nagláßiu, ali pak z recsjom naj povéju.
Dá zadovolßcßino zverhu tákve tusbe,
i vonom hocse vám zmocsi; Kak ßo i oblubili, da tákové hocséte obznaniti, ali do
véßdaj je nigdo néj nagláßil

Smiselni prevod avtorja: Zdaj tekočega 1722. leta,
meseca andrejščeka ali - kot pravijo učenjaki –
novembra, 18. dan, so v imenu vseh kmetov in ljudi
gospodarja gospostva Beltinci generala Ladislava
Ebergényi nekateri med njimi: Ivan Slavič iz Beltinec,
Štefan Kranjčič in Blaž Ferlindič iz Bratonec, ter Mihael
Štefanéc iz Ižakovec, omenjenemu gospodu generalu
izročili prošnjo, ki jim jo je sestavil turniški župnik. Na
podlagi le-te in njene vsebine je gospod sklenil izdati
svoje odločitve.
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Zasedba Radgone 1918 in njena izpraznitev 1920
Ivan Rihtarič
Povzetek: V bojih za severno slovensko mejo po prvi svetovni vojni je bila Radgona (Radkersburg) zasedena
20 mesecev (december 1919 - julij 1920). Vzpostavljen je bil poseben zasedbeni režim, ki se je kazal v
slovenizaciji mesta ter v pričakovanju, da bo mirovna konferenca dodelila mesto in okolico novonastali
Kraljevini SHS.Umik iz Radgone in zasedba Apaškega polja sta pomenili vzpostavitev novih razmerij na mejni
reki Muri.
Ključne besede: Maister; severna meja; zasedba; mirovna konferenca; Radgona.

posadka ni vmešavala, vendar je budno pazila na njihovo
delovanje. Prihajalo je do občasnih sporov med obema
stranema. Sledile so še nadaljnje zaplenitve v mestu; pri
peku Schönwetru so zaplenili 4.522 kg moke, pri trgovcu
Krschischniggu kar 15 ton sladkorja in 15 sodov
petroleja, v magistratu pa 80 garnitur vojaškega perila.
4. decembra je do posadke prišla novica, da se mestu
približujejo nemško-madžarski odredi. Posadka se je
takoj pripravila na morebiten napad. Izkazalo pa se je, da
so bile vesti lažne. Res pa je bilo, da je tega dne
madžarska posadka zasedla pri Cankovi kot protiutež
prekmurske meje. Te netočne in za posadko vznemirljive
vesti so dale vodstvu pobudo, da je pripravilo podroben
obrambni načrt. Radgonska posadka je mariborski
posadki tudi materialno pomagala. S fronte so se vračale
razpadle enote, posadka jih je razoroževala ter njihovo
opremo pošiljala preko Lenarta v Maribor.
Samo mesto Radgona je imelo ob zasedbi 1817
prebivalcev; v okolici so bila slovenska naselja: Poterna,
Žetenci, Dedonci, Zenkovci, Gorca in mešana naselja
(npr. Obrajna). V deželni bolnici je bil kot primarij
zaposlen dr. Franc Kamniker, ki je bil sicer slovenskega
rodu a izrazito pronemško usmerjen in zagovornik
avstrijskih interesov na mirovnih pogajanjih v Parizu in
poznejši radgonski župan do leta 1928.
Mariborsko obmejno poveljstvo je štajersko fronto
razdelilo na tele odseke: radgonski, cmureški, špiljski,
jurski (lučanski), marenberški, dravograjski in
murskosoboški. Na teh področjih so bile ustanovljene
orožniške postaje (v Radgoni in Cmureku 2.decembra, v
Apačah 6., v Obrajni 7. in na Cankovi 30. decembra
1918). Štab radgonske posadke je odbral zanesljive ljudi
in jih poslal v Prekmurje in ostale kraje z nalogo, da
redno vzdržujejo zvezo s posadko kot njeni obveščevalci.
26. decembra je bil v Radgoni velik tabor, katerega se
je udeležil tudi general Rudolf Maister. Za zborovanje je
bila določena pokrita jahalnica konjeniške vojašnice.
Nemci so temu taboru nasprotovali in pri poveljstvu
vložili protest, vendar pa niso mogli preprečiti slovesno
pripravljenega tabora. Udeležilo se ga je tudi veliko ljudi
iz Prekmurja. Maister je pohvalil posadko. Tabor je vidno
podprl težnje severovzhodne Slovenije in dal celotnemu
gibanju moralno-politično podporo.

30. novembra 1918 je bil poklican v štab obmejnega
poveljstva nadporočnik Benedikt Zeilhofer. General
Rudolf Maister ga je seznanil s splošnim položajem in
namero, da bi zasedli železniško progo Špilje – Radgona.
V ta namen je hotel poslati posadko 40 mož na radgonski
kolodvor, da bi prevzela oblast nad mestom. Prišlo pa je
do nesoglasja z nemško stranjo v Gradcu. Vso ostalo
organizacijo in sam načrt o celotni zadevi pa je general
Maister prepustil Zeilhoferju. Stotnija (6. četa) je pred
odhodom v Radgono štela 12 častnikov in 155 mož. V
svoji oborožitvi je imela tudi dve težki strojnici.
1. decembra dopoldne se je četa vkrcala na vlak in ob
13. uri krenila na pot proti Špilju v popolni bojni opremi.
Transport sta spremljala uradnika Ivan Roglič in Lojze
Kovačič s potrebnim osebjem za prevzem prometne
službe na radgonskem kolodvoru. Sama pot do Špilja ni
bila nevarna, nadaljnjo pot do Radgone pa so si utirali z
zavestjo, da je v samem mestu še nemška posadka.
Nemška posadka v Cmureku je ob prihodu vlaka položila
orožje. Zvečer je vlak nadaljeval pot proti Radgoni.
Nekaj kilometrov pred kolodvorom se je vlak ustavil,
postavili so zaščitne oddelke ter počasi prodirali v smeri
kolodvora, kamor so prišli ob 20.uri. Pričakala jih je
delegacija mestne občine in nemški vojaški poveljnik.
Posadka je nadaljevala pohod v mesto, tja je prišla ob
20,45 uri ter tako brez bojev zasedla mesto. Nemška
posadka se je namreč še pred prihodom čete razšla.
Posadka je zaplenila velike količine orožja in streliva.
Noč med 1. in 2. decembrom je bila v mestu in okolici
nemirna.
Posadka se je vselila v konjeniško vojašnico, ki je
bila najprimernejša za nastanitev posadke. Bilo je
potrebno urediti odnose med posadko in prebivalstvom. Z
oglasi je bilo zahtevano, da morajo civilisti oddati orožje
in strelivo na mestnem poveljstvu. Samo mesto je imelo
več vojašnic: Pistorjevo, Kodoličevo, Samostansko, itd.,
komandaturo mesta in intendantsko skladišče. V vseh teh
so zaplenili velike količine vojaškega materiala. Poštni
urad je prevzel upravnik Domanjko, orožniško postajo
Radgona okolica pa Trupej. Mestna policija je bila
razpuščena in njeno vlogo je prevzela posadka. V
poslovanje okrajnega glavarja, okrajnega sodišča,
mestnega magistrata in pisarne Murske regulacije se
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Nemška propaganda je že ob koncu 1918 bila precej
močna in pripravljal se je napad na radgonsko posadko
(tajni sestanek 29. decembra v Radgoni). Posadka je za te
namere pravočasno izvedela ter vzela 12 uglednih
meščanov za talce, med njimi tudi radgonskega
podžupana. Iz Gradca je prišel 6. januarja 1919 štajerski
deželni glavar dr. Kaan, da bi posredoval za izpustitev
talcev. Napetost je naraščala iz dneva v dan in posadka je
živela v mučnem pričakovanju nadaljnjih dogodkov.
Radgonske prostovoljce je organiziral Johan Mickl,
domačin slovenskega porekla iz Zenkovec, graška pomoč
je bila v orožju in strelivu (1000 pušk) ter 4. februarja
1919 začel z akcijo. Ob 2.uri zjutraj se je skupina
odpravila proti Radgoni, ob 5,30 uri so bili že prvi boji
pri kolodvoru, radgonska posadka na tim. Urayevem
postu je vodila ogorčene boje, predstraža v mestnem
parku je bila razbita, hudi so bili boji za radgonski most.
Boji so potekali tudi v samem mestu. Pred poldnevom je
bila slovenska stran ponovni gospodar v mestu. Dokončni
poraz so napadalci doživeli 6. februarja, ko jih je
obstreljeval tudi velik top iz gornjeradgonske strani.
Po nalogu Obmejnega poveljstva se je 6. stotnija 19.
februarja 1919 vrnila v Maribor, njihova vrnitev v sestav
polka je bila skorajda neopazna. Priznanje je dal četi le
francoski član medzavezniške komisije v Radgoni že
9.februarja, ko je dejal, da je rešila čast jugoslovanskega
orožja. Radgonsko posadko je nadomestil karlovški
bataljon pod poveljstvom podpolkovnika Uzorinca.
Med obema stranema je bilo že 8.februraja 1919
sklenjeno premirje (tim. “Mariborski sporazum”), ki je
vzpostavilo poseben režim vse do julija 19201.
19.aprila 1919 je začel v Radgoni izhajati časopis,
tednik Murska straža, ki je v svoji prvi številki
napovedal svoje poslanstvo kot “ Glasilo obmejnih
Slovencev”. Časopis je za prikaz tedanjih dogodkov
odličen vir podatkov.2
Na čelu uprave v mestu je bil vladni komisar Klobčič.
Za potovanje oseb v mesto iz tim. nevtralnega ozemlja
(Lutverci, Apače,Črnci, Segovci, Žepovci, itd.), ki ga je
določil Mariborski sporazum, je bilo potrebno pridobiti
nemško izkaznico in jo ob odhodu iz Radgone potrditi pri
vladnem komisarju. Za potovanje iz mesta v nevtralno
ozemlje je bila potrebna potrjena slovenska izkaznica, kot
tudi v zasedeno ozemlje (Plitvica, Plitvički Vrh,
Lomanoše, Lokavci, Nasova, itd.).
Potovanje iz mestne okolice (Dedonci, Žetinci,
Poterna, Zenkovci, Slovenska Gorca) v mesto je bilo
enostavnejše, saj se je potrebovalo le občinsko izkaznico,
ki pa se je morala ob vrnitvi tudi potrditi. Še najbolj
zapleteno je bilo potovanje v Gradec, na Dunaj ali
Madžarsko, saj je bilo uradno določeno, da mora potnik
imeti posebno dovoljenje notranjega ministrstva iz
Beograda3

Za ilustracijo, kako je izgledalo življenje v Radgoni
in okolici si oglejmo kulturno in gospodarsko stanje.
V življenje se je uvajal slovenski jezik, ki je bil v
ofenzivi, nemški je še deloma ostajal, a
je bil v defenzivi, ustanovil se je aprila 1919 oddelek
Orla4, ustanovljeno je bilo Katoliško
izobraževalno društvo v Radgoni, tudi Narodna obrana
(1. junija 1919),5 pripravljala se je ustanovitev javne
ljudske knjižnice, prirejale so se kulturne prireditve
(koncerti), za manj zahtevno publiko pa tudi številne
veselice po gostilniških vrtovih v mestu in okolici.
Na gospodarskem področju je bila trgovina omejena,
nadzorovana, določene so bile cene blaga, predvsem
živil, cvetelo je tihotapstvo čez Muro in Kučnico.
Posebno vlogo je imela Posojilnica iz Gornje Radgone,
saj je bilo v mestu veliko trgovcev in obrtnikov. Oblast je
takoj ob zasedbi zasegla gospodarjenje s posestvi tujcev
(Trautmansdorf, Štubenbergi, grof D Avenas, Bratje
Klajnošeki, Admont,itd.) in jim postavila nadzornike oz.
upravitelje6. Posebno vlogo je imela železniška proga, ki
je povezovala Radgono z Ljutomerom in s Špiljem ter
Mariborom.
Dogodki okrog Radgone in Radgonskega kota pa so
se seveda odločilno odvijali na mirovni konferenci v
Parizu, predvsem pa na podlagi sklepov pogodbe iz St.
Germaina (10. September 1919). Obe strani, slovenska
oz. jugoslovanska in avstrijska sta si prizadevali, da
dobita uradno ta ozemlja. Teren so obiskovale razne
medzavezniške komisije, ki sta jih obe strani lobirali, z
večjim ali manjšim uspehom. Na slovenski strani je bil,
predvsem v Parizu zelo aktiven dr. Matija Slavič, ki je v
Murski straži redno poročal o poteku dogovorov za mejo,
na avstrijski strani pa se je posebej angažiral radgonski
podžupan dr. Franc Kamnikar7.
St. Germainska mirovna pogodba je določila, da
Radgona in Radgonski kot pripadeta Avstriji, Apaško
polje pa sme zasesti jugoslovanska stran. Za izpeljavo
obeh sklepov je bilo potrebno doseči še ratifikacijo v
obeh parlamentih držav (Beograjski parlament je
ratificiral sporazum v začetku decembra 1919, dunajski
šele dobrega pol leta pozneje).
V sredini julija 1920 je v Radgono prispela
medzavezniška komisija (predstavnik Anglije, Francije in
Italije) ter dala ultimativni rok (pol ure), da se mora
izprazniti Radgona. Jugoslovanska stran je to potezo
junaško in ponosno odbila, avstrijska stran je že
uprizarjala manifestacije (mahanje s frankfurtskimi
zastavicami, vzkliki šolske mladine in žensk :.”Hvala
bogu, naša rešitev je blizu!”)8

4

MS, št.2 (26.4.1919), str.2
MS, št.8 (7.6.1919), str. 2
6
MS, št.4 (10.5.1919),str. 3
7
Ivan Rihtarič,Diplomatsko delovanje jugoslovanske delegacije
v Parizu ter časopis » Murska straža« od aprila 1919 do podpisa
St.Germainske mirovne pogodbe septembra 1919,Glasilo,št.12,letnik XI (2004), str.60-66.
8
MS, št.30 (24.7.1920), str.1-2
5

1
Ivan Rihtarič, Boj za Radgono 1918/1919, Glasilo ,št.1, letnik
II (1995), str. 33 - 39
2
Murska Straža, št.1,(19.4.1919), str.1( v nadaljevanju.:MS)
3
MS, št.1, (19.4.1919),str.2.
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18. julija 1920 je jugoslovanska stran (vojska)
zavzela Apače brez posebnega problema, odpor je bil pri
duhovniku, učitelju in manjšem številu prebivalstva.
Časopis je zapisal, da je tako pod Kraljevno SHS prišlo
okoli 4000 prebivalcev, večinoma mešanega slovenskonemškega prebivalstva.9 Popisa iz 1910 in novi iz 1921
pa sta pokazala, da je bilo prebivalstvo v večini teh krajev
izrazito nemško po materinem jeziku, tudi čez 70 %.
V ponedeljek 26. julija 1920 se je jugoslovanska stran
umaknila iz Radgone. Ob 8. uri zjutraj so zaprli most čez
reko Muro, začela se je selitev opreme in inventarja
jugoslovanske uprave v Gornjo Radgono. Okoli 11. ure
se je umaknil iz mesta še oddelek strojnic, jugoslovanska
stran je zasedla mejo ob Kučnici. Ob 11,30 uri sta prišla
čez most mestni poveljnik kapetan Pavelič in
nadporočnik A. Lah, ki sta bila na slovenski strani
sprejeta s šopki rož in ko je ob 12. uri zazvonilo v
cerkvah se je znašla Radgona v nemških zastavah.

Nastala je dokaj mučna situacija v Radgoni, po mestu
je vpila in vriskala mladina. Ob 16. uri je skorajda prišlo
do incidenta na mostu, ko so radgonski učitelji privedli
šolsko mladino, ki je besedno izzivala jugoslovansko
stran. Prva avstrijska stražnika na mostu sta bila
Slovenca, eden iz Šmarja pri Jelšah in drugi Prekmurec.
V Radgoni so bučno proslavljali konec 20 mesečne
zasedbe Radgone (1.12.1918 - 26.7.1920), jugoslovanska
stran je pa pridobila nekdanje teritorije Radgone na
desnem bregu Mure, ki so spadali k mestu kot njeno
predmestje (Spodnji Gris, Trate,itd.), opekarni Črešnjevci
in Boreci ter že omenjeno Apaško področje10
Meja se je postavila na reko Muro, nastali so novi
problemi na obeh straneh meje med Avstrijo in
Kraljevino SHS, oz. poznejšo Kraljevino Jugoslavijo.

9

10

MS,št.30 (24.7.1920),str.3
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MS,št.32 (5.8.1920), str.3

Kratka ekonomsko - finančna situacija v Sloveniji1)
Florian Margan
Ekonomska Univerza, VŠE / Praga

Povzetek: Eurozona se nahaja v globoki finančni krizi, ki so jo povzročile Irska, Portugalska in Grčija. V
težjem finančnem položaju je Španija in Italija (predvsem notranji dolg). Tem se približuje Ciper in po vsej
verjetnosti tudi Slovenija.

Eurozona se nahaja v globoki finančni krizi, ki so jo
povzročile Irska, Portugalska in Grčija. V težjem
finančnem položaju je Španija in Italija (predvsem
notranji dolg). Tem se približuje Ciper in po vsej
verjetnosti tudi Slovenija.













BDP v eurozoni dosega 7,09 bilionov €, kar
predstavlja 79,2 %
javnega dolga držav
eurozone v letun 2009. V letu 2010 je to 84,1 %
javnega dolga držav evroobmočja.
Nemški javni dolg se je povečal na 83 %
letnega DBP, Britanije na 80% in podobno na
temje tudi Francija v letu 2010.
Po vsej verjetnosti bo povratek ekonomske
krize 85% na osnovi analiz Filadelfijske
centrale FED,
40% verjetnost je na osnovi predvidevanja
analitikov Bank of America in Merill Lynch, da
bo BDP v ZDA padal,
Finančni expert J. Rogers (Fond Quantum)
predvideva, da se ekonomska kriza vrne v letu
2012,
Kitajska vlada ima 20% dolg DBP in
zadolženost mestnih vlad je daljših 27% obsega
Kitajske ekonomije, itn.












Nekatera ekonomska dejstva v Sloveniji:







sposobnosti
svetu in
vlade pri
slovenskega

Možni scenariji v bodočnosti glede eroobmočja:

Nekatera dejstva:


Izredno poslabšanje konkurenčne
slovenskega gospodarstva v
neaktivnost
bivše slovenske
programih uresničevanja podpore
gospodarstva.

Konstanten padec novih naročil v gospodarstvu
iz 1,3 indeksnih točk v januarju tega leta v
primerjavi z lanskim letom na – 1,2 meseca
junija,
Naročila v gradbeništvu so padla iz -20,9
indeksnih točk v januarju na -35,9 v juniju,
Inflacija: primerjava mesec julij napram juniju
tega leta je – 1,1 ind. točk, kar pomeni
deflacijo!
Pričakujemo izredno poslabšanje
makroekonomskih rezultatov v 4. kvartalu tega
leta.

ECB se poskusi ne glede na proteste Nemčije
znižati dolg posameznih držav z priklicanjem
inflacije,
Nekatera z držav evroobmočja oglasi delni
bankrot, oziroma večji odpis dolga (kar
pripušča tudi Kanclerka Merklova). Z
evroobmočja postopoma pride do proste
menove unije,
Evroobmočje
zapustijo
nekatere
z
gospodarskim slabšim rezultatom, naprimer
Grčija ali Španija, ki preidejo na domačo
valuto,
Nemčija skupaj z nekaterimi na nje napojenimi
državami zapusti evroobmočje in zagotovi
lastni močni evro,
Članice evroobmočja organizirajo fiskalno
unijo z lastnim proračunom.,
Nemčija bo zahtevala po letu 2013 (ko konča
EFSF) uvedbo pravil glede kontroliranega
bankrota posameznih držav članic evroobmočja
(sovereign debt default mechanism). Na
bankrotu se bodo udeležili investitorji, ki so
kupili državne dolgopise - obveznice
posameznih držav, itd.

1. Avtor: Dr. Florian MARGAN, obč. pred. na Ekonomski
Univerzi, VŠE v Pragi in (koavtor nove knjige o
Energ. problem. povezana z svet.krizami z vidika makro in
mikroeko. pogledov.) na Ekonomski Univerzi, Poslovni fakulteti
v Bratislavi.
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Dolžniška kriza v evrozoni se je transformirala v
sistemsko krizo. T.i. dolžniški virus se je razmnožil in je
že okužil finančne trge in grozi, da nastane začarani krog
med državnimi obligacijami, financiranjem bank in
negativnim rastem BDP, kajti epicentrum bodoče
finančne krize niso ZDA, ampak EU predvsem evrozona!
Po nekaterih napovedih pride ponovna recesija globalne
ekonomije do dveh let 2). Nosilec nobelove cene za
ekonomijo Paul Krugmann opozarja in hkrati varuje, da
škrtanje državnega proračuna lahko povzroči polom3).
Prav tako IIF (Inštitut mednarodnih financ) varuje, da v
primeru sprejetja ostrih protikriznih regulacij na
ekonomskem in finančnem sektorju z strani posameznih
vlad v svetu, lahko povzroči padec ekonomske rasti 4).
Sem prepričan, da bi bankrot ali odhod Grčije iz
evrozone (Nemčija nima nič proti kontroliranemu
bankrotu Grčije) povzročil dramatične ekonomske,
socijalne in politične probleme in ne samo Grčiji, temveč
tudi ostalim članicam evrozone, ostalim članicam EU, kot
tudi globalnim partnerjem po svetu v primeru, da ne bi
zvišili vklad do EFSF.
Namesto, da bi EU finančno krizo razantno rešila, jo
stalno oddaljuje po vzoru t.i. »letala«. Dolgove
gospodinjstev prenaša na banke, te jih zopet prenašajo na
vlado a vlade jih prenašajo na evrozono. Tako je
evrozona ugotovila, da je na koncu verige z Črnim
Petrem v rokah, kar pomeni z ogromnimi dolgovi. Na
osnovi tega trg že računa na manjši riziko »kolapsa«
celega evropskega finančnega sistema saj njegovo
obnašanje temu odpoveda.
Dolgovi, kateri se niso poplačali v letu 2008, se tudi
danes ne morejo poplačati (poplačujemo le obresti na
obresti, medtem ko glavnica niso v stanju odplačevat) in
se prenašajo iz bank na države. Posledica tega je da so
države (tudi Slovenija) v dobrih časih zapravljale na vse
strani, namesto tega, da bi si ustvarili rezerve na hujše
čase. Največ trpijo države, ki so omogočile velike
socijalne bonitete – varnosti, velikorisne penzije, brez
penzijske reforme, ter velike zdravstvene bonitete. Po
mojem mnenju se leto 2008 ponavlja, kajti danes smo
priče mixa »toxičnih« regulacij in moralnega hazarda.
Zakaj, kajti v letu 2008 je bila kriza bank in njihovih
hipotekarnih kreditov, danes so to države evrozone in
njene državne obligacije 5). Prej ali kasneje bo morala
Evropa končati z metanjem evrov do črne luknje (z
uvedbo restrukturalizacije dolgov, dolgoročnih planov na
redukcijo zadolževanja, sprejemanjem najrazličnejših
reform, spremembo Lisabonske pogodbe, prenos
nekaterih pravomočij držav EU na nivo EU, delni odpis
dolgov, itd.).
Naprimer, MMF (Mednarodni denarni sklad) je že
leta 2007 za Slovenijo objavil študijo z naslovom
»Budget Rigidity and Expenditure Efficiency in
Slovenia«, ki ugotavlja, da je za Slovenijo značilna zelo
neučinkovita poraba državnih izdatkov. Veliki izdatki za
plače, blago in storitve v Sloveniji opozarjajo, da je velik
slovenski javni sektor izredno neučinkovit.

2) Po napovedi vplivnega finančnika Jimi Rogersa, ki je
soustanovitelj skupaj z Georgom Sorosem, Fonda Quantum.
Zadnja recesija je bila v letu 2008/9, daljša bi po njihovih
napovedih bila v letu 2012 (to sem tudi sam predvideval pri
prezentaciji moje študije študentom doktorskega študija v
Bratislavi na Ekonomski Univerzi v letu 2010). Kljub temu, da
so vlade in centralne banke sprejele vrsto protikriznih elementov
v cilju zmanjšati slabšanje stanja ekonomik bi za dve leti ti
elementi nezadostovali.
3) Po njegovih besedah se po grških problemih in ogromnimi
dolgovi odločilo dosti držav šparat. V tem vidi Krugmann
največji problem. Če se skupina G20 odloči za ostre protikrizne
ekonomske ukrepe, lahko pride do »tretje depresije«
- prva depresije je bila v letu 1873, a druga »velika depresija »
je bila v 30tih letih.
4) IIF – Inštitut mednarodnih financ združuje čez 400 svetovnih
bank.
5) Pomen imajo Baselske regulacije, ki kategorizirajo državni
dolg kot brezrizikovi in pri izračunu kapitalske primernosti
državne obligacije v lastni meni (eur) niso v bančnih portfolijah
obremenjene z nobenim rizikem. Danes je v igri Basel III, katera
zahteva večjo likvidnost banke predvsem glede na državne
obligacije.

Kratki pregled finančno – ekonomske situacije v
Sloveniji
Rešiti dokaj veliki javni dolg je papirnato izredno
lahko. Predstavljamo si Slovenijo katera dolguje cca: 40
% BDP. Če izhajam iz povprečnih stroškov dolga iz
kreditov z 4 % obrestno mero, pomeni, da slovenski dolg
naraste za 1,6 % BDP/leto. Ne smemo pozabiti, da se
ekonomika iz leta v leto spreminja. Hitra ekonomska rast
optično znižuje dolg in s tem zvišuje prihodke državi 6).
In ravno ekonomska rast je pomembna pri znižanju
javnega dolga, kar ni primer Slovenije. Samo podpora
ekonomiki in sprejem reform niso zadosti v primeru, da
Slovenija ne dobi poceni kredite.
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V obdobju od konca leta 2008 do 30. aprila
2011 se je zunanji dolg naše države
eksplozivno povečal, s 3,7 na celih 10,6 mld.€
(skupaj za 6,9 mld.€)7). Podatki BS (Banka
Slovenije) torej povedo, da je bivša vlada v
nekaj več kot dveletnem obdobju povečala
zunanji dolg države do tujih upnikov za
približno 5 x (petkrat) več kot v celotnem
štiriletnem obdobju minule vlade. Zunanji dolg
države je predvsem obveznost slovenske države
do tujih vlagateljev, ki kupujejo naše državne
obveznice in krediti. Javni dolg se je od konca
leta 2008 do prvega četrtletja 2011 se je
povečal z 8,2 na kar 16,4 mld.€ ali skupaj kar
za 8,2 mld.€. Izraženo relativno glede na
velikost ustvarjenega BDP, se je v obdobju
bivše vlade javni dolg države prav tako
podvojil, z 21,9 na 45,2 % BDP.



