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INOVATIVNO POMURJE
Letošnjo konferenco Pomurske akademije PAZU zaznamuje pomembna vsebinska novost in dvig
kakovosti ter znanstvene odličnosti prispevkov. Članki so recenzirani, kar osrednji znanstveni
konferenci v Pomurju tudi formalno zagotavlja ustreznejše mesto v znanstveno raziskovalnem
prostoru, hkrati pa prispeva svoj delček h konferenčnemu mozaiku v Sloveniji in širše. Pri tem ne gre
zgolj za formalizacijo nečesa kar je bilo v praksi ţe doseţeno v prejšnjih letih, ampak se konferenca,
na osnovi bogate tradicije, odlikuje tudi po vsebinski raznolikosti. Konferenco še posebej zaznamuje
plenarni del z naslovom »Inovativni ukrepi pri upravljanju pomurske krajine«.
Konferenca je rekordna po številu sodelujočih, še pomembnejši pa je njen rekordni doseg. Odlikuje se
po zelo širokem odzivu strokovne in zainteresirane javnosti. Še posebej veseli smo številnih študentov,
ki so jo obiskali. Vsem, ki se konference niso uspeli osebno udeleţiti pa bo pribliţana preko letošnjega
niza televizijskih oddaj »Po sledeh napredka«. Z njihovo objavo, tudi na spletni strani Pomurske
akademije, pomembno dopolnjujemo pričujočo publikacijo in zakladnico znanja.
Pomurje pogosto označujejo kot našo ţitnico, kar pa regiji zaradi nizke dobičkonosnosti kmetijske
dejavnosti ni zagotavljalo ugodnih razmer za gospodarski in splošni razvoj. Po drugi strani pa je
krajina te regije, z njenimi naravnimi danostmi in lepotami, svojevrsten in edinstven biser Slovenije.
Pogosto slišimo, kako je treba področja kot je Pomurje varovati in zanamcem ohraniti v čim bolj
neokrnjeni obliki. Vendar zgolj varovanje narave in krajine prebivalcem in gospodarstvu ne
zagotavljata ugodnih eksistenčnih pogojev in razvojnih moţnosti. Prej obratno. Prav zaradi tega je
ambicija Pomurske akademije aktivno sodelovati pri iskanju takšnih ukrepov in načinov upravljanja
pomurske krajine, ki bodo prijazni do okolja, hkrati pa bodo zagotavljali čim več dodane vrednosti.
Intenzivno kmetijstvo to prav gotovo ni, tako zaradi (ne)varovanja okolja, kakor tudi majhne dodane
vrednosti. Eden od odgovorov, ki jih je konferenca pri iskanju inovativnih ukrepov ponudila, je
celovita veriga od ustrezne priprave tal, izbire najprimernejših kultur, njihove učinkovite proizvodnje,
predelave hrane, do njene učinkovite distribucije. Prav pri slednji ima ključno vlogo lokalna turistična
ponudba, kjer se konkurenčna prednost ne sme iskati v nizki ceni, temveč v kakovosti, katere se
pogosto celo sami premalo zavedamo.
Pri iskanju inovativnih upravljanj s krajino se je v še večji meri treba nasloniti na znanje. Znanje, ki ga
v Pomurju manj kot bi si ga ţeleli in potrebovali. Delno je tako zaradi objektivnih razlogov, delno pa
tudi po lastni krivdi. Prav zato je zagotavljanje znanja pomembno poslanstvo Pomurske akademije, ki
smo mu tudi na tej konferenci namenili še posebno pozornost.

pom. akad. dr. Mitja Slavinec
predsednik PAZU
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Čemu ponovno Krajinski park Goričko
Anton Vratuša

Povzetek: PAZU je prav naredila, ko je v sedmih letih svojega delovanja ţe na dveh letnih
konferencah posvetila posebno pozornost Krajinskemu parku Goričko in delovanju
javnega zavoda KPG. Ob prvi priloţnosti so se člani PAZU seznanili z obetavno
bodočnostjo, ki jo ta ustanova prinaša prebivalcem Goričkega. Ustanovitev KPG z znanimi
tremi temeljnimi nalogami: varstvo narave; sonaravni razvoj; čezmejno sodelovanje
(trideţelni park: KPG – Özség – Raab). Ob drugem srečanju se je vodila poglobljena
razprava o naravovarstveni, kulturni, druţbeno-politični in trajnostni naravnanosti Javnega
zavoda KPJ ter o moţnem prispevku PAZU in drugih regionalnih ustanov v skupnih
naporih za dosego postavljenih ciljev. Čas je, da se oceni, kje smo danes in kako dalje.
Zlasti tudi s stališča, kaj lahko storimo za hitrejše odpravljanje posledic, s katerimi je
svetovna finančna in gospodarska kriza prizadela ves svet in še posebej manj razvite
drţave in območja.
Ključne besede: Krajinskemu parku Goričko; javni zavod KPG; PAZU.

PAZU je prav naredila, ko je v sedmih letih
svojega delovanja ţe na dveh letnih
konferencah posvetila posebno pozornost
Krajinskemu parku Goričko in delovanju
javnega zavoda KPG. Ob prvi priloţnosti so se
člani PAZU seznanili z obetavno bodočnostjo,
ki jo ta ustanova prinaša prebivalcem
Goričkega. Ustanovitev KPG z znanimi tremi
temeljnimi
nalogami:
varstvo
narave;
sonaravni razvoj; čezmejno sodelovanje
(trideţelni park: KPG – Özség – Raab). Ob
drugem srečanju se je vodila poglobljena
razprava
o
naravovarstveni,
kulturni,
druţbeno-politični in trajnostni naravnanosti
Javnega zavoda KPJ ter o moţnem prispevku
PAZU in drugih regionalnih ustanov v skupnih
naporih za dosego postavljenih ciljev. Čas je,
da se oceni, kje smo danes in kako dalje. Zlasti
tudi s stališča, kaj lahko storimo za hitrejše
odpravljanje posledic, s katerimi je svetovna
finančna in gospodarska kriza prizadela ves
svet in še posebej manj razvite drţave in
območja.

1. Zgodovinsko dejstvo je, da so prekmurski in
porabski Slovenci kljub nenaklonjenim
razmeram obdrţali svoj materni jezik in
slovensko identiteto, čeprav so bili celo
tisočletje ločeni od svojih bratov v nemškem
delu Avstro-ogrskega cesarstva in čeprav so
imeli izredno majhne moţnosti, da bi svoje
ustvarjalne sposobnosti usmerili na razvoj.
Tudi po končani prvi svetovni vojni, ko so se
zdruţili s Slovenci na desni obali reke Mure, je
bilo njihovo uveljavljanje na skupnem
slovenskem prostoru počasno, tako zaradi
posledic tisočletnega tlačasntva tujemu gospodarju in primanjkljaja šolstva v materinem
jeziku, kakor zaradi svoje stisnjenosti med
nove drţavne meje z okleščeno Avstrijo in
ogrsko Madţarsko, naslednicami v prvi svetovni vojni poraţenega in razpadlega
avstrijsko-ogrskega imperija. Na lastne noge so
se postavili šele od preporoda slovenskega
naroda v drţavotvoren narod, v oboroţeni
narodno osvobodilni vojni med 1941 in 1945
proti italijanskim, nemškim in madţarskim
fašistom, ko so Slovenci z lastnimi močmi
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uresničili pravico do lastne drţave ob
sodelovanju z drugimi jugoslovanskimi
narodi.. V ustavni ureditvi Socialistične federativne republike Jugoslavije pa je slovenski
narod enako kot drugi jugoslovanski narodi
dalje učvrstil in tudi uresničil svojo suvereno
pravico do samoodločbe.
Prekmurje in vse druge manj razvite pokrajine Slovenije, pravzaprav celotno prebivalstvo Socialistične republike so do-ţiveli
polet, zlasti po zaslugi politike poli-centričnega
razvoja SR Slovenije, kos posebne oblike
decentralizaciji drţave. Ţal pa so manj razvite
pokrajine v samostojni Republiki Sloveniji
velik del doseţenega napredka izgubile zlasti
zaradi centralistične ureditve lastne samostojne
drţave in sistema turbo kapitalizma ob nezadostno nadzorovanem procesu lastninjenja in
neučinkovitega upravljanja drţave s podedovanim narodnim bogastvom, brez ozira na
lastniške odnose.
Zato je nujno rečeno po Ivanu Cankarju,
mojstru slovenske lepe besede – naslonitev na
lastne sile z odločnim bojem za premagovanje
iz sodobne svetovne in narodno druţbenoekonomske in politične in varnostne ureditve:
»Uzdaj se use i u svoje kljuse!«
2. Primeri uspešnega premagovanja recesije
doma in po svetu nudijo dobre priloţnosti za
nove razvojne zamahe tudi v Krajinskem parku
Goričko. Lotimo se dela tako na področju
dejavnosti, ki so bile v preteklosti pomemben
vir dohodka in blaginje zlasti v malih in
srednjih kmečkih druţinah na podeţelju
(domača obrt) in kakor tudi v pospešenem
oblikovanju znanstvenega in kulturnega
razvoja mlade generacije, negujmo biotsko
raznovrstnost, narodno zdravje ter prijateljstvo
in mir med ljudmi, narodi. Temeljiteje
raziskujmo vzroke podnebnih sprememb ter
drugih
uničujočih
pojavov.
Vztrajneje
odkrivajmo načine njihovega odklanjanja
oziroma z uspešnim varovanjem narave in
odločnejšim uresničevanjem celostnih načel
trajnostnega razvoja doma in na tujem. Prava

pot za dosego teh ciljev je optimalno
koriščenje naravne in kulturne dediščine,
energije, vode in zraka, pospeševanje
čezmejnega sodelovanja, dosledno uresničevanje mednarodnih obveznosti na osnovi
mednarodnih konvencij in protokolov ter vladavine prava v sistemu in v vsakodnevni
praksi.
Posebno torišče za delovanje v označeni
smeri je vsestransko sodelovanje v domačih in
mednarodnih raziskovalnih, izobraţevalnih,
svetovalnih in poslovnih projektih ob smiselni
soodvisnosti in soodgovornosti vodilnih druţbenih dejavnikov: znanosti, gospodarstva,
drţave in civilne druţbe. Poseben okvir za tako
delovanje predstavlja novi raziskovalni in
izobraţevalni projekt ICPE: Celostno upravljanje varovanih območij: primer Krajinski
park Goričko. Pri njegovem izvajanju sodeluje
vrsta ustanov in organizacij.
3. Pomurska akademsko znanstvena unija je
strokovno usposobljena, merodajna in poklicana da odgovorno sodeluje, skupaj z
drugimi, zlasti pomurskimi strokovnjaki,
gospodarstveniki, občinami ter samoupravnimi
organizacijami in ustanovami v skupnih
naporih za uresničevanje postavljenih ciljev:
preraščanja obrobne siromašne pokrajine v
območje napredka in blaginje, kjer je prijetno
ţiveti, v pomembno stičišče čezmejnih in širših
regionalnih, kulturnih, druţbeno ekonomskih
in znanstvenih povezav. Za tako poslanstvo jo
opredeljujejo tako cilji njene ustanovitve,
kakor tudi plodovi njenega dosedanjega
ustvarjalnega delovanja.
Upam, da predstavljeno razmišljanje vsebuje dovolj dejstev in razlogov PAZU, da
podpre tako naravnanost lastne organizacije, v
kateri jih zdruţujejo isti cilji in da v okviru
lastne znanstvene discipline in poklicne
dejavnosti ustvarjalno prispevajo k uspešnemu
uresničevanju poglavitnega cilja: vsestranski
napredek svoje oţje domovine za blaginjo
prebivalstva, ki tukaj ţivi in za srečno
bodočnost mladih generacij.
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Numerične simulacije pri razvoju hišne vetrne elektrarne
Matej Zadravec 1,*, Mitja Slavinec 2, Matjaž Pavlinjek 3, Denis Žido3
1

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
3
Roto Pavlinjek d.o.o.
2
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Povzetek: Pri razvoju hišne vetrne elektrarne je bilo potrebno aerodinamsko optimirati
obliko vetrnice za doseganje čim boljših izkoristkov. Optimizacija je bila narejena s
pomočjo simulacij računalniške dinamike tekočin pri čemer je bil ključni parameter navor
na lopaticah vetrne elektrarne. S pomočjo tega orodja je bila oblikovana končna oblika
vetrnice ki bo sluţila za proizvodnjo električne energije.
Ključne besede: vetrna elektrarna; računalniška dinamika tekočin.

1. Uvod
V praksi se pri razvoju novih izdelkov
vedno v večji meri pojavljajo numerične
simulacije kot pogled v dogajanje obnašanja
določenega izdelka in predvsem pri njegovi
optimizaciji. Projekt hišne vetrne elektrarne
predstavlja za podjetje Roto Pavlinjek d.o.o.
čisto nov segment izdelkov, kateri se lahko trţi
po celem svetu ter obenem veliko prispeva k
varovanju okolja in dodatni proizvodnji
električne energije. Potencialno trţišče za
uspešno prodajo hišnih vetrnih elektrarn so kot
ključni kupci gospodinjstva in mala podjetja,
ki leţijo na vetrovnih območjih ter imajo
interes pokrivati energijske potrebe s tem
obnovljivim dodatnim virom energije in
gospodinjstva, ki se nahajajo na odročnih ali
neelektrificiranih vetrovnih območjih. Hišna
vetrne elektrarne bodo nazivnih moči do 5 kW.
Izdelovale se bodo vetrnice z navpično osjo
vrtenja, okrog rotorja pa bo nameščen plašč s
katerim
se
ţeli
povečati
energijsko
učinkovitost vetrnice, ter narediti vetrnico, ki
bo delovala pri nizkih hitrostih vetra.

2. Numerična analiza
Pri razvoju hišne vetrne elektrarne je bilo
potrebno optimizirati obliko same vetrnice, ki
zajema sklop lopatic in ohišja, saj je od tega
sklopa v precejšnji meri odvisna učinkovitost
same vetrne elektrarne. Pristopov za neko
optimizacijo je več in sicer je bilo v začetku
izvedenih nekaj eksperimentov na manjših
modelih vetrnice, kar je privedlo do neke
osnovne oblike hišne vetrne elektrarne. Premer
rotorja (sklop treh lopatic) je tako znašal
1100mm, višina rotorja 2080mm in dolţina
posamezne rotorske lopatice 640mm. Na
podlagi tega koncepta, se je v nadaljevanju
uporabljala računalniška dinamika tekočin za
namen optimizacije oblike vetrnice, saj bi
eksperimentalna analiza tako geometrijsko
velikega sklopa bila časovno kot finančno
neučinkovita. Optimizacija je potekala na
način spreminjanja oblike vetrnice glede na
dosedanje izkušnje, predhodnih rezultatov
eksperimenta in numeričnih simulacij z
namenom pridobiti čim večji navor na
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lopaticah same vetrnice, kar pomeni povečati
učinkovitost vetrne elektrarne.
V začetni fazi je bilo zaradi simulacijskih
zahtev, predvsem izdelave računske mreţe,
opraviti poenostavitve za katere se je
predvidevalo, da nimajo bistvenega vpliva na
rezultate izračuna. Ena izmed večjih
poenostavitev je bil model lopatic vetrnice brez
vmesnega diska (slika 1).

Slika 1. (a) Geometrija rotorja.
(b) Poenostavljeni model rotorja.
(c) Izhodiščni model vetrnice. (d)
Računska mreţa na prerezu
izhodiščnega modela vetrnice.
Dinamične simulacije so bile opravljene na
mnogih različnih modelih, ki smo jih po
korakih nadgrajevali glede na predvidevanja
temelječa na podlagi predhodno pridobljenih
rezultatov. Vedno smo spreminjali le en
parameter in tako zagotovili nedvoumen in
enolično definiran vpliv spremembe na rezultat
(slika 2).

V1

V8.2

V8.3

V
primerj
avi z
V8.3 je
ta
spredaj
zgoraj
bolj
odprta
kot
V8.2
V8.4

V začetku je bila opravljena analiza gostote
računske mreţe, ki je izkazala precej veliko
občutljivost rezultatov glede na računsko
mreţo, predvsem na področju kjer je bil prehod
iz rotirajočega računskega območja v mirujoče
računsko območje, saj simulacije toka tekočin
v primeru rotirajočih se strojev zahtevajo
takšen pristop obravnave, kjer pa je seveda na
razpolago več različnih, od manj zahtevnih do
bolj zahtevnih modelov za obravnavo
rotirajočih se območij. Naše numerične
simulacije so bile časovno odvisne in tako je
bil moţen le en od modelov za opis rotirajočih
se območij in sicer »Transient rotor stator«
model, pri čemer pa smo za začetno polje
spremenljivk v našem območju vedno
uporabili rezultate stacionarnih simulacij.
Glede na obratovalne pogoje takih vetrnih
elektrarn je bila na vstopu v območje
predpisana hitrost zraka 11m/s in različne
vrtilne hitrosti rotorja 1vrt/s, 2vrt/s in 3vrt/s.
Zrak je bil obravnavan kot nestisljiv s
temperaturo 25°C. Kot turbulentni model smo
uporabili v praksi precej uveljavljen dvo
enačbni SST model. Časovni korak numerične
simulacije je bil izbran tako da se vetrnica
zavrti v enem časovnem koraku za 5° in celotni
čas simulacije je trajal 2s. Izkazalo se je tudi da
pri večjih časovnih korakih oziroma
posledično večjih kotih zavrtitve rezultati
simulacije nepravilno opišejo fizikalno
dogajanje toka zraka okoli vetrnice.
3. Rezultati in diskusija

V
primerj
avi z
V8.3
ima ta
spredaj
zgoraj
le
vbočen
profil

Slika 2. (a) Izhodiščni model V1.
(b) Model V8.2. (c) Model V8.3.
(č) Model V8.4. (d) Model V8.5.

V8.5

Kot najpomembnejši parameter izračuna
smo spremljali navor, ki se ustvari na lopaticah
vetrnice. Izračunani navori sigurno niso
vrednosti, katere bi lahko pričakovali na
izdelani vetrnici, so pa relativno med
različnimi variantami izvedbe vetrnice
pokazatelj učinkovitosti, kajti ta energija ki se
prenaša iz vetra na lopatice in nato na
generator, bo na koncu rezultirala v
proizvedeni električni energiji. Slika 3
prikazuje nihanje navora na lopaticah glede na
čas vrtenja lopatic. Videti je da se trend pri
vseh variantah ohranja, pri čemer prihaja do
določenega faznega zamika, kar je posledica
spreminjanja zunanjega ohišja in s tem
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naletnega kota in časa zadrţevanja zraka v med
lopatičnem prostoru. Videti je tudi da imamo v
času ene sekunde trikratno ponovitev poteka
navora, saj imamo v vetrnici nameščene tri
lopatice. Trend poteka navora rahlo odstopa
nekje do časa 0,5s, kar pa je posledica začetnih
pogojev in tok zraka zaradi začetnega
stacionarnega polja spremenljivk še ni bil
razvit.

lopatičnem prostoru. Tukaj sta bili bistvenega
pomena predvsem tlak in hitrost, ki sta
natančno definirala obnašanje same vetrnice in
narekovala
nadaljnje
spremembe
pri
optimizaciji. Ti rezultati so prikazani na sliki 5
za izbrano vetrnico V8.5.
(a)

(b)

Slika 3. Diagram vrednosti
navora na lopaticah vetrnice glede
na čas vrtenja lopatic.
Na podlagi diagrama na sliki 3 se je seveda
teţko odločiti o najboljši varianti, kar smo nato
bolj nazorno prikazali s povprečenjem navora
v času ene sekunde (čas 1s do 2s) in ti rezultati
so prikazani v diagramu na sliki 4. Iz tega
diagrama lahko vidimo da je najbolj učinkovita
vetrnica variante V8.5, ki je bila na koncu
potrjena kot najoptimalnejša oblika.

(c)

Slika 5. (a) Tlačno polje. (b)
Hitrostno polje. (c) Tokovnice
zraka
4. Zaključki

Slika 4. Diagram povprečnih
vrednosti navora na lopaticah
vetrnice.
Poleg vrednosti navora je bilo pomembno
tudi tokovno dogajanje v okolici vetrnice, na
vstopu in izstopu zraka iz vetrnice, ter v med

S pomočjo numeričnih simulacij in
eksperimentalnih meritev v vetrovniku smo
razvili optimalno obliko rotorja in plašč, ki
daje optimalne rezultate glede na tehnološko
zahtevnost in glede na strošek izdelave
zagotavlja tudi ekonomsko upravičenost.
Raziskava temelječa na podlagi numeričnih
simulacij podprtimi z eksperimentalno
meritvijo je tudi lep primer kako lahko
optimiziramo in minimiziramo stroške razvoja.
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Energetska neodvisnost – mit ali realnost
Rafael Mihalič
Fakulteta za elektrotehniko / Trţaška 25, Ljubljana,
E-Mail: rafael.mihalic@fe.uni-lj.si
Avtor za korespondenco; Tel.: +386 1 4768 438

Povzetek: V prispevku skušam osvetliti nekatere probleme prehoda iz klasičnih virov
energije na obnovljive vire in nekatera s tem povezana in v javnosti sprejeta prepričanja
dvomljive verodostojnosti. Izkaţe se, da je "okoljski odtis" t.i. zelenih virov v primerjavi z
nekaterimi klasičnimi viri zelo velik, da lahko z nekritičnim razvojem tehnologij za
zmanjšanje odvisnosti od uvoza energentov v bistvu zapademo v še večjo odvisnost,
prikazan je primer "eko-drţave" Danske, obravnavan problem zamenjave nafte z etanolom
iz celuloze ter (ne)smiselnost uporabe CCS tehnologije in taksiranja izpustov CO2. Na
srečo fosilnih goriv še ne bo tako hitro zmanjkalo, kakor se bojijo nekateri, kar pa ne sme
biti razlog da ne bi razvijali tehnologij izkoriščanja sonaravnih virov energije. Napore in
sredstva, je treba usmeriti v tehnologije s prihodnostjo in ne v tiste, kjer je edini smisel
bogatenje in nabiranje politične moči nekaterih. Tlačenje CO2 pod zemljo je ţe ena takih
neumnosti, ki jo Evropejci ţe drago plačujemo.
Ključne besede: energija; sonaravni viri; fosilna goriva; klimatske spremembe.

1. Uvod
"Razvoj obnovljivih virov naredil velik
korak naprej." "Ogljikov dioksid ogroţa
zdravje zemlje." "Minulo leto najtoplejše v
100-letni zgodovini." "Dvig temperature
planeta do konca stoletja za nekaj stopinj."
"Poplave v Pakistanu rezultat antropogenih
podnebnih sprememb." "Obnovljivi viri ne
izpuščajo v zrak strupenih izpustov, zlasti
CO2." "Obnovljivi viri – energetski vir
prihodnosti." "V prihodnosti bosta nafto
nadomestila bio-diesel in etanol iz rastlin."
"Danska najbolj eko-drţava na svetu."
Nanizani izmišljeni stavki nam, če vsaj
malo spremljamo sredstva javnega obveščanja,
zvenijo zelo domače. V zadnjih letih smo
namreč priča pravi poplavi, lahko bi rekli pravi
medijski kampaniji, ki povzdiguje t.i.
obnovljive vire energije na raven idealnih,
sicer še nekoliko dragih, načinov potešitve

človeških potreb po energiji. Predvsem v
zadnjem času pa se je "prebudila" tudi,
poimenujmo jo, "druga stran", ki je začela na
vso zadevo gledati tudi z nekoliko bolj
kritičnega stališča. Ko medijska kampanija
namreč preseţe določen nivo intenzivnosti oz.
stopi onkraj "zdrave kmečke pameti" tako
daleč, da ljudje to jemljejo ţe kot ţalitev
njihove
inteligence
oz.
človeškega
dostojanstva,
potem
postane
kontraproduktivna. Če aktiviramo razum do
stopnje logičnega razmišljanja povprečnega
človeka, se namreč veliko medijskih trditev in
trditev "vikend-ekologov" izkaţe vsaj za
"sumljive", če ţe ne za skregane z zdravo
pametjo ali celo kot popolna neumnost.
Nedvomno je potrebno priznati, da so v
zadnjih letih ekološka gibanja dvignila zavest o
potrebi po ohranjanju narave do zavidljive
višine. Seveda nas ob tem ne more čuditi, da se
je močno razmahnil v druţbi t.i. NIMBY oz.
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BANANA učinek. Skrbi pa, da ta pojav in
ekološko zavest pri ljudeh velikokrat
izkoriščajo v manipulativne namene bodisi
interesne skupine ali posamezniki za
pridobitev političnih in/ali finančnih koristi.
Kot pravijo Američani, namreč: "Taka stvar,
kot je zastonj kosilo, ne obstaja." Z drugimi
besedami povedano, je treba za vzdrţevanje
visokega nivoja ohranjanja okolja nekaj tudi
ţrtvovati. Tu pa je pri večini ljudi "konec
heca."
Nedvomno tudi drţi, da je potrebno
tehnologijo obnovljivih virov razvijati, in da
vsi komaj čakamo, da bomo na juţno steno in
streho hiše privili poceni sončne panele ali
prilepili "sončno folijo" namesto fasade ali
strešnikov. Hkrati ni nobenega dvoma, da se
bo tehnologija teh virov izpopolnila in morda v
določenih primerih pocenila do te mere, da bo
cenovno konkurenčna fosilnim gorivom tudi
brez subvencij, ki jih na ţalost prispevamo
"navadni" drţavljani. Vendar pa pri razvoju
sistema oskrbe z energijo iz t.i. "sonaravnih
virov" na globalnem nivoju obstajajo neke
naravne, fizikalno pogojene, omejitve in
strateško teţko sprejemljiva tveganja .
V prispevku ţelim predstaviti nekatere
vidike oz. probleme pri oskrbi energije
človeštva z obnovljivimi viri in pri zamenjavi
fosilnih goriv z njimi. Ker je oskrba z energijo
za razvoj druţbe tako pomembna, da napačne
odločitve lahko dolgoročno zmanjšajo njene
moţnosti za "uspeh" na globalni sceni, se je
potrebno zavedati vseh vidikov omenjenega
procesa, tudi tistih, ki nam na ţalost niso
posebno všeč. Pri razmišljanju oz. izvajanjih
bodo uporabljeni podatki, ki so javno dostopni
in jih lahko danes verjetno vsak srednješolec
"zloţi skupaj". Ob tem ni potrebna nobena
znanost, da se nekatere stvari, ki jih obljubljajo
oz. napovedujejo nekateri nekompetentni
kvazistrokovnjaki, z lahkoto ovrţejo.
Nenazadnje, v stilu Fermijevega stavka:
"Where is everybody?", ki je nekoliko
zaustavil UFO-manijo v ZDA, lahko
vprašamo: "Pa zakaj ne zamenjajo vseh
"škodljivih" virov energije s sonaravnimi?"