Naša država je v letu 2010 namenila za plače
zaposlenih v javnem sektorju (javna uprava,
šolstvo, zdravstvo ...) 12,4 % BDP, naprimer,

povečan za 73 % v letih 2014-2020 9)«. Povečane bodo
naložbe v raziskave in inovacije. Nova strategija EU
Obzorje 2020 bi naj povečala globalno konkurenčnost
Evrope in pripomogla k ustvarjanju daljših delovnih mest
in tako razvijala ideje in inovacije, kot primer telefonske
družbe 10). Daljša bodoča finančna obremenitev za
Slovenijo.
Ljudem je potrebno dati delo in čim manj plačevati
nezaposlene in tukaj bo nova vlada potrebovala resnično
dober ustvarjalen kader, brez katerega ni napredka, idej in
ne inovacij. Zapotrebi bo potrebno vključevati tudi
starejše osebe kot so iženirji, managerji, ki bi lahko bili
svetovalci oziroma lahko dajo dober prispevek v delovnih
teamih, kot primer na Nizozemskem ali v ZDA.

nemška pa samo 7,3 % BDP. Hkrati je
slovenska država za izdatke za blago in storitve
(materialni stroški, stroški storitev, energije,
tekočega vzdrževanja, plačila najemnin in
zakupnin, pisarniškega materiala ...) namenila
6,5 % BDP, naprimer, Nemčija pa le 4,7 %
BDP.
Primerjava državnih izdatkov v Sloveniji in v
primerjavi z nekaterimi ostalimi državami EU 8) pokaže,
da je vlada s pokojninsko reformo nameravala dodatno
krčiti izdatke za socialna nadomestila, ki so že zdaj
močno pod ravnijo primerljivih izdatkov, naprimer
Nemčije, medtem ko doslej ni krčila izdatkov za plače v
javnem sektorju in državne izdatke za blago in storitve, ki
močno presegajo primerljive izdatke Nemčije in so daleč
največja finančna težava Slovenije (S.Kovač). Drugi
pomemben razlog za zelo veliko maso plač v našem
javnem sektorju glede na Nemčijo je precej večje število
zaposlenih v slovenskem javnem sektorju (javna uprava,
izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo). Po podatkih
ILO (International Labour Organisation) znaša v
Sloveniji delež zaposlenih v javnem sektorju kar 18 %
vseh zaposlenih, naprimer v Nemčiji pa ta delež dosega
cca. 10 %.




Daljši problem vidim v tem, da v Sloveniji vlada
nemogoč odnos do tujih neposrednih vlaganj, kar
spet nese odgovornost bivša vlada in nekateri
nestrokovnjaki, oziroma kvazi strokovnjaki, ki so
zaposleni zaradi zaposlitve v državnih organih in ne
razumejo ali nočejo razumeti pozitivnosti vlaganja
tujega kapitala v Slovenijo.

6. http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-52483660-nebezpecnazbabelost-politiku, 28.avgust, 2011, Luděk Niedermayer,
Deloitte ČR
7. Public enemy: Padec pokojninske reforme je vozovnica za
nemški vlak, Stanislav Kovač,
http://www.finance.si/314915/Public-enemy-Padec-pokojninskereforme-je-vozovnica-za-nem%C5%A1ki-vlak 21.9.2011
8.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_ OFFPUB/KS-SF11-045/EN/KS-SF-11-045-EN.PDF
Main components of
general government expenditure (ESA transactions), 2010, in
percentage of total expenditure

Z ozirom na velik javnofinančni primanjklaj
(javni dolg)11-12) (-5,6%) državnega proračuna
in nesmotrno, ter neodgovorno gospodarjenje in
obnašanje prejšnje vlade glede državnega
proračuna sem prepričan, da bo v prihodnje
nova vlada morala razmišljati o t.i. finančni
ustavi. Ta bi z ozirom na nestabilnost finančnih
– ekonomskih kriz, katere se bodo pojavljale v
dvojnem »w« ciklu v teh in naslednjih letih, ter
z ogledom na problematiko zadolževanja in
delno finančno nestabilnost evrozone, obvezala
vlado k proračunski odgovornosti ne samo
do prebivalstva Slovenije ampak tudi do
inštitucij EU. Za dogled in kontrolo
proračunske odgovornosti bi bili zadolženi
poslanci, kateri bi v v večkratnem primeru
neodgovornega obnašanja vlade o proračunski
strategiji, zahtevali izglasovanje nezaupnice
vladi.

9. Proračun za 2007-2013 je bil v višini 72,5 mld.€ namenjenih
za izobraževanje in usposabljanje v evropskih
regijah. Povečalo se bo število prejemnikov štipendij, dalje
bo pripravljen program jamstev za posojila
študentom, ki celotni magisterski študij opravijo v tujini. Za
poklicno izobraževanje bo še naprej namenjena
podpora iz Evropskega socijalnega sklada.
10. Telefonska družba O2 spodbuja mlade od 13-26 let, da se
vključijo za spremembo sveta v obliki idej,
inovacij in zmagovalni projekt dobi finančno podporo.
Program se imenuje »Think Big?«
11. http://www.finance.si/314915/Public-enemy-Padecpokojninske-reforme-je-vozovnica-za-nem%C5%A1ki-vlak,
21.9.2011, Stanislav Kovač,
Po določbah pakta o stabilnosti in rasti se dolg sektorja
države (v nadaljevanju javni dolg države) izkazuje po
metodologiji nacionalnih računov (ESA95). Po tej
metodologiji javni dolg države obsega dolg državnega
proračuna, občinskih proračunov, zdravstvene in
pokojninske blagajne ter javnih skladov in zavodov.
Javni dolg države neposredno bremeni državo in ta ga tudi
odplačuje. Po SURS podatkih (Dolg sektorja
država, Slovenija, 1994-2010) je po letu 1994 približno 95
% celotnega javnega dolga slovenske države
pomenil dolg državnega proračuna, za katerega je
neposredno odgovorna vsakokratna vlada na

Za Slovenijo je znano, da je dolg podjetij na
zgornji meji in je sled tega razmerje med dolgom in
lastniškim kapitalem katastrofalen. Če želijo podjetja
iti v nove projekte, posodobitve, rekonstrukcije oziroma
nove naložbe je potreben kapital. Kot prvo lastniški in
potem šele kreditni. Kapital lahko zagotovijo (ker
lastniškega enostavno ni oziroma ga je premalo) le novi
strateški partnerji. Vendar mu je potrebno dati zagotovila,
da se mu kapital vrne, drugače kapital ni pripravljen
vlagati finančna sredstva v nove projekte. Vemo pa, da je
slovensko gospodarstvo podkapitalizirano.
Kot pravi ga. A. Vassilion-ova evropska komisarka za
izobraževanje: »Resnično in odločno želimo doseči cilje
strategije Evropa 2020 in sled tega bo Proračun EU
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Eurostat-a zaostajamo za Nemčijo za cca: 37
indeksnih točk 14).

oblasti, 21.9.2011
12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KSSF-11-045/EN/KS-SF-11-045-EN.PDF
In the European Union (EU-27), the compilation of
government revenue and expenditure data is well
established by reference to the European System of
Accounts (ESA95). This publication focuses on the
developments in annual data in the context of the economic
and financial crisis, examining the finances of
EU governments over



Zaključek
Iz prikazanih podatkov je jasno razvidno, da bivša
vlada ni sprejela zadostnih ukrepov za zmanjševanje
zunanjega in s tem javnega dolga Slovenije, ter ni
sprejela
učinkovite
ukrepe
za
izboljšanje
konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva,
nasprotno
ti
pokazatelji
jasno
prikazujejo
nesposobnost
bivše
vlade
rešiti
navedeno
problematiko, kar ima za posledico stagniranja
gospodarstva,
prevelika
zadolženost,
velika
nezaposlenost, ter navsezadnje je temu sledil sam
padec vlade.
Nova vlada bo nujno morala sprejeti dolgoročni
koncept konkurenčne sposobnosti gospodarstva, izvesti
nujno potrebne reforme (bančne, pokojninske,
zdravstvene,..), ter zmanjšati nezaposlenost. Za to
obstajajo rešitve! O tem kdaj drugič.

Prav tako smo sprejeli dokapitalizacijo EFSF
iz sedanjih 440.0 mld.€ na 779,8 mld.€.
Slovenija je na osnovi Uredbe ECOFIN
407/2010/ES dolžna plačati-garantirati do
Fonda iz sedanjih 0,4711 % na 0,4699 %, kar
pomeni dodatno neposredno obremenitev
javnih financ zaradi navedenega poroštva (v
primeru zadolžitvene sanacije Evrozone se
predvideva povečanje garancij na 1.0 bil.€, kar
pomeni dodatno obrementitev za Slovenijo iz
sedanjih 1.832,0 mil.€ na 5.734.0 mio.€!!!
Skupaj 7.566,0 mil.€)*).

* Iz Dodatka k sporazumu EFSF je razumeti, da gre o
spreminjanje načina določitve višine poroštvene obveznosti in
sicer tako, da je višina določena z glavnico instrumentov
financiranja oziroma finančnih poslov, ki jih izdaja in sklepa
EFSF s poroštvom članice države, v tem primeru Slovenije. To
pomeni, da Slovenija, da poroštvo tako za plačilo glavnice in
obresti, kot za stroške financiranja – finančnih poslov EFSF!! To
je neposredno odvisno od konkurenčne sposobnosti slovenskega
gospodarstva in zdrave ekonomije, kajti ni garancije vračila
poroštva namenjeno neki drugi zadolženi državi članice
evroobmočja, naprimer Grčije, ki se bliža nesolventnosti!
13. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness ...
(The Global Competitiveness Reports)
14. Eurostat, 91/2011, 21 Junij 2011, GDP per capita in the
Member States,

Zakon spremembah Zakona o poroštvu RS za
zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju lahko
pride do špekulacij, kajti če bodo investitorji imeli
občutek, da pride z strani posameznih vlad oziroma
agenture do situacije »hair cut« se zgodi, da pride do
rizičnih premij v izdanih državnih obveznicah in s tem se
povečajo premije in višina obresti. V kolikor vlada
posamezne države v primeru krize ne more polniti svoje
obveznosti pride do devalvacije državnih obligacij
oziroma obveznic, kar bo imelo negativne posledice za
slovensko ekonomijo, katera se danes nahaja v težki
situaciji.


Problem
Slovenije
je
konkurenčna
sposobnost, ki beleži velik padec v
primerjavi z prejšnjimi obdobji, kar se je za
zamislit. Iz posameznih podatkov izhaja, da je
učinkovitost delovnega trga v Sloveniji
izredno slaba saj smo na 80 mestu
konkurenčne sposobnosti v letih 2010/11
(naprimer, Češka republika je na 33 mestu) in
učinkovitost našega finančnega trga je na 77
mestu 13), kar je poslabšanje napram
prejšnjemu obdobju za 75 indeksnih točk!.
Predvsem, je tu naša rak rana, ki jo moramo
ozdraviti.



Da ne govorimo o produktivnosti dela v
gospodarstvu (GNP na 1 uro, E15=100), kjer
zaostajamo za Nemčijo za necelih 49 indeksnih
točk. Kar se tiče primerjava delovnih stroškov
na 1h v gospodarstvu po podatkih Eurostat-u
zaostajamo za Češko republiko za cca: 47
indeksnih točk, da ne primerjam podatke za
Nemčijo. V primerjavi z GDP per capita in PPS
(Purchasing Power Parity) po podatkih
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Povzetek: V prispevku predstavljamo področje preprečevanja in zatiranja kriminalitete v Republiki Sloveniji
tako, da predstavljamo postopek, podlage in vsebino pripravljenega predloga Resolucije o nacionalnem
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012-2016.
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Abstract: The paper deals with the area of crime prevention and repression in the Republic of Slovenia and
presents the procedure of drafting, the basis for and the contents of the proposed Resolution on the 2012-2016
National Crime Prevention and Suppression Programme.
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1. Uvod

varnosti Republike Slovenije. Opravljena je bila ocena
stanja in trendov na področju kriminalitete, pregledani in
upoštevani so bili mednarodni dokumenti, pozitivna
zakonodaja in področni že obstoječi programi ter načrti,
ki obravnavajo pojave s področja ali pojave povezane s
področjem kriminalitete in posredno oziroma neposredno
vplivajo na vsebino, naloge in nosilce nalog s področja
preprečevanja in zatiranja kriminalitete.

Preprečevanje kriminalitete temelji na načelu, da je
preventiva v družbi pomembnejša od represije. Pod
pojmom preprečevanje kriminalitete razumemo skupek
vseh zasebnih pobud in dejavnosti države z namenom
zmanjšati škodo, ki bi jo povzročila dejanja, določena kot
kazniva. Preprečevanje kriminalitete je predmet
zanimanja strokovnjakov, aktivistov in vseh drugih
zainteresiranih posameznikov in skupin. Pri odločanju za
preprečevalno dejavnost in pri njenem načrtovanju je
zmeraj dobro preučiti izkušnje različnih preprečevalnih
programov iz domače in tuje prakse. Pri preprečevanju,
načrtovanju in pripravi preprečevalnih ukrepov je treba
upoštevati družbene, kulturne, ekonomske, pravne in
politične dejavnike v določeni družbi, saj ukrepi niso
neposredno prenosljivi iz ene kulture v drugo. Mehanično
prenašanje modelov lahko povzroči številne nezaželene
in nehotene učinke.
Pomembno vlogo na področju preprečevanja in
zatiranja kriminalitete v Sloveniji ima Resolucija o
nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja
kriminalitete za obdobje 2007 – 2011, katere izvajanje se
zaključuje s koncem leta 2011. Zato je Ministrstvo za
notranje zadeve kot temeljni nosilec zagotavljanja
notranje varnosti izvedlo aktivnosti za pripravo nove
resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in
zatiranja kriminalitete za obdobje 2012-2016. Podlage za
sestavo nove resolucije je delovna skupina pod vodstvom
dr. Darka Anželja, ki je pripravljala predlog resolucije,
črpala iz določil Resolucije o strategiji nacionalne

2. Preprečevanje kriminalitete
Preprečevanje kriminalitete delimo na več vrst,
odvisno od oblike kriminalitete oziroma področja
varnostne problematike: na pravno in nepravno, na
namenjeno žrtvam in namenjeno storilcem, na posredno
in neposredno, na poboljševalno in kaznovalno, na
situacijsko, razvojno in skupnostno. Najbolj osnovna pa
je delitev na primarno, sekundarno in terciarno
prevencijo. Vsak model prevencije je podprt z različnimi
teorijami, pogledi in stališči, pogosto hkrati uporabnimi
za marsikatero od njih, kot je modele prevencije mogoče
implementirati pri odzivanju na različne oblike
kriminalitete. Tri primarne modele prevencije je mogoče
razdeliti glede na tri kategorije ukrepov, in sicer na
ukrepe, ki se nanašajo na storilce, oškodovance in kraj
oziroma okoliščine, v katerih se poraja kriminaliteta.
(Meško, 2002)
Kriminalna prevencija mora biti sestavni del socialne
politike, kar obsega zagotavljanje kakovosti življenja,
zagotavljanje socialne in zdravstvene varnosti,
zagotavljanje izobraževalnega sistema, zaščito in pomoč
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rizičnim skupinam ter
programe
vključevanja
marginalnih družbenih skupin v družbo. Pristojni organi
si morajo prizadevati za večjo povezanost med različnimi
politikami, kot so izobraževalna politika, politika trga
dela in socialna politika, s posebnim poudarkom na
rizičnih družbenih skupinah prebivalstva. Poiskati je
treba odgovore na vprašanja, ki so ključnega pomena za
oblikovanje kriminalitetne politike, med drugim, kdo je
odgovoren za preprečevanje kriminalitete, na kakšni
stopnji je država glede razvoja preventivne dejavnosti,
kateri so glavni kriminalitetni problemi in katere so
glavne značilnosti kriminalitete v urbanih okoljih in
katere v ruralnih.
Preventiva na področju socialnega varstva pomembno
vpliva na odpravljanje ključnih vzrokov za nastanek
kriminalitete. Situacijska prevencija je za državljane
najenostavnejša in tudi relativno učinkovita oblika
preprečevanja premoženjske in nasilniške kriminalitete.
Situacijske prevencije ni mogoče pojmovati zgolj kot
video nadzorovanje javnih površin, temveč v situacijsko
prevencijo spadajo ukrepi za povečanje truda za storitev
kaznivega dejanja, ukrepi za povečanje tveganja za
prijetje, ukrepi za zmanjševanje dobička in ukrepi, ki
preprečujejo opravičila, da nekdo ni vedel, da je neko
dejanje prepovedano. Kombinacija socialne in situacijske
prevencije predstavlja učinkovito možnost odzivanja na
vzroke za nastanek/pojav kriminalitete. Gre za odzivanje
na konkretne, specifične oblike kriminalitete, ki jih je
mogoče preprečiti, omiliti oziroma storilce odvrniti od
storitve kaznivega dejanja. Kriminalitetna politika mora
temeljiti na znanju, informacijah in raziskavah ter biti
pojmovana kot del socialne politike.

raziskavah javnega mnenja v Sloveniji eden izmed
primarnih in najbolj prepoznavnih dejavnikov ogrožanja
varnosti, torej ena izmed komponent, ki pri ljudeh
vzbujajo doživljanje grožnje njihovi individualni varnosti
in skrbi za njihove bližnje, v povezavi z drugimi
dejavniki (predvsem drogami in kriminalom) pa na
dejanski ravni dolgoročno najbolj destruktivno vpliva na
podstat in temelje demokratične družbe, saj na eni strani
med ljudi vnaša vtis in prepričanje, da državne in druge
institucije ne delujejo, na drugi strani pa vzbuja njihovo
subjektivno doživljanje nemoči, da bi lahko kar koli
spremenili. Doživljanje in občutek varnosti sta med
najpomembnejšimi komponentami posameznikovega
dojemanja realne stvarnosti, njegovega fizičnega in
psihičnega razvoja in napredka ter počutja v sredini, v
kateri živi, dela in ustvarja.
Posebej pa varnost in svobodo ljudi v družbi ogroža
vsakovrstna kriminaliteta kot vsakodnevna stalnica in
spremljevalka družbenih interakcij na vseh področjih
človekovega udejstvovanja. Kriminaliteta kot družbeni
fenomen in neposredno delovanje ali nedelovanje
posameznikov ali naključnih oziroma organiziranih
skupin je pojav, ki je prisoten v vseh družbenih
skupnostih, na vseh ravneh, in še posebej posega v
doživljanje in dejanski občutek varnosti in svobode ljudi
in celotne družbe ter s tem v same temelje demokratične
družbe. Zaradi demokratičnih mednarodnih in ustavnih
zavez je Slovenija kot demokratična, pravna in socialna
država dolžna varovati življenja ljudi, njihovo zdravje,
premoženje, njihove temeljne pravice in svoboščine ter s
tem zagotavljati svobodo in varnost vsem in vsakomur na
njenem ozemlju tudi v primerih, ko so navedene dobrine
ogrožene z dejanji, ki jih civilizirani in demokratični
standardi opredeljujejo kot kriminaliteto, in so
posamezna dejanja kot taka družbeno, moralno in etično
nesprejemljiva ter z zakonom opredeljena kot kazniva.
Statistični podatki slovenske policije o gibanju in
stanju kriminalitete v Sloveniji v obdobju od leta 2005 do
leta 2010 (Poročilo o delu policije, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010) kažejo, da je bilo v tem času storjeno
521.801 kaznivo dejanje, v povprečju torej 87.000
kaznivih dejanj na leto. Preiskanost se v povprečju v
navedenih letih giblje okoli 45 odstotkov, kar pomeni, da
je slovenska policija s stopnjo utemeljenega suma
ugotovila, kdo je storilec posameznih kaznivih dejanj, ter
povprečno po posameznih letih na pristojna tožilstva
podala 38.901 kazensko ovadbo zoper znane storilce
oziroma skupno 233.409 kazenskih ovadb. Na podlagi
vseh prejetih ovadb so tožilstva po vseh izvedenih
postopkih na sodišča v obdobju od leta 2005 do leta 2010
vložila skupaj 85.681 obtožnih aktov zoper fizične in
pravne osebe (vir: Vrhovno državno tožilstvo RS),
slovenska sodišča pa so v navedenih letih pravnomočno
obsodila 43.671 fizičnih (od tega 2375 mladoletnih) in 11
pravnih oseb (vir: SURS, Demografsko socialno
področje, Kriminaliteta, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010).

3. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja
in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012-2016
Referenčen okvir pri izdelavi Resolucije so bili poleg
domačih tudi mednarodni dokumenti, prioritete in
priporočila za kriminalno prevencijo (OZN, Evropska
Unija, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi,
Svet Evrope), upoštevan pa je bil tudi pomen spoštovanja
ustavnih načel o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, zlasti skrb, da predvideni ukrepi za
posameznike ali skupine ljudi ne bodo diskriminatorni in
izključujoči. Na podlagi teh izhodišč, ciljev in usmeritev
je delovna skupina v kateri je sodelovalo 21
predstavnikov ministrstev in predstavnika Fakultete za
varnostne vede ter Inštituta za kriminologijo pri Pravni
fakulteti, pripravili besedilo predloga resolucije.
3.1. Ocena stanja in vsebina resolucije
Zaradi globalne gospodarske krize, ki je ob izbruhu v
letu 2008 tudi glavni generator socialne krize, se je
Slovenija znašla v položaju, ko je po kazalniku
registrirane brezposelnosti v januarju 2011 od skupnega
števila aktivnega prebivalstva 12,3 odstotka oziroma
115.132 ljudi brezposelnih. Brezposelnost pa je po
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2009 na 13.064 kaznivih dejanj v letu 2010. Kot
posledica storjenih gospodarskih kaznivih dejanj je v letu
2010 nastala premoženjska škoda, ki znaša 505,4
milijona evrov, kar je za 162 odstotkov več kot v letu
2009 (193,2 milijona evrov).
Po
periodičnih
raziskavah,
objavljenih
v
Eurobarometru
(Eurobarometer
74,
2010),
je
zagotavljanje varnosti pred različnimi oblikami
kriminalitete za državljane in prebivalce Republike
Slovenije in drugih držav Evropske unije eno
najpomembnejših področij delovanja države in politike.
Od pristojnih institucij zahteva kontinuirano in vzajemno
ukrepanje za zatiranje vseh vrst kriminalitete, še posebej
pa organizirane kriminalitete in terorizma, ter ukrepanje
za zagotavljanje miru in demokracije.
Dejanske varnosti in subjektivnega doživljanja
občutka varnosti, ki sta temeljni sestavini posameznikove
in družbene svobode, pa ni mogoče ogroziti zgolj z
neposrednimi trenutnimi dejanji človekovega ravnanja
oziroma opustitvami njegovih (pre)potrebnih dejavnosti;
zaskrbljujočo komponento v globalni varnosti povzroča
tudi človekovo dolgotrajno malomarno in načrtno
brezbrižno poseganje v okolje in naravne vire, brez
premišljenih alternativ in tehtnih razmislekov o
dolgoročnih posledicah in vplivih tako na človekov
obstoj kakor tudi na naravni obstoj zdravih in
neonesnaženih ekosistemov, kar ruši tisočletja dolgo
vzpostavljeno naravno ravnovesje ter povzroča
nepredvidljive okoljske nesreče in dogodke.
V resoluciji je poudarek na načrtnem in usklajenem
izvajanju dejavnosti vseh tistih državnih institucij, civilne
družbe in državljanov, ki lahko kakorkoli prispevajo k
obvladovanju in zmanjševanju kriminalitete. Pomembno
je, da država nameni ustrezno pozornost preprečevanju
kriminalitete in da so vsakemu posamezniku zagotovljene
človekove pravice in temeljne svoboščine ter enake
izhodiščne možnosti za delovanje, ustvarjanje in osebni
razvoj.