2. Nekaj osnovnih lastnosti energentov
Najpomembnejša je seveda dostopnost.
Nedostopen energetski vir nam ne pomeni
ničesar.
Predvidljivost pomeni, da se lahko
"zanesemo" na energetski vir. Velik problem
predstavljajo v tem pogledu nekateri obnovljivi
viri. Tipičen predstavnik so vetrne elektrarne
(glej [1]). Ker se ne moremo na njih "zanesti"
se jih pri načrtovanju sistema ne upošteva (kot,
da jih ne bi bilo) [2] in je potrebno imeti zanje
100% rezervo.
Energijska vsebnost (energijska gostota)
energenta nam pove, koliko energije se nahaja
v določeni količini (masi, volumnu) energenta.
Seveda si ţelimo čim večjo gostoto energije,
ker sta potem shranjevanje in transport
preprostejša. Na bencinski črpalki nam teče po
cevi v avtomobilski rezervoar pribliţno moč 25
MW. Prikaz električnih avtomobilov na slikah
s tankim kablom in enofazno vtičnico za 230 V
je potemtakem nekoliko smešen. Če
špekuliramo in ocenimo, da je za isti doseg
avtomobila potrebnih 4x manj energije, kakor
pri klasičnem avtomobilu, bi vendarle moralo
teči pri isti hitrosti polnjenja ca. 6 MW moči,
kar na 230 V znese ca. 26 000 A. Ob
predpostavki, da lahko trajno 1 mm2 bakra
prenaša ca. tok jakosti 5 A (pa jih pri debelih
kablih ne), bi torej rabili kabel debeline 5200
mm2. Če avtomobil polnimo namesto 2 minuti
2 uri, to znese še vedno skoraj 450 A, oz. kabel
debeline 90 mm2 (seveda toliko za fazo in
toliko tudi za nični vodnik). Dvourno polnjenje
iz domače vtičnice zato po vsej verjetnosti še
zelo dolgo ne bo prišlo v poštev. Predpostavka
velja seveda za enofazne vtičnice in za
avtomobile podobnih zmogljivosti, kot so
današnji. Ker v večjih mestih druţina po
navadi z enim avtomobilom ne shaja si je moč
zamišljati električne avtomobile kot "drugi"
avto, prilagojen krajšim razdaljam in z
relativno šibkim motorjem.
3. Energija in moč
Omejimo se ob razčiščevanju tega pojma na
elektroenergetski sistem. Večinoma slišimo oz.
preberemo, da je neka elektrarna oddala v
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omreţje toliko in toliko MWh energije. To je
sicer verjetno res, vendar elektroenergetski
sistem
(EES)
obratuje
po
principu
zadovoljevanja potreb po moči in ne zahtev po
energiji. Z drugimi besedami, EES mora vsak
trenutek proizvajati toliko električne moči,
kolikor je tisti trenutek zahtevajo porabniki
(vštevši izgube). Prav nič nam ne pomaga, če
imamo na razpolago električno moč v času, ko
te ne rabimo. Šele seštevek te moči (časovni
integral) nam da proizvedeno električno
energijo. Ilustracijo predstavljata sliki 1.
a)
Dnevni diagram
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Slika 1. (a)
Distribucijski
odjem -tipična dneva. (b) Poraba
ELES
16.
november,
22.
november [3].
4. Problem "back-up" elektrarn

nemoteno napajani. Kot porabnike tu
smatramo distribucijski odjem.
Omenjeno bi v smislu obratovanja
obnovljivih virov (npr. vetrnih elektrarn)
pomenilo, da za primere brez njihove
proizvodnje (npr. vetra ni) mora obstajati neka
rezerva. Izkušnje iz ZDA kaţejo, da kljub
velikemu številu vetrnic prihaja do obdobij, ko
je njihova skupna proizvodnja skoraj nič.
Zaradi tega so se odločili, da pri načrtovanju
energetskih zmogljivosti na vetrne elektrarne
preprosto ne morejo računati. Z drugimi
besedami, zaradi vetrnih elektrarn ne bo
instaliranih "klasičnih" elektrarn nič manj.
Vetrne elektrarne torej potrebujejo 100%
rezervo. Če te investicije prištejemo vetrnim
elektrarnam, se cena njihove elektrike še
bistveno zviša.
PRIMER:
Izvedimo
za
ilustracijo
poenostavljen izračun za Slovenijo (slika 2).
Recimo, da rabimo elektrarno, ki bo dala toliko
energije, kot bi predstavljala moč 1000 MW
neprestano. Predpostavimo tudi, da nam oblika
izhodne moči ni pomembna, ker imamo npr.
zelo veliko črpalnih elektrarn z velikimi
bazeni. Na ta način lahko po potrebi
shranjujemo oz. proizvajamo električno
energijo. Seveda to niti pribliţno ne drţi,
vendar kljub temu bodimo nepopravljivi
optimisti.
Vzemimo
pod
drobnogled
alternativo med jedrsko elektrarno (npr. JEK2)
in vetrnimi elektrarnami. Za nove jedrske
elektrarne t.i. III+ generacije ponujajo
proizvajalci
garancijo
za
učinkovitost
(obratovalne ure) višjo od 92% upoštevajoč
menjave goriva in remonte. To pomeni, da
bomo v določenem obdobju proizvedli
energijo, ki znaša nad 92% teoretično največje.
Če
ţelimo
zagotoviti
ob
navedenih
predpostavkah povprečno moč 1000 MW torej
rabimo 1000 MW / 0.92 = 1087 MW jedrsko
elektrarno (kar je nekaj takega, kot je moč
šibkejše variante za morebitno JEK2).

V načrtovanju in obratovanju EES
predstavlja t.i. princip n-1 ("en minus ena")
tako rekoč sveto pravilo. Pomeni, da so ob
normalnem obratovanju in temu sledečemu
izpadu kateregakoli elementa porabniki
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a)

b)

:

Slika 2. Nuklearna elektrarna
proti
vetrni
elektrarni
(a)
Nuklearna elektrarna Krško [4]
(b) Polje vetrnic [5]
Znano je, da znaša izkoriščenost vetrnih
elektrarn v Nemčiji pod 20%, po nekaterih
podatkih pod 15%. Zopet bodimo optimisti in
predvidimo za slovenske vetrne elektrarne
izkoriščenost 20%. To pomeni, da bi za enako
količino energije potrebovali 1000 MW / 0.2 =
5000 MW. Predpostavimo tudi, da izberemo
velike 2 MW elektrarne, kakršno gradijo v
Dolenji vasi. Rabili bi torej 2500 takih vetrnic.
Razen tega bi za shranjevanje črpalne
elektrarne in prenosne poti (daljnovodi,
transformatorji, stikala ...) morale biti
dimenzionirane na ca. 5000 MW (50 110 kV
daljnovodov), pri prvi varianti pa na ca 1100
MW. Slednje bi stalo verjetno celo več, kakor
same vetrne elektrarne, če o zapletih z
umeščanjem prenosnih vodov za 5000 MW v
okolje sploh ne razmišljamo. Zelo podobno bi
bilo lahko razmišljanje s katerokoli elektrarno
na fosilna goriva namesto jedrske.

elektroenergetski objekti zahtevajo. Za
primerjavo vzemimo npr. jedrsko elektrarno z
dvema reaktorjema in močjo ca. 2700 MW
(nekaj dokaj običajnega v svetu). Če ocenimo
zelo konzervativno "okoljski odtis" take
elektrarne na 48 km2 [6], dobimo ca. 56 W/m2
energijske gostote (če se omejimo na sam
objekt elektrarne je površina reda 100 krat
manjša). Ob tem za primerjavo navedimo
vetrne elektrarne z energijsko gostoto "odtisa"
ca. 1.2 W/m2 [7] in sončne elektrarne s 6.7
W/m2 [7]. Svojevrstna rekorderja v negativnem
smislu sta elektrarna na biomaso z 0.4 W/m2
[7] in pridelava etanola iz koruze (0.05 W/m2)
[7]. V drugih študijah so prišli do rezultatov, ki
leţijo v istem velikostnem razredu. [8] npr.
omenja 144 krat večji "odtis" pridelave
"koruznega etanola" od nuklearne elektrarne,
veter naj bi zahteval ca. 30 krat več,
fotovoltaika pa 15 krat več. Razen tega
nekateri viri onemogočajo kvalitetno ţivljenje
v bliţini (npr. vetrnice zaradi migetanja
svetlobe in nizkofrekvenčnega hrupa).
Razpršeni viri poleg tega zahtevajo velike
površine za veliko število prenosnih električnih
vodov, ki jih je v Evropi skoraj nemogoče
umestiti v prostor.
Podobne, kot v primeru zahtevane
površine, so razmere glede porabe materiala na
proizvedeno energijo. Če vzamemo za primer
kar slovensko 2 MW vetrnico Dolenja vas
ugotovimo,
da
za
njeno
postavitev
potrebujemo ca.: 500 m3 betona za temelje
(1200 t) in ca. 150 t ţeleza. (od tega ca. 50 t v
temeljih) [9]. Ilustracija razmer je na sliki 3.

5. Poraba materiala oz. "okoljski odtis"
Pri vsakem izkoriščanju energije je
potrebno vzeti v zakup posledice za okolje.
Seveda si vsi ob tem ţelimo, da bi bil vpliv na
naravo kar najmanjši. To pomeni, čim manjši
"energetski odtis" (footprint) v naravi in po
drugi strani čim večjo količino uporabne
energije.
Omejimo se najprej na električno energijo,
okrog katere poteka največ okoljevarstvenih
razprav. Skušajmo med seboj primerjati
gostoto moči glede na površino, ki jo različni

Slika 3. Temelj vetrne elektrarne
Dolenja vas [9]
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Glede materiala lahko po [10] povzamemo,
da je za jedrske elektrarne potrebnih za MW
moči ca. 90 m3 betona in 40 ton jekla. Za
plinske elektrarne potrebujemo le 27 m3 betona
in 3.3 tone jekla / MW, pri čemer resnici na
ljubo niso všteti plinovodi. Upoštevajoč, da je
izkoriščenost vetrne elektrarne reda 4-5 krat
manjša, kot v primeru jedrske elektrarne
(rabimo toliko več vetrnic za energijo, ki jo
odda nuklearna elektrarna) je poraba materiala
za vetrne elektrarne ca. 900 m3 (več kot 2000
t) betona in 450 t jekla na 1 MW (v bistvu na 4
MW instalirane moči, ki odda energijski
ekvivalent inštaliranega 1 MW nuklearne
elektrarne).
Glede na povedano se je potrebno zavedati,
da tudi t.i. zelene tehnologije pridobivanja
energije niso povsem brez vplivov na okolje.
Ob tem nismo omenjali drugih okoljskih
vplivov, kot je npr. pomor ptičev in netopirjev
s strani krakov vetrnic.

moč izvesti le z zelo močnimi permanentnimi
magneti. Ti temeljijo na prazeodimu ali
neodimu ali samariju ali terbiju ali disproziju.
Vsi omenjeni elementi spadajo med lantanide.
Enako velja za evropij (zasloni). Telur sicer ne
spada v lantanide, a obstaja le en rudnik telurja
na svetu. Nekoliko manj redek je Litij, vendar
bi ga ob razširjenosti avtomobilov na električni
pogon in z litijevimi baterijami hitro začelo
primanjkovati.
a)

b)

6. Problem odvisnosti
Eden argumentov za razvoj in uporabo
obnovljivih virov je energetska (ne)odvisnost,
ki je lahko politično in ekonomsko
problematična. Poglejmo najprej bistvene
elemente t.i. energetsko varčnih oz. tehnologij
obnovljivih virov. Eden ključnih elementov so
generatorji oz. motorji z dobrim izkoristkom in
veliko gostoto moči (moč na kg teţe).
Nesmiselno je graditi električna vozila, s
teţkimi elektromotorji, saj bi porabila preveč
energije. Vetrnim elektrarnam ne moremo na
vrh stebra povezniti preteţkega generatorja.
Slednji bi vse bistveno podraţil. Za električna
vozila (in večino prenosnih elektronskih
naprav – telefoni, računalniki ...) so ključni
lahki, poceni, zmogljivi akumulatorji. Najbolje
trenutno zahtevam zadostijo litijevi. Znaten
deleţ sončnih celic temelji na kadmijevem
teluridu. Kot zanimivost – ekrani sodobnih
elektronskih naprav ne morejo brez itrija in
evropija.
Zakaj to naštevanje? Ključ leţi v skupini t.i.
redkih elementov, kamor spada kemična
skupina lantanidov in tudi nekateri drugi, na
videz eksotični, elementi. Omenjene motorje
oz. generatorje za vetrne turbine je namreč

c)

Slika 4. Uporaba neodimovih
magnetov (a) Motor male vetrnice
[11] (b) Trdi disk [12](c) Zvočnik
[13]
Če smo govorili o odvisnosti, si oglejmo,
kje se geografsko nahajajo omenjeni redki
elementi (okside lantanidov označujejo tudi z
izrazom "redke zemlje"). 90% trga z litijem
pokrivajo le 3 drţave: Argentina. Čile in
Kitajska [14]. Zaloge ima sicer tudi Bolivija,
vendar ga ne prodaja. Trg z lantanidi med 95%
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in 100% obvladuje Kitajska. Edini rudnik
telurja (ni lantanid) je na Kitajskem.
Ker se kitajsko vodstvo zaveda pomena
skoraj popolnega monopola nad surovinami, ki
omogočajo "zeleno tehnologijo" ti elementi
niso več na prostemu trgu. Hkrati šolajo 1000
doktorjev znanosti za razvoj tehnologij
pridobivanja redkih zemelj [15]. Z drugimi
besedami, razvoj sodobnih tehnologij je
praktično povsem odvisen od surovin, ki jih
nadzira Kitajska. Tehnologije so razvili na
zahodu in čez nekaj let bo verjetno mogoče te
tehnologije uporabljati za proizvodnjo le še na
Kitajskem, saj drugače več ne bo moč priti do
omenjenih redkih elementov. Trend se ţe
očitno kaţe.
V smislu energetske odvisnosti torej ţelimo
zamenjati odvisnost od npr. 21 drţav, ki
načrpajo več, kot milijon sodčkov nafte na dan
z odvisnostjo od ene same drţave.
7. Primer Danske
Danska velja za eno najbolj ekološko
naprednih deţel in okoljevarstveniki jo zelo
radi omenjajo v kontekstu vzora poti, po kateri
je treba stopati, da si kot druţba zagotovimo
energetsko neodvisnost in hkrati v največji
meri energetske potrebe zadovoljujemo na
naravi prijazen način. V 70-ih letih so Danci
kot odgovor na naftno krizo sprejeli
ambiciozno energetsko politiko, katere cilj je
energetska neodvisnost, okolju prijazna
energija in zmanjšanje t.i. toplogrednih plinov,
v prvi vrsti CO2.
Imajo daleč najvišji deleţ vetrnih elektrarn
na prebivalca. Z njimi pokrivajo ca. 20% deleţ
potreb po električni energiji. Glede na tako
visok deleţ nepredvidljive električne moči v
sistemu morajo, da njihov sistem stabilno
obratuje, na nek način proizvodnjo ostalih
virov prilagajati proizvodnji vetrnih elektrarn
in porabnikov. Najprimernejše za ta namen so
hidroelektrarne
(HE)
oz.
črpalne
hidroelektrarne (ČHE). Teh pa na Danskem ni,
saj gre za zelo "poloţno" deţelo. Na srečo so
povezani z Norveško, Švedsko in Nemčijo.
Gre za velike sisteme, ki lahko "amortizirajo"
nepredvidljivo proizvodnjo Danske. Pri tem je
primerna zlasti Norveška z veliko HE in ČHE.

Ko je na Danskem električne energije preveč
jo ti morajo izvaţati (ali pa ustaviti vetrne
elektrarne in plačati njihovim lastnikom znesek
polne proizvodnje po subvencionirani ceni). Z
drugimi besedami to pomeni, da je prodaja po
kakršnikoli ceni v taki situaciji smiselna. Tako
(zelo) poceni elektriko seveda z veseljem
kupuje Norveška in jo "shranjuje" s pomočjo
ČHE. Ko na Danskem "ne piha" in je poraba
električne energije visoka, jo kupujejo. Seveda
jim takrat Norveška "shranjeno" energijo rade
volje proda. Cena le-te pa je lahko glede na
povpraševanje po Evropi zelo visoka (med
najniţjo in najvišjo ceno električne energije je
lahko faktor 5 in več). Zlobneţi bi seveda rekli,
da Norveţani sluţijo na račun Danskega
programa zniţevanja izpustov CO2 – pa še
teţko bi jim oporekali.
Če pogledamo koliko so se zaradi
obseţnega programa vetrnih elektrarn zniţale
danske emisije CO2, lahko (za nekatere
presenetljivo, za druge ne) ugotovimo, da od
leta 1990 do 2007 (do takrat so mi bili
dostopni podatki) praktično nič (glej sliko 5).
Seveda pa ne moremo trditi, da nekaj učinka ni
bilo. Prebivalstvo je ostalo v tem obdobju
skoraj na enaki ravni (leta 1990 50.7 mio t, leta
2007 50.6 mio t), poraba električne energije pa
se je dvignila za ca. 20%. To je določen uspeh,
vendar veliko manjši, kot so se ga nadejali. Iz
grafa na sliki 4 kake pretirane spremembe
trenda sploh ni zaslediti.

Slika 5. Ocena danskih izpustov
CO2 v tonah [16]
Ceno za to plačujejo prebivalci. Cena za
gospodinjstva je ca. 4 krat višja kot v ZDA in
ca. 3 krat višja, kot v Franciji ali Norveški, ker
je električna energija močno obdavčena (od
kod, če ne iz davkov, pa denar za subvencije).
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Slednje ilustrirajo grafi na sliki 6, izrisani
glede na podatke iz [17].

Slika 7. Poraba fosilnih goriv na
Danskem [18]: (a) Poraba
premoga (b) Poraba nafte (c)
Poraba plina
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Slika 6. Gibanje cene električne
energije za gospodinjstva v
nekaterih drţavah
Poglejmo še nekatera dejstva o oskrbi z
energenti na Danskem. Pričakovati je, da bi se
naj poraba fosilnih goriv zaradi "zelenih
tehnologij" zmanjšala. Stanje od leta 1980 do
2008 prikazuje slika 7.
a)

b)

c)

b)

c)

Slika 8. a)
Proizvodnja
električne energije na Danskem
glede na primarni vir [19] b)
Gradnja vetrnih elektrarn na
Danskem [20]
Očitno se poraba premoga od leta 1990 ni
bistveno zmanjšala, enako velja za nafto, se je
pa močno povečala poraba plina. Zanimivo je,
da Danska še vedno pokrijejo z nafto več kot
50% energetskih potreb. Če pogledamo
kolikšen je deleţ vetrne energije v celotni
energetski bilanci ugotovimo, da je to reda 4%.
Deleţ vetrne energije v proizvodnji elektrike
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ilustrira slika 8. Očitno se od leta 2004
proizvodnja vetrnih elektrarn ne veča, ker se je
njihova gradnja takrat tako rekoč ustavila.
Nanizani podatki in razmišljanja sama po
sebi navajajo k sklepu, da je tudi tako okoljsko
ozaveščena in bogata drţava še zelo daleč od
energetske neodvisnosti od fosilnih goriv.
8. Etanol iz celuloze ne bo rešil problema
uvoza tekočih goriv
Velikokrat je zaslediti novice, da "Slovenija
zarašča". Deleţ obdelovalnih površin se krči,
deleţ gozdov se veča. Ali ne bi bilo mogoče
pokositi oz. posekati in zmleti kar je zraslo na
zaraščajočih se površinah, biomaso enostavno
vreči v zbiralnik in pridobivati etanol iz
bioplinarn. Na ţalost je na trenutni stopnji
razvoja tehnologije odgovor "NE". Ta namreč
izkorišča za pretvorbo biomase v metanol
mikroorganizme, ki za ţivljenje uporabljajo
sladkor, škrob in beljakovine, kot stranski
produkt pa oddajajo metan. Celuloza je
neizkoriščena. Torej je v današnjih bioplinarnah mogoče izkoriščati le komunalne
odplake in poljščine z znatnim deleţem sladkorja in škroba (ţitarice, predvsem koruza).
Ţe leta 1921 pa so kot "tik pred zdajci"
označevali tehnologijo pretvorbe celuloze v
etanol. Izkazalo se je, da naloga ni tako
preprosta. Zaenkrat ta tehnologija komercialno
ni uporabna. Obstaja pa moţnost, da bo v
prihodnosti to postala. Takrat bi bilo moč vse
kmetijske odpadke, travinje, grmovje, lesni
odpad in tehnično neuporaben les spremeniti v
etanol. Ta bi lahko nadomestil bencin (vendar
ne dieselskega goriva !!!). Na videz je
potencial zelo velik, vendar ne tako, kot bi
pričakovali in ţeleli. V Sloveniji, bi ves letni
prirastek biomase (prirastek lesne mase v
gozdovih, kmetijskih odpadkov – slame, koruzinja..., neuporabljenega travinja in grmovja,
rozg vinske trte) zadoščal za pribliţno ½
predvidenega (in močno poplju-vanega) bloka
TEŠ 6 [21, 22]. Razen tega je vprašanje koliko
denarja in energije bi zahtevala priprava te
biomase in transport na lokacije bioelektrarn.
Teţko si je predstavljati Slovenijo 21. stoletja
kot deţelo nabiralcev dračja.

Zanimivi izračuni so bili narejeni za ZDA.
Če bi ţeleli nadomestiti po sedanji tehnologiji
10% porabe nafte ZDA, bi rabili letno biomaso
v količini, ki bi jo lahko prepeljala kolona
prikolic za teţke tovornjake vlačilce (brez
tovornjakov), v vrsti ena za drugo, ki bi bila
dolga od zemlje do meseca in še malo nazaj
[23]. Toliko biomase bi v ZDA pridobili, če bi
s hitro rastočim rastlinjem zasadili 10% vse
rodne zemlje v ZDA [24].
Razmišljajmo še naprej o moţnosti
zamenjave nafte z etanolom. Etanol lahko
zamenja bencin, ne pa dieselskega goriva ali
kerozina za letala. Zlasti poraba teh dveh goriv
pa strmo narašča. V Sloveniji rabljenega
avtomobila na bencin skorajda ni moč prodati,
pri novih avtomobilih pa močno prevladujejo
dieselski. Ves tovorni in ladijski promet
poganja dieselsko gorivo. Letala skoraj
izključno uporabljajo kerozin. Poraba bencina
stagnira oz. celo nazaduje, strmo pa narašča
poraba teţkih frakcij nafte (tudi olja za
mazanje in bitumen za izolacije in asfaltiranje
cest). De facto je postal bencin pri predelavi
nafte skorajda stranski produkt. Gledano iz
tega stališča uporaba bioetanola skorajda ne bi
zmanjšala odvisnosti od nafte. Seveda je moč
začeti izdelovati namesto dieselskih bencinske
motorje, vendar je zamenjava dieselskih
motorjev praktično misija nemogoče. Nenazadnje; zakaj bi?
9. Zajemanje CO2
Ker postaja vedno bolj očitno, da v
kratkoročnem obdobju z obnovljivimi viri ne
bo mogoče pokriti potreb po energiji, se
zagovorniki "nevarnosti" CO2 nagibajo k
moţnosti uporabe fosilnih goriv, torej
premoga, za proizvodnjo električne energije,
vendar z zajemanjem CO2. Tehnologija je
znana pod kratico CCS (Carbon Capture and
Storage ali Carbon Capture and Sequestration).
To bi bila skoraj edina moţnost, če bi resno
nameravali zmanjšati emisije CO2 za 80% do
leta 2050, kakor je predvideno v različnih
zavezah. Pri tem gre za politično motivirane
zaveze, ki iz trenutne perspektive mejijo na
sanje, in ki poleg tega ne bodo imele tako
rekoč nobenega vpliva na podnebje, bi pa

18

lahko imele uničujoč vpliv na nekatere
ekonomije. Ampak to je ţe debata o vlogi CO2
pri ogrevanju planeta. Iz [25] izhaja, da kljub
sprejetju Kjotskega protokola emisije CO2
izdatno naraščajo tako v podpisnicah, kot
tistih drugih deţelah. Kako torej zajemati
zloglasni plin? Po načelu "dejstva so boljša od
sanj" si oglejmo nekaj dejstev.
Kot prvo, kot ugotavlja kongresna
raziskovalna sluţba v ZDA, še ni razvite
tehnologije, ki bi omogočala ekonomsko
sprejemljivo zajemanje CO2 [26].
Ne glede na to, koliko denarja EU in ZDA
investirata v CCS tehnologijo, je zalogaj
preprosto prevelik. Če bi zajeli le 10% CO2, bi
to pomenilo 41 supertankerjev s po 2 milijona
sodčkov koristnega volumna na dan [27].
Poraja se vprašanje kako spraviti tako ogromne
količine plina do ustreznih pristanišč ter kam
odpeljati to (vsak dan).
Ločevanje in transport takih količin CO2 ni
preprost proces in ocenjujejo, da bi za to
porabili ca. 28% energije, ki jo proizvede
elektrarna. To pa de facto zniţa izkoristek
najsodobnejše termoelektrarne iz 40% pod
30%, poveča emisije in ceno energije (ne
upoštevajoč ceno CCS) skoraj za 1/3 in
pomeni zapravljanje fosilnih goriv.
Nadalje se poraja vprašanje kako
transportirati plin. S plinovodom? Kako bi to
umestili v prostor, če niti preprostega
daljnovoda ne moremo? Z vlaki oz. kamioni?
V vsakem primeru bi bili stroški
nepredstavljivo visoki.

Slika 9. Shranjevanje CO2 –
bodočnost
ali
umetnikova
domišljija [28]?

10. Taksiranje CO2
Ena od idej za zmanjšanje izpustov CO2 je
njegovo obdavčenje. Čeprav gre pri tem za
milijardni trg je na dolgi rok teţko verjeti, da
bi lahko borza z izpusti CO2 preţivela. Vzrok
je v sami naravi medija s katerim trgujemo.
Kakor se na borznem trgu v bistvu trguje s
pričakovanji vlagateljev, bi veljalo seveda
enako tudi za borzo s CO2. Ko se izkaţe, da so
pričakovanja višja od realnih vrednosti, borzni
balon poči in pride do "korekcije tečajev" na
njihovo bolj ali manj realno vrednost. Kje pa je
realna vrednost nečesa tako imaginarnega, kot
je "bon za izpust CO2"? Ni torej čudno, da je
evropska borza CO2 kuponov letos marca
kolabirala zaradi Madţarskega izkoriščanja
luknje v zakonu, ko je ta "neupravičeno"
pridobila 2 milijona €, kar je napram več kot
100 milijard € prometa čisto zanemarljivo.
Cena tone izpustov CO2 je padla iz 12 € na 1 €
preden so uspeli trgovanje blokirati.
Razen tega je omejevati deţele v razvoju in
jih delati še bolj nekonkurenčne, potem, ko se
razvite drţave imajo za svojo razvitost
zahvaliti neomejenemu izkoriščanju fosilnih
goriv v preteklosti, milo povedano neetično,
nepravično in še kar je takih pridevnikov. Te
drţave (Kitajska, Indija ...) na tako omejevanje
tudi nikoli ne bodo pristale. Sistem taksiranja
CO2 lahko označimo za nič drugega, kakor za
trgovanje, ki je samemu sebi namen. Pri tem
gre zopet za zasluţke nekaterih in guljenje
večine prebivalstva preko davkov na davke
davkov.
Se pa ob tem poraja naslednje vprašanje, ki
pa bi bilo daleč bolj smiselno, in sicer
omejevanje oz. taksiranje izpustov strupenih
snovi (seveda je med te šteti CO2 bogokletno).
Premogovne elektrarne namreč v atmosfero
izpuščajo nezanemarljive količine teţkih kovin
in so s tega stališča daleč najbolj nevarni
onesnaţevalci. Po oceni EPA (ameriška
Environmental Protection Agency) so namreč
vir ca. 40% antropogenih emisij ţivega srebra
(Kitajska npr. preko svojih premogovnih
elektrarn emitira letno 600 t ţivega srebra v
ozračje) [29]. To ima verjetno veliko večji in
škodljiv vpliv na ţivo naravo, kot CO2.
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11. Zaloge plina in nafte so skoraj izčrpane
– ali res?
Če smo nekoliko zlobni lahko rečemo, da je
ţe 40 let nafte še za 40 let. Razlogov za to
trditev je kar nekaj. V preteklosti so odkrivali
vedno nova naftna polja, vendar se je ta trend v
zadnjem času precej upočasnil in odkrivanje
novih zalog še zdaleč ne dosega izčrpavanja
zalog. Vzrok za ohranjanje ekonomsko
izkoristljivih zalog nafte je iskati predvsem v
izboljšanju tehnologije vrtanja na morskem
dnu (moţnost izkoriščanja v večjih globinah)
in izboljšanju same tehnike vrtanja (poševno,
vodoravno). Lep filmček na to temo najdemo
na [30] Na ta način je mogoče znana
nahajališča nafte bolje izkoristiti in nekoč
presahla nahajališča lahko zopet izkoriščamo.
Kljub temu bodo tudi na ta način prej ali slej
klasične zaloge pošle. Ne tako hitro, kakor
objavljajo promotorji katastrofičnih scenarijev,
pa vendarle. Seveda se to ne bo zgodilo v
trenutku, pač pa bo preprosto cena nafte začela
naraščati. Zmanjkalo bo torej poceni nafte. Če
se sprijaznimo z nekoliko višjo ceno nafte
(recimo 150 ali 200 $ na sod) je izkoristljivih
zalog kerogena (lahko ga smatramo za obliko
nafte) v naftnih skrilavcih in bituminoznih
peskih še vsaj toliko (nekateri trdijo, da še
bistveno več, kar nekajkrat toliko), kakor je
zalog nafte. Seveda pa je pridobivanje bistveno
draţje, kakor iz npr. bogatih vrtin. Verjetno je
cena energije iz tako pridobljene nafte še
vedno za razred velikosti niţja, kakor iz
nekaterih sodobnih "zelenih tehnologij".
a)

b)

Slika 11. Razvoj tehnologij
črpanja nafte: (a) razvoj naftnih
ploščadi [31] (b) nove metode
vrtanja [32]
Poloţaj je še bolj obetaven pri zemeljskem
plinu. V zadnjih letih se je namreč zaloga
ekonomsko izkoristljivih zalog zemeljskega
plina drastično povečala in nekaj let stari
podatki so popolnoma neuporabni. Razlog je v
razvoju tehnologije pridobivanja plina iz
skrilavcev, ki so jo razvili v ZDA. Tehnologija
temelji na horizontalnih vrtinah, v katere pod
visokim tlakom črpajo vodo in nato pesek. Na
ta način se skrilavci okrog vrtine deloma
zdrobijo in prepredejo s široko mreţo razpok.
Čeprav je tehnologija horizontalnega vrtanja v
uporabi šele od leta 2005, danes ZDA ţe
načrpajo večino plina na ta način. Prednost
takega načina je zlasti v tem, da je moč
ekonomsko opravičljivo izkoristiti zelo revne
skrilavce (take z malo kerogena), kjer se s
klasičnim vertikalnim vrtanjem ne dobi dovolj
nafte in/ali plina za pokritje stroškov, sploh pa
ne s kakim rudarjenjem in "izcejanjem" nafte.
Nahajališča v severni Ameriki pokrivajo
ogromne površine (npr. le eden od njih –
Marcellus Shale ca. 130 000 km2) in na njih
leţijo
dobesedno
cele
deţele.
Po
konzervativnih ocenah je iz teh zalog moč
pridobiti
količino
plina,
ekvivalentno
štirikratnim zalogam nafte v ZDA (po
nekaterih ocenah še nekajkrat več). V drugih
drţavah (Kanada, Brazilija...) je takih
skrilavcev prav tako ogromno. Ob obstoječi
porabi plina v ZDA bi zaloge (po
konzervativnih ocenah) zadostovale vsaj za
100 let.
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a)

b)

Slika 12. (a) Pridobivanje plina iz
skrilavcev [33] (b) Nahajališča
skrilavcev v ZDA [34]
13. Zaključki
V prispevku skušam na podlagi javno
dostopnih
podatkov
osvetliti
nekatere
probleme prehoda iz klasičnih virov energije
na obnovljive vire in nekatera s tem povezana
in v javnosti sprejeta prepričanja dvomljive
verodostojnosti. Seveda je tematika oskrbe z
energijo tako široka, da o njej piše nebroj knjig
in je ni mogoče zaobjeti v enem prispevku.
Prepričan sem, da se velika večina prebivalstva
iskreno zavzema za čim bolj okolju prijazno
oskrbo z energijo. Vsi si ţelimo "čisto", vedno
dostopno, univerzalno uporabno energijo po
sprejemljivi ceni. Na ţalost nič ni zastonj in pri
energetskih pretvorbah vedno nekdo plača
ceno, bodisi okolje, bodisi davkoplačevalci.
Nove tehnologije (vetrne, sončne elektrarne...)
so problematične vsaj glede dveh navedenih
zahtev, t.j. dostopnosti in cenenosti.
Na kratko smo pokazali, da je "okoljski
odtis" t.i. zelenih virov v primerjavi z

nekaterimi klasičnimi viri v bistvu zelo velik,
da lahko z nekritičnim razvojem tehnologij za
zmanjšanje odvisnosti od uvoza energentov v
bistvu zapademo v še večjo odvisnost, saj
temeljijo nove tehnologije na nekaterih, redkih
elementih,
katerih
pridobivanje
je
monopolizirano. Nadalje
je z nekoliko
drugačnega zornega kota, kot je uveljavljen v
javnosti, prikazan primer "eko-drţave"
Danske. Tudi biomasa in razvoj tehnologije za
pridobivanje etanola iz celuloze na ţalost ne
moreta bistveno vplivati na odvisnost
človeštva od fosilnih goriv.
Nekateri so mnenja, da so za podnebne
spremembe krivi antropogeni izpusti CO2 in
zagovarjajo tezo, da je potrebno ta plin pri
kurjenju fosilnih goriv zajemati in ga odstraniti
tako, da ne pride v ozračje, po drugi strani pa
izpuste obdavčiti. Če odmislimo, da je avtor
mnenja, da je antropogeni CO2 popolnoma
neškodljiv, sem v prispevku argumentiral zakaj
niti ena, niti druga ideja ni izvedljiva v
globalnem obsegu.
Zelo mamljiv je koncept električnega
avtomobila, vendar na ţalost problem
ustreznega hranilnika električne energije še
vedno ni rešen. Oviro predstavlja tudi
nerazvita infrastruktura.
Človeštvo bo še dolgo odvisno od fosilnih
goriv. Na srečo jih še ne bo tako hitro
zmanjkalo, kakor se bojijo nekateri. To pa ne
sme biti razlog da ne bi razvijali tehnologij
izkoriščanja sonaravnih virov energije. Vendar
velja napore in sredstva, ki so v sedanjem
obdobju relativnega blagostanja dostopna,
usmeriti v tehnologije s prihodnostjo in ne v
tiste, kjer je edini smisel bogatenje in nabiranje
politične moči nekaterih. Tlačenje CO2 pod
zemljo je ţe ena takih neumnosti, ki jo
Evropejci ţe drago plačujemo. Zapravljeni viri
za take stvari bodo še kako manjkali takrat, ko
bo res nujno uporabiti nove tehnologije.
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Povzetek: Izziv, ki nam ga sodobna druţba postavlja, je ustaviti socialno izključevanje in
šolski neuspeh zaradi revščine. Revščina prodira v šole in sili del mladih, da se po socialni
lestvici pomika navzdol, med marginalizirane, izključene. Šola je in mora biti od vseh in
zato tudi prostor, ki varuje vsakega učenca pred socialno izključenostjo. Učinkovita pomoč
učencem z učnimi teţavami je pomemben varovalni dejavnik pred izključenostjo in
neuspehom in nujen del mobilizacije šole v podporo uspešnemu delu vseh učencev.
Varovalni dejavniki, ki jih je v šoli raziskala B. Benard ( 1997),jasno opredelijo našo
odgovornost, za to, da jih v šoli razvijamo: učenec potrebuje skrb in podporo, potrebuje
visoka pričakovanja in moţnosti, da jih uresniči, potrebuje udeleţenost v procesu učenja in
pomoči.
Prispevek si zastavlja dve nalogi. Prva je pladoyer za spremembo paradigme v konceptu
pomoči, ki jo utemelji na etiki participacije (L. Hoffman, 1994, 2007), perspektivi moči
(D. Saleebey, 1997) in sodobnih konceptih tako imenovane sodelovalne terapije (
Collaborative Therapies (W. Madsen, 2003, Sh. Mc Namee, 2007, D. Gehart, 2007).
Pomoč se definira kot proces soustvarjanja ţelenih izidov, v odnosu, ki soustvarjanje
varuje in omogoča. Koncept soustvarjanja definira in odnos in proces pomoči. Odnos med
sogovornikom in strokovnjakom je odnos med ekspertom iz izkušenj, ( v tem primeru
učenec), in spoštljivim in odgovornim zaveznikom ( učiteljem, psihologom), ki
vzpostavljata in varujeta procese raziskovanja in udeleţenosti v ţelenih izidih.
Druga naloga je predstaviti rezultate raziskave, ki nastaja v sodelovanju med Fakulteto za
socialno delo in Pedagoško fakulteto, in potrjuje uporabnost redefinicije koncepta pomoči.
Koncept delovnega odnosa, ki smo ga razvili v socialnem delu, v kontekstu šole omogoča
soustvarjanje procesa učenja, ki temelji na etiki udeleţenosti in perspektivi moči,
zagotavlja, da vsak učenec v procese učenja vstopa kot ekspert iz izkušenj v pogovoru z
učiteljem, ki je njegov spoštljiv in odgovoren zaveznik.
Ključne besede: revščina in socialna izključenost, učne teţave, soustvarjanje pomoči,
delovni odnos, etika udeleţenosti, perspektiva moči

1. Boj proti revščini in socialni izključenosti
Izziv, ki nam ga sodobna druţba postavlja,
je ustaviti socialno izključevanje in šolski
neuspeh zaradi revščine. Revščina prodira v
šole in sili del mladih, da se po socialni lestvici
pomika navzdol, med marginalizirane, iz-

ključene. Šola je in mora biti od vseh in zato
tudi prostor, ki varuje vsakega učenca pred
socialno izključenostjo. Učinkovita pomoč
učencem z učnimi teţavami je pomemben
varovalni dejavnik pred izključenostjo in
neuspehom in nujen del mobilizacije šole v
podporo uspešnemu delu vseh učencev.
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Varovalni dejavniki, ki jih je v šoli raziskala B.
Benard (1997), jasno opredelijo našo odgovornost, za to, da jih v šoli razvijamo: učenec
potrebuje skrb in podporo, potrebuje visoka
pričakovanja in moţnosti, da jih uresniči,
potrebuje udeleţenost v procesu učenja in
pomoči.
Prispevek si zastavlja dve nalogi. Prva je
pladoyer za spremembo paradigme v konceptu
pomoči, ki jo utemelji na etiki participacije (L.
Hoffman, 1994, 2007), perspektivi moči (D.
Saleebey, 1997) in sodobnih konceptih tako
imenovane sodelovalne terapije ( Collaborative
Therapies (W. Madsen, 2003, Sh. Mc Namee,
2007, D. Gehart, 2007). Pomoč se definira kot
proces soustvarjanja ţelenih izidov, v odnosu,
ki soustvarjanje varuje in omogoča. Koncept
soustvarjanja definira in odnos in proces
pomoči. Odnos med sogovornikom in
strokovnjakom je odnos med ekspertom iz
izkušenj, (v tem primeru učenec), in spoštljivim in odgovornim zaveznikom (učiteljem,
psihologom), ki vzpostavljata in varujeta
procese raziskovanja in udeleţenosti v ţelenih
izidih.
Druga naloga je predstaviti rezultate
raziskave, ki nastaja v sodelovanju med
Fakulteto za socialno delo in Pedagoško fakulteto, in potrjuje uporabnost redefinicije koncepta pomoči. Koncept delovnega odnosa, ki
smo ga razvili v socialnem delu, v kontekstu
šole omogoča soustvarjanje procesa učenja, ki
temelji na etiki udeleţenosti in perspektivi
moči, zagotavlja, da vsak učenec v procese
učenja vstopa kot ekspert iz izkušenj v
pogovoru z učiteljem, ki je njegov spoštljiv in
odgovoren zaveznik.
2. Soustvarjanje učenja
Moja vizija šolstva je zajeta v naslovu
poglavja: to je šola, ki jo soustvarjajo učitelji
in učenci. To je šola, ki zmore zagotoviti
odnos, ki soustvarjanje omogoča: učitelji in
učenci se poslušajo, se slišijo in odgovorijo v
učeči se skupnosti.
To je šola, ki od nas vseh zahteva
paradigmatski premik: v središče dragocenega
procesa učenja in poučevanja mora postaviti
odnos, v katerem se učenje soustvari. Premik,

ki ga moramo narediti odrasli, je zajet v
besedah, ki odlično opisujejo obe vlogi
soustvarjalcev procesov učenja in poučevanja:
učitelj je spoštljiv in odgovorni zaveznik
učenca, ki je ekspert iz izkušenj.
Mislim, da ni lepšega opisa vloge učitelja in
učenca za delo v šoli v tem tisočletju. Učitelj
se pridruţi učencu, da bi skrbno soustvarjanje
znanja začel tam, kjer učenec je; učenec začne
iz svoje ekspertnosti, da bi raziskoval, odkrival
in se učil. Učenec potrebuje učitelja, ki ga bo
spoštljivo usmerjal, podpiral, popravljal, mu
pomagal.
Za odnos med učiteljem in učencem sem
priredila citat Harlene Anderson (2007. 35), ki
pravi : »Kako lahko učitelji praktiki ustvarijo
take odnose in pogovore s svojimi učenci, da
omogočijo vsem udeleţencem dostop do lastne
ustvarjalnosti in razvijajo moţnosti tam, kjer se
je prej zdelo, da jih ni ?«
Odrasli in otroci se šele učimo
soustvarjanja, zato smo odrasli odgovorni, da
se naučimo vzpostaviti in vzdrţevati odnos, ki
soustvarjanje omogoči. Poudarek je na učenju
v odnosu, ki omogoča pogovor, v katerem se
zgodi vse: da se poslušamo, slišimo, si
odgovorimo. Govoriti otroku znamo odlično,
govoriti z otrokom pa je nujna dragocena
izkušnja, ki jo moramo utrditi. Pa ne gre zgolj
za pogovor z otrokom, temveč za mnogo več:
za pogovor s katerim se učencu pridruţimo, da
bi slišali njegov glas in raziskovali skupaj v
procesu učenja in soočanja z učnimi teţavami.
Delovni odnos soustvarjanja temelji na
dveh pomembnih konceptih: na etiki udeleženosti in perspektivi moči. Etika udeleženosti je temeljni koncept nove paradigme v
odnosih soustvarjanja pomoči in učenja v šoli:
učitelj ni več edini posestnik resnice, temveč
šteje tudi resnica učenca in s tem odnos, v
katerem se resnično soustvari novo znanje.
Učiteljevo moč nadomesti občutljivo skupno
iskanje in raziskovanje z učencem. Učitelj
mora zdaj zdrţati negotovost iskanja in osebno
udeleţenost: je udeleţen kot sogovornik,
soustvarjalec. Etiki v šoli ali etiki učitelja se
dodaja etika udeleţenosti v raziskovanju in
soustvarjanju pomoči in znanja, ki nastaja.
Učitelj, ki je spoštljiv in odgovoren zaveznik otroku, ga vidi iz perspektive moči in je
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z njim v odnosih in pogovorih, ki to
omogočijo. Je zaveznik v soustvarjanju novih
znanj in zaveznik v krepitvi otrokove moči.
Delati iz perspektive moči pomeni spodbujati
razvoj kompetenc, sposobnosti, virov, a nas
koncept perspektive moči usmerja tudi v skrb
za razvoj varovalnih mehanizmov pri otroku
oziroma za razvoj odpornosti učenca, da bo
zmogel delati, da bo zmogel sprejeti teţavo, jo
omiliti, ţiveti z njo, kaj spremeniti.
3. Delovni odnos soustvarjanja
Učitelji se moramo naučiti vzpostaviti in
vzdrţevati odnos, ki soustvarjanje omogoči.
Moja teza je, da je mogoče koncept delovnega
odnosa, ki sem ga oblikovala za procese
spreminjanja in pomoči v socialnem delu,
prenesti in uspešno uporabiti v šoli. V tem
okviru koncept samo na kratko predstavljam.
Elementi delovnega odnosa so: dogovor o
sodelovanju; instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev ; osebno vodenje.
Vendar tako opredeljen delovni odnos teţko
vzdrţujemo in ohranimo, če se v praksi ne
naslonimo še na štiri pomembne sodobne
koncepte v socialnem delu, ki so:perspektiva
moči (D. Saleebey, 1997); etika udeleženosti
(L. Hoffman, 1994); znanje za ravnanje (I.
Rosenfeld, 1993, G. Čačinovič Vogrinčič,
2003); ravnanje s sedanjostjo ali koncept soprisotnosti (T. Andersen, 1994);
Pa pojdimo po vrsti v razlagi posameznih
elementov, ki jih bom hkrati prevajala in
povezala z odnosi med učitelji in učenci v šoli.
Dogovor o sodelovanju je pomemben
uvodni ritual. Projekt učenja, pa tudi projekt
učne pomoči, se začne z jasnim in izrečenim
dogovorom o sodelovanju, ki šele omogoči
vzpostavljanje delovnega odnosa. Dogovor o
sodelovanju je začetek dela na načrtu pomoči
ali učenja. Učitelj pove, kaj ima na programu
in kako predlaga, da bodo delali. Dogovor
vsebuje dvoje: prvič pristanek udeleţenca na
sodelovanje tu in zdaj in čas in prostor, ki ga
imamo na razpolago, dogovor, da bomo delali;
in drugič dogovor o delovnem odnosu, torej
dogovor o tem, kako bomo delali. Naloga

učiteljice je, da vzpostavi in varuje varen
prostor za delo, v katerem vsak učenec pride
do besede, da bi sodeloval v nastajanju novih
znanj. Učiteljica jasno povabi vse udeleţene
učence, da raziskujejo in prevzamejo svoj
deleţ in odgovornost zanj.
Instrumentalna definicija problema in
soustvarjanje rešitev sta temelja delovnega
odnosa. Za odnos med učiteljico in učenko to
pomeni, da učiteljica povabi otroka, da skupaj
z njo raziskuje, kaj zna oziroma česa ne zna.
Pomaga ji,
ubesediti oviro in skupaj
raziskujeta, kaj bi lahko prispevala učenka v
smeri ţelene rešitve. V dialogu učiteljica
skrbno posluša, da bi znala odgovoriti, predlaga, z otrokom raziskuje prvi moţni korak. Če
gre za nova znanja, bi instrumentalno
definicijo lahko prevedli tako, da se učenje
začne z raziskovanjem tega, kar učenci ţe
znajo, kakšne so njihove izkušnje s predmetom
proučevanja. Delovni odnos v pogovoru, ki
začenja nov projekt učenja ali pomoči,
zagotavlja brezpogojno spoštovanje edinstvenosti osebne izkušnje, ustvarjanje pogojev,
v katerih je edinstvenost samoumevna izhodiščna točka raziskovanja; vpeljujemo in
vzdrţujemo procese razumevanja, da bi se
dogovorili o uresničljivem.
Osebno vodenje je Vriesov koncept. Tudi
koncept osebnega vodenja je uporaben v šoli.
Saj je smiselno reči, da učitelj učenca vodi k
dobrim izidom – k uspešnem učenju ali
omilitvi teţave? Delovni odnos med učiteljem
in učencem je praviloma usmerjen k zaţelenim
rešitvam tako, da v nastajajočem odprtem
prostoru pogovora učitelj ohranja delo na
formulaciji moţnih zaţelenih izidov, prispeva
pomembne informacije, tehta preizkušene
rešitve, predlaga raziskovanje novih poti.
Vendar je delovni odnos tudi oseben odnos.
Učiteljica se osebno odziva: podeli svoje
izkušnje ali zgodbo, ki odpira alternativen
pogled na moţne rešitve; ravna empatično,
osebno se odzove na dogajanju v odnosu, ki
nastaja. Vries govori o zavzeti komunikaciji, ki
omogoči v delovnem odnosu nove izkušnje o
ravnanju z besedami, s samospoštovanjem, v
odkrivanju lastnih virov moči.
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Pomembna izkušnja učenca, da je
spoštovan, je lahko samo osebna izkušnja v
dialogu in sodelovanju z učiteljem in sošolci.
V procesu osebnega vodenja odrasli ustvarjamo varovalne dejavnike za otroke, ko soustvarjamo izkušnjo, da skrbimo zanje in jih
podpiramo, ko jim zagotavljamo ţivo udeleţenost, ko jim sporočamo, da pričakujemo
spremembe v dobrem in vztrajno delamo na
soraziskanih ţelenih in moţnih korakih.
Preostali štirje elementi delovnega odnosa
so teoretični koncepti, ki socialno delovno
ravnanje umeščajo v postmoderni, konstruktivistični miselni koncept, v postmoderno
paradigmo socialnega dela. To so teoretični
koncepti za novo prakso soustvarjanja v
delovnem odnosu.
Etika udeleženosti nas usmerja v to, da
objektivnega opazovalca, učitelja, nadomesti
sodelovanje, v katerem nihče nima končne
besede, sodelovanje, v katerem nihče ne
potrebuje končne besede, temveč pogovor, ki
se nadaljuje. Citiram: »… kot nova osrednja
vrednota socialne misli in akcije se pojavlja
etika udeleţenosti in ne več iskanje “vzroka”
ali “resnice” (Hoffman,1994 :23).
Lynn Hoffman jasno opozori, da
strokovnjak odstopi od moči, ki mu ne pripada:
od moči, da poseduje resnice in rešitve. To
pomeni, da učiteljevo moč nadomesti občutljivo skupno iskanje in
raziskovanje z
učencem. Učiteljica mora zdaj zdrţati
negotovost iskanja in osebno udeleţenost: je
udeleţena kot sogovornica, soustvarjalka. Etiki
v šoli ali etiki učitelja se dodaja etika
udeleţenosti v raziskovanju in soustvarjanju
pomoči ali znanja, ki nastaja.
Etika udeleţenosti je zame temeljni koncept
nove paradigme v odnosih soustvarjanja
pomoči in učenja v šoli. V konceptu se izreče
temeljn spremembe: učitelj ni več edini
posestnik resnice, temveč šteje tudi resnica
učenca in s tem odnos, v katerem se resnično
soustvari
Perspektiva moči, koncept D. Saleebeya
(1997), prispeva drugi pomembni paradigmatski premik v sodobno socialno delo, ki je
uporaben v procesu soustvarjanja učenja.