Navkljub statistično izkazanim podatkom o
subjektivnem doživljanju varnosti prebivalcev dveh
največjih mestnih središč v Sloveniji pa je precej
zaskrbljujoče dejstvo, ki izvira iz statističnih podatkov
slovenske policije, da se v deležu vseh izvršenih kaznivih
dejanj, ki jih letno obravnava, povečuje delež tistih
kaznivih dejanj, ki pri faktorju kriminaliteta najbolj
vplivajo na posameznikovo individualno doživljanje in
zaznavo varnosti, in sicer tako glede osebne integritete
kakor tudi glede njegovega premoženja. Gre za kazniva
dejanja z elementi nasilja ter hujše oblike premoženjskih
kaznivih dejanj, med katerimi najbolj izstopajo predvsem
tatvine, vlomi in ropi. V zadnjem času je zaznati, da so
storilci premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin,
vlomov in ropov, vse bolj predrzni, agresivni in
medsebojno povezani, in sicer tako s posamezniki kot
tudi z mednarodnimi združbami specialnih povratnikov
premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem z združbami iz
držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije.
Še pred časom je veljalo, da je Slovenija zgolj
tranzitna država, na katere območju delujejo
organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarjajo z
organizacijo, logistično podporo in izvajanjem kriminalne
dejavnosti pri oskrbi evropskega tržišča s prepovedanimi
drogami. V zadnjih letih pa jo je zaradi sorazmerno
velikega povpraševanja po teh prepovedanih in za
stabilno in varno okolje izredno nevarnih substancah
mogoče označiti tudi kot uporabnico, saj se število
kaznivih dejanj zlorab prepovedanih drog iz leta v leto
povečuje, v povprečju za približno 20–30 odstotkov na
leto, zaradi česar se dodatno generira tudi tako
imenovana sekundarna kriminaliteta; to povzročajo
odvisniki (vlomi, tatvine, ropi, goljufije ipd.) zaradi
zagotavljanja virov, potrebnih za nakup prepovedanih
substanc.
Zaskrbljujoča je tudi zaznava porasta števila kaznivih
dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke,
predvsem kaznivih dejanj nasilja v družini, vključno z
zanemarjanjem otrok in surovim ravnanjem z njimi,
kaznivih dejanj, katerih storilci so mladoletne osebe,
predvsem spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let,
kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in
izsiljevanj med vrstniki; pri mladoletnih storilcih pa je
spodbudna zaznava upada števila kaznivih dejanj,
storjenih zoper življenje in telo, ropov, goljufij in velikih
tatvin.
Gospodarska kriminaliteta je posebno poglavje
kriminalnih dejavnosti storilcev, ki posega v same
temelje demokratične družbe, ruši in destabilizira njene
osnovne gospodarske, finančne in socialne komponente
ter na raven posameznikove percepcije vnaša prepričanje
o nedelovanju družbenih in državnih nadzornih institucij,
kar slabi njegovo splošno doživljanje varnosti ter
dejansko ogroža varnost in neodvisnost celotne družbe.
Po informacijah slovenske Policije se je obseg
obravnavane in s kazensko ovadbo zaključene
gospodarske kriminalitete v letu 2010 povečal za 41,10
odstotka, z 9259 obravnavanih kaznivih dejanj v letu

4. Zaključki
Demokratična družba je utemeljena na konceptu
posameznikove svobode, iz katere mora izhajati tudi
institucionalna dolžnost zagotavljanja njegove varnosti,
zato mora demokratična država kot garant varovanja in
izvajanja tega koncepta dilemo, ali varnost ali svoboda, v
največji mogoči meri prepoznati kot nesprejemljivo
komponento zagotavljanja temeljnih človekovih pravic in
svoboščin, ki se lahko v polni meri uresničujejo le z
vzajemnostjo svobode in varnosti. Namen pripravljenega
predloga resolucije je prav v tem, da spodbuja številne
državne, zasebne in vse druge oblike institucionalnega
delovanja družbe ter vsakega posameznika k
povezovanju, sodelovanju, razmišljanju in uresničevanju
zagotavljanja varnosti na vseh ravneh z ukrepi, ki v
največji mogoči meri izhajajo iz realno zaznanih in
ovrednotenih virov ogrožanja. Slovenija je že v preteklih
letih sprejela številne strateške dokumente, s katerimi se
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je odzvala ne samo na dejanske dogodke, temveč tudi na
posameznikovo dojemanje varnosti; ti dokumenti so tudi
pomembni vir resolucije.
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Povzetek: ZDA so si po 11. septembru 2001 prizadevale, da bi po spremembah varnostne politike v ZDA,
temu sledile še druge države in regije sveta, tudi EU. Ker vse članice EU niso popolnoma sledile politiki ZDA
je prihajalo do zaostrovanj. Evropejci in Američani niso determinirani za to, da gredo vsak na svojo pot.
Vendar se lahko to na koncu zgodi, če odločujoči politiki na obeh straneh Atlantika delujejo pod predpostavko,
da temeljito spremenjeni pogled na svet onemogoča sodelovanje. Res pa je, da kljub svojim razlikam, v dobi
globalizacije in terorizma, lahko ZDA in Evropa največ izgubita, če ne bosta mogli ostati skupaj, da
promovirata skupne vrednote in interese povsod po svetu
Ključne besede: Združene države Amerike; Evropska unija; 11. september 2001; mednarodna varnostna
politika.
Abstract: U.S. have after 11 September 2001 made an effort that the changes in U.S. security policy, would be
followed by other countries and regions of the world, including the EU. Since all EU members were not fully
following the U.S. policy, escalation has occurred. Europeans and Americans are not determined, to go
separate way. However, this may eventually happen if the determining policy on both sides of the Atlantic
operate under the assumption that radically altered view of the world makes it impossible to participate. It is
true that, despite their differences in an era of globalization and terrorism, the U.S. and Europe can lose, if they
can not stay together, to promote common values and interests around the world.
Key words: United States of America; European Union; September 11, 2011; International Security Policy.

1.

Uvod

prejšnjega stoletja je bila Amerika nenadomestljiva
komponenta svetovne stabilnosti. ZDA so bile mediator v
najvažnejših težavnih svetovnih točkah do te mere, da so
na Bližnjem vzhodu, Balkanu, Korejskem polotoku in še
kje, postale integralen člen pogajalskega procesa
(Kissinger 2001:9).

ZDA so po koncu hladne vojne zagotovo edina
preostala velesila in najmočnejša država na svetu. Vendar
so dogodki 11. septembra 2001 in posledični boj proti
mednarodnemu terorizmu dokazali, da ZDA ne morejo
urejati same varnostnega okolja doma in v več kot 192
državah članicah OZN ter vseh ostalih regijah sveta.
Nekatere velike države na svetu, kot so npr. Kitajska,
Rusija in tudi Japonska ter države Evropske unije, imajo
svojo lastno varnostno politiko, s katero poskušajo doseči
svoj nacionalni interes v mednarodnih odnosih, ki se
nujno ne ujema vselej z ameriško varnostno politiko in
nacionalnim interesom ZDA. Tudi mednarodna skupnost
in mednarodne organizacije so si sedanji mednarodni
pravni red uredile na način, ki bi vsaj teoretično ustrezal
vsem državam na svetu - majhnim, srednjim in velikim.
Na začetku novega tisočletja imajo ZDA položaj, ki
ga do sedaj še ni imel noben imperij v svetovni
zgodovini. Od orožja do gospodarstva, od znanosti do
tehnologije, od srednješolskega izobraževanja do
popularne kulture, Amerika uveljavlja neprimerljiv
položaj v sodobnem svetu. Med zadnjim desetletjem

2. Rezultati in diskusija
V prvih mesecih administracije predsednika Busha so
se začele trgati mednarodne pogodbe. To se je
nadaljevalo tudi po 11. septembru 2001. Kljub
nasprotovanju Kitajske in Rusije so ZDA nadaljevale s
poskusi protiraketne obrambe, čeprav gre pri tem za
kršenje Sporazuma o protibalističnih raketah, sprejetega
leta 1972 (ABMS -Anti-Ballistic Missile Treaty); ZDA so
dale veto na verifikacijski protokol o Konvenciji o
biološkem orožju iz leta 1972, ki so ga sprejele že vse
članice konvencije (BWC - Biological Weapons
Convention); ZDA so tudi prenehale pošiljati pomoč
Rusiji za uničevanje jedrskega orožja po dogovoru o
sodelovanju pri zmanjšanju jedrske grožnje iz leta 1991
(CTR - Cooperative Threat Reduction); Sporazuma Start
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Pojasnitev, zakaj so ZDA ohranile svojo vodilno
vlogo, mora izhajati iz dejstva, da so zaveznice ZDA iz
ameriško zgrajenega svetovnega sistema dobile več, kot
bi jih stalo, da sami zgradijo alternativen sistem. Treba je
tudi poudariti, da zemljepisna lega postavlja
nasprotovanje ZDA zelo težko in nehvaležno vlogo. Če
bi ti razlogi zadostovali, nobena racionalna država ne bi
več nasprotovala ZDA, ampak bi se obnašale tako, kot sta
se leta 1945 Japonska in Nemčija. Obstaja namreč
dejstvo, da se nekatere države upirajo hegemoniji ZDA,
najbolj očitno Kitajska in nekatere muslimanske države
oz. vsaj velika večina prebivalstva teh držav. Z delno
izjemo Francije se države upirajo moči ZDA v
nasprotnem proporcu od vpliva, ki ga imajo liberalne
elite nad svojimi zunanjimi politikami.
Po mnenju Johna M. Owna, izrednega profesorja o
vladnih in zunanjih zadevah na Univerzi v Virginiji, so
ZDA "benigen hegemon", ki ne samo s svojo močjo,
ampak predvsem liberalno politiko ohranjajo svetovno
ravnotežje, navkljub prevladi samo ene velesile. Po
njegovem mnenju je ameriški uspeh (in teh je bilo kar
nekaj v obdobju po hladni vojni) ta, da so ZDA povečale
moč in kredibilnost liberalizma v mnogih državah in
predelih sveta. Liberalne elite povsod po svetu pripadajo
transnacionalnim skupinam, katerih člani se identificirajo
s svojimi in uspehi drugih članov skupine. Ker so ZDA
vodilna liberalna država, njihova nedosegljiva moč ne
povzroča pri neameriških liberalcih strahu, ampak
občudovanje (vsaj na tihem, če ne že na glas). Ameriška
povojna obnova političnega sistema Nemčije in Japonske
v liberalni demokraciji, se je odrazila v razumevanju
Washingtona, da širitev liberalizma pomeni širitev moči
ZDA. ZDA bodo imele tem manj nasprotovanja v Rusiji
in na Kitajskem, kolikor močneje bodo liberalne tendence
v obeh državah (Owen, 2001: 54).

II in Start II sta, s skupnim neformalnim dogovorom o
zmanjšanju raket z jedrskimi konicami, uničila
predsednik Bush in Putin; pri Konvenciji o kemičnem
orožju (CWC -Chemical Weapons Convention) iz leta
1993 hočejo imeti ZDA pravico, da zavrnejo inšpekcije
(Shuja, 2002: 200).
Spremenjeni mednarodni odnosi so vplivali na
varnostno politiko ZDA po 11. septembru na več
načinov. Vsak element globalnega sistema označujejo
nasprotujoče si sile. To ustvarja težave pri razumevanju
tega, do kakšne mere so lahko ZDA uspešne pri
zagotavljanju svoje nacionalne varnostne politike in
ohranjanju svetovnega miru in napredka. Čeprav je 11.
september združil Američane in je pritegnil njihovo
pozornost na domovinsko varnost in so se mnoge
konvencionalne nevarnosti zmanjšale, so mednarodni
odnosi še zmeraj zelo dinamični. Mednarodni odnosi niso
točno določeni, niti jih ne vodijo zmeraj racionalne sile.
Zato se lahko mednarodni red hitro spremeni v krizno
situacijo, ki jo je treba reševati hitro in fleksibilno. Pri
tem pa je pomemben prispevek vsake države in regije na
svetu.
Mnoge države so sprejele ponudbo, ki jim jo je dala
nova strategija nacionalne varnosti. Sudan je ponudil
ZDA obveščevalne podatke in bil v zameno izbrisan iz
spiska držav, ki podpirajo terorizem. Pakistan se je
spremenil iz sovražne države, ki povzroča probleme in
nelegalno izdeluje in preizkuša jedrsko orožje, v
ameriškega zaveznika v regiji, ki so mu odpuščeni vsi
prejšnji grehi. Uzbekistanski problemi s pomanjkanjem
demokracije in kršitvami človekovih pravic so bili
pozabljeni, ko je šlo za pridobitev nujno potrebnih
letalskih baz (Jervis, 2002: 52).
Kako so in bodo ZDA reagirale v mednarodni areni
po 11. septembru je odvisno tudi od njihove zgodovine,
ideologije, kulture in političnega sistema. Da bi ugotovili
trenutne spremembe ameriške varnostne politike zaradi
spremenjenih mednarodnih odnosov po 11. septembru, je
potrebno oceniti predvsem krizne dogodke v času po
koncu hladne vojne, ki so imeli direkten vpliv na
mednarodno in ameriško varnostno politiko. Treba pa je
tudi oceniti najpomembnejše dogodke, ki vplivajo na
ameriško varnostno politiko še iz časov hladne vojne.
Taki dejstvi sta jedrsko orožje in vietnamska travma.
Razpad Sovjetske zveze, združitev Nemčije,
povečana vloga Kitajske, širitev EU in NATO so, med
drugimi spremembami, vplivali na mednarodni varnostni
položaj. Vendar so bile pomembne spremembe v
mednarodnih odnosih tudi na področju različnih kultur, ki
bi lahko vplivali na ameriško varnostno politiko. V veliko
državah sveta vodijo svojo politiko in tudi varnostno
politiko na podlagi nezahodnih civilizacij, predvsem v
južnih delih Zemeljske hemisfere, vendar tudi na
Kitajskem, Indiji, Japonski in islamskem svetu. Samuel
Huntington vidi to kot "spopad med civilizacijami", saj
svoja razmišljanja posveča bolj verski in kulturni
identiteti kot državni pripadnosti v mednarodnih odnosih
(Hungtington, 1993: 23).

Vpliv 11. septembra 2001 na varnostno politiko EU
Ko so bile ZDA napadene 11. septembra 2001, so
bile evropske zaveznice med prvimi, ki so izrekle sožalje
in so ponudile pomoč v vojni, ki se je napovedovala.
Dejstvo, da so mnoge evropske države imele dolgoletne
izkušnje s terorizmom, je pomagalo, da so se v
transatlantskih odnosih začele, vsaj v začetku, širiti
pozitivne vibracije in pripravljenost za neomejeno
sodelovanje. Francija, Nemčija, Italija, Španija in Velika
Britanija so države, ki so vse doživele politično nasilje in
tudi terorizem v zadnjih 30 letih in so bile zato
predisponirane, da pomagajo ZDA pri njihovem boju
proti Al Kaidi.
Nekateri pravijo, da je EU izjema za pravilo velik ali
bogat. Res je, da bo Bruselj postal drugi pol ZDA, če bo
razvil zadostne vojaške zmogljivosti, ki jih bo znal
uporabljati kot država, ne pa jih imel za neškodljive sile
kolektivne obrambe. Vendar je izgradnja neodvisnih in
združenih
obramb
in
industrijsko-obrambnega
kompleksa, ki bi lahko tekmoval z ZDA, velik zalogaj.
EU si prizadeva, da bi zbrala 60 000 vojakov za sile za
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to tudi izpostavlja Kagan, evropskih izkušenj z vojno v
prvi polovici dvajsetega stoletja in izkušnjo z mirom in
integracijo v drugi polovici stoletja. Ti dve kontrastno
različni izkušnji sta pustili pri večini Evropejcev vtis, da
sta dialog in razvoj bolj učinkoviti poti za varnost kot
vojaška moč – vtis, ki ga Evropejci razumljivo, čeprav
včasih izgleda naivno, poskušajo prenašati tudi v druge
dele sveta.
Evropske države bodo zagotovo morale povečati
svoje vojaške zmogljivosti, če hočejo, da se jih resno
upošteva – tako v Washingtonu kot širše po svetu. V
nasprotnem primeru se bodo evropske enote znašle v
položaju, ko ne bodo mogle delovati skupaj z enotami
ZDA. Predvsem pa, kar je mnogo važnejše, ne bodo
sposobne urejevati kriznih situacij v sami Evropi, kot se
je zgodilo v nekdanji SFRJ. Načrt, da bi ustanovili
evropske enote za hitro posredovanje, ki so ga začeli leta
2000, je bil obetajoč znak, da so vsaj nekatere evropske
države ugotovile, da se mora celotna Evropa bolj
posvetiti vprašanjem varnosti in obrambe. Vendar je ta
razvoj potekal počasi in predvsem nujna finančna
sredstva niso bila nikoli dodeljena v zadostni meri.
Nekatere evropske države, ki niso hotele podpreti
ameriškega predloga o NATO silah za hitro
posredovanje, so tudi pokazale, da tudi če bi imele
močnejšo vojsko, jih ZDA ne bi hotele uporabiti ali pa ne
bi hoteli deliti odločitve in poveljevanja.
Evropejci bi se morali zavedati, da je njihova varnost
odvisna tudi od razvoja dogodkov, ki so za njihovimi
mejami. Eden od razlogov za trenutno razliko med
transatlantskimi partnerji je trenutno, da je Washington
okupiran z globalnimi zadevami, Evropejci, seveda
razumljivo, so okupirani z velikimi spremembami, ki jih
prinaša širitev EU, uveljavitev skupnega monetarnega
območja in razprave o evropski ustavi v konvenciji in na
medvladni konferenci. To so veliki in pomembni projekti,
ki prinašajo veliko k svetovnemu miru in stabilnosti,
vendar niso zadosti.
Zgodovina, zemljepis in moč so na obeh straneh
Atlantika pustili različen odnos do suverenosti – gotovo
razlog najnovejših sporov o "multilateralnih" zadevah,
kot so sporazumi o kontroli in omejevanju orožja, OZN
in Mednarodnem kazenskem sodišču. Močne ZDA z
veliko možnostjo delovanja po celem svetu, ne čutijo
nobene potrebe po novih mehanizmih, ki bi jim lahko
omejevali to svobodo. Evropejci, po drugi strani, so
zadnjih 50 let postopoma in za nekatere boleče in
nezadostno sprejemali ideje o življenju v »mednarodni
skupnosti« in so sprejeli poseganje v njihovo suverenost.
Ni presenečenje, da imajo manjše in slabotnejše države,
na prenaseljenem kontinentu, več interesa in lažje
sprejemajo zavezujoče mednarodne zakone kot edina
svetovna velesila, ki zajema cel kontinent (Gordon, 2003:
43).
Obstaja seveda veliko vprašajev o možnostih za
ohranitev ameriške vojaške moči v Evropi. Seveda ne
obstajajo nobeni resni razlogi za dvome o rastočem
nasprotovanju med EU in ZDA v bližnji prihodnosti.

hitro posredovanje, ki bi jih uporabljali za manjše
operacije, kot so humanitarne katastrofe, mirovne
operacije, urejanje konfliktov; vendar k temu cilju še
zmeraj manjkajo nekatere nujne vojaške osnove, kot so
možnosti za pridobivanje obveščevalnih informacij,
vojaški transport, protiletalsko delovanje, polnjenje
goriva v zraku, transport po morju, medicinska pomoč,
iskanje in rešitev v boju. Tudi če bi imeli vse naštete
možnosti, recimo konec tega desetletja, bi še zmeraj bili
odvisni od NATO komande in kontrole na drugih
področjih.
Tudi če zbere EU dovolj velike sile, so odvisne tudi
od tega, če so pod kontrolo odločujočega mehanizma, ki
mora vsaj izgledati kot država. Imeti mora avtoriteto, da
deluje hitro in odloča v imenu Evrope. Tako avtoriteto, ki
še ne obstaja niti v finančnih zadevah, bi lahko dobili
samo na ta način, da bi posegli v direktno suverenost
evropskih držav. In to bi se moralo zgoditi, ko se EU širi
z desetimi novimi članicami, procesom, ki bo še bolj
zapletel nadaljnje poglabljanje. Če pogledamo te
prepreke, je zelo malo verjetno, da bi bila Evropa
dominantni faktor v vojaških zadevah v daljni
prihodnosti, če sploh kdaj (Brooks, 2002: 24).
Mnogo je razlogov, zakaj so ameriški in evropski
pogledi in obnašanje do moči, suverenosti in varnosti
različne in te razlike izgledajo predvsem akutne danes.
"Razlika v moči - power gap", ki jo je identificiral Kagan,
je gotovo eden od faktorjev. Normalno je pričakovati od
države s tehnološkimi, vojaškimi in diplomatskimi
možnostmi, kot jih imajo ZDA, da se zavzemajo za
poskus reševanja problemov (fix the problem) nevarnosti
raket z daljšim dosegom, najsi bo to na Balkanu ali v
"malopridnih državah"; medtem pa države, ki nimajo teh
možnosti, poskušajo probleme urejevati (manage the
problem) (Kagan, 2002: 15-20).
Velika vojaška moč ZDA, tehnološka prevlada in
novejša zgodovina naslednjih si dosežkov so Američane
navdahnile z občutkom »zmorem« in optimizmom o
svetu, ki se razlikuje od pesimizma, ki ga v Evropi
poznajo kot realizem. To izhaja iz starejše, bolj
kompleksne in včasih tudi temne zgodovinske izkušnje
Evrope. Moč ZDA, kombinirana z nizko stopnjo
tolerance za ranljivost, ki jo povzročajo neposredni
sosedje, je vodila Američane, da so mnogo bolj
pripravljeni, kot Evropejci, sprejeti tveganje in porabiti
denar za ureditev takih nevarnosti za svetovni mir, kot so
recimo širitev raketnega orožja in orožja za množično
uničevanje ter spremembo režimov v državah "osi zla"
(Irak, Iran in Severna Koreja).
Vsekakor lahko ugotovimo, da je primerjava vojaške
moči Evrope in ZDA tudi produkt in hkrati vzrok za
različen kulturni pristop k varnostni strategiji z obeh
strani. S skupnim številom prebivalstva, ki znaša 377
milijonov ljudi in BNP (Bruto nacionalnim produktom),
ki znaša približno 8.5 trilijonov ameriških dolarjev, imajo
članice EU potencial, da bi lahko razvile občutno večjo
vojaško silo, ampak so se odločile, da tega ne bodo
naredile, vsaj za zdaj še ne. To je delno tudi rezultat, kot
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3.

Različno mišljenje da, vendar ne nasprotovanje. EU ni
zainteresirana za to, da bi ZDA zapustile Evropo. To tudi
ni, če globlje analiziramo, interes Rusije. Prej je bilo
ideološko gledanje, da je treba povzročiti nasprotovanje
med dvema poloma, da bi lahko tretji pridobil. V
sedanjem trenutku si morajo vsi trije poli prizadevati za
take mednarodne odnose, ki omogočajo mednarodno
stabilnost. Ohranitev transatlantskih odnosov pa ni
sinonim za hegemonijo ZDA nad politiko EU.

4.

5.
6.

3. Zaključki
7.

Če še tako raziskujemo transatlantske odnose po 11.
septembru 2001, je vendarle najvažnejša ugotovitev, da
se temeljne ameriške in evropske vrednote in interesi niso
spremenili. Evropske demokracije so zagotovo bližji
zaveznik ZDA kot katerikoli prebivalec kake druge regije
je ali bo postal v kratkem času. Čeprav se njihove taktike
včasih razlikujejo, Američani in Evropejci na splošno
delijo iste demokratične, liberalne ideje v svojih družbah
in jih razširjajo tudi na ostali svet. Imajo skupen interes,
da bi odprli mednarodno trgovino in komunikacijski
sistem, imeli prost dostop do energetskih virov, da bi
zaustavili proizvodnjo in širitev orožja za množično
uničevanje, preprečili humanitarne katastrofe in da bi
omejili vpliv majhne skupine držav, ki ne spoštujejo
človekovih pravic in so sovražne skupnim zahodnim
vrednotam in interesom .
Evropejci in Američani niso determinirani za to, da
gredo vsak na svojo stran. Vendar se lahko to na koncu
zgodi, če odločujoči politiki na obeh straneh Atlantika
delujejo pod predpostavko, da temeljito spremenjeni
pogled na svet onemogoča sodelovanje, ki bi lahko
prinašalo določene koristi obema partnerjema. Res pa je,
da kljub svojim razlikam, v dobi globalizacije in
globalnega terorizma, lahko ZDA in Evropa največ
izgubita, če ne bosta mogli ostati skupaj, v poskusu, da
promovirata skupne vrednote in interese povsod po svetu.
Sedaj ni čas za to, da bi se začeli pretvarjati, da lahko ali
ZDA ali Evropa delata vsaka po svoje. Ni dvoma, da
imajo ZDA in Evropa drugačen pristop k moči, vojaški
sili in suverenosti in ta razlika raste. Vprašanje je, če so te
razlike tako globoke, da ZDA lahko ali smejo prekiniti
svojo zvezo z Evropo kot nepotrebno, pod predpostavko,
da ne potrebujejo zaveznikov, ali da lahko najdejo boljše
kje drugje. Odgovor je ne.

8.
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Dostojanstvo človeka, dostojanstvo delavca
Etelka Korpič-Horvat
Ustavno sodišče Republike Slovenije

Povzetek: Avtorica obravnava spoštovanje človekovega dostojanstva, kot najvišjo vrednoto civilizirane
demokratične družbe. Varstvo človekovega dostojanstva je določeno v mednarodnih in državnih aktih in je
odvisno od razvoja družbe in države. Pomemben del človekovega dostojanstva predstavlja zasebnost človeka.
Avtorica ugotavlja, da pojem dostojanstvo niti pojem zasebnost nista definirana, ker se z obravnavo konkretnih
primerov stalno dopolnjujeta, kar velja tudi za dopolnjevanje z odločitvami Ustavnega sodišča Republike
Slovenije in drugih sodišč. Nekatere odločitve so predstavljene v prispevku.
Avtorica v drugem delu prispevka predstavi varovanje dostojanstva in zasebnosti na področju delovnega prava.
Ključne besede: dostojanstvo; zasebnost; ustavna pravica; človekove pravice in temeljne svoboščine;
nadlegovanje; spolno nadlegovanje; trpinčenje

1. Uvod

drugih ima človekovo dostojanstvo normativni izraz v
posameznih določbah Ustave, ki določajo človekove
pravice in temeljne svoboščine. Med slednja sodi tudi
Slovenija, s tem, da je v zadevi U-I-109/10 z dne
26.9.2011 (Titova cesta) Ustavno sodišče, štelo, da poseg
v dostojanstvo človeka ni le poseg v človekovo pravico in
temeljno svoboščino, ampak tudi kršitev temeljnega
ustavnega načela demokratične ureditve Slovenije,
določene v prvem členu Ustave Republike Slovenije3. S
tem Ustavno sodišče kot varuh ustavnosti, daje poseben
pomen in težo varovanju človekovega dostojanstva. Sicer
pa so, spoštovanju človekovega dostojanstva namenjene
določbe o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,
ki so določene v II poglavju Ustave4 : prepoved
diskriminacije (prvi odstavek 14. člena), varstvo
osebnosti, nedotakljivost človekovega življenja (17.
člen), prepoved mučenja (18. člen), varstvo osebne
svobode (19. člen), varstvo človekove osebnosti in
dostojanstva v pravnih postopkih (21. člen); pravna
jamstva v kazenskem postopku (29. člen) pravica do
osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen), svoboda
izražanja (39. člen) in svoboda vesti (41. člen).
Pojem osebnega dostojanstva in osebnostnih
pravic je v Republiki Sloveniji
Ustavno sodišče
pomembno zapolnilo z opredelitvijo v odločbi št. U-I226/95 z dne 8. 7. 1999, ko je presojalo skladnost z
Ustavo tretjega odstavka 169. člena in četrtega odstavka
171. člena Kazenskega zakonika5. V tej odločbi je

Spoštovanje človekovega dostojanstva (human
dignity), je temeljna vrednota vsake demokratične
državne in družbene ureditve. Gre za univerzalno (etično)
vrednoto, ki pripada vsem ljudem. Skozi zgodovino se je
spoštovanje človekovega dostojanstva razvijalo najprej
kot etično načelo, ki je dobilo svojo izrazno obliko v
zapisanih določbah mednarodnih aktov nadnacionalnih
institucij1 in državnih aktov. Posamezne države varujejo
človekovo dostojanstvo s svojimi temeljnimi akti, z
Ustavo. V prostoru in času v katerem živimo, se vsebina
človekovega dostojanstva in njegovo varovanje
zapolnjuje
predvsem s sodno prakso, vključno z
odločitvami ustavnih ali drugih najvišjih nacionalnih in
mednarodnih sodišč; v Evropi z odločitvami Evropskega
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP), v
Evropski uniji (v nadaljevanju EU) z odločitvami Sodišča
EU. Pomembnost spoštovanju človekovega dostojanstva
dajejo etičnost in kultura spoštovanja razmerij človeškega
sobivanja.
2. Človekovo dostojanstvo
V nekaterih državah je nedotakljivost človekovega
dostojanstva vključena že v temeljna načela Ustave,2 v