Premik k perspektivi moči nas usmeri, da v
prispevku učenke, učenca, strokovnjakov iz
izkušenj, spoštljivo iščemo moč, njene vire,
kompetence. Tudi Saleebejev citat ( Saleebey,
1907, 3)
”Praksa, ki temelji na perspektivi moči,
pomeni, da bo vse, kar delaš kot učitelj,
utemeljeno s tem, da pomagaš odkriti, olepšati,
raziskati in izkoristiti učenčevo moč in vire, ko
mu pomagaš, da doseţe svoje cilje, uresniči
svoje sanje in razbije okove oviranosti in
nesreč.”
Mar ni to najlepši moţen opis učiteljeve
vloge ? Kaj ne gre prav za to, da učitelj odkrije
učenčevo moč in vire, mu pomaga, da doseţe
svoje cilje in uresniči svoje sanje?
Ne vem, kam se je perspektiva moči iz šole
izgubila, a nujno jo moramo umestiti nazaj. Ko
sem se na seminarjih zavzemala za ravnanje iz
perspektive moči in etiko udeleţenosti, so mi
kolegi v razpravi vedno najprej navedli
številne objektivne ovire, ki silijo učitelje stran
od paradigmatskih sprememb, za katere se
zavzemam. Vem, imajo prav, poznam sistemske in druge ovire, vendar menim, da je prvi
korak v smeri ravnanja iz perspektive moči
mogoče narediti, če se odločimo zanj.
Ravnanje s sedanjostjo je naslednji element v
konceptu delovnega odnosa. “Prevod” v šolo
pokaţe, kako pomembno je v šoli ohraniti
pozornost na sedanjost, ko se pogovor dogaja,
ko se soustvarjanje dogaja, ne da bi vlekli
nazaj v pretekle neuspehe ali jemali otroku
bodočnost v tako nedopustnih izjavah, kot je
tista „iz tebe nič ne bo“. Za izkušnjo o
spoštovanju in kompetentnosti si je treba
zagotoviti čas, v katerem se razumevanje in
sporazumevanje lahko zgodi in proces
soustvarjanja rešitev steče. Tako kot smo
zapisali ţe tolikokrat: odnos in pogovor, v
katerem se sprememba lahko zgodi, ker
poslušamo učenca, ker ga slišimo in ker njemu.
Znanje za ravnanje v odnosu med
učiteljem in učencem to naprej pomeni, da
učitelj pove, pojasni, kaj ţeli, kaj predlaga, kaj
vidi, pa tudi, kako pomaga, na način, da je
učencu razumljivo in preverljivo. Brez teţav si
predstavljam, da se učitelj in učenec pogo-

26

varjata o delovnem odnosu in uporabljata
posamezne postavke. Znanje za ravnanje, ki ga
ima učitelj, zdaj omogoči učencu, da bolje
razbere proces pomoči ali proces učenja: lahko
govorita o opolnomočenju, si povesta o udeleţenosti ali neudeleţenosti, oblikujeta cilje.
4. Raziskava: Koncept dela Učne teţave
Na Fakulteti za socialno delo smo dobili
evropska sredstva za projekt proučiti
učinkovitost soustvarjanja pomoči pri učnih
teţavah na zgoraj zapisan način delovnega
odnosa. Devet šol v Sloveniji, iz Prekmurja
smo odlično sodelovali z osnovno šolo
Puconci, se je priključilo našemu projektu, da
za učence z učnimi teţavami v soustvarjenem
delovnem odnosu ustvarimo in izpeljemo
izvirni delovni projekt pomoči.
Konkretno je to pomenilo, da smo skupaj z
učenci, starši, učitelji in svetovalnimi delavci
celo šolsko leto sodelovali v procesu podpore
in pomoči učencem z učnimi teţavami. Še bolj
konkretno: na vsaki šoli sta sodelovala po dva
učenca, njihova starša, učitelja in ali razrednika, šolska svetovalna delavka in po dve
raziskovalki iz moje skupine na fakulteti. Z
vsakim učencem smo soustvarili individualni
projekt pomoči za njegovo, posebno, učno
teţavo.
Projekt pomoči je temeljil najprej na
njegovi instrumentalni definiciji problema, to
pomeni, da smo se njemu pridruţili, da je
učenec najprej ubesedil teţavo, kot jo vidi sam
in tudi najprej sam začel raziskovati, kaj lahko
sam prispeva k rešitvi. V središče smo postavili glas otroka, glas učenca. Namesto, da bi
rekli, kot to je običajno: »Pridi sem, tega in
tega ne znaš, to in to se boš naučil«, smo
raziskovanje začeli tam, kjer je učenec bil, da
bi on in mi razumeli, kje je, kaj potrebuje.
Vse delo smo vedno gradili na njegovi
udeleţbi, vedno iz perspektive moči: najprej
smo raziskovali dobre izkušnje, uspešno delo,
najprej učenčeve vire moči, da bi tako
opremljeni načrtovali pomoč pri učni teţavi.
Na vseh sestankih smo bili vsi: učenec,
učenka, starši, učitelji, svetovalni delavci in
raziskovalci v delovnem odnosu: od vsakokratnega pregleda opravljenih korakov k

uspešnemu premagovanju učne teţa do nove
instrumentalne definicije problema, nove formulacije ţelenih izidov in individualnega
načrta pomoči. Vedno je bil v središči učencev
glas. Prav tega se je bilo teţko naučiti: ravnati
iz etike udeleţenosti in iz perspektive moči.
Zdaj smo sredi evalvacije delu v enem
šolskem letu in rezultati so odlični. To pomeni,
da je 18 učencev uspešno zmanjšalo učne
teţave, uspešneje obvladovalo šolske naloge.
A ne samo to: odrasli smo s spoštovanjem
ugotavljali še druge spremembe: učenci in
učenke so postali kompetentni sogovorniki, ki
so znali samozavestno ubesediti soustvarjene
spremembe, ki so odlično artikulirali pomoč in
svoj prispevek k uspehu, imeli so izdelani načrt
za ravnanje v drugem šolskem letu. Učitelji so
se spoštljivo veselili novo razviti samostojnosti in jasnosti pri delu učencev, ki so v
vsem procesu ogromno delali, prav garali so.
Vsi odrasli v šoli so delali manj, samo učenci
so delali več, a uspešno.
5. Epilog
Paradigmatske spremembe za novo vizijo
šole, ki se soustvarja v filigranskem procesu
spreminjanja, so moţne. Med učenci z učnimi
teţavami je največ učencev, ki doma nimajo
dovolj dobre pomoči, pogosto so tudi socialno
izključeni. Prav za njih je še posebej pomembno, da so oni soustvarjalci pomoči, da je
pomoč zanje po njihovi meri, saj potrebujejo in
boljši uspeh in izkušnjo participacije in sprejetosti v razredu.
Včasih na kakšni šoli povprašam, ali še
vedno iščejo neznanje pri učencu. Ja, mi
povedo, čeprav včasih z zadrego, ki je še večja,
ko skupaj začnemo raziskovati odgovor na
vprašanja, kako to, zakaj vztrajamo?
Paradigmatski premik, o katerem govorim,
ni enostaven, a je moţen, predvsem pa je nujno
potreben. Teţaven je, ker zahteva spreminjanje
odnosa med otrokom in odraslim človekom,
da bi se bolje slišal glas otroka. Nismo še
pripravljeni za to, da slišimo otrokov glas in še
manj za to, da bi ga sprejeli kot človeško
enakovreden glas eksperta iz izkušenj. Teţaven
je, ker se učitelji moramo odpovedati moči, ki
nam ne pripada: da smo edini lastniki vseh
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znanj, resnic, ocen. A mislim, da izbire nimamo. Odrasli smo v celoti odgovorni za to,
da vzpostavimo in varujemo odnos, ki učencu
omogoča izkušnjo soustvarjanja v procesu
učenja.
Zavedam se, da potrebujemo spreminjanje
sistema. V moji viziji je to zelo na kratko
povedano, naloga, da se šola vrne v šolo, da
ostane v šoli tako, da se vse najpomembnejše v
dragocenem procesu učenja in poučevanja
zgodi v šoli, med učiteljem in učencem,
neposredno in učinkovito.
V šolo pride vsak otrok, v sodelovanje so
povabljeni vsi starši, zato je tako pomembno,
da prav šola zagotovi izkušnjo sodelovanja,
izkušnjo soustvarjanja v skupnosti, ki nikogar
ne izključi. Za prihodnost Slovenije je usodno
vprašanje, ali bomo lahko soustvarili druţbene
pogoje, ki nikogar ne bodo izključevali, ki
bodo najprej vsakemu mlademu človeku in
otroku omogočili, da razišče in dobi podporo
za svoj izvirni projekt učenja, ki mu lahko
prinese uspeh, ki je smiseln zanj. Mladi ne
smejo biti odvisni le od druţine. Šola bi
vsakemu otroku in mlademu človeku morala
zagotoviti uspešno – zdaj ţe vemo – posebno
opremo za ţivljenje.
Varovanje
socialne
pravičnosti
in
človekovih pravic, so vgrajeni v temelje
znanosti in stroke socialnega dela, so zaveza in
obveza ravnanja v poklicu. Socialna
vključenost, zmanjševanje socialnih razlik,
socialna drţava
so pomembne vrednote.
Ustaviti izključevanje mladih ljudi iz udeleţenosti v tistem, kar smo soustvarili, je prva,
nujna, takojšnja naloga. Mobilizacija proti
revščini se začne v šolah. Mora se začeti takoj,
mudi se.
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1. Uvod
Slovenistika v Univerzitetnem središču
Savaria v Szombathelyu ima izjemno
pomembno vlogo pri usvajanju in ohranjanju
maternega jezika slovenske manjšine, pri
uzaveščanju narodnostne pripadnosti in
razvijanju kulturne identitete ter soţitja med
večinskim
narodom
in
narodnostjo.
Uresničevanje teh nalog razširja program
sombotelske slovenistike, ki postaja središče
narodnostnega in medkulturnega ţivljenja.
Spoznavno jezikoslovje prinaša vedno več
opozoril o odločilnem pomenu jezikovnega
znanja in medkulturnih vednosti za smiselno
preţivetje v novo nastalih okoliščinah čezmejnega pretoka delovne sile, informacij,
znanja, kulture itd. Jezikovno znanje in
medkulturne vednosti ne nudijo le realnih
moţnosti za druţbeno uspešnost in kakovostno
ţivljenje v novi integracijski stvarnosti, marveč
tudi posamezne moţnosti, kot je npr.
sposobnost besednega urjenja lastne izkušnje
in odnosa do realnosti, do stičnih jezikov v
skupnosti, do lastne in druge skupnosti, ki
prispevajo tudi k skladnemu čustvenemu in
duhovnemu razvoju. Ta spoznanja s področja
medkulturne komunikacije upoštevamo pri načrtovanju izobraţevalnih programov na slovenistiki. V ospredju so komunikacijske potrebe

individualnih govorcev, saj analiza individualne vloge posameznega govorca v vsakokratni socialni interakciji potrjuje, da prav
sporazumevalna zmoţnost posameznika predstavlja bistven predpogoj za sporazumevanje v
pogojih medkulturne komunikacije. Študij
slovenskega jezika, knjiţevnosti, kulture in
civilizacije naj bi prispeval k nujno
potrebnemu razvoju jezikovne in kulturne
zavesti kot širšega razumevanja človekove
jezikovne dejavnosti. Jezikovna in kulturna
zavest vključuje tudi poznavanje jezikovne
moči in posameznikovega nadzora nad jezikovnimi rabami. Pomembna je posebno v stiku
z drugimi jeziki, kar samo po sebi navaja k
primerjalnemu opazovanju jezikovnih in kulturnih podobnosti ter razlik in tako omogoča
poglobljene vpoglede v materinščino in lastno
kulturo.
2. Medkulturno izobraţevanje
Izraz medkulturnost se uporablja v smislu
interakcije med kulturami. Medkulturni model
izobraţevanja je model jezikovne in kulturne
integracije. Z medkulturnostjo se tesno povezuje tudi pojem kulturne raznolikosti. V
primeru medkulturnosti je večji poudarek na
interakciji med različnimi kulturami, medtem
ko gre pri kulturni raznolikosti v prvi vrsti za
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ohranjanje in razvijanje vrednot različnosti,
raznolikosti. Pri pouku manjšinskega/tujega
jezika medkulturni pristop zamenja tradicionalno paradigmo: namesto usvajanja
leksikalno-gramatične kompetence se osredinja
na usvajanje medkulturne sporazumevalne
zmoţnosti. Komunikacija namreč ne pomeni
zgolj izmenjavo informacije, ampak zajema
interakcijo z drugim človeškim bitjem, razumevanje njegovega dojemanja sveta, verovanj,
vrednot in obnašanj ter reakcije nanje.
Komunikacija v tem smislu ima torej značaj
kulturnega procesa. Iz tega izhajajoč se pri
pouku manjšinskega/tujega jezika znova poudarja tradicionalni humanistični model, ki
vsebuje tudi spoznavanje kulturnih produktov,
ustvarjenih v danem jeziku: knjiţevnost, filozofijo, umetnost. Teoretično ozadje pouka
manjšinskega/tujega jezika, ki ima za cilj
razvijanje medkulturne zmoţnosti, je teorija
druţbene identitete. Z njeno pomočjo lahko
razumemo »drugega«, preučujemo, kako člani
določene druţbe stopajo v stik s predstavniki
druge skupnosti in se odzivajo nanje.
Pomembno vlogo ima tudi pri tem, da se
vedenja in znanja študentov slovenistike
razširijo tudi z vedenji o skupnosti, ki ta jezik
govori, tako lahko stereotipe zamenjajo
dejanska vedenja o »drugem«. S srečevanjem
različnih kultur, z izmenjavo študentov in
predavateljev, z razvijanjem medsebojnega
zaupanja, tj. prek medkulturnih izkušenj se
lahko ponovno odkriva tudi lastna kultura.
Tako kulturne razlike ne povzročajo več
frustracij, predsodkov, ampak pokaţejo na
meje med kulturami, ki jih je mogoče
prestopiti le po poti odprtosti in komunikacije.
Medkulturno izobraţevanje nam torej omogoča, da ustvarimo nove, kolektivne identitete,
med njimi evropsko identiteto. Nadalje omogoča doseganje novih znanj in vedenj z
obravnavo takih občutljivih vprašanj, kot je
skupna zgodovinska preteklost, religiozna
pripadnost, narodna identiteta in migracija.
Naloga učitelja slovenščine kot tujega ali
manjšinskega jezika je pripraviti študente na
interakcijo z ljudmi druge kulture in jim omogočiti, da razumejo in sprejmejo pripadnike
druge kulture, ki imajo razlikujoča se gledišča,
vrednote in vedenjske vzorce (Byram-

Gribkova- Starkey 2002:10). Vse to seveda ne
pomeni, da morajo učitelji v medkulturnem
izobraţevanju obvladati vsa moţna znanja in
vedenja v zvezi z lastno in z vsemi drugimi
kulturami. Mnogo bolj je pomembno, da so s
svojo strokovno in metodično usposobljenostjo
zmoţni ustvariti tako medkulturno učno okolje,
v katerem se v študentih (lahko) prebudi ţelja
po odkrivanju kulturnih razlik.
3. Medkulturna zmoţnost
V analizi modela medkulturne kompetence
Byram in Zarate (1997) izpostavita problem
oblikovanja
stikov
med
različnima/i
kulturama/i. Pri tem je osrednji dejavnik t. i.
medkulturni govorec, ki realno vidi in zna
razloţiti sistem odnosov med kulturama/i ter
opravlja vlogo posredovalca, se pravi, da je
zmoţen posredovati med seboj in sogovorci,
da je zmoţen med interakcijo objektivno
opazovati sebe, analizirati svoje obnašanje in
se prilagoditi partnerjem v interesu uspešne
interakcije. Ena najpomembnejših nalog
učiteljev kot medkulturnih posredovalcev je
razvijanje medkulturne zmoţnosti (ByramGribkova-Starkey 2002: 15), ki jo sestavljajo:
(1) znanje, (2) spretnosti in (3) odnos do
drugačnosti. Slednja komponenta zajema
radovednost in odprtost, kar omogoča, da
svojih vrednot, predstav in vedenjskih oblik ne
smatramo za edino resnične in za vse
obvezujoče, prav nasprotno, upoštevati je
treba, kako delujeta naš lastni red vrednot in
naša podoba sveta iz perspektive kake druge
osebe. Komponenta znanja predstavlja znanje
o različnih druţbenih skupinah lastne in druge
kulture, o njihovih kulturnih produktih in
tradicijah ter o znanju, pridobljenem v druţbenih in osebnih interakcijah. Pri spretnostih
avtorji izpostavljajo zmoţnost primerjave, razlaganja in iskanja povezav med kulturami in
jeziki. Medkulturno usmerjen učitelj mora
razpolagati ne samo z aktualiziranim in
aktivnim znanjem o kulturi ciljne jezikovne
skupnosti, ampak tudi z informacijami v zvezi
s svojo drţavo, s posebnim poudarkom na to,
kako vse to lahko vidi zunanji opazovalec s
popolnoma drugačnimi kulturnimi običaji in
jezikovno podobo sveta. Temelj medkul-
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turnega izobraţevanja predstavlja medkulturno
sporazumevanje, zato mora učitelj na slovenistiki razpolagati z ustreznim znanjem o
rabi ciljnega jezika - pri tem je v prvi vrsti
poudarek na slovnični in pragmatični pravilnosti – oz. ustreznim vedenjem o komunikacijskih problemih, ki se pojavljajo med
komunikacijo in jih izzovejo primanjkljaji v
jezikovni zmoţnosti študentov.
4. Medkulturna komunikacija
V mednarodnih raziskavah se izraz
medkulturna komunikacija (MKK) pojavlja od
70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja in se je
razširil v najrazličnejših kulturoloških znanostih. V teh raziskavah pa bi moralo imeti
svoj deleţ tudi jezikoslovje, ker se stiki med
kulturami odvijajo v okviru komunikacijskih
procesov, ki so preteţno jezikovne narave.
Kljub temu pa na predmetni ravni ne vemo
natančno, kako poteka t. i. medkulturni komunikacijski proces, prav tako na metaravnini ni
povsem jasno, kakšna disciplina naj bo/bi bila
MKK. MKK se v različnih virih pojavlja v
različnih pomenih: dvostranski znanstveni
diskurz, koncepcija pouka tujega jezika,
prevajanje v drugi jezik, medjezikovno sposojanje, razvijanje kulturne kompetence, kulturno kontrastivno raziskovanje komunikacije,
dvogovor manjšinskih in večinskih kultur,
razširjena varianta deţeloznanstva kot discipline itd. Po mnenju večine jezikoslovcev
MKK pomeni jezikovno interakcijo med
osebami, ki spadajo k različnim kulturnim
skupinam (Clyne 1997: 33). Bistvo problema
je v tem, da naše zaznavanje stvarnosti in naš
odnos do nje določa naša kultura in znotraj nje
jezik dane kulture (Hidasi 2004: 28). Poudariti
je treba, da gre za interakcijo govorcev, za
pojem dinamičnega procesa, v okviru katerega
se med interakcijo oseb, izhajajočih iz konceptualno različnih ţivljenjskih svetov, nastane
nova, posebna kultura – neke vrste terciarna
kultúra (Gibson 2002: 20).
5. Cilji in vsebina medkulturnega
jezikoslovja

V današnjem času se kot miselno-filozofska
konstrukcija pojavlja mnoţica »introv«
(interkulturnost /medkulturnost), tj. niz medkulturnih disciplin, med njimi tudi medkulturna slovenistika, četudi je v jezikoslovju,
po vseh znakih sodeč, manjše zanimanje za
medkulturnost. Tako poskušajo npr. nekatere
smeri pragmatike izključiti kulturne relacije,
ko določajo univerzalije govornega dejanja
neodvisno od kulture (prim. konverzacijske
maksime, Grice 1997). V slovenskem jezikoslovju se teorija medkulturnosti pojavlja
predvsem pri teoriji komunikacije, dialektologiji, teoriji prevajanja, kulturni semantiki itd. Med utemeljitelje medkulturnega
jezikoslovja se z nemškega jezikovnega
območja uvrščajo: Hermanns (2003) ter Raster
(2002). Anglosaška strokovna literatura daje
sintezo o jezikovni antropologiji in holističnem
kognitivnem jezikoslovju (Palmer 1996) ter o
interkulturni
pragmatiki
in
semantiki
(Wierzbicka 1992). V ruski slavistiki se je
izoblikovalo jezikoslovje o jezikovni podobi
sveta. Na Poljskem se pojavlja lingwistyka
interkulturowa, v Sloveniji medkulturno jezikoslovje (MKJ).
Če kulturo pojmujemo kot mnoţico standardizacij, ki so veljavne v druţbenih skupnostih, tedaj prideta v ospredje pozornosti tako
komunikacija kot tudi jezik. Razvozlanje kulturnih kodov se dogaja s pomočjo raziskovanja
in/ali analiziranja komunikacije in jezika.
Včasih se pojavljajo nenavadne ugotovitve, ko
jezik in kultura ne tvorita vzporednice.
Empirične raziskave namreč kaţejo, da se
vzorci kulturnega izročila pogosto krepkeje in
trajneje usidrajo kot njim pripadajoča
jezikovnost. Pripadniki številnih narodnih
manjšin zaradi napredujoče zamenjave jezika
več ne govorijo etnične materinščine, kljub
temu se kulturno vendarle odločno čutijo
vezane na etnično skupnost. V bistvu gre za to,
da je potrebno na metaravni bolj upoštevati
kulturno determiniranost jezikovne dejavnosti,
da bi dopolnili jezik kot s kulturo prepleteno
dejavnost. Tudi sam status medkulturnega
jezikoslovja še ni povsem dorečen. Hermanns
(2003) v okviru medkulturnega jezikoslovja
izpostavi tri poddiscipline: pragmatiko,
semantiko in semiotiko; Raster (2002) štiri:
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pragmatiko, teorijo komunikacije, sociolingvistiko in metodiko poučevanja tujega
jezika. Clyne (1997) uvede tudi medkulturno
besediloslovje, ki ga deli na kontrastivno
besediloslovje, interlingvalno ter interkulturno
interaktivno besediloslovje. Kot sorodno jezikoslovno področje je pomembno omeniti še
kritično analizo diskurza, ki poskuša odkriti,
katere dodatne vsebine so lahko kodirane v
jezikovnih besedilih. Jezikovna komunikacija
namreč deluje kot del druţbene stvarnosti, zato
je potrebno rezultate jezikovne analize umestiti
v socialni kontekst. Nadaljnje razseţnosti medkulturnega jezikoslovja je treba razširiti tudi z
medkulturnimi vprašanji jezikovnih stikov,
npr. v primeru dvojezičnih manjšinskih skupnosti. Tako bi se lahko na znanstveno
adekvaten način spopadli z danes čedalje bolj
značilno situacijo, da se jeziki in kulture na
zelo različne načine stikajo in se prepletajo na
več ravneh, od abstrakcijske do interkonceptualne ravnine. Pod interkonceptualnostjo
razumem različne aspekte vzajemnih povezav
med kognitivnimi koncepti, npr. dvojezični
govorci med govorno dejavnostjo pogosto
prevzemajo miselne sheme dominantnega
stičnega jezika. Nekateri jezikoslovci (npr.
Hermanns) smatrajo MKJ za eno od vej
kontrastivnega jezikoslovja. Če v predmetni
krog MKJ spadajo tudi jezikovni in kulturni
stiki, se kontrastivno jezikoslovje izkaţe za
pretesno, saj se stično jezikoslovje ne more
stisniti med teoretične in metodološke okvire
kontrastivnega jezikoslovja. Zato predlagam
naslednjo delovno definicijo za MKJ: MKJ je
raziskovalna smer jezikoslovcev različnih
delnih znanosti, usmerjena na kulturno determiniranost jezika in komunikacije, posebno
na jezikovni in kulturni kontrast, nadalje na
socialne stike dveh/več jezikov ter na kulturno
določene interakcijske pojave, tj. na preučevanje jezikovnega in kulturnega kontrasta
oz. kulturnega stika. Na eni strani gre za kombinacijo jezikovnosistemskih, na drugi strani
pa
psiholingvističnih,
sociopragmalingvističnih, stičnojezikoslovnih ter jezikovnopolitičnih študij. Dve glavni področji MKJ
tvorita leksikologija in pragmatika. Od pragmatike se veliko pričakuje pri slovenističnih
predmetih, saj se različne kulturno vred-

notenjske orientacije kaţejo prav v pragmatičnih pravilih komunikacije. O semantiki
lahko rečemo, da ima vsak jezik z lastno
kulturo določen sistem pomenov, tako da se –
v razmerju dveh jezikov – lahko pojavijo
pomembne razlike na signifikantnem in
posebno na pragmatičnem področju, poleg tega
je besedišče tudi močno kulturno odvisno
(Wierzbicka (2006: 2). Kot nadaljnji dve delni
področji MKJ je potrebno upoštevati tudi
frazeologijo in raziskovanje metafor (gl.
Lakoff-Johnson 1994). Metafore so v prvi vrsti
značilna lastnost pojmov (ne besed) in so nujni
pripomočki človekovega mišljenja in razumevanja, toda poleg tega so tudi temeljnega
pomena pri ustvarjanju naše druţbene, kulturne
in psihološke stvarnosti. O frazeologizaciji ter
o kulturni določenosti frazemov so na
razpolago ţe rezultati številnih raziskav, na
osnovi sodobnih spoznanj imamo frazeme za
kulturne znake, ki v zgoščeni obliki zrcalijo
spoznanja, vrednotenja in sistem osmišljanja
kake jezikovne oz. kulturne skupnosti
(Dobrovol‟skij in Piirainen 2005). Interkulturna paradigma se poleg omenjenih
področij lahko uporabi za vse jezikovne
ravnine. MKJ bi moralo teoretično, a tudi
empirično osvetliti in razloţiti metalingvistične
pojave ter jezikoslovne razlike, podobnosti in
enakosti oz. stične pojave. Pojem metalingvističen se nanaša na primere jezikovnega
načrtovanja oz. take situacije, ko skupnost
zavestno oblikuje svoj jezik (npr. razvijanje
standardne variante oz. njena kodifikacija ali
oblikovanje strokovne terminologije). Pod
jezikoslovnimi razlikami, podobnostmi, enakostmi oz. stičnimi pojavi razumem take
manifestacije, v katerih se jezik in kultura
stapljata oz. se kulturni znaki integrirajo v
najbolj notranje bistvo jezika.
Medkulturnost kot znanstveno teoretski in
metodološki miselni okvir mora postati vodilne
strateška in programska prvina jezikoslovnih
refleksij tako na področju oblikovanja teorije
kot tudi na empiričnem raziskovalnem področju.
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Pregovori med tradicijo in inovacijo – vloga pregovorov v
moderni (med)kulturni komunikaciji
Melanija Larisa Fabčič
E-Mail: melanie.f@siol.net

Povzetek: Prispevek predstavlja mednarodni raziskovalni projekt SprichWort (1433762008-LLP-SI-KA2-KA2MP), ki se ukvarja s preučevanjem pregovorov, ki tvorijo t.i.
paremiološki optimum nekega jezika (v tem primeru nemškega) in z iskanjem ustreznic k
tem pregovorom v 4 sosedskih jezikih (slovenščini, madţarščini, češčini in slovaščini).
Glavni rezultat projekta je spletno učno okolje http://www.sprichwort-plattform.org/, ki
poleg petjezične zbirke 300 pregovorov vsebuje tudi didaktično in interaktivno
komponento, ki omogočata lahko in zanimivo učenje pregovorov, kakor tudi izmenjavo
mnenj o tem zelo slikovitem segmentu jezika.
Ključne besede: pregovori; paremiologija; medkulturnost; ekvivalenca; sosedski jeziki;
spletno učno okolje.

1. Aktualnost pregovorov
Kadar govorimo o kulturni identiteti neke
jezikovne skupnosti ali o kulturni identiteti
naroda, skorajda ne moremo mimo mogoče
najbolj prominentnih nosilcev (jezikovno)kulturne dediščine: pregovorov. Večina
uporabnikov nekega jezika meni, da ve, kaj so
pregovori, vendar raba kaţe, da pod pregovore
uvrščajo tudi krilatice, slogane in mnoge
oblike gnomične lirike (kot so npr. aforizmi).
SSKJ definira pregovor kot »ljudsko književno
zvrst, ki kratko, navadno v prispodobi, izraža
kako življenjsko izkušnjo«1. Izraz knjiţevna
zvrst je v tem primeru malo zavajajoč, saj
sugerira, da je raba pregovorov vezana na
posebne priloţnosti oz. na literarne kontekste,
čemur pa sploh ni tako. Pregovore najdemo
povsod. Tako v pisni kot v govorni
komunikaciji, tako v leposlovnih kot tudi v
praktičnosporazumevalnih besedilih. Posebej
1

priljubljeni so v oglaševalskem jeziku, visoko
frekventni pa so tudi v političnem jeziku.
Velika posebnost pregovorov je njihova
tradicionalnost
in
hkratna
modernost.
Tradicionalnost jim daje prepoznavnost, pa
tudi neke vrste »dokazilno« vrednost - oboje
lahko dobro izkoristimo v namen umeščanja
aktualne situacije v širši zgodovinski kontekst;
raba pregovorov lahko zaradi zgodovinske
»preverjenosti« le-teh potrdi (ali zanika)
veljavnost kake trditve, ideje itd. in jih pretehta
pred ozadjem »večnih« resnic in modrosti
(značilnih za neko kulturno skupnost), katerih
izraz so pogosto pregovori. K njihovi
prepoznavnosti prispeva gotovo tudi oblika, ki
je praviloma zgoščena in usmerjena na čim
večjo zapomnljivost strukture. Poleg tradicionalno
izpostavljane
didaktične
in
moralno-vzgojne funkcije pregovorov pa v
današnjem času izstopa predvsem njihova t.i.
argumentativna funkcija.

http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=p
regovor&hs=1
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2. Medkulturnost pregovorov
»Gleich und gleich gesellt sich gern.« pravi
nemški pregovor. Oziroma: ». Gliha vkup
štriha.“ kot bi rekli v slovenščini. Ali pa:
„Enaki ptiči skupaj letijo.“ Ti pregovori so
posebej primerni za ilustracijo medkulturnosti
teh posebnih jezikovnih pojavov, ki jih mnogi
vidijo kot mikro-besedila in ne zgolj kot stalne
besedne zveze oz. stavke. Referirajo namreč na
dejstvo, da se ljudje s podobnimi lastnostmi
laţje oz. hitreje povezujejo v skupine, kar
lahko prenesemo na pripadnike neke jezikovne
skupnosti ali tudi naroda, vendar pa primerjava
pregovorov v različnih jezikih izkazuje, da
obstaja med pregovori sosedskih jezikov (pa
tudi širše evropsko gledano) velika stopnja
ekvivalence, kar potrjuje neke vrste povezanost
preko meja jezikov in narodov, kar dela
(nekatere) pregovore „univerzalne“ oz. občečloveško veljavne, spet druge pa kulturnospecifične.
Iz omenjenih razlogov je poznavanje in
seveda tudi raziskovanje pregovorov v
različnih jezikih vitalnega pomena za uspešno
medkulturno komunikacijo. Ta cilj smo si
zadali tudi v sklopu projekta SprichWort
(PreGovor).
3. Projekt SprichWort (PreGovor)
SprichWort je mednarodni večjezični
projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija
v okviru programa Vseţivljenjsko učenje
(2008–2010). Pri projektu sodelujejo sledeče
institucije: Univerza v Mariboru (Filozofska
fakulteta, Oddelek za germanistiko) kot
koordinator, Technische Universität Graz
(Institut
für
Informationssysteme
und
Computer-Medien), Tomas-Bata-Universität
Zlin, HumanwissenschaftlicheFakultät, Institut
für Sprachen, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda
(Filozofická fakulta, Katedra germanistiky),
Universität Szeged, Philosophische Fakultät,
Germanistik, Hungaristik ter Institut für
deutsche Sprache Mannheim (IDS).
Ukvarja se z raziskovanjem pregovorov, ki
prepoznavno določajo vsako jezikovno
skupnost, omogočajo boljše medkulturno
razumevanje in bogatijo učenje jezikov.

Vključuje štiri manj razširjene in poučevane
evropske jezike (slovenščino, slovaščino,
češčino in madţarščino) in nemški jezik –
jeziki so med sabo stični oz. sosedski. Koncept
projekta je sledeč: s pomočjo korpusno
pridobljenih
podatkov
prikazati
rabo
pregovorov v petih udeleţenih jezikih, sestaviti
gradiva in razviti metode za spoznavanje in
učenje pregovorov pri sodobnem poučevanju
tujih jezikov in oblikovati diskusijski forum za
izmenjavo zamisli in mnenj o podobi in rabi
pregovorov. Vsi rezultati so predstavljeni v
obliki virtualnega učnega okolja na spletnem
naslovu http://www.sprichwort-plattform.org/,
in sicer so tam dostopni: petjezična podatkovna
zbirka, zbirka interaktivnih nalog, vaj, testov in
podkastov za samostojno učenje pregovorov
udeleţenih jezikov ter tj. spletna skupnost, ki
je namenjena socialnemu mreţenju in
aktivnemu sodelovanju zainteresirane javnosti
v projektu.
Spletna podatkovna zbirka SprichWort je
petjezična
zbirka
aktualnih
nemških
pregovorov z ustrezniki v 4 jezikih. Le-ti so
lingvistično podrobno opisani in urejeni v
obliki hiperteksta, z internimi in eksternimi
povezavami, z moţnostjo razširitve oz.
nadgradnje. Didaktične vsebine obsegajo
posebne
naloge,
vaje,
teste
in
samoevalvacijske ankete, ki so usmerjene na
učenje in poučevanje pregovorov. Zastavljene
so interaktivno in diferencirane glede na nivo
jezikovnega
znanja.
Spletna
skupnost
SprichWort je platforma za izmenjavo mnenj
in komentiranje vsebin, predstavljenih v sklopu
spletnega
učnega
okolja
SprichWort.
Razdeljena je na 3 forume: forum za učence,
forum a učitelje ter forum za eksperte in
zainteresirano javnost. Povezana je s projektno
Facebook-, MySpace- in Twitter-stranjo (torej
z najpriljubljenejšimi socialnimi omreţji), kar
nam omogoča dodatno diseminacijo projektnih
rezultatov in seveda tudi popularizacijo
pregovorov oz. ozaveščanje o njihovi
pomembnosti za (medkulturno) komunikacijo.
Projekt je namenjen učencem udeleţenih
jezikov kot tujih jezikov (z znanjem na stopnji
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B1-C22,), učiteljem, študentom, prevajalcem
udeleţenih jezikov, didaktikom, razvijalcem
učnih gradiv in računalniških programov za
učenje jezikov, jezikoslovcem ter vsem, ki
ţelijo spoznati in razumeti rabo pregovorov v
vsakdanjem jeziku.
Glavni cilj projekta je zadovoljiti potrebo
po učnih materialih s paremiološko tematiko,
in sicer za vse udeleţene jezike, saj lahko
glede na trenutno situacijo v udeleţenih
drţavah govorimo o velikem manku tovrstnih
gradiv. Prav tako smo ţeleli s podatkovno
zbirko 300 posebej frekventnih in aktualnih
pregovorov v nemškem jeziku in v štirih
sosedskih jezikih prispevati k obogatitvi
razmeroma skope ponudbe paremioloških
slovarjev v udeleţenih jezikih. Dejstvo, da smo
se odločili za spletno učno okolje omogoča
večjo in laţjo (predvsem pa trajno) dostopnost
do projektnih vsebin in materialov, kakor tudi
moţnost širitve in nadgradnje vseh komponent
spletnega učnega okolja, pri čemer so lahko
aktivni tudi uporabniki. Ta oblika je primerna
tako za rabo pri klasični (šolski) obliki pouka
kot tudi pri t.i. odprtem oz. samostojnem
učenju, kar bi naj olajšalo integracijo
paremioloških vsebin v učne načrte v
udeleţenih drţavah.
Namen projekta je torej predvsem ta, da
dvignemo raven paremiološke (in s tem tudi
splošne komunikativne) kompetence učencev
in študentov udeleţenih jezikov kot tujih
jezikov, kar bo posledično vplivalo na splošno
boljše poznavanje in razumevanje ter
kompetentno rabo pregovorov pri govorcih teh
jezikov. V ospredju je sicer poznavanje
nemške paremiologije, ker je nemški jezik tisti,
ki v tem primeru povezuje ostale udeleţene
jezike (kar je geografsko in predvsem
zgodovinsko pogojeno), vendar pa se preko
zviševanja paremiološke kompetence v
nemškem jeziku dvigne tudi taista kompetenca
v maternem jeziku. Poznavanje ekvivalentov
(kakor tudi razlik med pregovori) v omenjenih

jezikih pa bistveno vpliva na uspešno
medkulturno komunikacijo v stičnih jezikih.
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Mišljeni so predvsem učenci višje stopnje
osnovnih šol, narodnostnih šol, udeleţenci
jezikovnih tečajev in izobraţevanja odraslih,
študenti tujih jezikov in ustreznih pedagoških
smeri.
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Migracije Prekmurcev iz Prekmurja v notranjost
Slovenije
Damir Josipovič
Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva c. 26, 1000 Ljubljana
E-mail: damir.josipovic@guest.arnes.si
Damir Josipovič; Tel.: +386(0)1-200-18-77

Povzetek: Prispevek analizira migracije Prekmurcev iz Prekmurja v ostale dele Slovenije
do osamosvojitve leta 1991. Posebna pozornost je namenjena tako imenovanim notranjim
migracijam, ki so s prekmurske perspektive pravzaprav v funkciji zunanjih. Analizirana je
sestava po različnih znakih, kot so starostno-spolna, izobrazbena struktura in struktura po
ekonomski aktivnosti. Avtor zaključuje: prvič, da so se poglavitni dejavniki za izseljevanje
iz Prekmurja oblikovali in utrdili ţe kmalu po drugi svetovni vojni; drugič, da izseljevanja
ni ustavila niti decentralizacija industrijske proizvodnje v okviru doktrine policentrizma; in
tretjič, da so tako imenovane »notranje-jugoslovanske« migracije pri Prekmurcih delovale
na enak način kot zdomstvo, kar je rezultiralo tudi v dokončnosti izselitve iz Prekmurja.
Ključne besede: Prekmurje; migracije; notranje migracije; Prekmurci; socialna geografija;
demogeografija; Jugoslavija; Slovenija.

1. Uvod
Prekmurje je bilo v zadnjem stoletju in pol
gotovo eno najbolj z emigracijo zaznamovanih
območij današnje Slovenije. Temu je botrovalo
veliko dejavnikov. Sprva so eno ključnih vlog
odigrali
politično-geografski
dejavniki
migracij, saj je Prekmurje imelo značaj
perifernega območja tako v času Habsburške
monarhije in Avstro-Ogrske, kot tudi po
formiranju jugoslovanske drţave (npr.
Josipovič, 2004; Josipovič, 2009a; Josipovič,
2009b). Kot deţela z relativno gosto
poselitvijo, je Prekmurje od prvih modernih
popisov dalje vseskozi beleţilo zelo visoke
agrarne gostote prebivalstva, kar je vodilo v
prenaseljenost
izhajajočo
iz
izrazito
kmetijskega tipa proizvodnje. To se ni
spremenilo vse do druge polovice 20. stoletja,
ko se je število industrijskih obratov povečalo

do te mere, da se je v njih lahko znatneje
zaposlovalo lokalno prebivalstvo. Vendar niti
ti policentrični ukrepi (npr. Klemenčič, 1971)
niso mogli, vsaj ne takoj, ustaviti enkrat
sproţenih
emigracijskih
tokov
(prim.
Josipovič, 2006).
Migracije v načelu delimo na notranje in
zunanje, pogosto pa med njihovimi dejavniki
na tej osnovi ne moremo narediti razlike. In če
so bile denimo zunanje migracije vezane na
Prekmurje v raziskovalnem smislu relativno
dobro pokrite (npr. Malačič in Sambt, 2003),
so bile notranje migracije Prekmurja redkeje
predmet raziskovanja, ali pa le parcialno
omenjene, največkrat v sklopu obravnave
statističnih regij (npr. Bevc, 2000; Josipovič,
2009b). Cilj tega prispevka je zato analizirati
emigracijo iz Prekmurja v ostale dele Slovenije
zlasti v obdobju obstoja socialistične Jugoslavije do leta 1991. Zanimal nas je kvan-
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titativni in prostorski obseg teh selitev ter
starostna, izobrazbena in struktura po aktivnosti odseljenega prebivalstva.
Ključni podatkovni vir za analizo nam je
predstavljal popis prebivalstva Slovenije iz leta
1991. Popis prebivalstva iz leta 1991 je bil
zadnji vsejugoslovanski popis, ki je imel še
vedno dokaj usklajeno metodologijo, čeprav so
ga posamezne republike v nekaterih vprašanjih
izvajale z rahlimi odstopanji. Rezultati tega
popisa sicer nikoli niso bili objavljeni v
sumarni obliki, kot njegovi predhodniki, so pa
omogočali medrepubliške primerjave in so tudi
vključevali številne spremenljivke, vezane na
ostale članice dotedanje federacije.
2. Rezultati in diskusija

Tabela 1. Migracije iz
Prekmurja v druge dele
Slovenije (vir: Popis 1991,
SURS)
Deleţ
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Mursk

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati
analize podatkov o izselitvah iz Prekmurja,
kakor jih je beleţil popis prebivalstva iz leta
1991.
2.1. Kvantitativni obseg in starostno-spolna
sestava migrantov iz Prekmurja
Podatki popisa iz leta 1991 so tako
zabeleţili 14.303 prebivalcev, katerih rojstni
kraj je bil v Prekmurju, a so ţiveli v drugih
območjih Slovenije. Zaradi moţnosti odstopanj
kraja rojstva, ko gre za porodnišnice, smo
uporabili kriterij stalnega prebivališča matere
ob rojstvu otroka. Po teh podatkih so ti
migranti takrat predstavljali pribliţno 16%
tedanjega stalnega prebivalstva Prekmurja.
Dejanski deleţ je bil še večji, saj je bilo v
stalno prebivalstvo takrat šteto tudi dlje časa
odsotno zdomsko prebivalstvo (okrog 6,8% v
skupni populaciji Prekmurja, pri čemer
območje Lendave dosega skoraj 7,6%,
območje Murske Sobote pa 6,5%), kar se je
kasneje z metodološkimi spremembami
definicij prebivalstva (v letih 1995 in 2008)
spremenilo in uskladilo z evropskimi standardi.
Vsako, še tako majhno naselje je prispevalo
vsaj enega »emigranta«, ki se je v nekem
obdobju svojega ţivljenja preselil iz Prekmurja
v druge dele Slovenije in tam bival v kritičnem
trenutku popisa leta 1991.

a
Sobota

%
54,
58

73%

%

PREK
MURJ
E

100%

Ciljna območja preseljenih iz Prekmurja v
druge dele Slovenije so bila zelo različna.
Praktično je ni občine, kamor se Prekmurci do
leta 1991 ne bi naselili bodisi posamič bodisi v
skupinah. Najvišji deleţ pričakovano dosegajo
v obeh takratnih prleških občinah Pomurja –
Gornja Radgona (5,7%) in Ljutomer (4%). Na
tretjem in četrtem mestu sta Piran in Kočevje s
po 1,8%, kar je najbrţ povezano z obdobjem
po izselitvi Kočevarjev in optantov ter
migracijo kmalu po koncu II. svetovne vojne.
V to skupino lahko štejemo še Novo Gorico
(1,2%) v času povojnega izgrajevanja novega
mesta in nadomeščanja večjega urbanega
središča regionalnega pomena, kakršnega je
dotlej imela sosednja Gorica. Mariborsko
območje tedanjih šestih mestnih občin z 1,6%
je pomenilo klasičen univerzitetni center in
naselitveno območje številnih Prekmurcev. Po
preračunanih podatkih popisa iz leta 1991 je
bila tam druga največja zgostitev Prekmurcev
izven Prekmurja v Sloveniji (skoraj 2.500
oseb). In sicer takoj za Ljubljano, kjer jih je
bilo blizu 3.800, a je bil deleţ zaradi velikosti
mesta nekaj niţji (1,2%). Na Tabeli 2 morda
preseneča visok deleţ v Škofji Loki, kar kaţe
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na nekoliko drugačen proces naseljevanja na
tistem območju: npr. na bolj poudarjen princip
veriţne migracije in vzpostavljene lokalne
mreţe migrantov, kar pa bi bilo potrebno
temeljiteje proučiti. Podobno velja za
Domţale, kjer se je ţe zgodaj oblikovalo
manjše jedro naseljencev iz Prekmurja v
Depali vasi.
Tabela 2. Nekdanje občine
z najvišjim deleţem
priseljenih iz Prekmurja v
skupnem prebivalstvu
občine (vir: Popis 1991,
SURS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Občine 1991
GORNJA RADGONA
LJUTOMER
PIRAN
KOČEVJE
MARIBOR (6 OBČIN)
NOVA GORICA
LJUBLJANA (5 OBČIN)
ŠKOFJA LOKA
DOMŢALE
RAVNE NA KOROŠKEM

Deleţ
(%)
5,73
3,95
1,81
1,77
1,60
1,20
1,18
1,12
1,10
0,97

2.2. Obdobje selitev in prostorska disperzija
migrantov iz Prekmurja
Izseljevanje iz Prekmurja po podatkih
popisa iz leta 1991 lahko razdelimo na
posamezne etape (Slika 1). Zaradi časovne
odmaknjenosti obdobje pred II. svetovno vojno
ne predstavlja visokega deleţa. Zato pa se
izseljevanje iz Prekmurja pospeši po II. sv.
vojni in se posebej intenzivira v 1950., 1960.
in 1970. letih. Nekoliko prične pojemati v
1980. letih, a še vedno predstavlja 18-odstotni
deleţ. Leto največjega obsega izselitev je prav
leto 1960, ko se je iz Prekmurja v druge dele
Slovenije preselilo preko 500 ljudi. Podobno
rekordno je bilo leto 1975, ko se je izselilo nad
400 ljudi. V splošnem se je število na letni
ravni gibalo okrog 300, v zadnjem desetletju
pa med 200 in 300. Ob tem je potrebno
30,00

25,00

pred 1941

20,00

1941-1945
1946-1950
15,00

1951-1960
1961-1970
1971-1980

10,00

1981-1991

5,00

Glede na to, da je dve tretjini populacije
bilo ob popisu 1991 v starosti 35 do 65 let,
lahko sklepamo, da je večina migrantov
Prekmurje zapustila v 1960. letih, v povprečju
starih okrog 25 let. Iz tega izhaja, da je bila
starostna sestava tipično migrantska. To
pomeni, da se je v glavnem selilo mlajše in
srednje mlado aktivno prebivalstvo. Sestava
izseljenih po spolu je bila nekoliko bolj v
korist ţensk, ki so skupno dosegale pribliţno
54,6%, v prebivalstvu Prekmurja pa so
dosegale 51,4%.

0,00
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1946-1950

1951-1960

1961-1970
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1981-1991

poudariti, da gre v tem primeru za
prebivalstvo, ki ga je zajel popis 1991, kar
nikakor ne pomeni, da so pri tem zajete vse
selitve na letni ravni, so pa dober pokazatelj
trenda.

Slika 1. Število izseljenih iz
Prekmurja po obdobjih (vir: Popis
1991)
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Naselja, od koder izhajajo migranti, so
prostorsko znotraj Prekmurja zelo razpršena.
Tudi emigracija je bila univerzalen pojav, saj
so vsa naselja prispevala vsaj po nekaj oseb.
Kljub tej univerzalnosti pa je tudi v odvisnosti
od velikosti naselij mogoče izluščiti glavna
odselitvena območja. Ta so zlasti na vzhodnem
Ravenskem
in
zahodnem
Dolinskem
(Markovskem) ter na zahodnem Goričkem.
Naselja niţje odselitvene intenzitete pa
najdemo na vzhodnem Goričkem in vzhodnem
Dolinskem.
Med
politično-geografskimi
dejavniki
izselitvenih
območij
lahko
izpostavimo mejo z Madţarsko, saj so se iz
tega območja bolj izseljevali iz preteţno
slovensko govorečih naselij. Prepustnost meje
je na drugi strani olajševala odhajanje v
zdomstvo, kar so na Lendavskem v primerjavi
s Soboškim kompenzirali. Zanimiv je tudi
pojav precejšnjega odseljevanja iz najbolj
rodovitnih osrednjih predelov na Murski
ravnini, kar je zaradi bliţine Mure povezano
tudi s preko-murskimi prleško - prekmurskimi
vzajemnimi migracijami.

Slika 2. Število izseljenih iz
naselij Prekmurja (vir: Popis
1991)
Migracije iz Prekmurja, ki so bile
zabeleţene v popisu 1991, seveda niso bile
nekaj statičnega. Namreč ena tretjina (31% ali
ca. 4.500) migrantov je med odselitvijo iz
Prekmurja in priselitvijo v druge dele
Slovenije bivala še vsaj na eni lokaciji v
različnih območjih. Med temi prevladujejo
druga območja znotraj Slovenije izven
Prekmurja (89%). Preostalih 11% pa se je

priselilo v kraj popisa bodisi iz tujine izven
SFRJ (4,8%) bodisi iz drugih republik SFRJ,
med katerimi prednjači Hrvaška (2,7%),
enemu odstotku pa se pribliţata le še oţja
Srbija (0,9%) ter Bosna in Hercegovina
(0,8%). Ti podatki kaţejo, kako pomemben je
vstop v »ritem« migranta, saj je po prvi selitvi
tretjina popisanih oseb zamenjala kraj stalnega
bivanja.