1
V Organizaciji združenih narodov (v nadaljevanju OZN):
Ustanovna listina ZN iz leta 1945 (preambula); Splošna
deklaracija človekovih pravic iz leta 1948 (preambula in 1. člen);
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
(preambula); v Evropi: Evropska konvencija o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ( preambula).
2
Tako na primer prvi člen nemške zvezne ustave (Temeljni
zakon ZRN ) določa:, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo,
ter da je njegovo spoštovanje in varstvo obveznost vse državne
oblasti (I. von Münch, P. Kunig: Grundgesetz-Kommentar, Band

1: Präambel bis Art. 19, 4., neubearbeitete Auflage 1992, C. H.
Beck, München).
3
Prvi člen Ustave Republike Slovenije določa: Slovenija je
demokratična republika.
4
Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33I/1991,
42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006.
5
Kazenski zakonik (KZ), Uradni list RS,št. 63/94, 70/94-p. in
23/99, člen 169 KZ (razžalitev) in člen 171. KZ (žaljiva
obdolžitev).
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zapisalo:
»Pravica
do
osebnega
dostojanstva
posamezniku zagotavlja priznanje njegove vrednosti, ki
mu gre kot človeku in iz katere izvira njegova sposobnost
samostojnega odločanja. Iz te človekove lastnosti pa
izvira tudi jamstvo osebnostnih pravic. Že ime pove, da
so to pravice, ki gredo človeku kot osebi, kot takemu. Z
jamstvom osebnostnih pravic so zagotovljeni tisti
elementi posameznikove osebnosti, ki niso varovani z
drugimi določbami Ustave (s svobodo vesti, izražanja
itn.), a je šele skupaj z njimi posamezniku dana možnost,
da se svobodno razvija in oblikuje svoje življenje v skladu
z lastnimi odločitvami«.
Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34.
člen Ustave) predstavlja tudi sestavino zasebnosti.
Ustava v 35. členu določa: Zagotovljena je nedotakljivost
človekove telesne in duševne celovitosti, njegove
zasebnosti ter osebnostnih pravic. Zasebnost pa je
varovana tudi z drugimi ustavnimi pravicami, predvsem z
varstvom osebnih podatkov (38. člen), nedotakljivosti
stanovanja (36. člen) in varstva tajnosti pisem in drugih
občil (37. člen).
Pravno varstvo dostojanstva, zasebnosti in drugih
človekovih pravic se je v svetu in v Sloveniji, začelo
razvijati dokaj pozno. Mednarodni akti so določali
njihovo varstvo šele po drugi svetovni vojni; ustavna ali
vrhovna sodišča pa so kot precedenčna sodišča prav tako
dokaj pozno sprejemala odločitve, ki so se nanašale na
varstvo navedenih pravic. Znan je primer Griswold vs.
Connecticut iz leta 19656, ko je Vrhovno sodišče ZDA
priznalo pravici do zasebnosti (right to privacy) tak
pomen, da
je varstvo posameznikove zasebnosti
zavarovalo pred kakršnimikoli posegi države1. Zakon
zvezne države Connecticut je prepovedoval, da se
uporabi katerokoli zdravilo in pripomoček, da bi se
preprečilo spočetje. Vrhovno sodišče ZDA je menilo, da
takšen zakon ne more veljati, saj posega v odnos med
zakoncema, v razmerje znotraj področja zasebnosti, ki
uživa ustavno jamstvo.
Tudi v drugih primerih tistega časa je Vrhovno
sodišče ZDA varovalo zasebnost v smislu, da naj država
pusti posameznika pri miru. Pozneje so se, na podlagi
ustave ali zakona, vse bolj dopuščali posegi v zasebnost
posameznika zaradi uresničevanja pravic drugih in
javnega interesa z upoštevanjem načela sorazmernosti.
Lahko gre tudi za kolizijo enakovrednih človekovih
pravic. V takem primeru se obseg vsake sorazmerno
zoži7.
Na konferenci nordijskih pravnikov v Genfu leta
1967 so kot poseg v zasebnost opredelili "poseganje v
zasebno in družinsko življenje ter dogajanje v domu, kot
poseg v telesno in duševno nedotakljivost ali moralo in

duševno svobodo, poseg zoper čast in dobro ime,
odkrivanje neugodnih okoliščin iz zasebnega življenja,
zasledovanje, opazovanje, prisluškovanje in sumničenje,
zlorabo pisnih ali ustnih zasebnih sporočil, pridobivanje
informacij, ki pomenijo poklicno skrivnost"8.
Konvencija o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin10 (v nadaljevanju EKČP) v 8. členu
določa, da vsakdo ima pravico do spoštovanja zasebnega
in družinskega življenja, svojega doma in
dopisovanja. Javna oblast se ne sme vmešavati v
izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom
in nujno zaradi državne ali javne varnosti ali ekonomske
blaginje države, zato da se prepreči nered ali zločin, da se
zavaruje zdravje ali morala ali, da se zavarujejo pravice
in svoboščine drugih ljudi.
Evropsko sodišče za človekove pravice (v
nadaljevanju ESČP) varuje zasebnost posameznika pred
posegi države in tretjih v njegovo zasebno sfero,
osebnost, dostojanstvo, telesno in duševno celovitost
osebe11.
ESČP je v zadevi Halford v. Združeno kraljestvo
odločilo, da je imela policistka pri uporabi službenega
telefona pravico do pričakovane zasebnosti12.
Vrhovno sodišče ZDA je v primeru Katz vs. US,13
razvilo doktrino pričakovane zasebnosti (expectation of
privacy), po kateri je zasebnost varovana tudi v vseh
situacijah,
ko se človek nahaja v prostoru, kjer
upravičeno pričakuje, da bo sam (na primer v javni
telefonski govorilnici ali hotelski sobi). Pri tem sodišče
tehta dva elementa: pričakovanje zasebnosti in
upravičenost pričakovanja.14 Varuje se posameznika, ko
upravičeno pričakuje svojo zasebnost.
Doktrino upravičenosti pričakovanja zasebnosti je
prevzelo in razvilo tudi Ustavno sodišče Republike
Slovenije15. Posameznik je pred razkritjem svojega
ravnanja varovan tam, kjer utemeljeno pričakuje, da bo
sam. Njegovo domovanje je prvi, ne pa edini tak kraj.
Varovan je na vsakem kraju, kjer lahko utemeljeno in s
tem razvidno za druge pričakuje, da ne bo izpostavljen
očem javnosti.
Posamezni zakoni urejajo varstvo dostojanstva,
osebnosti in zasebnosti za posamezna pravna področja:

9

Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, Grundsatze und
Definitionen, Internationale Juristen-Komission, Genf, 1967.
10
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94.
11
Pritožbo na ESČP lahko vloži vsakdo, ki zatrjuje, da je žrtev
kršitev pravic iz EKČP.
12
Sodba ESČP Halford v. Združeno kraljestvo, 25.6.1997,
Reports 1997-III.
13
Glej Ustavno kazensko procesno pravo, Ljubljana 1996,
zadeva Katz v. United States, 1967, Smith v. Maryland, 1979,
Oliver v. United States, 1984, str. 339 - 343.
14
Enako ESČP v zadevi Harold v. Združeno Kraljevstvo,
25.6.1997, Reports 1997-III).
15
Glej odločbo US U-I- 158/95 z dne 2.4.1998 in druge.

6

Griswold vs. Connecticut, Vrhovno sodišče ZDA,1965, 381
U.S. 479.
7 Pritožnika Griswolda (operativni direktor Zveze za načrtovanje
družine) in Buxtona (zdravnik), je sodišče kaznovalo z denarno
kaznijo, ker sta dajala nasvete o sredstvih za preprečevanje
nosečnosti.
8
Odločba US Up-636/07 z dne 17.1.2008.
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civilnopravna,
druga16.

kazenskopravna,

delovnopravna

in

delavke s strani delodajalca, predpostavljenih ali
sodelavcev. Za fizična spolna nadlegovanja štejemo:
nepotrebno dotikanje, trepljanje, tesno približevanje oseb,
posilstvo ali njegov poskus, neželeno objemanje in
poljubljanje ter druga ravnanja. Pojavne oblike
verbalnega spolnega nadlegovanja so: pohotni pogledi,
nedobrodošli pogledi, žaljivo spogledovanje, neželeno
spreminjanje službenih tem v spolne, neželeni
ponavljajoči predlogi za druženje in zmenke, moteče
bahanje osebe s spolnimi podvigi, siljenje k spolni
dejavnosti, neželene zgodbe, šale ali sugestivni
komentarji s spolno vsebino, neželene sugestivne
pripombe in opazke, uporaba gest (žvižganje) idr;
neverbalno spolno nadlegovanje so na primer:
pošiljanje neželenih elektronskih sporočil, pisem in
drugih s spolno vsebino, neželene spolne sugestivne geste
ali strmenje v dele telesa, neželeno razkazovanje spolnih
organov. Poleg tega poznamo še druge oblike neželenih
nadlegovanj kot karierno spolno nadlegovanje:
obljubljena višja plača, napredovanje ali kakšna druga
ugodnost, če žrtev pristane na ravnanje spolne narave.19
Tako kot v ZDA, se spolno nadlegovanje na delu
tudi v Evropi povečuje. V ZDA spolno nadlegovanje na
delovnem mestu doživlja od 30 % do 90 % žensk20, v
Evropi od 2 % do 90 % žensk in od 1 do 30 % moških21.
Iz raziskave Mace Jogan izhaja, da je v Sloveniji
spolno nadlegovana na delu vsaka osma ženska in vsak
štirinajsti moški22.
Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s
katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom
prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno,
sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje, bodisi
zaradi spola, starosti, bolezni, spolne usmerjenosti,
izobrazbe, vere narodnosti, etične pripadnosti, rase,
invalidnosti in drugih osebnih okoliščin23.
Za nadlegovanje ZDR določa vsako vedenje, ki je
povezano z osebno okoliščino in je neželeno. Tako kot
pri spolnem nadlegovanju, mora biti podan namen
prizadeti dostojanstvo delavca ali ustvariti slabo
okolje z navedenimi značilnostmi (zastraševalno,
sovražno idr.).

3. Zakonsko varstvo dostojanstva, osebnosti in
zasebnosti v delovnih razmerjih
Tako kot to velja za dostojanstvo nasploh, je tudi
dostojanstvo delavca posebej varovano v mednarodnih
aktih17 in nacionalnih aktih.
Kot navedeno Ustava Republike Slovenije
zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne
celovitosti, njegove zasebnosti in osebnosti v 35. členu. V
ta sklop varstva so tudi predpisi, ki urejajo razmerja med
delavcem in delodajalcem v delovnem pravu določili
varstvo delavca in javnega uslužbenca pred
neupravičenimi posegi delodajalca ali tretjih oseb v času
trajanja delovnega razmerja.
Zakon o delovnih razmerjih18 (v nadaljevanju
ZDR) posebej določa obveznost delodajalcu, da varuje in
spoštuje delavčevo osebnost in da ščiti in upošteva
delavčevo zasebnost kakor tudi, da varuje
dostojanstvo delavca pri delu, predvsem glede spolnega
in drugega nadlegovanja ter trpinčenja (44. in 45. člen
ZDR). Delavec ne sme biti izpostavljen neželenemu
fizičnemu, verbalnemu ali neverbalnemu ravnanju.
Spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje šteje za
diskriminacijo po določbah 6a. člena ZDR.
Spolno
nadlegovanje
je
neželena
oblika
nadlegovanja, ki je lahko verbalno, neverbalno fizično
ravnanje ali drugo vedenje spolne narave, ki ustvarja
zastrašujoče, sovražne ali ponižujoče delovne odnose in
okolje z namenom prizadeti dostojanstvo delavca ali
16
Na primer Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07), določa pravice in obveznosti, načela in ukrepe, s
katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni
posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika, ki se nanašajo
na obdelavo podatkov. Gre za splošen zakon, ki je konkretiziral
ustavne pravice do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave.
17
Evropska socialna listina (prenovljena, v nadaljevanju MESL,
Uradni list RS, št. 7/1999-mednarodne pogodbe); Direktiva
Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu;
Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju
načela enakega obravnavanja oseb, ne glede na raso ali
narodnost;Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000
o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in
delu;Direktiva Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o
izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi
z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in
napredovanja ter delovnih pogojev, kot je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2002/73/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta
76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških
in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega
usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev; Direktiva
2006/54 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega
obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem
delu, ki določa definicijo spolnega nadlegovanja in
nadlegovanja.
18
Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 42/02, 103/07.

19
Pojavne oblike spolnega nadlegovanja so povzete iz.
Raziskave Urada za enake možnosti in sodelujočih sindikatov:
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu, Ljubljana 2007, (
www.uem.gov.si).
20
Sandra Coffman: You dont have to take it! A Womans Guide
to Conffronting Emotional Abuse at Work. USA: Seal Press,
1993.
21
Trimmerman Greetje: The impact of Male Domination on the
Prevalence of SexualHarassment. An Analysis of European
Union Surveys, 2005.. V. Gruber, E. James in Phoebe Morgan:
In the Company of Men: Male Dominance and Sexual
Harassment, 170-194, Boston: Northeastern University Press,
173-178.
22
Maca Jogan, Seksizem v vsakdanjem življenju, Ljubljana,
FDV, 2001.
23
Pojavne oblike nadlegovanja so povzeta iz raziskave Urada za
enake možnosti in sodelujočih sindikatov: Spolno nadlegovanje
na delovnem mestu, Ljubljana 2007 ( www.uem.gov.si).
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Nadlegovanje kot prepovedano diskriminatorno
ravnanje je določeno tudi v Zakonu o uresničevanju
načela enakega obravnavanja (v nadaljevanju
ZUNEO)24.
Trpinčenje na delu je po 6 a. členu ZDR definirano
kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno
ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje,
usmerjeno proti posameznim delavcem na delu ali v zvezi
z delom. Gre za konflikt na delu med sodelavci ali
nadrejenimi in podrejenimi (horizontalni in vertikalni
mobbing25).
Da dobi nasilje lastnosti trpinčenja morata biti po
Leymannu in Gustafssonu izpolnjena dva pogoja:
pogostost, vsaj enkrat na teden in pojavnost, skozi daljše
časovno obdobje.26 Gre za dalj časa trajajoče napade ene
ali več oseb, kar napadeni delavec ali delavka občuti kot
napad na dostojanstvo in diskriminacijo.
Pojavne oblike trpinčenja so različna od
obrekovanja, ignoriranja, omalovaževanja, verbalno in
fizično nasilje, žalitve, grožnje, kričanje, zatiranje,
poniževanje, verbalno, fizično in spolno nasilje, odvzem
pomembnih nalog idr.
Trpinčenje se lahko povzroča v vertikalni smer, ko
nadrejeni šikanira podrejenega ali pa ko podrejeni
šikanira nadrejenega in v horizontalni smeri, ko sodelavci
trpinčijo sodelavca.
Posledice trpinčenja so lahko zelo hude za delavca od
motenj v zbranosti, spanju, depresije, občutku izčrpanosti
ali celo samomorov; za sodelavce so predvsem strah, da
bodo tudi oni trpinčeni in za organizacijo, ker se poslabša
delovna klima, storilnost, kreativnost, motivacija
delavcev, poveča se fluktuacija in bolniška odsotnosti idr.
Krovni zakon, ki določa varnost in zdravje pri delu v
Republiki Sloveniji je Zakon o varnosti in zdravju pri
delu (v nadaljevanju ZVZD).27 Ta posebej ne določa
ukrepov za varovanje delavca pred nadlegovanjem in
trpinčenjem na delu, lahko pa iz njegovih splošnih določb
5. in 6. da je delodajalec dolžan zagotoviti varnost in
zdravje delavca na delu, ki vključujejo tudi medsebojne
odnose
ter druge dejavnike delovnega okolja,
vključujemo tudi psihično nasilje in druge oblike
nadlegovanja. V 8. členu ZVZD je posebej določena
pravica delavca do dela in delovnega okolja, ki mu
zagotavlja varnost in zdravje pri delu.
Zakon o javnih uslužbencih28 (v nadaljevanju ZJU)
določa načelo varovanja poklicnih interesov v 15.
členu in načelo prepovedi nadlegovanja v 15. a členu,

ne določa pa posebej spolnega nadlegovanja in trpinčenja
na delu29.
Načelo prepovedi nadlegovanja po 15.a členu
prepoveduje vsako fizično, verbalno in neverbalno
ravnanje ali vedenje javnega uslužbenca, ki temelji na
katerikoli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče,
sovražno, ponižujoče, sramotilno in žaljivo delovno
okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo.
Po
določbi 15. člena ZJU, načela varovanja
poklicnih interesov, je delodajalec dolžan javnega
uslužbenca varovati pred šikaniranjem30, grožnjami in
podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega
dela.
Kljub temu, da ZJU posebej ne določa trpinčenja so
pojavne oblike šikaniranja lahko enake, ni pa nujno, da
pri šikaniranju gre tudi za trpinčenje. To bo v primeru, če
napadi negativnega ravnanja ne trajajo dalj časa. To velja
tudi za grožnje in podobna ravnanja.
Ker velja načelo subsidiarne uporabe ZDR v razmerju
do ZJU, se določila ZDR lahko uporabljajo za zaposlene
v javnem sektorju, če ZJU nima posebnih določil. Ker
ZJU posebej ne definira trpinčenje in spolno
nadlegovanje se za te negativne pojave uporabljajo
določila ZDR. Zato so varovanja javnega uslužbenca pred
spolnim in drugim nadlegovanjem in trpinčenjem na delu
enaka kot to velja za delavce v zasebnem sektorju.
ZDR v 46. členu določa ravnanje z delavčevimi
osebnimi podatki31, ki se lahko zbirajo, obdelujejo,
uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo na
podlagi zakona ali zaradi potrebe uresničevanja pravic in
obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim
razmerjem. Osebni podatki, ki se ne uporabljajo več,
mora delodajalec uničiti ali vrniti delavcu. Osebne
podatke lahko zbira, obdeluje, uporablja in dostavlja
tretjim osebam le delodajalec (zastopnik) ali od njega
pooblaščeni delavec.
Zakon o evidencah na področju dela in socialne
varnosti,32 kot poseben predpis določa katere evidence
lahko vodijo delodajalci na področju dela in socialne
varnosti.
ZJU vsebuje posebno določbo o pooblastilu
predstojnika o zbiranju informacij33 v zvezi z zlorabo
29

Upoštevati je treba, da je bila novela ZDR, ki je določila
trpinčenje sprejeta po ZJU, ki določa navedene norme.
30
Pojem šikane v delovnem pravu je zapolnilo Vrhovno sodišče
v sodbi VIII Ips 127/2008 z dne 23. 6. 2009, ko je opredelilo, da
šikana pomeni namerno povzročanje neprijetnosti, nevšečnosti
oziroma gre pri njej v pravnem smislu za nedopustno
protizakonito izvrševanje pravic in z namenom povzročiti
drugemu škodo.
31
Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na
posameznika, ne glede na obliko v kateri je izražen Zakon o
varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07, prva točka 6.
člena.
32
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti,
Uradni list RS, št. 40/06.
33
Po Čebulj J. je pojem informacija težko definirati, ker se
uporablja v zelo različnih pomenih. Podatek lahko definiramo
kot dejstvo ali idejo v formalizirani obliki; informacija pa

24

Zakon o uresničevanja načela enakega obravnavanja, Uradni
list RS, št. 50/2004.
25
Izraz izvira iz latinščine: to mob: šikanirati, napadati,
tiranizirati, lotiti se koga idr.
26
Leymann Heinz in Annelie Gustafsson: Mobbing at Work and
the Development of the Post –traumatic Stress Disorders,
European Journal of Work and Organizational Psychology,
1996, str. 251-275.
27
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS, št.
56/1999, 64,/2001.
28
Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, št. 63/07, 65/08.
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pravice do zadržanosti z dela do 30 delovnih dni zaradi
bolezni in poškodbe in pravice do povračila stroškov na
delo in z dela (33 a člen ZJU). Poleg tega pa določa še
prepoved šikaniranja in nadlegovanja (15. in 15.a člen
ZJU).
Varovanje zasebnosti delavca zajema njegova osebna
stanja (zdravje), osebne razmere (premoženjski, družinski
status ipd.), delavčeve dejavnosti, videz ipd34.
V navedeni sklop varovanj sodi tudi pravica do
komunikacijske zasebnosti predvsem v zvezi z uporabo
službenih telefonov in e-pošte in kontrolo delodajalca pri
bolniški odsotnosti.

izven delovnega časa. Delavcu mora biti v načelu tudi
zagotovljeno, da svobodno odloča o tem, kako bo
uporabil svoj prosti čas.
Po mnenju Ustavnega sodišča, bi bila kršena pravica
do spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva, če bi
sodišče za negmotno škodo odmerilo ponižujoče nizko
odškodnino, ki bi kazala na podcenjevanje ali celo do
poniževanje s škodo prizadetih človekovih intimnih
vrednot (sklep. št. Up-226/04 z dne 14.10.2004).

4. Ustavnosodna presoja kršitve dostojanstva,
zasebnosti in osebnosti v delovnih razmerjih

Posledice kršitve dostojanstva, zasebnosti in
osebnosti v delovnih razmerjih so lahko različne.
Delavec lahko pisno zahteva, da delodajalec kršitev
odpravi oz. da izpolni svoje obveznosti. Zagotoviti
mora tako okolje, da ne bo prihajalo do posega v njegovo
dostojanstvo, zasebnost ali osebnost (prvi odstavek 204.
člena ZDR). Če delodajalec ne izpolni v roku svoje
obveznosti oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec
zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim
sodiščem.
Delavec lahko izredno odpove pogodbo o
zaposlitvi (112. člen ZDR), če:

5.
Pravno varstvo zaradi kršitve dostojanstva,
zasebnosti in osebnosti v delovnih razmerjih

V Sloveniji je malo primerov ustavnosodnih presoj
kršitve dostojanstva, zasebnosti in osebnosti v
delovnih razmerjih malo primerov.
V primeru odločitve Up- 183/97 z dne 10.7.1997 (tč.
24) je Ustavno sodišče menilo, da se s preprečevanjem
opravljanja dela posega v ustavno pravico iz 34. člena, v
tem primeru
v pravico delavca do osebnega
dostojanstva, ter v pravico iz 35. člena, torej v
nedotakljivost delavčeve duševne celovitosti in njegovih
osebnih pravic. Z ugotovljenim nezakonitim ravnanjem se
omejuje možnost razvoja delavčevih sposobnosti, kar
pomeni nedopusten poseg v njegove osebnostne pravice.
Možnost poklicnega in osebnega razvoja, vključno z
doseganjem in razvojem statusa, položaja oziroma
ugleda v delovnem in življenjskem okolju so ob nesporni
pomembnosti eksistenčne varnosti neločljivi element, ki
opredeljuje
dostojanstvo
in
osebnost
vsakega
posameznika.
V odločbi U-I-271/95 z dne 15.5.1996 (tč. 65) je
Ustavno sodišče opredelilo vsebino človekove pravice
svobode dela. V odločbi je navedeno, da: Ta ustavna
norma zagotavlja vsakomur pravico do proste izbire
zaposlitve, enako dostopnost vsakega delovnega mesta
pod enakimi pogoji in določa prepoved prisilnega dela.
Ne zagotavlja pa trajnosti zaposlitve in še manj stalnost
zaposlitve na določenem delovnem mestu. Država je po
66. členu Ustave zavezana, da ustvarja možnosti za
zaposlovanje in za delo ter da zagotavlja njuno zakonsko
varstvo. To pomeni, da lahko le zakon določa primere in
pogoje za prenehanje delovnega razmerja (pri čemer že
iz drugih ustavnih določb izhaja obveznost spoštovanja
tudi minimalnih postopkovnih garancij, danih delavcem).
V zadevi U-I-144/95 z dne 20.5.1999 je Ustavno
sodišče nadalje zapolnilo pravico do svobode dela, ko je
razložilo, da zajema tudi uporabo prostega časa delavca

-

če delodajalec žali delavca, ali se do njega nasilno
vede ali če delodajalec kljub opozorilom delavca ni
preprečil takega ravnanja s strani drugih delavcev,

-

če delodajalec delavcu ni zagotovil varstva pred
spolnim nadlegovanjem.

Delavec je dolžan dokazati, da je nastal eden od
omenjenih razlogov za odpoved in, da gre za tako hudo
kršitev delodajalca, da ni mogoče nadaljevati delovnega
razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka
časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Dokazno breme je na delavčevi strani, razen v primeru
varovanja dostojanstva delavca pri delu (45. člen ZDR).
Če delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, ima
pravico do:
odpravnine, ki pripada delavcem v primeru redne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov,
-

odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za
čas odpovednega roka,

-

denarnega nadomestila za čas brezposelnosti.

Delavec lahko terja odškodnino od delodajalca
(odškodninska odgovornost delodajalca)
V primeru nastalih posledic - škode je delodajalec
odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega
prava. Delodajalec je krivdno ali subjektivno odgovoren;
odgovarja pa lahko tudi po načelu vzročnosti (objektivna
odgovornost). Delodajalec je odgovoren za vse oblike
krivde, majhno in veliko malomarnost ter naklep. Pri
delodajalčevi krivdni odškodninski odgovornosti velja

vsebuje pomen, ki ga da človek podatkom v danih okoliščinah.
Varstvo je lahko potrebno v obeh primerih (Čebulj J., Varstvo
informacijske zasebnosti v Evropi in v Sloveniji, Inštitut za
javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 1992,
str. 7-14).
34
Cvetko A., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV
Založba, Ljubljana, 2008, str.208.
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načelo obrnjenega dokaznega bremena, zato bo moral
delodajalec dokazati, da za nastanek škode ni kriv.
Mogoča pa je tudi kazenska odgovornost
delodajalca. Slovenija je uzakonila šikaniranje na
delovnem mestu v kazenskem zakoniku35, pri čemer je
kot kaznivo dejanje opredelila spolno nadlegovanje,
psihično nasilje, trpinčenje ali neenakopravno
obravnavanje na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Če
tako dejanje povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje
ali prestrašenost, se storilec kaznuje z zaporom do dveh
let. Če pa ima dejanje za posledico psihično,
psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje
delovne storilnosti pa je zagrožena kazen zapora do treh
let.
Posebej kot kazniva dejanja so določena posilstvo,
razžalitev, obrekovanja in druga.
ZDR je določil sankcijo - prekršek če delodajalec ne
zagotovi varstva pred spolnim nadlegovanjem in drugim
nadlegovanjem ter trpinčenjem in se kaznuje z globo od
3000 do 20. 000 eurov (7. točka prvega odstavka 229.
člena ZDR)36.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
6. Sklep
Slovenski pravni red in odločanje sodišč v zvezi z
varovanjem dostojanstva, zasebnosti in osebnostnih
pravic sledi evropskemu pravnemu redu, in ga z novimi
normami ter sodno prakso pri obravnavanju konkretnih
primerov varovanja dostojanstva, zasebnosti in osebnosti,
stalno napolnjuje. Poleg pravnih norm in prakse sodišč je
prav pri varovanju človekovega dostojanstva, njegove
zasebnosti in osebnosti pomembno spoštovanje etičnih
načel. To je še posebej pomembno v razmerju
delodajalec – delavec, saj slednji ima v delovnem
razmerju podrejeni položaj. Le varovanje njegovega
položaja z delovnopravnimi, (čeprav so prav temu
namenjeni) in drugimi predpisi, ne bo zadostno, saj se
vsa stvarna razmerja ne dajo zapisati v pravne norme.
Medsebojno zaupanje, spoštovanje, lojalnost in druge
vrline medsebojnega komuniciranja in ravnanja so
predvsem tiste vrednote, ki delavcu dejansko omogočajo,
da je pomemben subjekt, soustvarjalec dela v delovnem
procesu.

Pravni in drugi viri
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Prepletene koloidne strukture v tekočih kristalih
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Povzetek: V članku predstavljam kratek povzetek najpomembnejših rezultatov doktorske disertacije z
naslovom »Meddelčne interakcije in nove koloidne strukture v tankih nematskih plasteh«, ki sem jo zagovarjal
na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Osredotočil se bom na sestavljanje prepletenih
dvodimenzionalnih koloidnih struktur v nematskih tekočih kristalih in pokazal, da lahko v teh strukturah
identificiramo kompleksne topološke objekte, ki jih obravnava matematična teorija vozlov. Vozli iz defektnih
linij, ki povezujejo mikroskopsko majhne steklene kroglice v urejene strukture imajo tudi potencialni praktični
pomen, saj bi jih lahko v prihodnosti uporabili za izdelavo fotonske snovi, ki bi uravnavala tok svetlobnih
signalov v optičnih mikrovezjih.
Ključne besede: tekoči kristali; koloidi; optična pinceta; topološki defekti; teorija vozlov.

1. Uvod in motivacija

elementov, ki se danes že uporabljajo pri prenosu
podatkov, v nastavljivih barvilih in lokaliziranih virih
svetlobe. Tekoče kristale se navadno pridobiva z ustrezno
predelavo nafte oziroma z organsko sintezo, primešani
koloidni delci pa so po navadi natančno zmlet kremen,
steklo, polimerna zmes ali kapljice netopne tekočine.
Kombinacija tekočega kristala in mikroskopsko
majhnih kroglic ni čisto običajna tekočina, saj se, čeprav
teče kot kuhinjsko olje ali voda, makroskopsko odziva
kot efektivno elastičen medij [2], torej kot nekakšna
»tekoča guma«. Elastičnost je posledica mikroskopskega
orientacijskega urejanja tekoče kristalnih molekul, ki si
jih za veliko tipičnih materialov lahko predstavljamo v
obliki urejenih togih palčk z dolžino nekaj nanometrov
(slika 1); povprečno smer urejanja teh palčk pa
imenujemo direktor [2]. Na lokalno urejenost molekul
tekočega kristala močno vplivajo ograjujoče površine
primešanih koloidnih delcev, zato prihaja do konfliktov
in elastičnih napetosti v orientacijskem redu, kar se izrazi
v t.i. strukturnih silah med delci. Izkaže se, da je
nadziranje in uravnavanje teh sil ključni korak do
sestavljanja novih koloidnih struktur v tekočih kristalih
[3].

Ustvarjanje novih materialov z zanimivimi in
neprimerljivimi mehanskimi, optičnimi ali termodinamskimi lastnostmi predstavlja velik izziv za sodobno
znanost in tehnologijo. Iz česa in na kakšen način bi
takšne materiale lahko izdelali in za kaj konkretno bi jih
lahko uporabili? Delni odgovor na zastavljeno vprašanje
lahko ponudijo koloidne mešanice tekočih kristalov in
mikroskopsko majhnih kroglic, ki predstavljajo novo
vrsto mehke snovi.
Tekoče kristalni koloidi so oljnati kompozitni
materiali, ki jih pripravimo tako, da v tekoči kristal
primešamo mikroskopske delce [1]. Tekoči kristali so
tiste tekočine, ki znajo ob pomoči elektronike ustvariti
sliko na LCD zaslonih naših telefonov, računalnikov in
televizij. Če bi v tekoči kristal vstavili mikroskopske
delce različnih oblik, velikosti in materialov, bi najbrž
pričakovali, da bo slika, ki jo ustvarijo tekoče kristalni
koloidi drugačna in nekoliko nenavadna – in res je tako.
Takšne koloidne disperzije niso uporabne za prikazovalne
zaslone, kljub temu pa zmorejo precej več in predvsem
nekoliko drugače. Uporabimo jih lahko kot optični filter,
vlakno ali celo tranzistor, skratka v funkciji optičnih
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Slika 1. Nematski tekoči kristal sestavljajo podolgovate molekule, ki se uredijo vzdolž izbrane smeri,
imenovane direktor. Površine primešanih kroglic zmotijo urejenost direktorskega polja in povzročijo nastanek
topoloških defektov. Pravokotno sidranje tekoče kristalnih molekul na površini delcev privede do dveh
tipičnih konfiguracij direktorskega polja v okolici delca. Prikazana sta shema in mikroskopski posnetek
dipolne in kvadrupolne konfiguracije v okolici 5 µm velikih koloidnih kroglic.
2. Eksperimentalni pristop

(fotonski pritisk) v smeri širjenja snopa in gradientne
komponente v smeri največjega gradienta intenzitete
laserskega snopa [4]. Če je gradientna komponenta večja
od sipalne komponente, je delec ujet v točki, v kateri se
uravnotežijo sila teže, vzgon in optična sila. Optična
pinceta je običajno postavljena na invertni optični
mikroskop, saj v tem primeru gravitacijska sila na delec
avtomatsko nasprotuje sipalni komponenti optične sile,
kar omogoča stabilnejše ujetje delca v prostoru.
Pomembni komponenti optične pincete sta še laser
ustrezne moči in sistem za krmiljenje laserskega snopa.

V raziskavah sem se ukvarjal s študijem meddelčnih
interakcij in sestavljanjem novih koloidnih struktur v
nematskem tekočem kristalu z optično pinceto. To je
eksperimentalna naprava, ki omogoča brez kontaktno
manipulacijo mikroskopskih delcev z močno fokusiranim
laserskim snopom in meritev sil v območju
pikonewtonov. Na delec v optični pasti, ki jo ustvarimo z
laserskim snopom v fokusu objektiva, deluje optična sila.
Sestavljena je iz dveh delov: sipalne komponente

Slika 2. Vzorec tekočega kristala 5CB v kristalni, nematski in izotropni fazi. Razširjanje svetlobe skozi
polarizator, tanko plast tekočega kristala in analizator povzroči nastanek barvitih interferenčnih vzorcev na
površini glicerola. Interferenčne barve predstavljajo odklon tekoče kristalnih molekul od optične osi, ki je
vzporedna polarizatorju ali analizatorju.
V eksperimentih sem uporabljal termotropni tekoči
kristal pentil-ciano-bifenil, znan pod imenom 5CB.
Tvorijo ga podolgovate organske molekule s togo
hrbtenico iz benzenovih obročev, na katero so pripete
gibljive alkilne verige in močno polarne glave, ki
zagotavljajo dielektrično anizotropijo in dipolni privlak
med molekulami. Pri nizkih temperaturah je 5CB bel
prah, sestavljen iz drobnih kristalčkov. Ko ga segrejemo
do 24 °C, se stali in preide v tekoče kristalno nematsko
fazo, tej pa nad 35 °C sledi bistra in prozorna izotropna
faza (slika 2). Tekočemu kristalu sem primešal steklene
koloidne kroglice velikosti nekaj mikrometrov, ki so
dobro vidne pod optičnim mikroskopom. Površina
kroglic je bila obdana s tankim slojem surfaktanta
DMOAP, ki zagotavlja močno sidranje tekoče kristalnih
molekul pravokotno na površino koloidnih delcev [5].
Tako pripravljene koloidne disperzije sem opazoval v

ograjeni geometriji tekoče kristalnih celic z dobro
definiranimi površinami pod polarizacijskim optičnim
mikroskopom. Gre za eno najstarejših eksperimentalnih
tehnik za proučevanje tekočih kristalov, ki omogoča
opazovanje anizotropije lomnega količnika in razlago
simetrijskih lastnosti defektnih struktur v polarizirani
svetlobi. Izkaže se, da molekul tekočega kristala ni
mogoče enakomerno razporediti po ukrivljeni površini
kroglic, zato se v opazovanem vzorcu pojavijo območja v
katerih urejenost molekul ni dobro definirana. Takšna
območja imenujemo topološki defekti, ki jih zaradi
močnega sipanja svetlobe zlahka prepoznamo pod
optičnim mikroskopom kot ozke črne zanke ali linije, ki
obdajajo posamezne koloidne kroglice. Preden se
posvetimo zapletenemu prepletanju defektnih zank in
nastanku nematskih pletenin oziroma vozlov v kiralnem
molekularnem polju, se zaradi lažjega razumevanja teh
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pojavov najprej seznanimo z osnovnimi pojmi teorije
vozlov.

ima staknjena oba prosta konca. Najenostavnejši je
trivialni vozel v obliki krožnice, če med seboj staknemo
več krožnic, pa nastane splet. Najpreprostejši netrivialni
vozel je trilist, dve staknjeni krožnici pa imenujemo
Hopfov splet [6]. Na vozlih in spletih lahko izvajamo
poljubno zaporedje različnih deformacij (upogibanje,
raztegovanje, zvijanje), ki ne spremenijo topologije
objekta – rezanje, trganje in lepljenje je v tem primeru
strogo prepovedano. Vozle navadno rišemo s pomočjo
projekcije na ravnino, dobljeni skici pa pravimo diagram
vozla. V splošnem so lahko projekcije vozlov zelo
zapletene, zato jih razlikujemo po najmanjšem možnem
številu križišč, s katerimi tudi označujemo različne vozle.
Projekciji dveh ekvivalentnih vozlov lahko med seboj
pretvorimo s končnim zaporedjem treh Reidemeistrovih
premikov [6], podrobnejšo analizo lastnosti vozla pa
opravimo z zahtevnim računanjem topoloških invariant.
V fiziki se vozli pojavljajo predvsem v klasični teoriji
polja in pri raziskavah eksotičnih spinskih stanj, v
zadnjem času pa tudi na področju optike, kjer so pred
kratkim ustvarili osnovne vozle v optičnih vrtincih
laserske svetlobe s pomočjo holograma [7]. Kljub temu
so eksperimentalne uresničitve vozlov v fiziki snovi
izjemno redke, saj smo šele na začetku njihovega
odkrivanja, razumevanja in sestavljanja.

3. Na kratko o teoriji vozlov
Vozli so povsod prisotni topološki objekti, ki
razvnemajo domišljijo ljudi skozi vso človeško
zgodovino. Uporaba vrvi in odkrivanje različnih tipov
vozlov sta nam omogočila pomemben napredek v
gradbeništvu, pomorstvu, medicini in pri izdelavi oblačil.
Tehnike oblikovanja vozlov se prenašajo iz roda v rod,
zato nekaj preprostih vozlov pozna vsak izmed nas, saj
jih uporabljamo praktično vsak dan, na primer pri
zavezovanju čevljev, kravate ali oblikovanju pričeske
(slika 3). S kompleksnejšimi vozli se srečamo pri
ribolovu, jadranju, plezanju in nudenju prve pomoči.
Spretno izdelani vozli nam vzbujajo občutek lepega, zato
še dandanes navdihujejo številne umetnike pri izdelavi
nakita, okraskov in oblikovanju arhitekturnih dekoracij.

4. Vozli in spleti iz prepletenih defektnih linij
V raziskavah za doktorsko disertacijo sem vozle
oblikoval iz topoloških defektnih linij, ki spontano
nastanejo v mešanici tekočega kristala in mikroskopsko
majhnih steklenih kroglic. Ugotovil sem, da je mogoče te
defektne linije med seboj povezati in preplesti z uporabo
optične pincete. Z izbiro primerne intenzitete svetlobe in
natančnim premikanjem laserskega snopa lahko
posamezne defektne zanke primemo in povlečemo skupaj
več kroglic. Defektna linija se namreč obnaša kot
elastična vrvica, ki jo je mogoče raztegovati in
preoblikovati z lasersko svetlobo [8]. Pri večjih močeh
laserja se defektne linije lokalno stalijo oziroma prerežejo
in nato ponovno povežejo s sosednjimi zankami. Na ta
način lahko sestavimo koloidne gruče s specifično
prepletenimi defektnimi zankami, ki ustrezajo množici
različnih topoloških konfiguracij (slika 4). Gre za nov
način stabilizacije koloidnih struktur, kjer so delci vezani
v neločljivo povezane topološke objekte z zanimivimi
lastnostmi (spontan zlom simetrije, kiralnost).

Slika 3. Vozle srečamo povsod (od levo
zgoraj proti desni): kitajski vozel za
srečo, preprost plezalni vozel, ribiški
vozel, mornarski vozel kot modni
dodatek, modna pričeska, Windsorjev
kravatni vozel in Whiteheadov splet iz
defektnih linij v tekočem kristalu.
Vozli so pomembni tudi z vidika znanstvenega
proučevanja, zato se z njimi ukvarja posebno področje
matematike, znano pod imenom teorija vozlov. Gre za
živahno raziskovalno panogo, ki se samostojno razvija
kot veja topologije in poskuša odgovoriti na vprašanje –
kdaj lahko nek vozel preoblikujemo v drug vozel – in na
podvprašanje – ali je mogoče dani vozel razplesti v
trivialni vozel? V okviru topologije so vozli definirani kot
idealno elastični objekti v obliki gladkih sklenjenih
krivulj, ki ne sekajo samih sebe [6], zato si matematični
vozel intuitivno predstavljamo kot zavozlan kos vrvi, ki

Slika 4. Osnovni vozli in spleti iz topoloških defektnih linij v nematskih koloidih. Povezovanje defektnih
zank z laserskim snopom privede do odkritja vozlov na koloidnih gručah. Grafično razpletanje prepletenih
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defektnih linij nam razkrije matematični diagram vozla. Oznake vozlov in spletov določa število križišč in
število prepletenih zank.
homogenem in kiralnem nematskem polju ter vezavo
delcev s pobeglimi defektnimi obroči [5]. Prepleteni
nematski koloidni sistemi so torej novi kompleksni
materiali z izjemno zanimivimi in obetavnimi
materialnimi lastnostmi. Močne interakcije med delci v
tekočem kristalu omogočajo vezavni mehanizem, ki ni
odvisen od izbire materiala, pri tem ni posebnih omejitev
za miniaturizacijo sestavljenih struktur in ne nazadnje,
optične lastnosti tekočih kristalov naredijo optični odziv
takih kompozitov neprimerljiv z drugimi materiali.

Pri analizi prepletenih koloidnih gruč v kiralnem
tekočem kristalu sem odkril zanimivo lastnost
razporeditve defektnih linij. V kolikor se omejimo na
gručo štirih sosednjih kroglic, imamo vedno na razpolago
le dva odseka defektnih linij, ki se lahko srečata na zgolj
tri načine – bodisi tvorita križišče bodisi sta mimobežna v
dveh pravokotnih smereh. Ti trije različni načini poteka
sosednjih defektnih linij tvorijo osnovne enote iz katerih
lahko na pravokotni mreži delcev sestavimo poljubno
zapletene vozle in splete. Posamezno konfiguracijo linij
med koloidnimi delci spreminjamo z močnim laserskim
snopom, ki lokalno osvetli odseke sosednjih defektnih
linij in s tem vpliva na lokalno urejenost tekočega
kristala. Izvajanje teh sprememb na različnih mestih
pogosto povzroči spremembe topologije, ki jih lahko
identificiramo z uporabo orodij iz matematične teorije
vozlov [6].
Med analiziranjem eksperimentov mi je uspelo najti
in pojasniti vse vozle in splete z manj kot 7 križišči,
opazil pa sem tudi posamezne primere z več kot 10
križišči.
Podrobnejša
teoretična
interpretacija
molekularnega polja v okolici defektnih linij je razkrila,
da imamo opravka s tristranimi defektnimi trakovi, ki
imajo sorodne lastnosti kot znameniti Möbiusov trak. Ta
ugotovitev nam je omogočila hierarhično razporeditev
topoloških objektov na koloidnih gručah v odvisnosti od
števila zank in števila zasukov posameznega defektnega
traku okrog lastne osi pri obhodu povezanih delcev [9].
Skratka, z razumevanjem matematične teorije vozlov in s
pomočjo sodelavcev mi je uspelo razložiti vse opažene
tipe vozlov in spletov ter obenem napovedati katere
izmed njih lahko sestavimo na koloidnih gručah izbrane
velikosti. Za ilustracijo, kvadratna razporeditev 16
koloidnih kroglic zadošča za izdelavo okrog 80 različnih
tipov topoloških objektov, ki se pojavijo v skoraj 20.000
različnih konfiguracijah. Predstavljen koncept vozlanja je
univerzalen, zato se ga lahko s primerno uporabo
zunanjih polj aplicira tudi na vrsto drugih fizikalnih
sistemov, od polimerov, makromolekul, DNK, do
vrtincev v tekočinah in superprevodnikih [9].
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Spremljanje znotrajceličnih sprememb prostih kalcijevih
ionov in vrednosti pH pri glivi Aspergillus niger (Doktorska
disertacija - povzetek)
Tanja Bagar

Povzetek: Filamentozne glive, najbolj jih poznamo kot plesni, ki rastejo v naših kopalnicah ali na pozabljenem
kosu kruha, so lahko tudi zelo nevarni organizmi. Pri nekaterih povzročajo alergije, pri imunsko oslabljenih pa
tudi sistemske okužbe z visoko smrtnostjo. Kljub temu, da so glivne okužbe čedalje pogostejše, pa zaenkrat
nimamo na voljo učinkovitih in varnih zdravil. Zdravila, ki se trenutno uporabljajo imajo zelo resne stranske
učinke, zato je izjemna potreba po razvoju novih učinkovin in režimov zdravljenja. V tem doktorskem delu
smo razvili nove metode za študij fiziologije glivnih celic, ki so nam omogočile razvoj in preizkušanje novih
učinkovin. Plod raziskav je nova kombinacija učinkovin, ki mogoča zdravljenje glivnih okužb z nizkimi
dozami in manj stranskimi učinki.

homeostazo pri A. niger. Pmc1 delecijska mutanta ima
povišan raven kalcija v mirovanju, kalcijevi odgovori na
dražljaje pa so v splošnem nižji. Kalcij, ki se sprosti v
odgovor na mehansko motnjo izvira predvsem iz
zunajceličnega prostora, v odgovor na hipoosmotski stres
pa kalcij vstopa tako iz zunajceličnega prostora kot tudi
iz znotrajceličnih zalog. Ciklopiazonska kislina inhibira
znotrajcelične kalcijeve ATPaze in prepreči, da bi se
koncentracija kalcija povrnila v stanje mirovanja po
dražljaju. Amiodaron inhibira rast glive A. niger, 50 µM
koncentracija povzroči preko 50% inhibicijo rasti, pri
delecijskih mutantah PmrA in Pmc1 pa opazimo
povečano občutljivost na amiodaron. Delovanje proteina
PAF še ni pojasnjeno, ima pa močno protiglivno
delovanje. Pokazali smo, vpliva na pH homeostazo,
učinka na kalcijevo homeostazo pa nismo zaznali.
V tretjem delu naloge smo se posvetili proučevanju
pH homeostaze. Pripravili in uporabili smo nov, genetsko
kodiran razmerjemetričen senzor, imenovan RaVC. Za
osnovo smo uporabili pH občutljiv zeleno fluorescirajoč
protein pHluorin, kateremu smo delno optimizirali
uporabo kodona za izražanje v glivi A. niger. Meritve
znotrajcelične vrednosti pH smo izvedli s simultanim
dvojnim vzbujanjem pod konfokalnim mikroskopom.
Povprečna citoplazemska vrednost pH je znašala 7.6. Pri
18 ur starih rastočih glivnih celicah nismo zaznali
citoplazemskega pH gradienta v apikalnih 20 µm hife.
Pokazali smo, da ima A. niger robustno pH homeostazo,
se pa vseeno odziva na nenadne spremembe zunanje
vrednosti pH. Sorbična kislina, ki se uporablja kot
prezervativ, je povzročila irreverzibilno koncentracijsko
odvisno zakisanje citoplazme. Inhibicija V-ATPaz in FATPaz z uporabo NEM-a, DCCD in natrijevega azida je
povzročila padec citosolnega pH za več kot eno enoto,
medtem ko je inhibicija P-ATPaz z vanadatom povzročila
rahlo zakisanje. Dodatek CCCP ali FCCP, ki sta
inhibitorja oksidativne fosforilacije, je drastično znižal
citosolno vrednost pH. Opazili smo, da se v starejših

Filamentozne glive, najbolj jih poznamo kot plesni, ki
rastejo v naših kopalnicah ali na pozabljenem kosu kruha,
so lahko tudi zelo nevarni organizmi. Pri nekaterih
povzročajo alergije, pri imunsko oslabljenih pa tudi
sistemske okužbe z visoko smrtnostjo. Kljub temu, da so
glivne okužbe čedalje pogostejše, pa zaenkrat nimamo na
voljo učinkovitih in varnih zdravil. Zdravila, ki se
trenutno uporabljajo imajo zelo resne stranske učinke,
zato je izjemna potreba po razvoju novih učinkovin in
režimov zdravljenja. V tem doktorskem delu smo razvili
nove metode za študij fiziologije glivnih celic, ki so nam
omogočile razvoj in preizkušanje novih učinkovin. Plod
raziskav je nova kombinacija učinkovin, ki mogoča
zdravljenje glivnih okužb z nizkimi dozami in manj
stranskimi učinki.
Kalcijeva in pH homeostaza sta pomembna vidka
celične fiziologije, ki sta slabo proučena pri vrsti
Aspergillus. Večina dostopnih informacij za glive izhaja
iz raziskav na kvasovkah Saccharomyces cerevisiae, sicer
pa so kalcijevo in pH homeostazo proučevali predvsem
na rastlinah Arabidopsis thaliana in človeku Homo
sapiens. V prvem delu naloge smo z orodji primerjalne
genomike analizirali genom glive Aspergillus niger in
identificirali proteine vpletene v kalcijevo in protonsko
homeostazo. Za vrsto Aspergillus niger smo identificirali
šest kalcijevih kanalov, 13 kation/proton transporterjev in
13 P-ATPaz, mnogo od teh doslej neznanih. V primerjavi
s kvasovkami S. cerevisiae opazimo večjo kompleksnost
kalcijeve in protonske homeostaze pri rodu Aspergillus,
kar odraža bolj kompleksno celično organizacijo in
filamentozno obliko rasti. Identificirali smo tudi
podenote, ki sestavljajo V-tip H+ ATPaz and F0F1 ATP
sintazo (F-tip ATPaza). V-ATPaze pa pri filamentoznih
glivah ne kažejo večje kompleksnosti kot pri
askomicetnih kvasovkah, kar nakazuje na ohranjenost in
univerzalnost obeh V-ATPaznih holoencimov.
S pomočjo mutant z izbitimi geni smo ugotavljali
vpliv kalcijevih ATPaz PmrA in Pmc1 na kalcijevo
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celicah senzor RaVC zbira v vakuolah, kjer smo določili
vrednost pH med 6.2 in 6.7.
Preizkusili smo vrsto učinkovin in njihov vpliv
spremljali pod konfokalnim mikroskopom. Ugotavljali
smo ali katere učinkovine porušijo kalcijevo ali pH

homeostazo, saj bi le te bile potencialni novi fungicidi.
Izmed preizkušenih učinkovin smo največji učinek
dosegli z uporabo kombinacije že znanega protiglivnega
zdravila amphotericina B in amiodarona, ki se prav tako
že uporablja v medicini, vendar v druge namene.
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Povzetek:Lesni kompoziti iz masivnega lesa so lahko namenjeni za nosilne gradbene elemente ali nenosilne
elemente. Za konstrukcijske namene uporabljamo predvsem lepljene lamelirane nosilce in križno lepljene
plošče. Z uporabo osnovnih inženirskih principov prilagodimo strukturo, presek in obliko teh lesnih
kompozitov predvideni nosilni funkciji.
Ključne besede: križno lepljeni les; lepljeni lamelirani les; lesni kompoziti.

1. Uvod

2. Lepljeni lamelirani les

Les je eden najstarejših gradbenih materialov. Pri
gradnji ga lahko uporabimo kot nosilni material za
konstrukcije (žagan masivni les, lepljeni lamelirani les,
konstrukcijski kompozitni les – LVL, PSL, LSL…) ali
kot nenosilni material (stavbno pohištvo, talne, stenske in
stropne obloge…). Za nosilno funkcijo mora imeti les
predvsem ustrezno trdnost in odpornost proti različnim
dejavnikom (vlaga, voda, biološki škodljivci…), medtem
ko so za nenosilnouporaboobičajno pomembne razne
fizikalne lastnosti lesa, odpornost proti obrabi in vizualne
karakteristike površinelesa.
Kot gradbeni material ima masivni les zelo ugodno
razmerje med trdnostjo in lastno maso, poleg tega pa je
naraven in obnovljiv material. Neugodna pa je predvsem
velika variabilnost lastnosti masivnega lesa, njegove
dimenzijske spremembe povezane z variiranjem
vlažnosti, slaba odpornost proti biološkim škodljivcem in
vremenskim vplivom ter omejenost v dimenzijah(Srpčič,
2009).Večino teh pomanjkljivosti masivnega lesa lahko z
ustreznimi tehnološkimi procesi predelave in obdelave
omilimo ali povsem izločimo. V ta namen iz masivnega
lesa izdelujemo različne lesne kompozite, kjer z uporabo
osnovnih inženirskih zakonitosti prilagodimo lastnosti
kompozita določeni funkciji.
Med lesnimi kompoziti iz masivnega lesa, ki so
namenjeni za nosilno funkcijo, prevladuje lepljeni
lamelirani les in križno lepljeni les. V prvem primeru
govorimo o linearnih kompozitih (nosilci), kjer so
mehanske lastnosti izrazito večje v vzdolžni smeri
kompozita; v drugem primeru pa o ploskovnih
kompozitih (plošče), kjer so mehanske lastnosti
enakomerneje porazdeljene tako v vzdolžni kot prečni
smeri kompozita.