Slika
3.
Shema
postopne
migracije iz Prekmurja (vir: Popis
1991)
2.3. Struktura po aktivnosti in izobrazba
migrantov iz Prekmurja
Teţko je sicer reči, koliko se je izobrazbena
raven migrantom iz Prekmurja dvignila po
tistem, ko so Prekmurje ţe zapustili in se
naselili v druge slovenske pokrajine, lahko pa
rečemo, da so bili po popisu iz leta 1991 v
splošnem
Prekmurci
zunaj
Prekmurja
nadpovprečno izobraţeni (12,5% višje in
visoko izobraţenih) tako v primerjavi z
ostalimi prebivalci Prekmurja (5,1%), kakor
tudi v primerjavi s slovenskim povprečjem
(9,0%).
Tudi njihova struktura po aktivnosti
odstopa od obeh ostalih povprečij, kar je spričo
migrantske strukture tudi razumljivo. Tako je
med njimi višji deleţ delovno aktivnih (52,4%)
v primerjavi s Prekmurjem (47,6%) in
Slovenijo (44,7%). Primerjalno je po analogiji
niţji tudi deleţ brezposelnih, ali iskalcev
zaposlitve, zato pa je višji deleţ upokojencev
na račun niţjega deleţa otrok, učencev in
študentov.
3. Zaključki
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Migracijski prispevek Prekmurja osrednji
Sloveniji in drugim slovenskim pokrajinam
lahko ocenimo kot zelo velik. Ne le, da se je iz
Prekmurja odseljevala kvalificirana delovna
sila, mnogi so se po dokončanem
izobraţevanju zaposlili na vidnih mestih tako v
gospodarstvu kot v javnem sektorju. Prekmurje
lahko označimo za izrazito in ţe kar klasično
izseljensko območje znotraj in zunaj Slovenije.
Morda na tem mestu ni odveč dodati, da so
prav nekdanja ogrska ozemlja, ki so po prvi
svetovni vojni pripadli Sloveniji oziroma njeni
politično-administrativni predhodnici (to sta
Prekmurje in Medjimurje, katerega velika
večina je po upravnih reformah v nekdanji
jugoslovanski kraljevini pripadla Hrvaški),
doprinesli primerjalno največji prispevek
katere od robnih slovenskih pokrajin. Po
podatkih popisa 1991 je bilo tega leta v drugih
delih Slovenije po geografskem poreklu iz
Prekmurja in slovenskega dela Medjimurja kar
15.000 prebivalcev, iz hrvaškega dela
Medjimurja pa še dodatnih 10.000, kar skupno
pomeni 25.000 prebivalcev z geografskim
poreklom v nekdanjih ogrskih ozemljih, ki so
vsaj del časa sodila pod jurisdikcijo političnih
predhodnic Slovenije.
Popis prebivalstva 1991 je zadnji
jugoslovanski popis, ki hkrati jugoslovansko
obdobje razmejuje od kasnejših lokalnorepubliških samostojnosti. Zato je dober
pokazatelj zaključka nekega obdobja, v
katerem formalno ni bilo pomembno
drţavljanstvo ali kraj stalnega prebivališča,
rojstni kraj ipd., zato pa je bilo mogoče
njegove podatke tvorno uporabiti pri številnih
analizah, kakor v našem primeru pri
migracijah. Deleţ, ki so ga leta 1991
predstavljali v druge slovenske pokrajine
izseljeni Prekmurci, je znašal pribliţno 16%
tedanjega prebivalstva Prekmurja, obenem pa
so Prekmurci zunaj Prekmurja v Sloveniji
predstavljali v povprečju 0,76% prebivalstva
ali skupno 14.303 osebe. Prostorsko so bolj
skoncentrirani v obeh najvešjih slovenskih
mestih, poleg tega pa še v Prlekiji, na Obali in
Goriškem, na Kočevskem, Koroškem in
spodnjem Gorenjskem. Relativno največji
prispevek k izseljevanju iz Prekmurja je
prispevalo zahodno in severno Goričko ter

vzhodno Ravensko in zahodno Dolinsko,
medtem ko sta Lendavsko Dolinsko in
vzhodno Goričko prispevala znatno manj.
Zaključimo lahko, da so se poglavitni
dejavniki za izseljevanje iz Prekmurja
oblikovali in utrdili ţe kmalu po drugi svetovni
vojni. Dokaz za persistentnost migracij je tudi
poskus decentralizacije industrijske proizvodnje preko policentrizma, ki migracij iz
Prekmurja ni ustavil. In končno, tako imenovane notranje-jugoslovanske migracije pri
Prekmurcih so delovale na enak način kot
zdomstvo, kar je rezultiralo tudi v dokončnosti
izselitve iz Prekmurja.
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Reka Mura in njen gospodarski pomen na
gornjeradgonskem območju
Ivan Rihtarič
Ljudska univerza Gornja Radgona / Trg svobode 4, 2250 Gornja Radgona
E-Mail: ivan.rihtaric@gmail.com

Povzetek: Reka Mura je v zgodovini predstavljala naravno in politično mejo med
slovenjegoriškim in širnim panonskim svetom. Njen tok se je spreminjal in je v sedanjem
koritu reka dobrih sto let. Njeni nekdanji rokavi so bili primerni za postavitev mlinov, ţag,
izkoriščanje gramoza in ribogojništvo. Radgona (danes Bad Radkersburg) je bila
zavarovano mesto,kot trdnjava na otoku, ki jo je oblivala Mura. Mostovi na reki so bili vez
med mestom in agrarno okolico (trgovina z vinom in lesom). Tim. » Enajstmlinski kanal «
na Apaškem polju je predstavljal poseben sistem mlinarstva, ţagarstva ,namakanja polj in
protipoţarne varnosti ter je bil v aktivni funkciji do sredine 20. stoletja. Na Murinem
desnem pritoku pred Radgono je bila razvito nedvomno tudi glaţutarstvo (kraj
Glasbach), v glavnem toku pa tudi izpiranje zlata. V zgodovini do nedavnega kot meja,
tudi kot ţelezna zavesa, je danes prijazna povezovalka dveh mest in ljudi z obeh strani ter
velika, še ne izrabljena turistična priloţnost.
Ključne besede: reka Mura; mlinarstvo; ţagarstvo; splavarstvo; mostovi; naravna in
politična meja.

Reka Mura ima ţe na rimskih zemljevidih,
ki so nastali iz izrazito vojaških in manj iz
gospodarskih namenov, svoje ime »Murus«.
Ime lahko razloţimo s pomočjo latinske besede
»murus« = zid, okop, predzidje, obramba,
zaščita.1 Tak značaj je reka vsekakor za rimsko
drţavo imela, saj je pomenila naravno oviro ter
1

Fran Bradač, Latinswko-slovenski slovar, DZS,
1955, str.374,

istočasno tudi obrambo pred širno ravnino
onstran reke, ki so jo imeli organizirano v
provinco, imenovano Panonija. V kontekstu
vsega tega je tudi dejstvo, da je od Ptuja čez
Slovenske gorice vodila proti Muri in čez njo
na sever proti Baltiku tim. jantarska pot ter
drugi krak poti v prej omenjeno Panoniji. Reka
Mura je sicer danes mejna reka med republiko
Slovenijo in Republiko Avstrijo, v svojem toku
od rečnega km 129,5 (pri Špilju) do 96,2 (pri
Bad Radkersburgu) ter do 95 (vas
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Šratovci).Odsek mejne reke predstavlja danes
izravnan rečni tok s spremljajočim sistemom
mlinščic v zaledju obeh bregov (npr. Špiljska
mlinščica ter Cmureško- radgonski kanal).
V letih 1875 – 1891 so na Muri izvedli
regulacijske ukrepe. Prej razvejani rečni odseki
v širokem dnu na Apaškem polju so bili
zdruţeni v le eno, glavno strugo in izravnani. S
tem povezano skrajšanje toka in zoţenje struge
sta pomenila povečanje vlečne napetosti reke.
V začetku 20. stoletja so bile zgrajene prve
elektrarne na Muri, ki so vplivale na reţim
proda., med Leobnom in Špiljem obstaja skoraj
neprekinjena veriga elektrarn.
Tok reke Mure je lahko slediti na podlagi
kar številnih pisnih virov. V listinah iz leta
1308 in 1419 je bila dokazana posest treh
brodov, ki jih je imelo gospostvo Zgornji
Cmurek in sicer v Weitersfeldu, Cmureku in
Podgorju. Vemo, da leţi Podgorje ob severnem
robu Slovenskih goric, pribliţno 2 km juţneje
od današnjega toka reke Mure.
Mura se je še v 15. stoletju pri Cmureku
dotikala roba ob severnem pobočju Slovenskih
goric do Radgone, nekako v smeri današnjega
Plitvičkega potoka.Tako so stari rokavi reke
Mure na tem območju dokazani do začetka
regulacije v letih 1874 – 1876. Med Cmurekom in Radgono se je Mura od 1449 do 19.
stoletja premikala vedno bolj proti severozahodu zaradi podora pri Vratji vasi. V
deţelnem posnetku Notranje Avstrije je Johann
Clobucciarich med leti 1601 do 1605 prikazal,
da je Mura na Apaškem polju tekla z glavnim
tokom med Cmurekom in Radgono ter
stranskim rokavom vzdolţ severnega roba
Slovenskih goric. Starejša poročila iz 15. in 16.
stoletja omenjajo, da so bile odplavljene hube
in vasi, ker je Mura ponovno spremenila svojo
strugo.
Reka Mura je ţe v času nastanka Radgone
kot trga (1265) tekla v dveh tokih ter tako
ustvarila otok in dala trgu dodatno varnost in
večjo moţnost obrambe. Dokaz za to so
številne vedute Radgone, npr. načrt mesta v
knjigi iz leta 1842, kjer je omenjena Mura in

»Mala Mura«, ki je tekla severno od mesta2 ter
načrt mesta iz 1875, kjer pa je severni tok
označen kot »Stara Mura« in juţni tok kot
»Mura«.
Mura je seveda tudi poplavljala. Leta 1385
je porušila mestni most, med 14. in 19.
stoletjem je dokumentiranih 31 visokih vod.
Med leti 1875 in 1893 je bilo v Radgoni 52
krat višina vode do 2,8 m. Najdlje je visok
vodostaj trajal 48 dni pri 1,2 m oz. 6 dni pri 1,7
m. Po zapisih plemiške druţine Stubenbergov,
ki so bili lastniki gradu in zemljišča Cmurek in
ozemlja na obeh bregovih Mure med
Cmurekom in Podgorjem v 16. stoletju, so npr.
leta 1637 zgradili prvi leseni most čez Muro,
imeli pa so tudi v lasti več mlinov. Leta 1526
so bili na reki dokumentirani jezovi Wolfa von
Stubenberga, ki naj bi varovali zemljišča v
Podgorju pred poplavami.
Moj osnovni namen pa je prikazati
gospodarski pomen reke Mure. Omenil bom le
nekaj najpomembnejših primerov.
Mura je povezovala Zgornjo Avstrijo, ki je
imela kameno sol (Aussee), ţelezo in lesno
bogastvo, z deţelo na jugu, s Štajersko. Poleg
ceste so uporabljali tudi plovbo po Muri.
Radgona je ţe leta 1450 prejela od cesarja
Friderika III. pravico, da je smela izterjati
mitnine in carine od ladij, ki so plule po Muri.
Prav 15. stoletje je bilo obdobje razcveta
ladijskega in splavarskega prometa po Muri,
središče pa je bilo mesto Bruck na Muri.
Zelo ţivahna je bila tudi trgovina z vinom,
ki so ga prevaţali, npr. 1445, po Muri navzgor
in je bila določena mitnina. Poseben
navigacijski patent cesarice Marije Terezije iz
leta 1780 določa ukrepe za izgradnjo in
vzdrţevanje vzdolţnih poti za vleko in kaţejo
njeno posebno skrb za plovbo po reki Muri. V
začetku 19. stoletja je odplulo iz Gradca letno
po uri 100 ranc in splavov, njihovo število pa
se je drastično zmanjšalo, ko se je začela
graditi ţelezniška proga v ta del Štajerske,
konec stoletja.

2

Mlini v občinah Gornja Radgona, Radenci in
Sveti Jurij ob Ščavnici, Zgodovinsko društvo G.
Radgona, 2000
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Poklicni ribiči, imenovani ribiški mojstri, so
v dokumentih dokazani šele od 17. stoletja
dalje. Imeli so v lasti ribnike v okolici
Radgone, predvsem v starih rokavih Mure. V
rokodelski odredbi iz leta 1646 je bilo število
ribiških mojstrov omejeno na štiri, saj se je
mesto borilo z nekontroliranimi odvzemi vode,
oz. ribnikov za cvetočo ribogojništvo.
Vsekakor najpomembnejša gospodarska
dejavnost na reki Muri, predvsem pa na njenih
rokavih in pritokih, je bilo mlinarstvo. Ţe leta
1346 je bil za Štajersko izdan poseben red za
obratovanje mlinov. V dodatku mlinarskega
reda iz leta 1650 je v območju Cmureka bilo v
območju 3 milj naštetih 56 mlinov. Tudi opis
iz leta 1894 na toku od Cmureka do Radgone
omenja številne mline juţno od Cmureka, ki pa
naj bi pogosto menjavali svoje lokacije ter tako
škodljivo vplivali na plovbo in splavarstvo.
Najpomembnejši sistem za mline na
Apaškem polju je bil vsekakor »
»Enajstmlinski kanal ». Ob desnem rečnem
bregu pri Cmureku (Trate) se je kanal odcepil
od Mure in je tekel mimo ali skozi številna
naselja po Apaškem polju ter se po pribliţno
16,5 km toku izlil pri Segovcih v Muro. Še
pred drugo svetovno vojno je bilo na njem
devet delujočih mlinov, dva pa sta bila na tim.
Wisiakovem kanalu, ki se je začel vzporedno
pri zajemnem objektu ter se po kratkem toku
izlil v Muro. Na mestu, kjer je stal mlin Feliksa
Wisiaka v Konjišču, je danes le še večja
betonska ploščad.
Poleg oskrbe mlinov s pogonsko vodo je
kanal zagotavljal tudi stalno tekočo vodo v
naseljih za napajanje ţivine, za gašenje in
druge lokalne potrebe kmečkega prebivalstva.
Iz zapisnika stalne slovensko-avstrijske
mešane komisije za Muro (17. februar 1938),
je razbrati, da je bila v Apačah organizirana
mlinska zadruga (»Murmüller Genossenschaft«), ki je vključevala 11 mlinarjev. Njena
naloga je bila, da je poleg organiziranega
mlinarstva skrbela za koordinacijo pri
vzdrţevanju zapornice v Cmureku, za zadosten
pretok potrebne količine vode ter za čiščenje in
vzdrţevanje kanala. Zadruţniki sami so
prispevali denar za delavca (»zaporničar«), ki
je skrbel za zapornico v Cmureku. Vsa dela na
kanalu pa je uradno nadzorovala Cestna uprava

Dravske banovine v Ljubljani ter »
Landeshauptmanschaft Mur- Baulettung Graz
». Leta 1938 je slovenska stran namenila
enkratno pomoč 40.000 dinarjev za ureditev
cestnih škarp.
Iz omenjenega zapisnika je dokazano, da je
poleg predstavljenega enajstmlinskega kanala
obstajal še tudi Wisiakov kanal. Bil je
vzporeden in mnogo krajši, a z enakimi
nalogami, da sta lahko delovala še dva mlina
(starejši prebivalci omenjajo tri).
Raziskovanja, ki so bila opravljena v
Zgodovinskem društvu Gornja Radgona ter
objavljena leta 2000 v posebni knjigi3,
omenjajo naslednjih enajst mlinov: Aurjev v
Podgorju, Krobathov v Konjišču, Trillerjev v
Stogovcih, Šmidov v Ţibercih, Polclov in
Fascingov v Ţepovcih, Kolblov in Hölzlov v
Črncih, Paurjev in manjši Hötzlov v Apačah
ter Kröllov mlin v Segovcih.
Na Apaškem polju je bilo še šest mlinov, od
tega dva plavajoča na Muri v Lutvercih,
Gjerkešev in Simoničev, ki pa nista sodila v
predstavljeni system »Enajstmlinskega« ali
Wisiakovega kanala. Tudi v Gornji Radgoni so
bili mlini. Malo niţje od ţelezniškega mostu
čez reko Muro je bil Hiblerjev mlin, ki je bil
prvotno v celoti plavajoči mlin. Zaradi
povečanja kapacitete je lastnik mlin preselil na
murski breg, na kumpih pa je ostalo le mlinsko
kolo. Mlin je pogorel okrog 1922 in ni bil več
obnovljen. V bliţini sta delovala pozneje še
dva mlina, leta 1935 obnovljeni bivši Hiblerjev
oz. Babičev mlin, tedaj imenovan po novem
lastniku Gjerkešev mlin ter Dolamičev mlin,
oba na Tratah v Gornji Radgoni. Juţno od
Gornje Radgone, na Meleh, je bila tradicija
mlinarstva ţe zelo stara. Ljudska tradicija
omenja, da so bili, na delu tim. Črne struge na
Meleh, trije mlini, ki pa so bili uničeni, reka jih
je odnesla, ob veliki poplavi Mure leta 1893.
Nekako ob istem času, ko so reko regulirali, so
vaščani zgradili tudi brod, ki pa je bil do leta
1928 pribliţno 200 m niţje na toku reke Mure
kot pozneje. Leta 1965, ko je Mura začela
nevarno zmrzovati, so ga vaščani razstavili in
3

Orts-Repertorium von Steiermark, Wien 1893, str.

226.
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njegovo uporabo pozneje opustili zaradi
nerentabilnosti. Po izčrpnih raziskavah v prej
omenjeni knjigi o mlinih je dokazanih 13
mlinov, ki so bili na Muri ali njenih rokavih
oz. pritokih. Omenjena raziskava opisuje še
sedem mlinov med Radenci in Hrastjem –
Moto, ki so bili tudi na reki Muri, njenih
rokavih ali desnih pritokih.
Še tri gospodarske dejavnike, ki so v
direktni zvezi z reko Muro je potrebno omeniti.
Kraj Podgrad, v neposredni bliţini Gornje
Radgone in blizu reke Mure, se je v popisu
prebivalstva v Avstroogrski monarhiji (npr.
1880) imenoval » Glasbach«. Analiza imena
vasi nas napeljuje na prevod »Stekleni,
(Steklarski) potok«. Ali je v tem kraju, verjetneje na potoku (Plitvica), bila glaţuta, ni
materialno dokazano4. Podobna zgodba kroţi
še danes med prebivalstvom, da so v reki Muri
še v 19.in 20. stoletju izpirali zlato iz rečnega
peska.
Čez reko Muro so vodili v preteklosti
številni mostovi, ki so opravljali pomembno
funkcijo povezovanja obeh bregov reke ter
omogočali ţivahno trgovino. Njihova usoda je
bil pač takšna, da so bili zgrajeni, leseni,
ţelezni ali betonski, ter bili uničeni – odnesla
jih je reka, so pogoreli ali bili minirani, bili
začasni in odstranjeni oz. nadomeščeni z
novimi mostovi. Med leti 1890 in 1945 je obe
Radgoni povezoval tudi ţelezniški most, ki je
omogočal gospodarsko povezovanje naših
krajev z Avstrijo5.
Ob zaključku tega prispevka lahko
nedvoumno spoznamo kakšen pomen je imela
reka Mura v gospodarskem pomenu za to
področje. In če je bila v preteklosti največkrat
meja med narodi in drţavami, je danes tak njen
pomen ţe preseţen in nam lahko da nove
moţnosti gospodarskega razvoja območja na
obeh njenih bregovih.

4

Prav tam.
Ivan Rihtarič, Izgradnja ţeleznice Gornja
Radgona- Ljutomer, Glasilo 1/2000, str. 13-15.
5
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Zgodovina izdajanja Madţarskih knjig, publicistike in
knjiţničarstva od 1945 do 2004 (povzetek disertacije)
Judit Zagorec-Csuka
Dvojezična osnovna šola 1, Lendava
E-Mail: judit.zagorec@siol.net

Povzetek: Članek o disertaciji z naslovom Zgodovina izdajanja madžarskih knjig,
publicistike in knjižničarstva od 1945 do 2004 zajema obdobja madţarskega zaloţništva v
Sloveniji v šestdesetih, sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih ter obdobje med
leti 2000-2004. V njem so navedene informacije o madţarskih knjigah, ki so nastale leta
1961 do leta 2004, o pisateljih in pesnikih po desetletjih razvoja madţarskega zaloţništva,
podpiranju madţarske zaloţniške dejavnosti v Sloveniji, slovensko-madţarskih kulturnih
stikih, zaloţnikih madţarskih knjig, madţarski knjiţni kulturi in o estetski kulturi knjig v
Prekmurju. V članku so opisana obdobja madţarskega zaloţništva po spremembi
slovenskega sistema leta 1991, ko sta nastala dva pomembna zavoda madţarske
narodnosti, leta 1993 Zavod za informativno dejavnost madţarske narodnosti, leta 1994 pa
Zavod za kulturo madţarske narodnosti, v sklopu katerega se izvaja zaloţniški program
narodnosti.
Ključne besede: zaloţništvo madţarske narodnosti; publicistika madţarske narodnosti;
knjiţnice madţarske narodnosti; zgodovina izdajanja knjig; izdajatelji; pisatelji; publicisti;
Prekmurje; madţarska narodnost.

1. Uvodne misli
Disertacija zajema obdobja madţarskega
zaloţništva, publicistike in knjiţničarstva v
Sloveniji v šestdesetih, sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih ter obdobje med
letoma 2000-2004. V njem so navedene informacije o madţarskih knjigah, ki so nastale od
leta 1961 dalje, o pisateljih - po desetletjih
razvoja madţarskega zaloţništva, o podpiranju
madţarske zaloţniške dejavnosti v Sloveniji,
slovensko-madţarskih kulturnih stikih, zaloţnikih madţarskih knjig, madţarski knjiţni kulturi in o estetski kulturi knjig v Prekmurju. V
disertaciji so opisana obdobja madţarskega zaloţništva po spremembi sistema leta 1991, ko
sta nastala dva pomembna zavoda madţarske
narodnosti, leta 1993 Zavod za informativno

dejavnost madţarske narodnosti, leta 1994 pa
Zavod za kulturo madţarske narodnosti, v
sklopu katerega se izvaja zaloţniški program
madţarske narodnosti. Pod njegovim okriljem
posluje tudi knjigarna Bánffy. V disertaciji sta
predstavljeni tudi reviji Muratáj in Naptár.
Zgodovina madţarskih tiskanih medijev se je
začela z izdajanjem Népújsága - tednika
madţarske narodnosti v Sloveniji (od leta 1955
je izhajal kot priloga časopisa Vestnik, od leta
1958 dalje pa je izhajal samostojno v okviru
Podjetja za informiranje Murska Sobota).
Sprememba sistema v devetdesetih letih se je
zgodila tudi v zgodovini časopisa in informiranja narodnosti, ko so leta 1993 ustanovili
samostojni Zavod za informativno dejavnost
madţarske narodnosti. Koledar Naptár je bil
prvič tiskan l. 1960 in je bil še najbolj podoben
slovenskemu Zadruţnemu koledarju, ki je iz-
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hajal v Prekmurju. Koledar ima več kot štiridesetletno tradicijo. Lendavski zvezki/Lendvai
Füzetek je dvojezična, tematska publikacija , ki
ima več kot tridesetletno tradicijo v zgodovini
madţarskega in dvojezičnega tiska. Izid literarne, kulturne in druţboslovne revije Muratáj,
ki izhaja od leta 1989, je pomenil velik
doseţek za literate in znanstvenike madţarske
narodnosti in hkrati še danes potrjuje, da so
Madţari v Prekmurju sposobni v svojem
materinem jeziku ustvarjati strokovnoznanstvena in umetniško-literarna dela, ki
ustrezajo sodobnim jezikovnim zahtevam.
Zgodovina narodnostnih knjiţnic v Pomurju
zajema zgodovino Pokrajinske in študijske
knjiţnice Murska Sobota, katere delovanje
obsega tudi narodnostni program, zgodovino
Knjiţnice Lendava/Lendva Könyvtár ter
knjiţnice dvojezičnih šol v Lendavi, v
Genterovcih, v Dobrovniku in v Prosenjakovcih ter madţarski knjiţni fond Katedre za
madţarski jezik Univeze v Mariboru. V
Sloveniji je bralcem na voljo 130.000
madţarskih knjig. Narodnostne knjiţnice v
multikulturnem okolju v Sloveniji morajo biti
prilagodljive, hkrati pa se morajo obnašati
partnersko do knjiţnic in kulturnih ustanov na
Madţarksem, s katerimi sodelujejo v Evropski
uniji. V več kot petdesetletni preteklosti dvojezičnih knjiţnic so imeli pomembno poslanstvo in vlogo madţarski knjiţničarji in
ravnatelji omenjenih knjiţnic.

delavci in kmetje, toda na kulturnem področju
se niso znali dvigniti. V petdesetih letih Madţarska ni imela vpliva na Prekmurje, saj je
sodila v sovjetsko cono in je bila ločena z
ţelezno zaveso. Prekmurski Madţari v tem
obdobju niso imeli alternative. Začelo se je
njihovo identificiranje z jugoslovanskim vrednostnim sistemom.

3. Generacija pesniške zbirke Pričakovanje
pomladi v sedemdesetih letih
Proces je trajal vse do sedemdesetih let, ko
so se vzpostavile oblike samoorganiziranja
madţarske narodnosti. Ţe l. 1954 so ustanovili
Madţarsko komisijo za prosveto, prvo
organizacijo Madţarov za zaščito njihovih
interesov. Na osnovi ustave iz l. 1974 so
sprejeli nove manjšinske pravice, ki so omogočile ustanovitev narodnostnih samoupravnih
interesnih skupnosti. Od 1975. obstaja
Madţarska narodnostna interesna skupnost za
kulturo in prosveto, ki je ob podpiranju
ljubiteljskih skupin, sredstev mnoţičnega
informiranja in ohranjanju izročila sprejela tudi
izdajanje madţarskih knjig. To je bilo začetno
obdobje vzpostavljanja kulturne avtonomije
prekmurskih Madţarov.