Masivnemu lesu lahko izboljšamo mehanske lastnosti
tako, da zmanjšamo število nezaželenih napak, ki jih
izžagamo, nato pa krajše kose zlepimo v daljše. Na ta
način lahko proizvajamo lamele poljubnih dolžin, ki jih
lahko v nadaljevanju lepimo po debelini (blokovno) in s
tem proizvajamo elemente z ustreznim presekom in
trdnostjo. Omenjene postopke s pridom izkoriščamo pri
proizvodnji lepljenih lameliranih nosilcev, pri katerih sta
lahko presek in dolžina bistveno večja od masivnega
žaganega lesa. Najdaljše lepljene lamelirane nosilce v
Sloveniji je izdelalo podjetje Hoja, d.d.,dolžine 44 m in
prečnega prereza 20 cm × 250 cm, za potrebe nosilne
strešne konstrukcije Olimpijskega bazena v Kopru (slika
1) (Šernek, 2011).
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na osnovi visokofrekvenčnega segrevanja, vendar je to
primerno za ravne nosilce in tipizirane preseke nosilcev.
Klasičen način izdelave lepljenih nosilcev vključuje
hladno lepljenje in omogoča najrazličnejše oblike in
dimenzije nosilcev.
Klasičen tehnološki postopek izdelave lepljenih
lameliranih nosilcev poteka tako, da masiven les najprej
razžagajo in posušijo na ustrezno vlažnost. Sledi
skobljanje lamel, ugotavljanje fizikalnih in mehanskih
lastnosti ter označevanje in izžagovanje napak. Nato
lamele dolžinsko spajajo z zobatim spojem. Sledi izbor
lamel po določenih kriterijih, pri čemer se upošteva
trdnost lamel in njihova predvidena obremenitev oziroma
položaj v nosilcu. Potem lamele dvostransko skobljajo,
nanesejo lepilo in sestavijo v lepljenec, ki ga postavijo v
oblikovalnik, kjer poteka oblikovanje in stiskanje nosilca.
Priporočen tlak stiskanja je odvisen od vrste lesa in
debeline lamel ter znaša 0,6 - 1,0 N/mm2. Temperatura
stiskanja mora biti 20 °C ali več. Po stiskanju sledi
kondicioniranje in končna obdelava nosilcev. Lepljeni
nosilci so lahko dodatno zaščiteni s fungicidi, insekticidi
in ognjevarnimi premazi.
Lepljene lamelirane nosilce razvrščamo v tri razrede
uporabe, ki so določeni glede na klimatske pogoje
uporabe. Prvi razred uporabe določa količino vlažnosti v
materialu, ki ustreza temperaturi 20 °C in relativni zračni
vlažnosti 65 %. Pri tem vlažnost lesa ne preseže 12 %
povprečne vlažnosti.V drugem razredu je temperatura 20
°C in relativna zračna vlažnost okolja 85 %. Pri tem
vlažnost lesa ne preseže 20 % povprečne vlažnosti. V
tretjem razredu so klimatski pogoji z višjo vlažnostjo kot
v drugem razredu.
Lepljene lamelirane nosilce uporabljamo za
najrazličnejše namene v gradbeništvu (konstrukcije in
ostrešja hiš, industrijskih hal, športnih objektov, bazenov,
mostov, …). Pred ostalimi gradbenimi nosilnimi elementi
imajo to prednost, da jih zlahka obdelujemo in
proizvajamo v poljubnih dimenzijah in oblikah, kar
omogoča bogato arhitektonsko oblikovanje prostora.
Imajo veliko nosilnost glede na lastno težo ter visoke
predvidljive trdnostne vrednosti. Zaradi nizke gostote sta
transport in gradnja bistveno manj zahtevna, kot pri
betonskih in kovinskih nosilcih. Montaža je hitra,
vzdrževanje pa je relativno enostavno. Zaradi natančne
izdelave in skrbne površinske zaščite so lepljeni
lamelirani nosilci odporni proti različnim vremenskim
vplivom. Ustrezno zaščiteni nosilci imajo dobro
odpornost proti ognju in se v primerih požara ne porušijo
hipno. Pred masivnim lesom ima lepljeni lamelirani les te
prednosti, da je dimenzijsko stabilnejši, ima boljše in
manj variabilne mehanske lastnosti,izdelamo ga lahko v
večjih dimenzijahin v različnih oblikah.

Slika 1. Transport in vgradnja 44
metrskih lepljenih nosilcev podjetja Hoja
d.d.
Lepljeni lamelirani nosilci spadajo med nosilne
elemente, ki so sestavljeni iz dveh ali več lamel debeline
6 - 45 mm, ki so med seboj zlepljene vzporedno glede na
vzdolžno os lamel. Lamele so običajno dolžinsko
zlepljene, pri čemer se najpogosteje uporabljajo zobati
spoji. Za izdelavo lepljenih lameliranih nosilcev
uporabljamo predvsem les iglavcev kot so smreka, jelka,
rdeči bor in duglazija. Smreka in jelka sta lahko
obravnavani kot ista lesna vrsta. Uporabljajo se lahko
tudi drugi iglavci, medtem ko je izmed listavcev
predviden le topol. Vlažnost lesa mora biti 6 - 15 %, pri
čemer je lahko razlika v vlažnosti med lamelami istega
nosilca največ 5 %. Trdnostne lastnosti lesa morajo biti v
skladu s standardom EN 14081. Za lepljenje lameliranih
nosilcev uporabljamo konstrukcijska lepila, ki jih po
standardu EN 301 ali EN 15425 razvrščamo v tip lepila I
in tip lepila II (preglednica 1). Primerne so naslednje
vrste lepil: lepila na osnovi fenolov in aminoplastov:
fenol-formaldehidna, resorcinol-formaldehidna, fenolresorcinol-formaldehidna, melamin-formaldehidna, ureaformaldehidna in melamin-urea-formaldehidna; enokomponentna
poliuretanska
lepila;
emulzijska
poliizocianatna lepila in epoksidna lepila (Šernek, 2011).
Preglednica
1.
Tipi
konstrukcijskih lepil za uporabo v
različnih klimatskih pogojih
T med uporabo
> 50 °C

Pogoji okolja

Primer

Niso določeni

Daljša izpostavitev visoki
temperaturi.

I

RZV > 85% pri 20 °C

Popolna izpostavitev vremenskim
vplivom.

I

≤ 50 °C
RZV ≤ 85% pri 20 °C

Ogrevani in zračeni prostori. Zunaj
zaščiteno pred vremenskimi vplivi.
Kratke izpostavitve vremenskim
vplivom.

Tip lepila

II

3. Križno lepljeni les
Postopki izdelave lepljenih lameliranih nosilcev se
razlikujejo predvsem z vidika stiskanja oziroma lepljenja.
Najbolj pogosto se uporablja tehnologija hladnega
lepljenja, v sodobnih proizvodnjah pa tudi vroče lepljenje

Križno lepljeni les je sodobni lesni kompozit, ki se
uporablja za nosilne gradbene namene. V primerjavi z
lepljenim lameliranim lesom ima bolj enakomerno
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porazdeljene lastnosti v vzdolžni in prečni
preč smeri.Zaradi
križnega lepljenjaje tak kompozit dimenzijsko bolj
stabilen, saj je delovanje lesa zmanjšano. Za izdelavo
uporabljamo les iglavcev, ki je tehnično
čno posušen na10 14 % vlažnost. Les dolžinsko in širinsko spajamo, nato pa
sloje lepimo med sabo v ploščo.
o. Križno lepljene plošče
ploš so
iz lihega števila slojev (3, 5, 7 ali več),
č), ki so med seboj
zlepljeni pod pravim kotom, pri čemer
emer je pre
prečni prerez
plošče simetričen
en (slika 2).Deformacije v ravnini plošče
ploš
so dejansko zanemarljive, medtem ko pravokotno na

ravnino ploščee znašajo približno 2,4 mm/m za vsak %
spremembe vlažnosti lesa (Dujič,
(Dujič 2009).
Križno lepljen les ima različna
razli
komercialna imena
oziroma kratice kot so KLH (Kreuzlagenholz), CLT
(Cross Laminated Timber) in X-LAM.
X
Uporabljamo ga
za stenske, stropne in strešne elemente pri gradnji hiš,
večstanovanjskih
stanovanjskih objektov, industrijskih in skladiščnih
skladiš
hal ter drugih objektov. Križno lepljene elemente
običajno
ajno proizvajajo do dolžine 20 m, širinedo 3 m in
debeline do 0,5 m.

Slika 2. Sestava in izgled križno lepljenih plošč
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Interaktivna tehnologija v poučevanje fizike
Renato Lukač
Gimnazija Murska Sobota in Višja strokovna šola Velenje, Dislocirana enota Murska Sobota

Povzetek: Sodobno opremljene učilnice niso dovolj za kvaliteten pedagoški proces. Potreben je
sodoben pedagog, ki skrbno načrtuje uporabo tovrstnih orodij. Prispevek podaja kritičen pogled na
uporabo interaktivnih tehnologij pri pouku fizike. Izpostavljene so nekatere programske rešitve, ki
dijaku skozi igro pomagajo usvojiti temeljne fizikalne principe. Nakazan je tudi trend razvoja učil,
ki v največji možni meri izrabijo potenciale sodobnih komunikacijskih naprav.

Uvod

kvalitetno in učinkovito vpeljavo novosti v bazi. V
nadaljevanju bo izpostavljenih nekaj prednosti in slabosti
uporabe sodobnih tehnologij pri pouku fizike.

Pogosto se sprašujemo kako povečati stopnje
učinkovitosti prenosa znanja. Pri tem si lahko pomagamo
tudi s tehničnimi pripomočki, predvsem sodobnimi
tehnologijami. Za računalniškimi zasloni prebijemo vse
več časa, s sabo nosimo tako imenovane tablice (tablične
računalnike) in na šolah lahko vidimo mladino s telefoni,
kateri le še mimogrede opravljajo funkcijo telefona, v
resnici pa so zadnji vrhunski dosežki vodilnih
telekomunikacijskih podjetij. Ti pametni telefoni
združujejo niz funkcij v eni sami kompaktni energijsko
varčni napravi, ki komunicira s telefonskim omrežjem,
lokalnim brezžičnim omrežjem (Wi-Fi), Bluetooth in
preko USB vmesnika. Te majhne naprave imajo vgrajeno
visoko zmogljivo kamero, niz senzorjev, na pretek
pomnilnika ter izredno hiter in varčen procesor. O
silovitem razmahu mobilne tehnologije govori tudi
podatek, da je letos prvič poslovanje z mobilnimi
tehnologijami po finančnem obsegu preseglo poslovanje
z računalniki. Ob taki tehnologiji ne smemo pedagogi
ostati v zadregi ali njeno uporabo celo prepovedati. Treba
je ponuditi vsebine, ki jih bodo učenci in dijaki lahko
spremljali na svojih napravah.
Učila postajajo interaktivna, zato se spreminja tudi
oprema na šolah: zamenjujemo klasične zelene table in
kredo s posebnimi belimi interaktivnimi tablami (IT), ki
so povezane z računalniki, po IT pa pišemo s posebnimi
električnimi pisali ali v nekaterih primerih celo s prsti. Pri
kombinaciji IT in računalnika so se odprle neštete nove
možnosti, strokovna literatura [1] pa opozarja tudi na
slabosti in svetuje previdnost vpeljavi IT. Taka sodobna
oprema ni poceni in pogosto se z njo oponašajo šole kot
elitne pod krinko didaktične odličnosti. Resorno
ministrstvo sofinancira vsako leto v sklopu razpisov
nabave IKT opreme tudi IT, kar ima za posledico solidno
stanje na šolah, ki se aktivno opremljajo ob taki podpori.
Problem ostajajo človeški viri, saj na šolah nismo dovolj
pripravljeni na vse možnosti, ki se nam ponujajo s samo
opremo. Manjkajo izobraževanja po predmetnih
področjih na lokalnem nivoju, kar bi omogočilo

IKT pri pouku fizike
Računalniki so bili najprej orodje za obdelavo
podatkov v raziskovalni sferi, pozneje tudi v akademski.
A/D in D/A vmesniki so avtomatizirali krmiljenje
poskusov in zajem podatkov z njih. S tem se je pojavila
izrazita potreba po sodobnih računalnikih tudi pri pouku
fizike, posledično pa sta se močno dvignile nazornost
izvedbe poskusov in kvaliteta obdelave pridobljenih
rezultatov. S pomočjo projektorja je možno odvijanje z
zaslona posredovati vsem v učnem prostoru. Vzporedno s
podporno programsko opremo za poskuse so se razvijale
tudi simulacije. Nadomeščale so do neke mere poskuse,
smiselne pa so bile predvsem v primerih, ko so bili
poskusi nevarni, predragi ali pa so enostavno dale boljši
vpogled v odvijanje poskusa in povečale razumljivost. Ob
vsem navedenem ne smemo zanemariti interneta, ki je
postal ogromno informacijsko središče z neštetimi
koristnimi vsebinami tudi na področju didaktike. [2]
Vmesnik med uporabnikom in programsko opremo se
je razvijal od špartanskih iz konzole vodenih programov
do sofisticiranih aplikacij z več okni in raznimi meniji,
drsniki, gumbeki in podobno grafično kramo. Na začetku
je bil dovolj PC s tipkovnico in zaslonom, potem smo mu
dodali miško, povezali smo ga v omrežje, na grafoskop
smo namesto prosojnice dali posebno napravo, preko
katere smo lahko sliko zaslona projicirali na platno,
sledili so projektorji. Zdaj smo prišli tako daleč, da bomo
projekcijsko platno in tablo zamenjali z IT. Prvi bežen
pogled na uporabo IT namiguje na to, da bomo miško pri
PC z projektorjem, oziroma PC tableta računalnik s
projektorjem, zamenjali z dokaj drago IT, vendar je IT
marsikaj več kot le zelo dragi nadomestek za miško.
Umestni so tudi pomisleki glede nesmotrnosti nabave v
smislu izkazovanja prestižnosti šole z večjim številom
elementov sodobnih tehnologij, ki potem ostanejo
neizkoriščene. [2]
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prisiliti k uporabi dosedanjih učbenikov. Bolje je vložiti
energijo v pripravo sodobnih gradiv, ki jih bodo dijaki z
veseljem uporabljali na svojih telefonih ali tablicah. Zato
so v nastajanju mnoga nova gradiva, ki bodo temeljito
spremenila poučevanje v srednjih šolah. Za fiziko je že
nastala zbirka dinamično generiranih nalog E-VA [3,4],
že v kratkem pa bi naj nastal tudi E-učbenik za fiziko
tako za osnovno šolo, kot tudi za gimnazijski program.
Interaktivna fizika [5], je bila dolgo časa najbolj
priljubljena zbirka programov, ki so omogočali
postavitev, izvedbo in analizo namišljenih poskusov s
pomočjo računalnika. S časom so take programčke
izpodrinili javanski programi, kjer prednjači odlična
zbirka Physlets Physics [6]. Ti programi imajo prednost,
da navadno na računalnik ni potrebno nameščati kake
posebne programske opreme, razen paketa za Javo, preko
spleta pa so dosegljivi od povsod. Učenje je posebej
zanimivo, kadar je zabavno ali kadar temelji na igri.
Takrat motivacija dijakov bistveno naraste. Crayon
Physics Delux [7] je igra, kjer je treba z domiselnostjo in
občutkom za fizikalne pojave rešiti probleme na nekaj
deset stopnjah, pri čemer obstaja za vsako stopnjo
pripravljena scena, v katero se vstavljajo objekti z
določenimi fizikalnimi lastnostmi. S posluhom za osnove
zakonitosti lahko rešimo zadane problema. Spletna igra
Fantastic Contraption [8] razpolaga le z nekaj osnovnimi
objekti, katere povežemo in umestimo v pripravljene
scene ter nato opazujemo odvijanje, ki mora rešiti
določen problem. Kombinacija igre, animacije,
umetnosti, simulacije, tehnike, fizike in izobraževanja je
Phun [9], ki je prosto dostopna in za nekomercialno
uporabo tudi brezplačna. V prostor vstavljamo objekte in
jim določimo lastnosti. Definiramo interakcije in potem
lahko opazujemo časovni razvoj dogodkov. V odvijanje
lahko sproti po potrebi tudi posegamo. Zbirka scen za
Phun [10] vsebuje nekaj tisoč predlog, podobno pa
obstaja na YouTube niz posnetkov organiziranih na temo
Phun scene in animacije.
Igre, simulacije, animacije, virtualno realnost, video
posnetke in podobne mutimedijske vsebine je smiselno
vključevati v poglavjih kot so na primer astronomija,
mikro delci in atomsko jedro, ker je tam za kvalitetno
delo potrebna draga oprema, katere na šolah ne bomo
nikoli premogli. Ostaja pa še cel kup poglavij, kjer zlahka
delamo osnove didaktične poskuse v učilnici, kadar nam
to dopuščajo možnosti. Ko pa to ni možno pa tudi v teh
poglavjih uporabimo računalnik. Kot primer takega
problema, omenimo opis padanja majhne kroglice v
gravitacijskem polju Zemlje. Zaradi zraka imamo
problem zračnega upora. Do določene stopnje lahko
zanemarimo upor in z nekaj dodatne opreme lahko
naredimo skoraj vakuum, vendar so brezhibne
vakuumske črpalke prava redkost na šolah. Realne
poskuse lahko dopolnimo s simulacijami ali video
posnetki, da vidimo kaj vse vpliva na reševanje teh
problemov in kako sploh kvalitetno in realno opisati tako
gibanje. Pri poskus v razredu pa natančnost meritve časa
povečamo z uporabo računalnika. Ponovitve poskusa

Velika vključenost poskusov pri pouku fizike že sama
po sebi spodbuja interaktivnost. IT ponuja posebne
prednosti pred ostalo tehnologijo, kar je potrebno
izkoristiti. Posebej zanimiva je komunikacija med
pisalom preko IT in računalnikom. Učitelj je še vedno
neposredno pred tablo s pisalom v roki, pisalo še vedno
piše po tabli, tako kot je to bilo nekoč, dodatno pa
dobimo celi niz možnosti posebnega pisala in programske
opreme. Nekateri izdelki niti ne rabijo posebnih pisal,
ampak so občutljivi celo na dotik prsta, tako da lahko s
prstom vzpostavimo interakcijo, kar je že uveljavljena
praksa pri tabličnih računalnikih in pametnih telefonih, ki
imajo zaslone občutljive na dotik. Tabla več ni zgolj
podlaga, po kateri se piše, ampak postane pravo
multimedijsko središče, saj so na njej prosojnice, video
posnetki, simulacije, grafi, iz nje prihaja zvok in ves čas
je v svetovnem računalniškem omrežju, ki je po eni strani
vir skoraj neskončnih informacij, po drugi pa spet ponuja
mnogo možnosti za shranjevanje in objavljanje gradiv.
Računalniški oblaki, Facebook, Twitter, Youtube, razni
forumi in nenazadnje elektronska pošta so ves čas na
dosegu praktično s klikom. Vsi gradniki vsebin se po taki
tabli premikajo glede na potrebe praktično poljubno.
Lahko jih shranjujemo v različnih formatih in jih damo
na razpolago kolegom za ponovno uporabo ali dijakom
za utrjevanje.
Za IT obstaja niz dodatne opreme. Brezžična tablica
je lahko predavatelju orodje, s katerim dela podobno kot
z IT, le da se lahko nahaja na poljubnem mestu v
prostoru. S tako tablico lahko vključimo dijake bolj
aktivno v učni proces. Če šola premore več tablic, jih
lahko pri skupinskem delu razdelimo med skupine, katere
samostojno rešujejo probleme ali pri fiziki zapisujejo
izsledke poskusov. Take skupine potem vključimo v
projekcijo na IT. Posebna programska oprema omogoča
preverjanje znanja in pridobitev oceno za tiste, ki delajo s
tablicami. Tablice so cenejše od IT, zato jih lahko
uporabimo tudi v kombinaciji z navadnim računalnikom
in projektorjem kot enostaven nadomestek za IT. Po
posebnih tekočekristalnih prikazovalnikih lahko pišemo s
prirejenim pisalom ali kar s prsti. Predavatelj se pri tem
lahko bolj posveča publiki, saj se ne rabi obračati proti
tabli, ker je vsa vsebina med njim in publiko. Sprotno
interakcijo med predavateljem in slušatelji temelji na
osebnih odzivnih sistemih. Odgovore dijakov lahko
preverimo v trenutku in s tem dobimo povratno
informacijo o uspešnosti prenosa znanja. Zadnji krik
tovrstne tehnologije so interaktivni projektorji, pri katerih
ni niti potrebna posebna tabla, ampak se uporabi
obstoječa podlaga, recimo projekcijsko platno.
Za opisane tehnologije rabimo posebna gradiva, ki
morajo izkoristiti interaktivnost, katera se ponuja.
Postopoma se puščajo delovni zvezki, tudi učbeniki v
sedanji tiskani obliki so vse manj uporabljani. Ciljna
publika, dijaki, enostavno želijo uporabljati sodobno
tehnologijo, ki jih pritegne. Pedagogi jih ne moremo
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lahko popravijo natančnost, vendar lahko kvaliteto
izvedbe poskusa z malo računalniško podprte merilne in
krmilne opreme bistveno dvignemo. Interaktivno delo
preko IT poveča nazornost, tako da pridobljene podatke
učinkovito obdelamo in predstavimo rezultate v
najprimernejši obliki.
Računalnik in IT je smiselno uporabljati skoraj vedno
pri pouku. Računalnik in IT morata komplementarno
dopolnjevati poskuse, ker fizika temelji na opazovanju,
meritvah, interpretaciji opazovanega in merjenega. Prav
je, da bodo poskusi ostali, sodobna orodja pa nam
omogočajo, da iz poskusov izvlečemo še več. Razne
simulacije, video posnetki in vse, kar nam nove
tehnologije omogočajo, izboljšuje pretok znanja na
dijake.

http://www.edfacilities.org/rl/interactive_whiteboards
.cfm
2. LUKAČ, Renato. Uporaba interaktivne table pri
pouku fizike. Mednarodna konferenca Splet
izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2009,
Kranjska Gora. Zbornik prispevkov, stran 203.
3. E-VA, Interaktivna učna gradiva, citirano
10.12.2011. Dostopno na svetovnem spletu:
http://www.fiz.e-va.si/
4. LUKAČ, Renato et al. E-VA pri pouku fizike.
Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in
raziskovanja z IKT SIRIKT 2010, Kranjska Gora.
Zbornik prispevkov, stran 655.
5. Interactive Physics, Design Simulation
Technologies, Inc., 2009, citirano 10.12.2011.
Dostopno na svetovnem spletu: http://www.designsimulation.com/IP/index.php
6. CHRISTIAN, Wolfgang, BELLONI, Mario. Physlet
Physics, Pearson Education, Inc., Prentice Hall, 2004
7. Crayon Physics Deluxe, Kloonigames, 2011, citirano
10.12.2011. Dostopno na svetovnem spletu:
http://www.crayonphysics.com/
8. NORTHWAY, Colin. Fantastic Contraption, 2011,
citirano 10.12.2011. Dostopno na svetovnem spletu:
http://fantasticcontraption.com/index.php
9. Phun, Algoryx, 2011, citirano 10.12.2011. Dostopno
na
svetovnem
spletu:
http://www.phunland.com/wiki/Home
10. Phun Box, 2011, citirano 10.12.2011. Dostopno na
svetovnem
spletu:
http://www.phunbox.net/

Zaključek
Kreativna uporaba IT je omejena le z domišljijo
predavateljev in slušateljev. Omogoča nam bistveno bolj
nazorno podajanje novih vsebin tudi pri naravoslovnih
predmetih. Uporabljati jo je treba previdno in vmesno, to
je komplementarno. Prava korist IT se bo pokazala komaj
takrat, ko bodo dane v uporabo inovativnim pedagogom.
Literatura
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Dopolnilne dejavnosti na kmetiji na območju Pomurja
1

Kapun S., 2Kapun Maršik J., 3Lebarič F., 4Feher M., 5Petrovič A., 6Marinič M.,

Izvleček: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota deluje na območju Pomurja in pokriva štiri
upravne enote in sicer UE Murska Sobota, UE Lendavo, UE Ljutomer in UE Gornjo Radgono.
Skupno smo na Oddelku za kmetijsko svetovanje nudili strokovno pomoč pri registraciji
dopolnilnih dejavnosti 181 kmetijam od tega v letu 2011 kar 47 kmetijam.
Ključne besede: dopolnilne dejavnosti; turistične kmetije; peka kruha in peciva; predelava sadja in
zelenjave; klavnice in predelava mesa; sončne elektrarne; obnovljivi viri energije.
Abstract: Institute of Agriculture and Forestry Murska Sobota operates on Pomurje area and covers
four administrative units of Murska Sobota, Lendava, Ljutomer and Gornja Radgona. Department
for Agricultural consulting provided expert assistance in the registration of complementary activities
altogether for 181 farms, of that just in 2011 for 47 farms.
Key words: complementary activities; tourist farms; bread and cakes baking; fruit and vegetable
processing; slaughterhouses and meat processing; solar power plants; renewable energy sources.

1. Uvod

pa je tudi eden odločilnih dejavnikov splošnega
gospodarskega in družbenega razvoja.24
Ta povezava je prisotna in učinkuje ne glede na
to, ali jo poznamo (priznavamo) in upoštevamo pri
oblikovanju razvojne politike.
Po popisu kmetijskih gospodarstev leta 2000 so
imele družinske kmetije v Pomurju v uporabi
43.000 ha njiv in vrtov. Na tej zemlji je bilo 11.430
lastnikov, kar kaže na majhnost kmetij. Le 20 %
kmetij je pri popisu imelo več kot 5 ha kmetijskih
zemljišč. Le majhen delež kmetij na območju
Pomurja lahko preživi le z osnovno kmetijsko
dejavnostjo, zato je nuja iskanje dodatnega dohodka
na različnih področjih. Zato mora velika večina
kmetij iskati dodatne vire zaslužka skozi različne
vrste dopolnilnih dejavnosti ali zaposlitev njihovih
družinskih članov zunaj kmetije.