2. Zaloţniška dejavnost šestdesetih let

4. Progresivna
zaloţniška
osemdesetih in devetdesetih let

dejavnost

Zakaj se je madţarska zaloţniška dejavnost
v Sloveniji izoblikovala tako pozno, šele v
šestdesetih letih? Za to je obstajalo več
razlogov. Politični in zgodovinski poloţaj v
letih od 1920 do 1961 Madţarom ni bil
naklonjen. V tem obdobju sicer beleţimo
zgodovino tiska, zaloţniške dejavnosti pa ni
bilo. Po l. 1945 so se prekmurski Madţari spet
znašli v brezzračnem prostoru, ponovno jih je
doletela manjšinska usoda. Ţiveti so morali v
drugačnem jezikovnem in druţbenem okolju.
Po koncu druge svetovne vojne je večina
madţarskih razumnikov zapustila pokrajino, v
manjšinskih šolah pa ni bilo madţarskih
učiteljev. Politično upravljanje so prevzeli

Zasuki progresivne politike v šestdesetih
letih so se kazali v sedemdesetih in
osemdesetih letih. V devetdesetih letih se je
proces razvil do ustanovitve samostojnih
kulturnih institucij. Politična in kulturnozgodovinska dogajanja so vplivala tudi na
madţarsko zaloţništvo.
Po razpadu Jugoslavije, po spremembi
slovenskega sistema l. 1991 je bilo oblikovano
interesno zastopstvo na ravni samouprave z
nazivom Pomurska madţarska narodnostna
samoupravna skupnost, ki je kot soustanoviteljica l. 1993 ustanovila Zavod za
informativno dejavnost madţarske narodnosti
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in l. 1994 Zavod za kulturo madţarske
narodnosti, kamor sodi tudi madţarska
zaloţniška dejavnost. Oba madţarska zavoda
sta nastala v interesu vzpostavitve madţarske
skupnosti in ves čas krepita strategijo
preţivetja madţarske narodnosti. Z ustanovitvijo in delovanjem Zavoda za kulturo
madţarske narodnosti je madţarsko zaloţništvo postalo del programa samostojne
ustanove. Petino letnega proračuna zavoda, ki
znaša 70 milijonov tolarjev, namenijo zaloţniški dejavnosti. Večino izdanih knjig
prodajo v knjigarni Bánffy, ki deluje od l.
1998, od l. 2004 pa so dostopne v Centru
Bánffy. Zavod za kulturo madţarske
narodnosti izdajanje knjig spodbuja tudi z
razpisi. Obvezne izvode knjig pošlje v
slovenske in madţarske knjiţnice ter javne
zbirke. Njegova dejavnost presega dvojezično
področje Prekmurja, saj sodeluje z znanstvenimi in kulturnimi ustanovami iz Madţarske, ki zastopajo splošni madţarski
vrednostni sistem, ter ustanovami, ki so izven
meja Madţarske, v vsej Karpatski kotlini.
5. Pisatelji, pesniki in njihova dela
Če si madţarsko zaloţniško dejavnost v
Sloveniji ogledamo po obdobjih, je treba reči,
da mejnik predstavljajo šestdeseta leta. Pesnik
Lajos Vlaj je začel pisati v okolju brez literarne
tradicije. Imel je podobno vlogo kot Kornél
Szenteleki v Vojvodini, le da se okoli njega ni
oblikoval mit. Madţarsko zaloţništvo v Sloveniji v šestdesetih letih še ni del tovrstne
dejavnosti na Madţarskem in v Vojvodini. V
sedemdesetih letih se pojavi generacija pesniške zbirke Pričakovanje pomladi: Sándor
Szúnyogh, Pál Szomi in József Varga, ki se
skupaj predstavijo bralcem. Nadaljujejo z
Vlajevim izročilom. Leta 1975 so ustanovili
Skupino prekmurskih madţarskih pisateljev.
Njen predsednik je postal József Varga.
Pisatelji in pesniki, ki so takrat ţe imeli
objavljeno knjigo, so bili: Sándor Szúnyogh,
József Varga, Pál Szomi, Zsuzsa Báti, Sándor
Varga in Ella Pivar. Člani Skupine prekmurskih madţarskih pisateljev so bili tudi
ustvarjalci, ki niso imeli za sabo samostojne
zbirke, ampak so objavljali v tedniku Népújság

in v reviji Pokrajina ob Muri (Muratáj):
Elizabeta Bernjak, Lajos Bence, Leona Sz.
Kanyó, Erzsébet Rozsmán, Zoltán Gábor,
János Völgyi, József Dobosics in János
Toplák. Pesniki iz Prekmurja, Zalske in
Ţelezne ţupanije so l. 1979 v znak krepitve
regionalne literature izdali antologijo Sozvočje
(Összhang). V sedemdesetih letih je bilo
skupaj izdanih sedem madţarskih knjig.
Pisatelji in pesniki zbirke Pričakovanje
pomladi so se razvili v osemdestih letih, saj je
v tem desetletju takorekoč vsak med njimi
izdal dve ali celo tri zbirke. Prvič izidejo
knjige Lajosa Benceja, Erzsébet Rozsmán,
Zoltána Gáborja in Józsefa Szabója. Nov
doseţek je dvojezična izdaja antologije
Sozvočje-Összhang l. 1982, v kateri so bile
objavljene pesmi slovenskih pesnikov s
Koroške in madţarskih pesnikov iz Prekmurja.
Kot novost se na področju zaloţniške dejavnosti pojavita literarna zgodovina in jezikoslovna študija. Sándor Varga nadaljuje s pisanjem etnografskih del. V tem desetletju je bilo
izdanih trinajst madţarskih knjig.
Zaloţniška dejavnost devetdesetih let se je
oblikovala ţe v novem druţbenem ozračju. Z
osamosvojitvijo Republike Slovenije je drţava
dobila novo ustavo in menjava sistema je
oblikovala nove zahteve znotraj demokratične
in pluralne slovenske druţbe. Po ustanovitvi
revije Pokrajina ob Muri (Muratáj) l.1988 so se
ji pridruţili novi avtorji. V tem desetletju je
stalno objavljalo 13 pisateljev in pesnikov:
Dániel Balazsek, Lajos Bence, János Toplák
Cimmermann, László Göncz, János Göntér,
Albert Halász, István Hagymás, Rózsa
Kercsmár, József Kocon, Mária Szabó, József
Varga, Sándor Varga, János Vida in Judit
Csuka-Zágorec. Devetdeseta označuje zvrstna
raznolikost. Razen literarnih se pojavljajo
zgodovinska in etnografska dela, otroška literatura, literatura, ki se ukvarja z ohranjanjem
izročila, filmska estetika, mladinska literatura,
pisanja o likovni umetnosti, zbirke ljudskih
pravljic, spominska literatura, razširjene doktorske disertacije v knjiţni obliki. Lahko rečemo, da gre za razvoj zvrsti, toda vélikih
epskih del še vedno ni bilo, nihče še ni napisal
npr. romana. Kljub temu, da so se vzpostavili
določeni literarni stiki in moţnosti publiciranja
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z madţarskimi zaloţniki in uredništvi kot npr.
z Árgusem iz Székesfehérvára, s časopisom
Pannon Tükör, ki ga je izdajalo Društvo
zalskih pisateljev, z budimpeštansko revijo
Kortárs ali z revijo Korunk iz Cluja, smo še
vedno
pogrešali
recepcijo prekmurske
madţarske literature na Madţarskem oziroma
sprejemanje njene estetike ter njeno kritiško in
literarno-zgodovinsko analizo. Vzporedno s
tem smo pogrešali tudi obseţnejše razširjanje
madţarskih knjig iz Slovenije v matični domovini oziroma se je to šele začenjalo
oblikovati. Zavod za kulturo madţarske
narodnosti je l. 1994 od narodnostnih
samouprav prevzel zaloţniško dejavnost in
vzpostavil številne stike z madţarskimi zaloţbami ter ustanovami, npr. z zaloţbo Hazánk
Kiadó iz Győra, z budimpeštanskim muzejem
vojaške zgodovine, s katedro za madţarski
jezik in literaturo na Pedagoški fakulteti v
Mariboru, z madţarskim Ministrstvom za nacionalno kulturno dediščino, z lendavsko
zaloţbo Studio Artis itd. V tem obodbju se je
število madţarskih knjig v Sloveniji pomnoţilo. S prvo zbirko se pojavijo Gabriella
Utrosa Bence, János Toplák Cimmermann,
László Göncz, Albert Halász in Judit CsukaZágorec. Nadaljuje se kariera Lajosa Benceja,
Rózse Kercsmár, Sándorja Szúnyogha in
Józsefa Varge. Kot uspešno prizadevanje se je
izkazala antologija madţarskih pesnikov v
Sloveniji z naslovom Varovati besedo (Igét
őrizve), ki so jo izdali l. 1998 in vključuje
pesmi treh generacij madţarskih pesnikov v
Prekmurju. V devetdesetih letih je bilo skupaj
izdanih 32 madţarskih del.
Za obdobje 2000-2004 je značilna zvrstna
raznolikost, učinkovitejše razširjanje knjig ter
poglabljanje literarnih stikov. Pisateljska, pesniška in znanstvena kariera Gabrielle Utrose
Bence, Lászla Göncza in Judite Csuka-Zágorec
se je ugodno razvijala. Kot nova zvrst se je
pojavil zgodovinski roman: József Varga je l.
2001 objavil roman z naslovom Kapetan
lendavskega gradu (A lendvai vár kapitánya),
László Göncz pa delo z naslovom Talijo se
ledene sveče (Olvadó jégcsapok). Obe deli sta
v Prekmurju veljali za uspešnici. Kot nove
zvrsti se pojavljajo tudi pisanja o knjigah, o
zgodovini knjig in umetnostni zgodovini:

Portret slikarja Zoltána Gáborja (2000) in
študijska zbirka z naslovom Madţarski knjiţni
ilustratorji v Sloveniji (2003) Judite CsukeZágorec. S podporo madţarskega Ministrstva
za nacionalno kulturno dediščino in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije sta bili
izdani zgodovinski deli oziroma dopolnjeni
doktorski disertaciji: Madţari v Prekmurju
1918-1941 Lászla Göncza (2001) in Zemljiška
reforma in kolonizacija v okolici Lendave med
obema vojnama Attile Kovácsa (2004).
Nastajajo prevodi literature v slovenski jezik,
česar v prejšnjih obdobjih ni bilo. Leta 2001
sta bili objavljeni zbirki v slovenščino prevedenih pesmi Judite Csuke-Zágorec: V ognjenem kresu in l. 2003 Slepci na zemljevidu
ter delo Jánosa Göncza: Vaške slike mojega
otroštva. Madţarske knjige iz Slovenije je bilo
moţno kupiti tudi ţe na knjiţnih sejmih v
Győru, v Zalaegerszegu in v Budimpešti. Nove
tendence so se oblikovale s tem, da je László
Göncz svojo knjigo izdal na Madţarskem pri
zaloţbi Pro Pannonia v Pécsu, József Varga pri
Literarnem krogu Krúdy ter pri tiskarni in
zaloţbi Bíró Famili, Judita Csuka-Zágorec pri
kulturnem društvu Prekmurski prijateljski krog
(Muravidéki Baráti Kör) iz Pilisvörösvára. V
primerjavi z devetdesetimi leti se je na začetku
21.stoletja poleg drţavnih subvencij tudi na
področju zaloţniške dejavnosti začelo iskanje
sponzorjev in mecenov. V obdobju 2000-2004
je bilo objavljenih skupaj 19 madţarskih knjig,
med njimi dela Lajosa Benceja, Gabrielle
Utrose Bence, Jánosa Topláka Cimmermanna,
Lászla Göncza, Józsefa Varge in Judite CsukeZágorec. Med zvrstmi pogrešamo še
sociografijo in eseje.
6. Podpiranje madţarske
dejavnosti v Sloveniji

zaloţniške

Madţarska zaloţniška dejavnost v Sloveniji
nujno potrebuje pomoč skladov, razpisnih
sredstev in ciljnih subvencij s strani matične
domovine in vseh madţarskih organizacij, da
bi se lahko pisatelji in pesniki madţarske
narodnosti uveljavili, razvili in se duhovno
razmahnili. Od devetdesetih let smo tudi z
Madţarske dobili subvencije za madţarsko
zaloţniško dejavnost v Sloveniji. Organizacije,
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ki nudijo pomoč, so predvsem Svetovna zveza
Madţarov, Konferenca materinega jezika,
Mednarodno društvo madţarskega jezika in
kulture, Sklad Illyés, Ministrstvo za nacionalno
kulturno dediščino, Glavni oddelek za narodnostne in etnične manjšine ter Urad za
Madţare izven meja. Tako je moţno utemeljiti
prihodnost in institucionalni sistem madţarske
zaloţniške dejavnosti v Sloveniji ter stabilizirati njeno organiziranost. Zaloţništvo krepi
kulturno in jezikovno identiteto, ki vedno
korenini in se obnavlja v kulturi, ter ustvarja
način mišljenja. Identiteto oblikuje jezik,
razvija jo literatura, posredujejo pa knjige.
Tudi madţarska zaloţniška dejavnost v
Sloveniji ne more zaobiti presoje sodobne
madţarske kulture, ter njenega kritičnega in
estetskega vrednotenja.
7. Madţarska knjiţna kultura in umetnost v
Sloveniji
Na področju madţarske knjiţne kulture v
Sloveniji je bila vedno prisotna potreba po
ilustracijah, ki pa se je udejanjala na različnih
ravneh, pač odvisno od okoliščin. Če pogledamo sadove zadnjih štiridesetih let, vidimo,
da so nastale tudi zahtevne, zelo lepo ilustrirane knjige. Tretjina blizu stotih, od l. 1961
objavljenih knjig je ilustriranih (takšno razmerje opaţamo tudi v zaloţniški dejavnosti
transilvanskih, pokarpatskih, slovaških in vojvodinskih Madţarov).
Za šestdeseta je bila značilna črno-bela
risba s tušem, po zastoju v sedemdesetih letih
so začeli, tudi zaradi učinkovitejšega institucionalnega subvencioniranja, izdajati knjige
z raznolikejšo tipografijo in slikovnim gradivom. Tako je malodane vsako leto nastala še
kakšna posebno »lepa« knjiga. Za nevsakdanje
ilustracije veljajo haiku-zenovske ilustracije
Jánosa Topláka Czimmermanna v osemdesetih
letih, ki so v popolni harmoniji z besedilom.
Prodorno spremembo so prinesla devetdeseta, ko so se v madţarski zaloţniški dejavnosti srečali avtorji, zaloţba, tehnični uredniki
in tiskarji. Oblikovanje madţarskih knjig je
prevzel grafični oblikovalec László Meszelics.
Poleg broširanih knjig so se pojavile tudi
knjige z zahtevnejšo izdelavo in s trdo plat-

nico. V Studiu Artis je Albert Halász opremil
madţarske knjige s svojimi ilustracijami,
István Hagymás pa s fotografijami. Od devetdesetih imamo moţnosti, da se zainteresirani
dijaki izobraţujejo v likovnih šolah na
Madţarskem. Med njimi se Péter Orbán
izkazuje kot nadarjen oblikovalec in ilustrator.
8. Zaključek
Bi Madţari v Prekmurju brez knjig v
svojem jeziku danes bili to, kar smo: madţarska narodnost? Bi torej sploh bili? Ali pa bi
se z nami in našim jezikom morda ukvarjali
samo še jezikoslovci. Knjige, katere so napisali
Madţari v Prekmurju skozi štirideset let (od l
1961 do 2004 81 madţarskih knjige bilo
izdano) skupaj z madţarskim jezikom
odločilno oblikovala našo narodno zavest.
Ničesar ni mogoče zatrjevati: da smo namreč
prav s knjigami, v katerih smo ohranjali,
razvijali in bogatili svoj jezik, v največji meri
nadomeščali svojo številčno majhnost in
gospodarsko šibkost. Predvsem s knjigami smo
se tako vztrajno in trdovratno postavljali po
robu in smo preţiveli do danes. Knjige za
prekmurske Madţare niso bile in niso še danes
samo prenašalke in posredovalke kulturnih
dobrin, umetniških sporočil in znanja, temveč
nam pomenijo veliko več. V teh štirih
desetletjih so postali v vseh pogledih deleţne
naše manjšinske usode. Odsevale so
prevladujoče stanje duha in povezovala
madţarsko narodnost na celotnem narodnostnem ozemlju in z matični narodom, torej
znatno obseţnejšem ozemlju od današnjega.
Ustanovitev Zavoda za kulturo madţarske
narodnosti s sedeţem v Lendavi (1994) je
temeljnega pomena z vidika organiziranja
kulturnega in znanstvenega ţivljenja prekmurskih Madţarov, saj se je omenjena javna
ustanova, ki se v glavnem financira iz
slovenskega drţavnega proračuna, razvila v
najpomembnejšo strokovno institucijo duhovnega ţivljenja prekmurskih Madţarov. Sodelovanje z Madţarsko v prihodnje lahko poteka
še bolj nemoteno, saj je zdruţitev Evrope,
oziroma pripadnost Evropski Uniji razkrila
nove moţnosti sodelovanja in tudi financiranja
izdajanja knjig madţarske manjšine (skladi,
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natečaji). Izdajanje knjig madţarske narodnosti
prispeva tudi preţivetju prekmurskih Madţarov, čeprav to zahteva od majhne skupnosti
nadpovprečne napore tudi v bodoče. Moţnosti
za obstoj madţarske narodne manjšine v veliki
meri je povezano s kulturno dejavnostjo skupnosti, k temu pripada tudi knjiţna kultura in
zaloţniška dejavnost. Ţivljenje vsake skupnosti določa širši geografski prostor, druţbeno
okolje, v katerem ţivi in deluje.
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Deobjektivizacija Mure
Bernard Goršak
Javni zavod Krajinski park Goričko / Grad 191, 9264 Grad
E-Mail: bernard.gorsak@goricko.info

Povzetek: Na podlagi napisanega se mi zdi edino legitimno, da to, kar dojemam kot lastno
subjektivnost, drug prizna kot objektivno dejstvo in ga kot takega potem tudi upošteva.
Reducirati vso naravo na materialno protivrednost je lahko nekomu, ki si lastnega sebstva
ne dovoli razumeti širše, dovolj. Vendarle pa je nepravično in neupravičeno samo na tej
podlagi od drugega zahtevati, da sme to biti edini veljavni instrument vrednotenja ali
odločanja znotraj neke druţbe. Če nekdo dialoga, ki temelji na materialnih koristih ali
stroških (torej denarju) ne vidi kot edinega, ki naj določa način odločanja (ter s tem
posredno tudi značaj bivajočega), potem ima pravico vztrajati, da se mu to prizna. Zato
zahtevam od vseh, ki priznavajo zgolj dialog materialne protivrednosti, da tega ne
zahtevajo od mene. Ker ni moč objektivno (!) vedeti, da je koncept »materialne
protivrednosti« zagotovo edini pravilen, se »mojega koncepta« razširjenega sebstva ne sme
izključiti: da torej moja subjektivnost postane pod skupnim soncem enako objektivna kot
t.i. objektivnost določitve materialne protivrednosti.
Ključne besede: subjekt – object; vrednost – vrednota; moralna skupnost; Mura; ekološko
sebstvo; monizem.

1. Uvod
Ob soočanju z nekaterimi aktualnimi
vprašanji in izzivi varstva narave v kontekstu
sedanje (t.i.) globalne finančne, ekološke in še
kakšne (recimo moralne) krize, se je (znova)
izpostavil kot še posebej pereč problem
pomanjkanje širšega druţbenega konsenza o
tem, kakšen status imajo posamezni elementi
narave, oziroma narava kot taka. Problem pa ni
toliko v odsotnosti natančnejšega odgovora na
vprašanje, kakšen naj bo status (tu bi lahko
celo upali na določno mero poenotenja gledišč
zaradi podobnih interesov, ki jih imajo
posamezniki, ekonomski subjekti in različne
institucije do narave), marveč, kakšen mora
biti ta status. Poleg tega je vse bolj očitno, da
danes ne moremo govoriti zgolj o neki
nedoločenosti in neodločenosti glede značaja
tega statusa samo na nivoju posameznika,

ampak tudi na nivoju »nacionalnega telesa«,
oziroma kar na nivoju civilizacije – vsaj v
njeni kapitalistični obliki. Pri tem vprašanju
torej ne gre za neko od zunaj pripisano, ampak
za (dejansko) ontološko vrednoto narave. V
nadaljevanju razmišljanja zahajam le posredno
v razlikovanje med pojmoma »vrednost« in
»vrednota« narave, čeprav se
bo bralcu
(upam) kot eno izmed osnovnih sporočil tega
razmišljanja izkazalo prav to razlikovanje kot
eno najpomembnejših sidrišč pri iskanju
odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje.
Vnaprej pa priznavam, da je popolnejši
odgovor na to temo moč iskati samo s pomočjo
enakovrednega
in
komplementarnega
sodelovanja različnih znanosti – tako
druţboslovnih kot naravoslovnih.
2. Vsebina
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Preseganje dualizma subjekt : objekt se na
prvi pogled morda resda zdi zgolj kot ambicija
naravovarstvenih zanesenjakov, ki nima trdne
idejne podlage, ali kot paradigmatsko
izhodišče predvsem tistih vzhodnih religijskih
tradicij, ki poudarjajo ontološko enost vsega
bivajočega. Prav zaradi tega se zdi marsikomu,
ki je dedič t.i. zahodne znanstvene (tudi
filozofske) misli, to vprašanje nevredno
resnega racionalnega diskurza. V kontekstu
konkretnega primera se ne bomo spuščali v
vsebinsko ali metodološko razlikovanje med
religijskimi, fenomenološkimi ali eksistencialnimi pristopi reševanja tega problema.
Njihovo razumevanje ali vsaj poskusi natančnejše opredelitve pojma subjekt in objekt so
seveda še kako relevantni in celo nujni v
kolikor se ţeli pristopiti k globljemu
poznavanju problematike – vendar pa bi ţe
samo beţen spust v srţ enega najizzivalnejših
vprašanj sodobne misli zavzel preveč
prostora1. Kako torej brez tega določneje,
ontološko opredeliti objekt in subjekt v njunem
razmerju do sebe samega ter do drugih?
Za namen tega prispevka bodi dovolj, če
nekoliko poenostavimo in rečemo, da je
subjekt vsakdo, ki je sposoben odločanja na
podlagi lastne volje, objekt pa je nekaj, kar
obstaja neodvisno od človekove zavesti – pri
čemer pa se zavest opredeljuje do objekta,
oziroma se nanj nanaša. Subjekt je torej nekdo
(človek), objekt pa – poenostavljeno rečeno –
vse ostalo. Vendar se pri tako poenostavljenem
ločevanju zatakne ţe pri značaju ţivali – zlasti
tistih, ki jih človek imenuje »višje razvite«.
Tem ţivalim se priznava (čeprav včasih
nerado), da imajo določeno mejo volje, ali
bolje rečeno, da imajo »interese«: ti interesi se
razpoznavajo predvsem skozi naše opazovanje,
da se ţivali »ţelijo« izogniti okoliščinam, ki
povzročajo trpljenje, in da »ţelijo« vztrajati v
okoliščinah, ki jim dajejo občutek ugodja in da
torej te reakcije niso zgolj instinktivne. Prav
zaradi tega so ţivali ţe razmeroma zgodaj
poimenovali kot res extensa2, torej kot »telesno
substanco« (ekstenzijo), oziroma kot »ana1

Ob tem pa bi najverjetneje celo zameglil osnovni
namen tega prispevka.
2
R. Descartes.

logon« človeka3. Še vedno pa – če ostajamo
znotraj zahodnoevropske misli – moralno
skupnost tvorijo zgolj ljudje, ki vanjo samovoljno vključujejo tudi določene ţivali. Tako
razširitev pojma moralne skupnosti na del
ţivali danes vendarle ni več sporna – očitno
trpljenje psov, mačk, konjev, prašičev, krav in
ostalih, pri katerih ta »interes« (uiti trpljenju)
lahko prepoznamo, še za tako ozkega zagovornika antropocentrizma ni več sporno dejstvo.
Moralni subjekt bo, skladno z našo
definicijo, vedno ostal le človek, saj ima on
edini svobodno voljo, razpoznava med
moţnostmi, ločuje med prav in narobe, se
izraţa skozi umetnost, religijo, kulturo,
zakone, etična načela in podobno. Vendar pa
zdaj v moralno skupnost vse pogosteje
vključuje tudi t.i. »moralne paciente« – torej
tiste ţivali, ki imajo z naše strani razpoznavne
»interese«. Do psa, ki trpi, smo dolţni čutiti
odgovornost ter mu pomagati, čeprav to ne
velja v obratni smer4. Poglavitno je, da recipročnost ni več pogoj, na podlagi katerega bi
smeli ločevati, ali nekdo pripada moralni
skupnosti ali ne; če nekdo ni zmoţen recipročnosti (to velja lahko tudi za fetus ali
komatoznega), še ne pomeni, da ni del moralne
skupnosti. Zato so utilitaristi, ki zagovarjajo
tovrstno delitev, prepričani, da so s tem
postavili trdne in nesporne temelje, ki bodo
zagotovili etično in odgovorno ravnanje
človeka do vsega, kar si to zasluţi; oziroma,
kar ima »pravico« do te naše odgovornosti.
Še vedno pa v tovrstni moralni skupnosti
nikakor niso ţivali (kaj šele rastline), ki po
našem mnenju (oziroma po naših »dokazih«)
nimajo nobenih razpoznavnih »interesov« (da
torej ne trpijo ali občutijo ugodja kot rezultata
volje). Lahko se vsi strinjamo, da bo moralni
3