Pomena kmetijstva v nacionalnem gospodarstvu
ne moremo meriti le z njegovim prispevkom k
BDP, ki znaša nekaj manj kot 4 %. Kmetijstvo je
postalo panoga, ki proizvaja pretežno surovine za
živilsko-predelovalno industrijo in panoga, ki
porablja številne proizvode drugih gospodarskih
panog (kemična in strojna industrija, energetika,
gradbeništvo, nanj je vezan velik del storitvenih
dejavnosti (trgovina promet, turizem), pa tudi
družbenih dejavnosti (izobraževanje, raziskovanje,
strokovne službe). Ne gre prezreti niti dejstva, da je
pridelovanje hrane strateško pomembna dejavnost
vsake družbe in zato tudi gospodarsko razvite
države namenjajo ohranjanju in razvoju kmetijstva
posebno skrb. Na kmetijstvo pa ne moremo gledati
niti zgolj skozi produkcijo hrane. Vse bolj
pomembne postajajo v skupni zavesti tudi njegove
drugotne funkcije kot so: trajna ohranitev rodovitne
zemlje, čiste vode, zraka, ohranitev poseljenosti in
vzdrževanje kulturne krajine, kar vse je pogoj za
uspešen razvoj drugih dejavnosti v podeželskem
prostoru. Razvito oziroma razvijajoče se podeželje
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Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, stanko.kapun@gov.si
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3
Dipl. ing. agr., prav tam
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2. Metode dela

•

Obdelali smo podatke, ki jih navaja vlada RS o
razlagi pojmov o vrsti dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, obdelali pa smo tudi podatke poročil
KGZS-Zavod MS o vzpostavitvi dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah do leta 2010 in število
registriranih dopolnilnih dejavnostih na kmetijah po
vrstah v letu 2011 na območju Pomurja.
V uradnem listu RS št.61/05 izdaja Vlada
Republike Slovenije Uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji.
Na kmetiji so dovoljene naslednje vrste
dopolnilnih dejavnosti:
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov
ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin

3. Rezultati
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s
kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana
dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogoča
kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti
ter delovne sile članov kmetije in zaposlenih na
kmetiji (Ur.l. 45/08; 99 člen) Nosilec kmetijske
dejavnosti je lahko kdorkoli, ki živi na kmetiji in se
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
Strokovne službe na KGZS-Zavod MS si zelo
prizadevajo, da si registrira čim več kmetij
dopolnilno dejavnost. Prav tako bi morale imeti
dopolnilne dejavnosti večji poudarek v strategiji
razvoja slovenskega kmetijstva. Na povprečno
majhnih kmetijah so dopolnilne dejavnosti lahko
edini možni način doseganja dodatnega zaslužka
preko neposredne prodaje storitev, pridelkov in
izdelkov.
Prav tako je pomembno, da je kmetija, ki se želi
ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo dovolj velika.
Uredba določa, da mora kmetija, ki se ukvarja z
dopolnilno dejavnostjo imeti v lasti najmanj en
hektar ali pa v zakupu najmanj pet hektarjev
primerljivih površin, razen v primeru predelave
medu in čebeljih pridelkov.
Za en hektar primerljivih površin se po podatkih
iz zemljiškega katastra šteje:
- 1ha njiv
- 2ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov
- 4ha pašnikov
- 0,25ha plantežnih sadovnjakov ali
vinogradov oziroma hmeljišč
- 0,2ha vrtov, vključno z zavarovanimi
prostori pri pridelavi vrtnin
- 8ha gozdov
- 5ha gozdnih plantaž ali
- 6ha barjanskih travnikov oziroma drugih
površin.

Predelava kmetijskih pridelkov, medu in
čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev,
gob in gozdnih sortimentov,
Prodaja:
- kmetijskih pridelkov z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga
kmetija proizvaja v skladu s
predpisi o dopolnilnih dejavnostih
na kmetiji,
- drugje proizvedenih izdelkov iz
lastnih surovin,
Turizem na kmetiji:
- gostinska dejavnost,
- negostinska dejavnost,
Dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki
(npr: oglarstvo,tradicionalno krovstvo s
slamo, skodlami in skriljem, peka v
kmečki
peči,
izdelava
drobnih
galanterijskih izdelkov iz lesa, izdelava
podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni
izdelki iz zelišč in dišavnic)
Proizvodnja in prodaja energije iz
obnovljivih virov,
Storitve s kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi
ter oddaja le-teh v najem,
Izobraževanje na kmetijah, povezano s
kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji,
Zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
Ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib,

Včasih je veljalo, da mora biti nosilec
dopolnilne dejavnosti ustrezno usposobljen za
opravljanje dopolnilne dejavnosti in da mora
potrdilo o usposobljenosti priložiti ob priglasitvi
dopolnilne dejavnosti. Danes temu ni več tako. Ob
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Peka kruha in peciva, kot dopolnilna dejavnost
na kmetiji si vedno bolj utira pot na območju
Pomurja. Do leta 2010 je bilo registriranih 19
kmetij, v letu 2011 pa je registriralo peko kruha in
peciva še 5 kmetij. 25 registriranih kmetij
predstavlja 14 % vseh registriranih kmetij z
dopolnilno dejavnostjo na območju Pomurja. Peko
kruha, potic in peciva, izdelavo testenin in
tradicionalne izdelke iz zelišč in dišavnic je možno
registrirati kot dejavnost povezano s tradicionalnimi
znanji na kmetiji. V tem primeru delež lastnih
surovin ni določen. Je pa pri peki kruha določen
obseg največ 13.500 kg letno in pri peki potic in
peciva ter izdelavi testenin največ 2.000 kg letno.
Predelava sadja in zelenjave zavzema 9 % delež
od skupaj registriranih dejavnosti na kmetijah. Do
leta 2010 je bilo registriranih 14 kmetij v letu 2011
pa sta še bili registrirani dve kmetiji. Skupaj je
trenutno registriranih 16 kmetij, ki se ukvarjajo s
dopolnilno dejavnostjo na področju predelave sadja
in zelenjave. Za dopolnilno dejavnost predelava
živil rastlinskega izvora (predelava vrtnin,
predelava sadja, predelava pri kateri nastajajo
rastlinska olja in maščobe, mlevski in škrobni
izdelki, pripravljena krmila za živali, pijače) morajo
lastne surovine predstavljati najmanj 50% količine
potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih
kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
živalskega izvora (medu, jajc, mleka, mesa) morajo
pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne
surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v
drugih primerih pa najmanj 50% količine. S
klavnicami in predelavo mesa se je ukvarjalo do
leta 2010 le 9 kmetij v letu 2011 pa še je bila
dodatno registrirana 1 kmetija. Skupno se ukvarja s
predelavo mesa 10 kmetij oziroma 6 % vseh kmetij.
Obnovljivi viri energije si vedno bolj utirajo pot
na kmetije. Sončne elektrarne je registriralo do leta
2010 samo 13 kmetij, v letu 2011 pa prav tako 13
kmetij. Skupno je registriranih 26 kmetij oziroma
14 % vseh kmetij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem
energije preko fotovoltajk.
Dopolnilna dejavnost storitve s kmetijsko in
gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi
ter oddaja le teh v najem je omejena s do 1.500
urami letno. Za dopolnilno dejavnost se ne štejejo
ure opravljene preko strojnega krožka. V zbir
dopolnilnih dejavnosti niso vključene še nekatere
druge dopolnilne dejavnosti kot so: čiščenje cest,

priglasitvi dopolnilne dejavnosti ni potrebno
priložiti ustreznega potrdila, kljub temu pa velja, da
je nosilec odgovoren za svoj izdelek. Torej je še
vedno dopolnilna dejavnost povezana z znanjem.
Do leta 2011 je bilo registriranih turističnih
kmetij na območja Pomurja 61, v letu 2011 pa še
dodatno 5 kmetij, kar predstavlja 66 kmetij ali 36 %
vseh kmetij, ki se ukvarjajo s dopolnilno
dejavnostjo. Turistična dejavnost na kmetiji je ena
najzahtevnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Kmetija, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo mora
biti urejena, zagotavljati mora dovolj surovin za
ponudbo domače hrane in pijače in imeti dovolj
delovne sile. Turistično dejavnost na kmetiji delimo
na gostinski in negostinski del.
Gostinski del turistične ponudbe na kmetiji je:
• Kmetija z nastanitvijo,
• Izletniška kmetija,
• Vinotoč,
Kmetije z nastanitvijo ponujajo sobe in
apartmaje v obliki nočitev z zajtrkom, polpenzijona
ali polnega penziona, v primeru ponudbe
apartmajev v obliki najema apartmaja.
Izletniška turistična kmetija ponuja jedi iz
domačega okolja, doma pridelane in predelane
pijače, napitke, ustekleničeno in mineralno vodo.
Vinotoč pa ponuja lastno vino in druge doma
pridelane alkoholne in brezalkoholne pijače,
ustekleničeno in mineralno vodo, hladne prigrizke,
domač kruh in domače pecivo.
Turistične kmetije imajo lahko največ 60
sedežev, pri kmetijah z nastanitvijo pa je dovoljeno
največ 10 sob in dodatnih skupnih ležišč, pri čemer
število vseh ležišč na kmetiji ne sme biti večje od
30. Prav tako morajo turistične kmetije (gostinska
dejavnost) zagotoviti takšen obseg kmetijske
dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 % vrednosti
lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30 %
vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo
(40 %) pa od drugih kmetij.
Oblike negostinske ponudbe na kmetijah pa so
ogled kmetije, njene okolice, prikaz vseh del iz
osnovne kmetijske dejavnosti, prikaz del kakšnih
drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, jahanje,
turistični prevoz potnikov z vprežnimi živalmi,
oddajanje športnih rekvizitov, površin za piknike
oziroma vsa ponudba, ki ni povezana z ponudbo
hrane in pijač.
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storitve z kmetijskimi stroji, storitve za rastlinsko
proizvodnjo, reja perutnine…

Sloveniji v preteklem letu. Kot dohodek iz
dopolnilne dejavnosti se šteje dobiček, brez znižanj,
povečanj in davčnih olajšav, ugotovljen kot razlika
med davčno priznanimi prihodki in odhodki, kakor
je izkazan v davčnem obračunu akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Kadar se
davčna osnova od dohodka iz dopolnilne dejavnosti
ugotavlja z upoštevanjem normiranih dohodkov, se
kot dohodek iz dopolnilne dejavnosti šteje dobiček
dopolnilne dejavnosti, ugotovljen na podlagi
podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine.
Obstoječim ter novim interesentom za odprtje
dopolnilnih dejavnosti nudijo strokovne službe
pomoč pri interpretaciji zakonodaje, pri urejanju
poslovnih načrtov za širitev dejavnosti, nudijo
pomoč pri ureditvi notranjih prostorov ter HACCP
sistemu. V ta namen vsako leto opravijo številna
animacijska in aktualna izobraževanja za nosilce
turističnih in dopolnilnih dejavnosti in aktivno
sodelujejo pri Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah

Preglednica
1.
Vrsta
dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah na območju Pomurja.
Vrsta
dopolnilne
dejavnosti
Turistične
kmetije
Peka kruha in
peciva
Predelava
sadja in
zelenjave
Klavnice in
predelava
mesa
Sončne
elektrarne
Ostalo
Skupaj

Število
DD
do leta
2010
61

Število
DD
v letu
2011
5

Skupaj

Delež
v
%

66

36

19

6

25

14

14

2

16

9

9

1

10

6

13

13

26

14

18
134

20
47

38
181

21
100

(VIR: Tričetrtletno poročilo, KGZSZavod MS, Oddelka kmetijske svetovalne službe za
leto 2011).

Sklepi
Za dopolnilne dejavnosti na kmetijah se odloča
vedno več kmetij. Skupno je registriranih na
območju Pomurja 181 dopolnilnih dejavnosti, samo
v zadnjem tričetrtletju je bilo registriranih kar 47
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Vse dopolnilne dejavnosti so omejene z
dohodkom. Za vse dopolnilne dejavnosti velja, da
letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na člana
kmetije ne sme presegati 1,5 povprečne letne plače
na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem
letu, v območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati tri
povprečne letne plače na zaposlenega v Republiki

Literatura
Na voljo je pri avtorju.
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Genetska diagnostika danes kot napovednik za jutri?
Alenka Erjavec Škerget*
Laboratorij za medicinsko genetiko, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center
Maribor / Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
E-mail: alenka.erjavec@ukc-mb.si
Avtor za korespondenco*; Tel.: +00386 2 321 2737;

Povzetek: Spoznanja iz molekularne biologije, genske tehnologije in raziskav človeškega genoma so konec
prejšnjega stoletja omogočile skokovit razvoj medicinske molekularne diagnostike, ki temelji na preiskavah
genoma oz. DNA. V primerih, ko za bolezen še niso znani bolezenski geni oz. spremembe v njih, ki so vzrok
za bolezen, se poslužujemo posredne diagnostike, ki bazira na raziskovanju bližnjih, polimorfnih zaporedij v
DNA, ki so za posameznika specifična, poleg tega pa se morajo takšna zaporedja dokazano dedovati povezano
s pojavnostjo bolezni. Če je bolezenski gen poznan in so znane tudi njegove spremembe, odgovorne za
bolezen, je mogoča neposredna diagnostika oz. preiskava bolnikovega bolezenskega gena. V prispevku je
predstavljena najuporabnejša metodologija iz področja uporabne medicinske molekularne diagnostike v
povezavi z nekaterimi genetsko pogojenimi boleznimi, ki se trenutno v diagnostične namene uporablja na
slovenskem medicinskem področju.
Spoznanja na področju raziskav kompleksnih bolezni so prinesla tudi možnosti ugotavljanja nagnjenosti
posameznikov do bolezni. To seveda odpira številna etična vprašanja, vsekakor pa v številnih primerih
omogoča preventivo, ki med drugim zajema tudi spremembo načina življenja, ob morebitnem pojavu prvih
znakov bolezni pa tudi pravočasno zdravniško intervencijo. Na primeru določanja pojavnosti s celiakijo
povezanih alelov v skupini 60 preiskovancev splošne populacije iz severovzhodne Slovenije želim predstaviti
pomen genetskega testiranja pri t.i. zdravi populaciji.
Čeprav za večino genetskih bolezni še ni učinkovitih metod zdravljenja, je njihovo zgodnje odkrivanje
pomembno, saj pravočasno zdravljenje lahko upočasni potek bolezni ali celo odloži njen pojav in s tem močno
izboljša kakovost bolnikovega življenja. S podaljšanjem življenske dobe pa se celo ponuja možnost, da bo
bolnik doživel prihod učinkovitega genskega zdravljenja svoje bolezni.
Ključne besede: genetska diagnoza; dedne bolezni; genetsko testiranje; genetska metodologija.

1.

Uvod

Če bolezen povzročajo okvare večjega števila genov,
so to večgenske (poligenske) bolezni.
Lahko pa na obliko neke bolezni poleg okvarjenih
genov vplivajo tudi drugi dejavniki npr iz okolja, takrat
govorimo o večfaktorskih boleznih. Večgenske in
večfaktorske bolezni so navadno zelo zapletene, saj je pri
njih prisotno več mutacij, ponavadi na več različnih
genih, ki se jim tekom življenja lahko pridružijo še nove
okvare v drugih genih. Številne večgenske bolezni, ki so
dandanes zelo razširjene, so kombinacija podedovanih
genskih mutacij in pridobljenih genskih okvar.
O kromosomskih aberacijah govorimo, ko prihaja do
sprememb v številu (monoploidnost, poliploidnost,
aneuploidnost) in/ali strukturi (delecije, duplikacije,
translokacije, inverzije) kromosomskega materiala.
Danes poznamo blizu 6000 bolezni, za katere
menimo, da imajo genetsko osnovo. Če tem pridružimo
še genske okvare večjega števila celic, ki se zgodijo
zaradi izpostavljenosti mutagenom, je to število še večje.
Predvidevajo, da genetske bolezni bremenijo 15-20%
otroških oddelkov bolnišnic po svetu. Ko se jim

Določevanje genetskih sprememb ter
način
njihovega odkrivanja imajo pomembno vlogo v samem
molekularno biološkem procesu. Spremembe v
nukleotidnem zaporedju genov namreč lahko povzročijo
spremembe v zaporedju aminokislin, ki sestavljajo
proteine. Če okvare proteinov prizadenejo dovolj veliko
število celic, se odražajo kot okvare metabolizma in
okvare tkiv oz. organov. Ko se genetske okvare zgodijo v
zarodnih oz. spolnih celicah, ali če prizadenejo vse celice
zgodnjega zarodka, bo okvara prisotna v vseh celicah
odraslega organizma. Takrat govorimo o trajnih
genetskih spremembah oz. mutacijah, katerih posledica
so genetske bolezni.
Izraz genska bolezen se ponavadi uporablja, ko
želimo poudariti, da gre za poškodbo na ravni genov. O
enogenskih boleznih (monogenskih) govorimo takrat, če
je okvarjen en sam gen in se ta okvara odraža v obliki
bolezni. Primer je anemija srpastih celic.
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pridružijo še večgenske bolezni starejših ljudi, sladkorna
bolezen, rakasta obolenja ipd, se ta številka izredno
poveča. Zato je v zadnjem času namenjen velik pomen
odkrivanju t. i. potencialnih genetskih faktorjev (genov)
pri določenih boleznih (slika 1), z namenom njihovega
preprečevanja pri potencialnih nosilcih genske okvare in
nenazadnje tudi odkrivanju smernic za uspešno gensko
zdravljenje omenjenih bolezni.

1.1 Metode v medicinski genetiki
Različne molekularno-biološke tehnologije se
dandanes uporabljajo tako za namene genetske
diagnostike kot tudi za uporabo v biotehnološke namene.
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj najpogosteje
uporabljenih molekularno-bioloških metodologij v
medicini, ki se jih poslužujemo tudi v Laboratoriju za
medicinsko genetiko UKC Maribor.
Citogenetske metode: so namenjene prepoznavanju
kromosomskih strukturnih in številčnih sprememb.
Temeljna metoda v citogenetiki je analiza kromosomov.
Osnova kromosomske analize je kariotip. Kromosomi so
najbolj primerni za preučevanje v metafazi celične delitve
(mitoza). V ta namen se opravi kariotipizacija celic iz
različnih tipov celic ( krvne celice, amnijske celice, celice
horionskih resic, kožno tkivo, kostni mozeg, …). S
kariotipizacijo je omogočen pregled celotnega genoma na
nivoju 8-10 Mbp velikih sprememb. Različne metode
proganja
kromosomov
omogočajo
identifikacijo
kromosomov, ugotavljanje njihovega števila in
strukturnih sprememb. Tehnike barvanja kromosomov so
lahko različne, najpogosteje sta v uporabi Giemsa
barvanje (slika 2) in G-proganje.

Slika 1. Porazdelitev postopkov genske
terapije po posameznih skupinah bolezni.
Podatki so iz baze NIH (August 2010).

Slika 2. Slika metafaznih neurejenih (A) in zloženih (B) kromosomov, obdelanih po postopku priprave
celične suspenzije iz periferne venske krvi ter proganih z G- načinom proganja; prikazan je normalni ženski
kariogram, 46, XX (sliko posnela A. Erjavec Škerget, Laboratorij za medicinsko genetiko, UKC Maribor).
Molekularno citogenetske metode so namenjene
natančnejšemu vpogledu v genom, vendar smo tukaj
pogosto usmerjeni na ciljno preiskovanje določenega
kromosomskega
predela
ali
genskega
lokusa.
Najpogosteje uporabljena tehnika v tej skupini je
fluorescentna in situ hibridizacija (FISH).
Metoda »in situ« hibridizacije temelji na sposobnosti
označene molekule DNA, t.i. DNA-sonde, da se pod
določenimi pogoji veže na komplementarno mesto druge

verige DNA. Metoda omogoča odkrivanje specifičnih
zaporedij nukleinskih kislin s pomočjo DNA-sond na
morfološko intaktnih celicah, kromosomih in tkivnih
rezinah.
Poznamo štiri glavne tipe DNA sond, ki se
uporabljajo v klinične namene: DNA-sonde za barvanje
kromosomov, centromerno specifične DNA-sonde; lokus
specifične DNA-sonde; ter telomerne DNA-sonde (slika
3).
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Polimorfizem dolžin restrikcijskih fragmentov
(RFLP) Restriktaze so nukleaze, ki režejo dvovijačno
DNA specifično v ali ob svojem prepoznavnem
zaporedju. Restriktaze tipa II večinoma režejo DNA
znotraj svojega prepoznavnega zaporedja. Na ta način
lahko določimo ali je na primer sprememba nukleotida
prisotna v izbranem zaporedju ali ne -dokaz je, ali izbran
encim reže verigo na določenem mestu ali ne. Dolžina teh
fragmentov se nato preverja npr z elektroforeznimi
metodami.
Elektroforeza nukleinskih kislin je kemijska analitska
metoda, s katero lahko glede na velikost ločujemo,
prepoznavamo in čistimo molekule DNK. Z elektroforezo
ločimo delce z različnimi naboji, ker se razlikujejo
njihove elektroforezne mobilnosti, kot tudi delce z
enakimi naboji, če so različne velikosti ali oblike, ker
nanje delujejo različne zavorne sile.
Mikromreže (biočipi) so sodobno in zelo aktualno
molekularno biološko orodje, ki omogoča biomedicinske
preiskave na zelo natančni ravni genoma v enem
poskusu. Izraz mikromreže se je uveljavil zaradi značilne
slike na nosilec nanešenih označenih fragmentov DNA,
ki tvorijo mrežo po izgledu.
DNA čipi so mikroskopske skupine tisočih DNA
molekul z znanimi nukleotidnimi zaporedji, ki jih
pritrdimo na podlago. Vsak gen je na mikromreži ali čipu
zastopan z vsaj eno skupino identičnih DNA molekul.
Organizirana razporeditev skupin DNA molekul
predstavlja matrico, na kateri po hibridizaciji določimo
razliko v izražanju genov med poskusnim vzorcem in
kontrolo.
Postopek
hibridizacije
temelji
na
komplementarnem parjenju baz A-T in G-C. Mikromrežo
z organizirano razporeditvijo tarčnih DNA molekul
izpostavimo označeni probi ali sondi, ki jo pripravimo iz
preiskovančevih celic ali tkiv. Hibridizacijski signal na
določenem mestu matrice nam izraža identiteto
nukleotidnega zaporedja, velikost signala pa je merilo za
količino izraženega genskega produkta. Dandanes se
DNA čipi najpogosteje uporabljajo za:

Slika 3: Rezultati FISH z uporabo
različnih vrst DNA-sond: a) DNA sonde
za barvanje kromosomov; b) DNA sonda
specifična za centromero kromosoma 12;
c) lokus specifična sonda LSI BCR/ABL
Dual Color hibridizirana na interfazno
jedro d) telomerna DNA sonda za
kromosom 7
Molekularno
genetske
metode
Molekularni
diagnostiki popularno rečemo kar DNA diagnostika in je
zelo zanesljiva diagnostična metoda v primeru
neposredne diagnostike. Omogoča zgodnje odkrivanje
genskih poškodb in v najboljših primerih tudi
napovedovanje njihovih posledic. To velja tako za
klinično diagnostiko, ki pride v poštev kot potrditev
nejasnih in nedefiniranih kliničnih znakov, kot tudi za
neonatalno in celo prenatalno
(predrojstveno)
diagnostiko.
Izolacija genomske nukleinske kisline je prva stopnja
pri vsaki genetski preiskavi. Različni laboratoriji
uporabljajo različne protokole za izolacijo, vsem pa so
skupne naslednje tri točke: ločevanje in liziranje celic z
genomov iz biološkega vzorca; odstranjevanje ostankov
celic in inaktivacija encimov – nukleaz.
Tehnologija na osnovi verižne reakcije s polimerazo
(PCR) je na široko uporabljano orodje v molekularni
biologiji. Osnovni princip je pomnoževanje željenega
dela ali celotne molekule DNA z namenom odkrivati
predvsem manjše spremembe v njeni strukturi. Obstaja
več različic PCR metodologije, med najpogosteje
uporabljenimi so npr alelno-specifična verižna reakcija s
polimerazo, PCR na osnovi reverzne transkripcije (RTPCR) in verižna reakcija s polimerazo v realnem času
(QPCR ali real-time PCR).
Molekularne tehnike na osnovi hibridizacije
(Blotting). Gre za parjenje dveh enoverižnih nukleinskih
kislin po principu komplementarnosti, pri čemer mora biti
DNA vezana na trdni nosilec. Sledi hibridizacija
označene sonde in detekcija nastalih produktov. Glede na
način vezave DNA na nosilec in vrsto DNA poznamo več
tehnik hibridizacije: hibridizacija po Southernu,
hibridizacija odtisov Northern, točkovna hibridizacija in
hibridizacija kolonij ali plakov.

1. ugotavljanje količine izraženih genov (transkriptom ali
ekspresijsko profiliranje) ter
2. določanje nukleotidnih zaporedij in sprememb na ravni
genoma – sekvencioniranje, iskanje enojnih nukleotidnih
polimorfizmov (SNP) in mutacij, primerjalno genomsko
hibridizacijo(CGH) ter iskanje regulatornih DNA
zaporedij.
V prihodnosti bo sicer cena komercialno dostopnih
čipov in mikromrež padala in postajala dostopnejša,
vendar pa je uporaba klasičnih mikromrež na principu
cDNA še vedno smiselna za usmerjene študije omejenega
števila genov (čipi nizke gostote), kot je npr. določanje
bolezenskih markerjev izbranega, že dobro definiranega
obolenja.
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Preglednica 1. Število in delež
genotipov med 60 preiskovanci iz
severovzhodne Slovenije

2. Primer določevanja pojavnosti s celiakijo povezanih
alelov v splošni populaciji
Skupini 60 preiskovancev iz splošne populacije smo
določili genotip v genu HLA DQB1. Določeni aleli v tem
genu (DQ2 in DQ8) so namreč povezani z nastankom
celiakije. Celiakija je imunsko pogojena bolezen tankega
črevesja, ki nastane kot posledica uživanja glutena pri
genetsko predisponiranih osebah. Bolezen prizadene
okoli 1% prebivalstva in se zelo pogosto pojavlja znotraj
družin. Da je bolezen genetsko pogojena, so pokazale
predvsem družinske raziskave in raziskave dvojčkov. V
predispozicijo za razvoj celiakije je verjetno vključenih
več genov na različnih kromosomih. Najbolj raziskana je
povezava celiakije z nekaterimi aleli za HLA (human
leukocyte antigen) proteine, pomembno vlogo ima
predvsem določanje prisotnosti HLA-DQ2 in HLA-DQ8
alela, ki imata visoko negativno napovedno vrednost za
celiakijo.
Dokazano je, da imajo homozigotne osebe za DQ2 ali
DQ8 alel večje tveganje za pojav celiakije kot
heterozigotne osebe (z enim DQ2 ali DQ8 alelom). Alel
DQ2 je povezan z večjim tveganjem za celiakijo kot
DQ8. Prisotnost obeh alelov (DQ2/DQ8) pomeni večje
tveganje kot prisotnost dveh alelov DQ8 (DQ8/DQ8).
Nosilci genotipa DQ2/DQ8 pa imajo večje tveganje za
celiakijo, v primerjavi z nosilci samo enega alela DQ2 ali
DQ8.

Preiskovanci
Genotipi
DQ2/DQ2
DQ2/AAA*
DQ2/DQ8

Število

%

2

3,30

19

31,60

3

5,00

DQ8/DQ8

1

1,66

DQ8/AAA

6

10,00

AAA/AAA

29

48,33

Skupaj

60

100,0

AAA* - katerikoli alel gena HLA DQB1 0razen DQ2 in
DQ8 (DQ3/DQ4/DQ5/DQ6/DQ7/DQ9)
Alel DQ2
Dve osebi od 60 sta homozigota za alel DQ2, 22 oseb
pa je heterozigotnih za alel DQ2 (Tabela 1). Iz naših
podatkov smo določili prevalenco alela DQ2: od 120
analiziranih alelov, se alel DQ2 v proučevani skupini
pojavi 26-krat. Prevalenca alela DQ2 v splošni populaciji
iz severovzhodne Slovenije je torej 21,66% oziroma
0,2166.
Alel DQ8
Ena oseba od 60 je homozigot za alel DQ8, 9 oseb pa
je heterozigotov z alelom DQ8 (Tabela 1). Od 120
analiziranih alelov, se alel DQ8 v proučevani populaciji
pojavi 11-krat. Prevalenca alela v naši proučevani skupini
je torej 9,17 % oziroma 0,0917.

Preiskovanci in metodologija
V raziskavo smo zajeli 60 naključnih nesorodnih
prostovoljcev iz severovzhodne Slovenije. V skupini je
bilo 25 moških, 25 žensk ter 10 otrok do osemnajstega
leta. Izolacija genomske DNA je bila opravljena iz
levkocitov iz periferne krvi po lastnem laboratorijskem
protokolu (Laboratorij za medicinsko genetiko, SOP
MGL 01, UKC Maribor).Genotipizacijo alelov v genu
HLA DQB1 smo opravili na osnovi alelno specifične
verižne reakcije s polimerazo s pomočjo komercialnih
reagentov (Olerup SSP, Sweden), ki je vseboval
specifične začetne oligonukleotide za osem alelov gena
HLA DQB1 (aleli DQ2, DQ3, DQ4, DQ5, DQ6, DQ7,
DQ8 in DQ9). Rezultate smo ovrednotili z agarozno
gelsko elektroforezo (3% gel, 160V napetost, 10min).

Zaključek
Ugotavljamo, da je razmeroma velik delež (51,77%)
zdravih »kontrolnih« preiskovancev nosilcev potencialnih
alelov za razvoj danes dokaj pogoste bolezni, celiakije,
čeprav se-le ta evidentirano trenutno pojavlja pri 1%
prebivalstva.
3. Genetski napovednik za jutri?
V splošnem velja, da lahko v nekaterih populacijah
kakšna genetska bolezen do 25. leta prizadene celo do 5%
ljudi, če pa k temu prištejemo še bolezni z vpletenimi
drugimi poškodbami genetskega materiala, je lahko delež
obolelega prebivalstva povečan, tudi do 60%.
Trenutna miselnost v znanstvenih krogih glede
genetskega testiranja velja, da v primerih, ko se v
družinah pojavlja kakšna od genetskih bolezni, je
genetsko testiranje vsekakor smiselno in tudi
priporočljivo. Še posebej, če sta v družini oba starša
nosilca oz. heterozigota za bolezenski alel (ki se lahko
izraža tudi recesivno), se lahko izvede že tudi
predrojstvena diagnostika, ki v zgodnji fazi razvoja potrdi
/ ovrže sum na določeno bolezen, seveda pa je lahko pri

Rezultati
Prešteli smo genotipe v skupini 60 preiskovancev ter
jih izrazili kot delež preiskovancev z določenim
genotipom (Preglednica 1). Dva preiskovanca sta
homozigota za alel DQ2 (3,3%), 22 preiskovancev je
heterozigotnih za DQ2 (36,6%); en preiskovanec je
homozigot za alel DQ8 (1,66%), 9 je heterozigotnih za
DQ8 (15%). Ostalih 29 preiskovancev (48,33%) ni
nosilcev s celiakijo povezanih alelov: so homozigoti ali
heterozigoti za aleleDQ3, DQ4, DQ5, DQ6, DQ7 in
DQ9.
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14.

drugih članih družine izvedena tudi kot potrditvena
klinična diagnostika določene bolezni.
Spoznanja na področju raziskav kompleksnih
bolezni so prinesla tudi možnosti ugotavljanja
nagnjenosti posameznikov do bolezni. To seveda
odpira številna etična vprašanja, vsekakor pa v številnih
primerih omogoča preventivo, ki med drugim zajema tudi
spremembo načina življenja, ob morebitnem pojavu prvih
znakov bolezni pa tudi pravočasno zdravniško
intervencijo. Čeprav za večino genetskih bolezni še ni
učinkovitih metod zdravljenja, je njihovo zgodnje
odkrivanje pomembno, saj pravočasno zdravljenje lahko
upočasni potek bolezni ali celo odloži njen pojav in s tem
močno izboljša kakovost bolnikovega življenja. S
podaljšanjem življenske dobe pa se celo ponuja možnost,
da bo bolnik doživel prihod učinkovitega genskega
zdravljenja svoje bolezni.
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Modeliranje relacij s podobnostmi
Melita Hajdinjak
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani / Tržaška 25, 1000 Ljubljana
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Povzetek: V K-relacijski model označenih relacij vključimo relacije s podobnostmi, katerih oznake računamo
s pomočjo mer podobnosti na vrednostnih množicah. Da bi lahko v model dodali ustrezen pojem razlike Krelacij, v komutativnem polkolobarju K zahtevamo obstoj negacije. Take polkolobarje poimenujemo npolkolobarji. Namesto U-teric označimo atribute U-teric; vsaki U-terici priredimo D(U)-terico oznak. Dobljene
relacije poimenujemo razširjene L-relacije.
Ključne besede: K-relacija; m-polkolobar; monus; L-relacija; n-polkolobar; negacija.

1. Uvod

ujemala z definicijo razlike v mehkih algebrah.
Komutativne polkolobarje z negacijo bomo imenovali npolkolobarji. Namesto U-teric bomo označevali atribute
U-teric; vsaki U-terici bomo priredili D(U)-terico oznak,
od katerih se bo vsaka nanašala na en atribut in njemu
pripadajočo mero podobnosti.

Leta 2007 so Green, Karvounarakis in Tannen [1]
predstavili splošni podatkovni model za označene
relacije, imenovan K-relacijski model ali pozitivna
relacijska algebra RAK+. V modelu so U-tericam priredili
elemente (oznake) komutativnega polkolobarja K, nad
katerimi lahko izvajamo vse pozitivne relacijske
operacije (izbira, projekcija, kartezijski produkt, unija,
preimenovanje). Nedavno sta Geerts in Poggi [2]
pozitivno relacijsko algebro RAK+ razširili še z
operatorjem razlike, kar jima je uspelo, ko sta v razred
komutativnih polkolobarjev dodali zahtevo po obstoju
monusa. Komutativne polkolobarje z monusom sta
poimenovali m-polkolobarji. Dobljen podatkovni model
RAK+(-) posplošuje klasično relacijsko algebro, algebro
na vrečah, Imielinski-Lipski algebro na c-tabelah in FuhrRölleke-Zimányi algebro na tabelah dogodkov.
V model označenih relacij bi radi vključili tudi
relacije s podobnostmi, kjer oznaka U-terice izraža
stopnjo pripadnosti U-terice dani relaciji oziroma
podobnost U-terice z neko referenčno U-terico. Večina
pristopov k posplošitvi klasične relacijske algebre na
algebro relacij s podobnostmi se poslužuje mehke logike
[3]. Oznake so ponavadi elementi enotskega intervala
[0,1], včasih pa tudi kakšne bolj splošne algebrajske
strukture, kot sta delno urejena množica in mreža [4].
Vključitev relacij s podobnostmi v podatkovni model
RAK+(-) nam otežita dve omejitvi:
•

•

2. K-relacijski model
Naj bo relacijska shema

U = {a1 : τ1 ,…, an : τ n }

preslikava, ki slika imena atributov v njihove tipe
oziroma domene: U ( ai ) = τ i .
U-terica je potem
preslikava t = {a1 : v1 ,…, an : vn } , ki slika imena atributov
v njihove vrednosti: t ( ai ) = vi , kjer je vi ∈ τ i . Množico
vseh U-teric označimo z U-Tup. Green in soavtorji [1] so
K-relacijo nad relacijsko shemo U = {a1 : τ1 ,…, an : τ n }
definirali kot funkcijo A : U − Tup → K , ki ima končni
nosilec

supp( A) = {t : A(t ) ≠ 0} .

Pri

tem

je

K = ( K , +,*,0,1) komutativni polkolobar.
Definicija 1. [Pozitivna K-relacijska algebra] Naj bo

K = ( K , +,*,0,1)

komutativni polkolobar. Operacije

pozitivne K-relacijske algebre so naslednje:
1. Prazna relacija: Za vsako shemo U imamo
prazno K-relacijo Ø: U − Tup → K , za katero

razlika v komutativnem polkolobarju nad
intervalom [0,1] ne daje pričakovanega
rezultata,
možnost izbire ene same domene oznak, K,
otežuje primerjavo U-teric.

2.

za vsak t velja Ø(t) = 0.
Unija: Če sta A, B : U − Tup → K , potem je
unija A ∪ B : U − Tup → K definirana kot

( A ∪ B)(t ) = A(t ) + B(t ).
3.

Namesto monusa bomo zato v komutativnih
polkolobarjih zahtevali operator negacije; na njem
temelječa definicija razlike relacij s podobnostmi se bo
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Projekcija: Če je A : U − Tup → K in je V
podmnožica množice U, je projekcija
πV A : V − Tup → K definirana kot

∑

(πV A)(t ) =

primeru n-polkolobarja potenčne množice dogodkov je
enaka razliki množic, v primeru n-polkolobarja Boolovih
izrazov nad končno množico spremenljivk je enaka

A(t '),

t '↓V =t in A( t ') ≠0

kjer je t ' ↓ V skrčitev U-terice t' na domeno V.
4.

( A − B)(t ) = A(t ) ∧ ¬B(t ) , v mehkem n-polkolobarju nad

Izbira: Če je A : U − Tup → K in predikatna
funkcija P slika U-terico v 0 ali 1, potem je
izbira σ P A : U − Tup → K definirana kot

[0,1] pa dobimo ( A − B )(t ) = min { A(t ),1 − B (t )}, kar se
ujema s klasično definicijo razlike mehkih relacij [7].
Lastnosti negacije in z njo definirane razlike K-relacij so
podane v [6].

(σP A) (t ) = A(t ) * P(t ).
5.

Stik:

Če

sta

in

A : U 1 − Tup → K

B : U 2 − Tup → K ,

potem

je

njun

stik

4. Označevanje U-teric

A ⊗ B : U 1 ∪ U 2 → K definiran kot

Ker bi radi v model označenih relacij zajeli
vrednostne domene z zelo različnimi merami podobnosti
(npr. podobnost nizov, razdalja med kraji, verjetnost
enakosti objektov), ki zahtevajo, da v model vključimo
več različnih označevalnih domen, bomo zaradi lažje
primerjave označevali vsak atribut posebej. L-relacijo
posplošimo na preslikavo, ki vsaki U-terici

( A ⊗ B)(t ) = A(t ↓ U1 ) * B(t ↓ U 2 ).
6.

Preimenovanje: Če je A : U − Tup → K in je
β : U → U ' bijektivna

preslikava,

definiramo
preimenovano
ρβ A : U '− Tup → K kot

potem
K-relacijo

(ρ β A )(t ) = A(t  β ).

t = {a1 : v1 ,…, an : vn } priredi

D(U)-terico

s = {a1 : f1 ,…, an : f n } oznak. Množico vseh D(U)-teric

V Definiciji 1 manjkajočo osnovno relacijsko
operacijo − razliko − sta v model kasneje dodali Geerts in
Poggi [2]. Razliko sta definirali z monusom [5], kar je
zahtevalo
omejitev
K-relacijskega
modela
na
(komutativne) polkolobarje z monusom, imenovane mpolkolobarji. V primeru relacij s podobnostmi se je taka
definicija razlike izkazala za neustrezno [6]. To lahko
vidimo že na primeru klasičnega m-polkolobarja nad
intervalom [0,1], ki je osnovna domena oznak relacij s
podobnostmi. Z monusom definirana razlika je na [0,1]
namreč enaka 0, če A(t) <= B(t), in A(t), če A(t) > B(t),
kar se ne ujema s klasično definicijo razlike v mehkih
relacijskih
algebrah
[7],
ki
je
enaka

označimo z D(U)-Tup.
Definicija 4. [Razširjena L-relacijska algebra] Naj bo

L = ( L, +,*,0,1, ¬) n-polkolobar. Operacije razširjene Lrelacijske algebre so naslednje:
1. Prazna relacija: Za vsako shemo U imamo
prazno
razširjeno
L-relacijo
Ø:
U − Tup → D (U ) − Tup , za katero za vsako
U-terico t in atribut a velja Ø(t)(a) = 0a, kjer je
D ( a ) = ( La , + a ,*a , 0 a ,1a , ¬ a ) .
2.

( A − B)(t ) = min { A(t ),1 − B(t )} .

Unija: Če sta A, B : U − Tup → D (U ) − Tup ,
potem unijo A ∪ B : U − Tup → D (U ) − Tup
definiramo kot

3. Negacija

( A ∪ B)(t )(a) = A(t )(a) +a B(t )(a) ,
kjer je D ( a ) = ( La , + a ,*a , 0 a ,1a , ¬ a ) .

Razliko označenih relacij bomo definirali s pomočjo
negacije.

3.

in je V podmnožica množice U, projekcijo
πV A : V − Tup → D (U ) − Tup definiramo kot

Definicija 2. [Negacija] Operacijo ¬ : L → L , ki
obrača urejenost delno urejene množice L, tj.
¬¬x = x ,
x ≤ y ⇒ ¬ y ≤ ¬ x , in je involutivna,

(πV A)(t )(a) =

3.

[Razlika

K-relacij]

Naj

Razlika:
potem

Če

sta

razliko

a

A(t ')(a),

kjer je D ( a ) = ( La , + a ,*a , 0 a ,1a , ¬ a ) .
4.

Izbira: Če je A : U − Tup → D (U ) − Tup in je
P:

bo

U − Tup → D (U ) − Tup

poljubna

predikatna
funkcija,
potem
izbiro
σ P A : U − Tup → D (U ) − Tup definiramo kot

L = ( L, +,*,0,1, ¬) n-polkolobar.


∑

t '↓V =t in A( t ')( a )≠ 0a

imenujemo negacija. Komutativni polkolobar, ki je delno
urejen in ima negacijo, imenujemo n-polkolobar.
Definicija

Projekcija: Če je A : U − Tup → D (U ) − Tup

A, B : U − Tup → L ,

(σP A)(t )(a) = A(t )(a) *a P(t )(a) ,

A − B : U − Tup → L

kjer je D ( a ) = ( La , + a ,*a , 0 a ,1a , ¬ a ) .

definiramo kot

( A − B)(t ) = A(t ) * ¬B(t ).

5.

Stik: Če sta A : U 1 − Tup → D1 (U 1 ) − Tup in
B : U 2 − Tup → D2 (U 2 ) − Tup ,

Tako definirana razlika K-relacij je v primeru
Boolovega kolobarja enaka klasični definiciji razlike, v

stik
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potem njun

A ⊗ B : U 1 ∪ U 2 → ( D1 ∪ D2 )(U 1 ∪ U 2 ) − Tup

definirmo kot
 A(t ↓ U 1 )( a ), če a ∈ U 1 − U 2 ,


 A(t ↓ U 1 )( a ) *a B (t ↓ U 2 )( a ), če a ∈ U 1 ∩ U 2 ,

( A ⊗ B ) (t )( a ) =  B (t ↓ U 2 )( a ), če a ∈ U 2 − U 1 ,
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Povzetek: Hidropotencial vodotoka je odvisen od pretoka in padca, to je višinske razlike med opazovanima
točkama. Tekom leta se te razmere spreminjajo, zato se spreminja tudi razpoložljiva energija. Za potrebe
izkoriščanja hidroenergije lahko ta nihanja uravnavamo z akumulacijskimi jezeri. V kolikor ta zaradi
geografskih razlogov niso izvedljiva, so ekološko neprimerna ali obstojijo kakšni drugi zadržki, se v vsakem
trenutku lahko izkoristi zgolj razpoložljivi kinetični hidropotencial. Teoretično je možno tudi v tem primeru
doseči izkoristke, primerljive tistim z akumulacijami, vendar se v praksi to ne izvaja, ker ni ekonomsko
upravičeno. Na primeru časovne odvisnosti pretoka reke Mure je prikazan kinetični hidropotencial in izračunan
izkoristek, glede na velikost inštalacijske moči potencialne elektrarne.
Ključne besede: hidropotencial; pretok; kinetika; energija

1.

Uvod

ko je Mura z najmanjšim od naštetih rek, s potencialom
700 GWh/leto, še povsem neizkoriščena.
V nadaljevanju si bomo ogledali osnovne fizikalne
razmere pri ocenjevanju hidroenergetskega potenciala
posameznega vodotoka, in ga podrobneje predstavili za
konkreten primer časovne porazdelitve pretoka reke
Mure.

Hidroenergija je najbolj izkoriščan obnovljivi vir
energije. Razširjenost hidroelektrarn je odvisna od
naravnih danosti in energijskih potreb. V nekaterih
okoljih hidroelektrarne zagotavljajo pomemben del
potreb po električni energiji, v Sloveniji npr. približno
eno tretjino. Nezanemarljiv pa je njihov prispevek pri
zagotavljanju koničnih potreb, tj. v obdobjih, ko je
poraba elektrike bistveno večja od povprečja. Kjer
naravne danosti to omogočajo, v ta namen pogosto
gradijo tudi tki. črpalne hidroelektrarne, ki so svojevrstna
oblika akumulacije viškov električne energije iz jedrskih
elektrarn. Ponoči, ko beležimo viške elektrike in je njena
cena nizka, s črpalkami vodo črpajo v višje ležeča
akumulacijska jezera, čez dan pa jo pretočijo nazaj v
dolino in zagotovijo potrebno konično energijo.
Prednost hidroelektrarn v primerjavi s termoelektrarnami je, da jih lahko relativno hitro, v nekaj
minutah, zaženemo in zaustavimo, ali med delovanjem
reguliramo njihovo moč. Glede na izvedbo in naravne
danosti, hidroelektrarne delimo na pretočne in
akumulacijske. Pretočne nimajo akumulacijskih jezer in
lahko izkoriščajo bolj ali manj vodo, ki sproti teče po
reki. Akumulacijske elektrarne so bistveno ugodnejše
glede izkoristka hidroenergetskega potenciala, in v večji
meri tudi zagotavljajo konično energijo, je pa dražja
njihova gradnja. Pogosto pa so neprimerne zaradi
geografskih značilnosti in prevelike ekološke obremenitve okolja.
V Sloveniji je hidroenergetsko povsem izkoriščena le
reka Drava, ki ima tudi največji hidroenergetski potencial
(cca 2900 GWh/leto), sledi Soča s potencialom približno
1400 GWh/leto, na Savi s potencialom približno 2800
GWh/leto se hidroelektrarne pospešeno gradijo, medtem

2.

Energija rek

Moč vodnega toka je odvisna od dela, ki ga vodni tok
lahko odda na časovno enoto:
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.

(1)

Razpoložljivo delo je odvisno od razlike potencialnih
energij vode dWp, ki se v času dt pretoči čez turbino, ali
od razlike kinetičnih energij dWk, ki jo vodni curek v času
dt odda na turbini, tj. od razlike hitrosti vodnega toka
pred in za turbino. Enačbo (1) lahko prevedemo v
diferenčno obliko:
<

∆>?
∆(
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,

(2)

kjer je:
∆BC  %∆ℎ in

∆B+ 
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F

E
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F

(3a)
.

(3b)

Z ∆h smo označili razliko v višini gladine vode pred
in za turbino, v1 in v2 pa sta hitrosti vodnega toka pred in
za turbino. Upoštevaje enačbe (1) in (3) dobimo moč na
turbini kot:
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[m3/s]

Letna porazdelitev pretoka Mure

700

kjer je Φm masni pretok reke, h višinska razlika pred in za
turbino, g pa težni pospešek. Enačbo
čbo (4) prepišemo v
kinetično obliko in dobimo:
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600
500
400
300

(5)

200
100

Iz enačbe
be (4) izhaja, da je hidroenergetski potenc
potencial
reke odvisen od njenega pretoka in višinske razlike
(padca) preko katerega se voda pretoči
či na turbino. To je
tudi razlog, da se hidroelektrarne gradijo v bolj goratih ali
hribovitih območjih.
jih. V primeru preto
pretočnih elektrarn
pogosto potencial izražamo v kinetični
inetični obliki, kot je
zapisano v enačbi (5). Moč je prav tako odvisna od
masnega pretoka in spremembe kvadrata hitrosti. Glede
na to, da je hitrost reke za elektrarno običajno
obi
veliko
manjša kot pred njo, je v22 majhen v primerjavo v12 in je
kinetični potencial
encial približno sorazmeren pretoku in
kvadratu hitrosti s katero reka teče.
Hidroenergetski potencial vodotoka je razpoložljiva
energija, ki jo v nekem časovnem
asovnem obdobju lahko
pridobimo. Iz enačbe:
M  N <OP  %ℎ N ∅ OP

0
0

100

150

200

250

300

350

Dnevi

Slika 1. Letni profil pretoka reke Mure.
Na ordinatni osi so pretoki
pre
v m3/s na
abscisi pa število dni v letu z določenim
pretokom.
Iz slike 1 vidimo, da se pretok Mure med letom
spreminja od 30 m3/s do preko 600 m3/s. Prav tako
vidimo, da je pretok 100 m3/s ali več
ve približno 200 dni, tj.
več kot pol leta. Celoten hidroenergetski
droenergetski potencial reke je
sorazmeren celotni letno pretočeni
pretoč
količini vode, kar je
enako ploščini
ini lika pod krivuljo. Na sliki 2 vidimo, kako
izbira nazivne močii elektrarne vpliva na delež
izkoriščenega
enega potenciala. Pretok, ki ga Mura ima vsaj pol
leta je približno 110 m3/s. V primeru, da v elektrarni
inštaliramo turbino z močjo,
jo, ki ustreza temu pretoku, je
izkoriščen
en le delež vode, ki je pod vodoravno črto, vse
kar predstavlja rdečee obarvan lik nad njo pa ostaja
neizkoriščeno.
eno. Razmere so zaradi vsaj del
delne možnosti
akumulacije pred jezom nekoliko ugodnejše, očitno
o
pa ni
racionalno konstruirati tako šibkih generatorjev. Še toliko
bolj, saj je letna porazdelitev pretoka v tem delu takšna,
da z naraščajočoo inštalirano močjo
mo
strmo narašča tudi
izkoriščenost potenciala.

(6)

vidimo, da je hidroenergetski
oenergetski potencial odvisen od
časovnega
asovnega integrala masnega pretoka reke. Pretok se med
letom spreminja, zato je smiselno podati potencial
po
na
leto, tj. integral preko enega leta. Konstanta h pred
integralom je višinska razlika, bodisi celotnega padca
reke, ki ga opazujemo, ali na določeni
čeni elektrarni. V tem
primeru enačba
ba (6) podaja hidroenergetski potencial na
posamezni elektrarni. Iz tega tudi vidimo, da na moč
mo
posamezne elektrarne neposredno vplivamo z višinsko
razliko gladine vode za jezom, pri čemer pa smo zaradi
geografski razmer in vpliva na okolje omejeni.
3.

50

a)

Dimenzioniranje pretočnih
nih elektrarn

Pretočne elektrarne lahko v času
asu velikih pretokov
(visok vodostaj), v elektriko pretvorijo le del
razpoložljive energije, višek pa se neizkoriščeno
neizkoriš
pretoči
preko jezu. Kolikšen delež lahko izkoristijo je odvisno od
nazivne moči elektrarne. Iz enačbb (4) ali (5) vidimo, da je
moč odvisna masnega pretoka. Glede na to, kolikšna je
inštalirana nazivna moč turbine je tudi odvisno,
odvisno kolikšen
masni pretok elektrarna še lahko izkoristi, koliko pa se
pretoči mimo nje. Večja
ja kot je inštalirana moč,
mo več
potenciala se lahko izkoristi, vendar s tem narašča
naraš tudi
cena izgradnje in vzdrževanja elektrarne. Če bi elektrarno
dimenzionirali na največje
je letne pretoke, bi bil njen
izkoristek največji, vendar bi večino
čino ččasa delovala z
bistveno manjšo močjo
jo od nazivne, kar ni racionalno. V
praksi se zato nazivna moč elektrarne izbere nekje vmes,
glede na letni profil pretokov.
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b)

približno 700 GWh električne
čne energije letno. Ugodna je
tudi sezonska razporeditev tega potenciala tekom leta, saj
ima ob relativno konstantnem pretoku tekom leta, konice
ravno v času,
asu, ko imajo druge reke praviloma manjše
pretoke.
Celotnega razpoložljivega potenciala ni možno
izkoristiti, predvsem
redvsem v spodnjem delu vodotoka,
vodotok ko reka
teče po varovanem območju
ju in je tudi njen padec zelo
majhen. Ugodnejše pa so razmere na delu mejne
mej reke z
Avstrijo in zgornjem notranjem toku.
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Slika 2. Sorazmerni delež vode (rdeče
(rde
polje), ki se pretočii preko jezu, če je
nazivna moč elektrarne dimenzionirana
na pretok a) 110 m3/s in b) 200 m3/s.

[3] J. Strnad, Fizika 1, DMFA, Ljubljana 2009
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uš, Dravske elektrarne Maribor, interna
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Slika 3. Sorazmerni delež vode (modro
polje), neizkoriščenosti
enosti elektrarn
elektrarne, če je
nazivna moč elektrarne dimenzionirana
na pretok 250 m3/s.
Kot primer izračunajmo moč elektrarne pri pretoku
250 m3/s in višinsko razliko 8 m. Iz enačbe
enač (4) vidimo, da
je v tem primeru moč 20 MW.

4.

Zaključek

Na reki Muri ni možnosti in potenciala
potencial za gradnjo
velikih elektrarn. Kljub temu pa obstoječi
obstoječ hidroenergetski
potencial ni zanemarljiv. Povprečna
na moč
mo na celotnem
vodotoku reke se ocenjuje na 80 MW kar pomeni
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