Kot je to razumel Kant. Njegovo razumevanje
povezave med človeškim dojemanjem sveta in
obstojem dejanskih vzrokov bivajočega, ki so zunaj
sposobnosti človeškega dojemanja, je še kako
relevantno za našo temo, vendar se temu vprašanje
iz praktičnih razlogov na tem mestu ne posvečamo.
4
Pes ne more imeti odgovornosti do našega
trpljenja – čeprav bi stiskanje k telesu ali
oblizovanje naše roke, ko nas pes vidi ţalostnega,
morda lahko smatrali tudi v taki vlogi.
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subjekt za vselej ostal človek, vendar pa je
očitno, da se polje moralne skupnosti kljub
vsemu vse bolj širi. Resda si marsikdo ţeli na
določeni točki ustaviti to širjenje in med njimi
je veliko naravovarstvenih utilitaristov. Če je
tovrstna apologija meja moralne skupnosti z
vidika laičnega nekonfesionalnega diskurza
navidezno verjetna in sprejemljiva, pa je vsaj
Heideggerju uspelo (mimo večine pasti konfesionalnosti) zamajati tovrstno argumentacijo
moralne skupnosti5.
Ontološka diferenca, ki jo nekateri z njeno
radikalizacijo pripeljejo do absoluta in kot tako
poskušajo instalirati z vidika večne nespoznavnosti bistva bivajočega, kot večno diaforo,
zanimivo, lahko enako dobro sluţi kot
argument prej omenjene nujnosti človeške
skrbi za drugo. V omenjenem primeru večne in
nepremostljive razlike med rečjo in predmetom
(diafore), se za predmetnostjo vedno skriva
neopredmetena »rečnost«, ki nam kot skrivnost
in večna enigma onemogoča spoznati bistvo
stvari – s tem, ko ne vemo »kaj je« (kvečjemu
lahko slutimo le »kako je«), pa nam nalaga
skrb zanjo. Velja celo, da večja kot je diafora,
večja je naša odgovornost6. V polju moje
moralne skupnosti Mura tako ţe je (kot je
končno vse bivajoče) – nisem pa toliko naiven,
da bi to smel pričakovati ali (še manj) zahtevati
tudi od skupnosti, v kateri bivam in kateri je
merilo ločevanja v preteţni meri še vedno
kriterij materialne koristi ali škode.
Heidegger je vsekakor lahko zelo
kontroverzna oseba, a kot mislec tudi izredno
močan navdih. Njegovo reklo: »Pustiti
bivajočemu biti!«7, se ne ozira na trenutne ali
»modne« definicije moralnega subjekta,
moralnega pacienta ali moralne skupnosti. Vse,
kar je, biva – in to je najvišji zakon (torej »biti
v bivanju«). Vsako ogroţanje tega »biti«
pomeni direktno kršenje največje vrednosti
nam znanega vesolja. Zanj torej ni več sporno,
da ne samo trpljenje in ugodje čuteče ţivali,
marveč vse bivajoče (vključno celo s pojavi!)

od človeka terja skrb. Kot rečeno: ta
presunljiva in za zahodnega misleca, od
zibelke dalje vajenega dihati zrak kartezijanskega dualizma, presenetljiva filozofska
izpeljava, ne ţeli postati nova religija, niti
potrditi večjo vrednost katere od ţe obstoječih.
Morda bi res bilo pretirano istovetiti bit z
monado in bivajoče razlagati preko modusa
monadičnosti, vendarle pa se zdi, da nista zgolj
religija in mitologija tisti, ki lahko pripeljeta
človeka do prevzema staro-novega holističnega
pogleda na svet. Staro-novega zato, ker so še v
antiki (vsaj na začetku) in deloma tudi v
srednjem veku svet obravnavali celostno –
sistemizacija in (ontološko) ločevanje bivajočega na različne samostojne in popolnoma
neodvisne enote je rezultat poznejših obdobij8.
Naš cilj pa ni Muro priznati za subjekt ali
človeka reducirati na nivo enakega med
enakim bivajočim. S takim redukcionizmom se
ne bi mogli nikoli strinjati. Ţelja gre v drugo
smer: Muri odvzeti značaj zgolj in samo
objekta, jo deobjektivizirati, ji vzeti zgolj njeno
utilitarno videnje in njeno zgolj instrumentalno
vrednotenje. Še mnogo časa bo potrebnega,
preden bo civilizacija (kot jo določajo zahodna
kultura, znanost in tehnologija) v svojem
odnosu do sveta prešla ozke meje instrumentalizma. Zdruţeno delovanje svetovnih
religij bi v tem pogledu lahko bilo v pomoč; a
danes so ţal najmočnejši generator tega
procesa predvsem globalno-kronični okoljevarstveni in naravovarstveni problemi. Na
vprašanju Mure odločilnega premika v tej
smeri skoraj zagotovo ne bomo zmogli.
Vendar pa bo izredna škoda, v kolikor bomo v
našem odnosu do te reke civilizacijsko in
kulturno občepeli na istem mestu kot smo zdaj,
ne da bi dosegli vsaj majhen kakovostni
preboj. »Kulturno čepenje na mestu«, zlasti v
smislu našega odnosa do narave, kot se je
izgradil od industrijske revolucije do danes,
dolgoročno zagotovo nima prihodnosti, saj bo
(če drugega ne) časoma ogrozilo eksistenco
»čepečih«9.

5

Če ţe ni s svojima deloma Bit in čas ter zlasti
Tehnika in obrat na steţaj odprl vrata filozofsko
utemeljeni dolţnosti človeka, da prevzame skrb za
drugega – ne glede na to, kaj drugo je!
6
prim. Ošlaj, 2000
7
»lassen Seiendes sein«

8

In nikakor ne lastno zgolj kartezijanstvu.
Vendar kar dela problem samo večji: zaradi
»čepenja čepečih« bodo največjo ceno plačali
»prihajajoči« – torej nove generacije in ne tisti, ki
9
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Sprememba v odnosu do okolja/narave bo v
prihodnosti (brez prizvoka preroškosti ali
klicanja kataklizem) zagotovo tektonska, a ne
kot neka nova globalna ideja ekologije10,
temveč kot preseţna druţbena paradigma, ki
zdruţuje in ne ločuje humanizma od okoljevarstva (točneje naravovarstva). Vprašanje v
konkretnem primeru je torej, ali bo »ekološka
cena« glede naslednjih posegov na Muri večja
(kot bi še smela biti) samo zato, ker enostavno
»čepimo na mestu«, ker smo otrpnili, ker
drţimo »glavo v pesek« in nočemo uvideti, da
se stvari spreminjajo v temelju? Ali pa bo ta
»ekološka cena« vendarle manjša, saj se bodo
v naše odločanje, zavest in samo razumevanje
sveta počasi uspeli vgraditi nastavki, ki smo jih
nekoč kot civilizacija z izgrajenim »odraslim«
antropocentričnim humanizmom11 ţe imeli ter
spoštovali: etične vrline kot najvišje ideale
druţbe. Te ideale12 so bolj ali manj uspešno in
izpostavljeno poudarjale tudi posamezne
religije, a so celo v »najtrši trdnjavi« antropocentrizma na Zemlji, torej v zahodnoevropski misli, »preţivele« tudi filozofsko –
kot to s svojimi deli dokazujejo M. Heidegger,
A. Schopenhauer, H. Jonas in še nekateri drugi
misleci.
Zato ni problem Mura, problem niso
poplave ali suše – seveda kot take, per se.
Problemi nastanejo, ko so posledice teh dogodkov v nasprotju s pričakovanji, potrebami
in ţeljami človeka. Edino korektno bi zato bilo
so dejansko krivi. Ker se tega vsaj deloma tudi
zavedajo, so glede lastne eksistence pomirjeni,
usoda novih generacij pa ni (ali ne dovolj) v
njihovem polju moralnega odločanja ali pa zgolj
zelo arbitrarno, svojevoljno.
10
Ali celo ekologizma, ki bi lahko bil le slab idejni
nadomestek nekega prejšnjega totalitarizma.
11
Menim namreč, da je bil v zgodovini človeške
civilizacije odnos do narave ţe veliko bolj
odgovoren, zrel, toleranten, spoštljiv: to so pa
lastnosti odrasle, zrele osebe – zato tudi
uporabljamo izraz »odrasel« antropocentrizem.
Takšen
antropocentrizem
namreč
ni
diskriminacijski, uničevalen, vzvišen, aroganten,
ignorantski … - se zaveda svojega poloţaja in je z
njim pomirjen. V razvoju smo tako naredili vsaj v
tem pogledu korak nazaj, v dobo egocentričnega,
»pubertetniškega« upora proti »redu stvari«.
12
Empatija, sočutje, altruizem, skrb, odgovornost,
poštenost ipd.

reči: »Padec podtalnice reke Mure je problem,
ker si zaradi te in te posledice, ki jih je
povzročil ta padec, človek tega ne ţeli!« Tudi
sklicevanje na zgolj branjenje »interesov«
narave, na zagovor »potreb« vrst, ki so nekoč
bile v in ob Muri13, ima močan prizvok
antropocentrizma14. Zdi se, kot da so zaman
opozarjanja, da spremembe vodnega reţima
reke Mure objektivno (!) delujejo negativno na
stanje narave – ne glede na ţelje in potrebe
človeka. Da mnoge vrste izgubljajo svoja
bivališča, da se prostor v in ob Muri vrstno
siromaši, da se invazivne vrste mnoţično
razširjajo na njenih bregovih – vse to in še kaj
so objektivna dejstva, ki pa terjajo svojo
subjektivno priznanje v človeku: torej ne
pristajajoč na zgolj neko materialistično
ovrednotenje »izgub« in/ali »koristi«.
Tako se ţe zdi, da je zastonj vsakršno
racionalno dokazovanje ne-razumnosti načrtov
izgradnje verige elektrarn na Muri, njene
nadaljnje regulacije ali koriščenja vode za
namakanje. V zvezi s slednjim samo ponovimo, da v kolikor od namakalne vode ne
namenimo vsaj 20 % da zopet odteče zaradi
spiranje soli, ki z namakanjem pridejo na
površine, dobimo čez čas čezmerno zasoljeno
prst – s tem pa jo za zelo dolgo naredimo
nerodovitno. K temu dodajmo, da je namakanje potrebno ne v deţevnem, ampak v
sušnem obdobju, torej ko je vode tudi v strugi
malo, in ko je le-ta topla ter zaradi tega z niţjo
koncentracijo kisika, s tem pa tudi z niţjo
samoočiščevalno sposobnostjo15.

13

Ter imajo zdaj zaradi padca podtalnice,
reguliranega toka ali česar koli ţe, kar je povzročil
človek, »probleme« - so ogroţene ali kako drugače
prizadete.
14
Čeprav je tako sklicevanje vendarle bistveno bolj
etično in legitimno od utilitaristične tehtnice, ki
meri zgolj človeške koristi in škode.
15
To so objektivna dejstva (poleg samih stroškov
postavitve in vzdrţevanja takega sistema, ki jih
posebej niti ne izpostavljamo) in ki, če se jim
dodajo še subjektivni argumenti (npr. spremenjen
videz in struktura krajine), ne bi smeli več imeti
prostora v resnih razpravah o »problemih Mure« in
načinih njene »izrabe« (medklic: ali ni izraz
»izraba« sam po sebi dovolj dober pokazatelj, kaj je
v resnici v ozadju tovrstnih načrtov?).
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Zanimivo se mi zdi, da smo takrat, ko nam
to ustreza, hitro pripravljeni subjektivizirati
naravo. V našem primeru to zgleda pribliţno
takole: »Mura nam povzroča probleme!« Kot
da bi bila kak nezrel najstnik ali kot da je Mura
oseba, ki nekaj »dela«! Po drugi strani pa, ko
bi naj prevzeli odgovornost in skrb zanjo, pa o
tej subjektivizaciji niti slišati več nočemo; saj
če bi ostala subjekt, bi ji bili dolţni izkazati
osebno in druţbeno odgovornost, na ta način
pa ne bi mogli biti več njeni hladnorazumski
gospodarji, ki smejo z njo razpolagati po mili
volji. V tem primeru gre za očitno dvojno
moralo, za različne »etične metre«, ki so, kako
priročno, na koncu vedno izbrani tako, da
pokaţejo v našo korist16. Zaradi tega smo tudi
tako nekritično vzhičeni nad vsemi »koristmi«,
ki bi jih naj prinesla izgradnja elektrarn nad
Muri ter prepotenciramo njihov pomen,
medtem ko smo pogosto nekritično ignorantski
do negativnih posledic, katere z veliko lahkoto
minimaliziramo in depotenciramo.
V zlorabo argumenta novih delovnih mest,
kot ene izmed »velikih koristi« projekta
izgradnje elektrarn, niti ne bom zahajal, saj se
mi zdi, da kot argument ZA elektrarne niti ni
več tako močno izpostavljen prav zaradi tega,
ker ţe preveč ljudi razume, da gre kvečjemu le
za nekaj delovnih mest in da peščica novih
sluţb ne more upravičiti tako drastičnih posegov v prostor. Kot veliko tehtnejši argument,
ki ga je potrebno obravnavati, se mi izpostavlja
javno pogosto deklarirana potreba po dodatnih
(t.i. obnovljivih) virih energije17. Na tem mestu
zagovarjam tezo, da je v Sloveniji sedaj in v
prihodnosti lahko dovolj energije tudi brez
elektrarn na Muri. V primerjavi s »starimi«
članicami EU imamo še vedno veliko višjo
(tudi do 2,5-krat) porabo energije na enoto
BDP – kar z drugimi besedami pomeni, da za
16

Upam pa si trditi, da v bistvu gre za nezavedno
projekcijsko introspekcijo, ko torej nekaj, kar
delamo sami – pa si tega ne priznamo ali ne
ozavestimo – pripisujemo drugemu, da dela nam.
Mura nam »škodi«, saj podzavestno vemo, da v
bistvu mi škodimo njej.
17
To je v skladu s pogoji EU, ki določajo, da je po
določenem prehodnem obdobju potrebno doseči
predpisan deleţ energije iz t.i. obnovljivih virov (20
% do l. 2020).

isti izdelek porabimo do 2,5-krat več energije
kot npr. v Avstriji ali na Danskem18.
Zamenjava starih in potratnih tehnologij z
novimi in energetsko veliko bolj učinkovitimi
(t.i. »high-tech« tehnologijami) bi morala
postati prednostna naloga najodgovornejših
načrtovalcev druţbenega razvoja. Poleg tega
imamo v strukturi obnovljivih virov energije ţe
sedaj nesorazmerje, ki je močno nagnjeno na
stran koriščenja energije vode v primerjavi z
izkoristkom energije vetra, sonca in geotermalne energije19. Predvsem koriščenju slednjih bi morali posvetiti veliko več pozornosti20,
kot smo je pa do sedaj. Ob tem je še zelo
veliko energetskih rezerv v boljših izolacijah
stanovanj in hiš, saj so tam izgube zaradi velikokrat hitre, cenene in nepremišljene gradnje
zelo velike.
Ko so elektrarne enkrat zgrajene, poti nazaj
ni več. Tam ostanejo desetletja, celo stoletja.
Videz in funkcija celotne pokrajine sta tako
dolgoročno drastično spremenjena. Upočasnitev toka reke Mure in dvig podtalnice je moč
doseči z bočnimi zajedami struge, s širitvijo
inundacijskega pasu (ki ga spremljajo ustrezno
visoki nasipi), z vzpostavitvijo ponovnega
vtoka v stranske rokave in mrtvice (ti projekti
v enem delu toka reke ţe tečejo) – in ne samo s
pragovi v sami strugi21 ali izgradnjo elektrarn.
Končno spoznanje tega razmišljanja je, da
ne glede na to, ali smo pristaši panteizma,
18

To gre predvsem na račun energetsko zelo
potratnih in zastarelih tehnologij.
19
Tudi energija vetra in sonca je lahko, ob napačni
umestitvi v prostor in tehnologiji izkoriščenja, z
vidika varstva narave manj zaţelen način
pridobivanja energije. Zlasti geotermalna energija
ter potenciali nekaterih novih moţnosti, ki so sicer
še v razvoju, a bodo čez 10-20 let izrazito
tehnološko dodelani (takrat bodo načrtovane
hidroelektrarne ţe dolgo zastarele), bodo lahko
zadovoljevali dovolj velik deleţ potrebe po energiji
– v mislih imamo zlasti hladno fuzijo, uporabo
superprevodnikov, odpadno biomaso (vendar ne
semen kulturnih rastlin). Predvsem pa je potrebno
zmanjševati napačno, potratno in nesmotrno porabo
sedaj razpoloţljive energije.
20
Vir:
vhttp://www.sycp.si/sycp/Slovenia_vs_EU_energy.
wlgt
21
Ki pa so ob pravilni zasnovi in izvedbi lahko tudi
ustrezna rešitev.
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krščanstva, racionalizma, ateizma ali katerega
koli drugega svetovnega nazorja, naše lastno
bivanje ne bo imelo trajnega miru, dokler
bomo v konfliktu s svojo okolico. Ne samo
zaradi tega, ker se to povratno negativno
odraţa na nas same in celotno gospodarstvo
(kot je primer sedanjih ekoloških kriz), ampak
tudi zato, ker ni nedvoumnih meja med »jaz«
in »okolica« – ker torej niti ne moremo vedeti,
kdaj se jaz neha in drugi (oziroma okolica)
začne. To lahko poskušamo le slutiti,
spoznavati, čutiti – in bolj kot se od nas ta
meja odmika, bolj kot se širi polje jaza22, bolj
se širi tudi polje skrbi, odgovornosti,
spoštovanja, empatije. Če nekdo misli, da
točno ve, da je jaz jaz, ki je lahko le to, kar je
sam (navidezno) prepričan da je, naj potem
poskuša razloţiti, kako v ta jaz sodijo
kolektivne arhetipske sanje, vsi elementi, voda
in minerali, ki so prišli od zunaj, iz okolice in
gradijo naše telo (so torej naša lastnina,
lastnina jaza?)? »Čigava« je torej toplota
znotraj in na robu mojega telesa, čigav je zrak,
ki napolnjuje moj prebavni trakt, zakaj lahko
veliko dlje zdrţimo brez hrane in vode, kot pa
brez zunanjih draţljajev? Kaj pomenijo (morda
redki, a takrat dovolj močni) občutki
povezanosti, ko smo npr. ob morju, v gorah, v
gozdu, ali pa v tesno povezani skupini
navijačev na tekmi, ali morda v ekstatično
razigrani druţbi na plesišču. Takrat smo svoje
sebstvo (ne id ali ego) pripravljeni razumeti
raztegnjeno, kot del veliko večje celote23.

racionalisti mnogo nasprotnikov), pa se mi zdi
razumevanje bistva človeka skozi neločljivo
prepletenost in povezanost z vsem, kar sobiva
z njim, kot povsem ne-pristranska, ne-idejna,
spontana in ponotranjena reakcija ob soočenju
s fenomenom bivanja in ţivljenja25. Ob neki
priloţnosti sem v dokaj trezno-hladnem
racionalističnem okolju spontano in »neprevidno« izjavil, da je Mura moj »alter ego«.
Izrečeno je bilo seveda v takih okoliščinah
pospremljeno z veliko mero zadrţane prizanesljivosti in »nagrajeno« z neverbalnimi
sporočili v smislu: »Ali se sploh zavedaš, kaj si
pravkar (kot veliko neumnost) izjavil?« Morda
je celo res, da takrat niti sam nisem vedel, kaj
to točno pomeni, morda niti še danes v
popolnosti ne – vendar pa so nekateri poudarki
v zvezi s tem danes samo še jasnejši in s časom
niso izginili, marveč so se še okrepili.

Zaključek

6.

Nekateri teoretiki t.i. »ekološko sebstvo«24
utemeljujejo celo kot spoznavno dejstvo.
Čeprav se ta izraz najpogosteje pojavlja v
povezavi z globoko ekologijo (ta pa ima med
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E-Mail: stanislav.rascan@gov.si
Avtor za korespondenco; Tel.: +386-1-478-2020; Fax: +386-01-478-2249

Povzetek: Prevladujoča vpliv in moč ZDA se kaţeta tudi v OVSE oz. sta se kazala tudi v
preteklosti pri ustanovitvi in razvoju delovanja KVSE. Konferenca za varnost in
sodelovanje v Evropi se ni mogla ustanoviti samo s soglasjem vzhodnih in zahodnih drţav
v Evropi, ampak so jo lahko ustanovili šele, ko so bili uresničeni določeni pogoji, ki so jih
postavile ZDA. S svojim vztrajanjem so ZDA dosegle, da so se v temeljne dokumente
KVSE vpisale človekove pravice. Z vztrajnim delom helsinških komisij po celotnem
vzhodnem bloku, z ustanovitvijo skupine 77 v Čehoslovaški in Solidarnosti na Poljskem je
zahodnim drţavam na čelu z ZDA uspelo, da so zamajale in na koncu osemdesetih let
prejšnjega stoletja tudi porušile komunistične sisteme v Evropi. Vpliv nacionalnih
interesov ZDA je bil vaţen tudi med predsedovanjem OVSE 2005, ko je organizacijo
vodila Republika Slovenija.
Ključne besede: Zdruţene drţave Amerike; Organizacija za varnost in sodelovanje v
Evropi; Republika Slovenija; mednarodna varnostna politika

1. Uvod
ZDA še posebej obravnavajo vsako drţavo,
ki predseduje OVSE. Minister za zunanje
zadeve, ki je vsakoletni predsedujoči (CiO Chairman in Office), je sprejet v Washingtonu
pri drţavnem sekretarju ali sekretarki in na
Svetu za nacionalno varnost. Ima tudi nastop
pred Helsinško komisijo ameriškega kongresa
in administracije, kjer predstavi prioritete
predsedovanja OVSE (glej npr. Rupel 2005).
Kadar koli pride do krizne situacije v regiji
OVSE, lahko predsedujoči minister tudi
pokliče ameriškega kolega in se z njim
posvetuje glede nastale situacije ali zaprosi za
pomoč.
To je razumljivo, saj je nastanek
mednarodnih vladnih institucij neposreden
rezultat uveljavljanja interesov tistih drţav, ki

imajo dovolj veliko strukturno moč, da
mednarodne organizacije oblikujejo ter znotraj
njih uveljavljajo svoje interese in slednjim
hkrati dajejo legitimnost. Toda alternativa za
malo drţavo je še slabša. Mala drţava, ki
prisega predvsem na bilateralne odnose, je
bistveno bolj ranljiva glede na nasprotnico, ki
ima dovolj veliko relacijsko moč: da jo prisili,
da stori nekaj, česar sicer ne bi bila
pripravljena storiti. Male drţave si ţelijo čim
več svojih mednarodnih odnosov prenesti na
multilateralno raven (Strange, 1994: 24–34).
Le tam si namreč lahko gradijo ugled, kjer
merilo ni fizična velikost drţave ali njenega
prebivalstva, temveč sposobnosti, ki jih taka
drţava dokaţe na določenem področju
mednarodnih odnosov. Tudi Republika
Slovenija poskuša svoje nacionalne interese
uveljavljati skozi mednarodne organizacije.
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2. Rezultati in diskusija
Strateški interesi Republike Slovenije so
učinkovito delovanje demokratičnega parlamentarnega sistema, krepitev pravne drţave in
spoštovanje ustave in mednarodnega prava,
zagotavljanje varnosti in stabilnosti, dosledno
spoštovanje človekovih pravic in svoboščin,
zaščita narodnih manjšin, blaginja ter visoka
stopnja vseh drugih oblik varnosti. Svoje
ţivljenjske in strateške interese Slovenija
uresničuje neposredno ter z aktivnim vplivom
v OZN, EU, NATO, OVSE, SE kot tudi z
intenzivno dvostransko vlogo v Jugovzhodni
Evropi (Resolucija o nacionalni varnosti RS,
2002: 2).
Mednarodne in regionalne organizacije in
institucije
so
okvir
multilateralnega
sodelovanja in so zato vse pomembnejši
dejavnik zagotavljanja varnosti. Za evroatlantski prostor je značilna vsestranska
povezanost in sodelovanje ter pravna in
institucionalna urejenost medsebojnih odnosov, ki tudi zagotavlja varnost, stabilnost in
blaginjo (Poročilo MZZ 2005, 2005: 339).
Nestabilnost in napetosti na jugovzhodu in
vzhodu Evrope ter na Bliţnjem vzhodu še
naprej ogroţajo evropsko varnost. Vključevanje in sodelovanje sosednjih območij z
evropskimi institucijami in vrednotami sta
pogoja za razvoj in za uklanjanje napetosti,
nereda in kršitev človekovih pravic na teh
območjih.
V mednarodnih odnosih je prepoznavnost
in vplivnost teţko doseči, še teţje pa jo
ohranjati. Prevzemanje pomembnih funkcij v
mednarodnih institucijah je zagotovo ena
izmed poti k večji prepoznavnosti drţave, v
dobrem ali slabem, odvisno od tega, kako
uspešna je bila drţava pri izvajanju te funkcije.
Glede na geopolitični poloţaj Slovenije (ki
predstavlja vezni člen med Srednjo Evropo,
Zahodno Evropo in Balkanom) in na njene
atribute (Slovenija je po vseh fizičnih kriterijih
majhna drţava) lahko zagovarja predvsem
pomen temeljnih vrednot in prioritet, glede
katerih je v mednarodni skupnosti mogoče
doseči konsenz. Za Slovenijo (kot to velja za
večino malih drţav) je stabilnost mednarodnih
institucij posebnega pomena (Šabič, 2005:

164). V mednarodnih institucijah je
prevladujoči način dela multilateralizem,
formalno ali neformalno dogovarjanje z več
partnerji, delovanje v koalicijah. Nemoč male
drţave kot posamezne enote se tako izgubi,
vendar le, če uspešno krmari v iskanju
kakovostnih kompromisov znotraj mreţe
interesov drugih drţav.
2.1. Predsedovanje Republike Slovenije OVSE
2005
Predsedovanje RS OVSE je potekalo v
prvem letu slovenskega članstva v EU in zvezi
NATO, kar je dalo Sloveniji dodatno teţo,
pomen in odgovornost. Hkrati pa je bil to tudi
izziv in priloţnost za utrditev mednarodne
vloge Slovenije. Po pridobitvi neodvisnosti,
zagotovitvi članstva v najpomembnejših
mednarodnih institucijah, dveletnem nestalnem
članstvu v VS OZN, potem ko je bila Slovenija
gostiteljica prvega srečanja predsednikov
Busha in Putina ter po vrsti drugih odmevnih
mednarodnih srečanj je bilo predsedovanje
OVSE vsekakor dogodek, ki utrjuje podobo
uspešne in dejavne drţave v mednarodnih
odnosih (Frlec, 2005: 13). Ker je Slovenija
nastala po koncu hladne vojne, v valu
demokratizacije in nacionalne emancipacije, ki
sta širšo evropsko celino zajeli v začetku
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, so
navedeni vidiki še očitnejši in pomembnejši.
Predsedovanje OVSE v letu 2005 je
Slovenija pričela z geslom 3R ("revitalize,
rebalance,
reform").
Ob
prevzemu
predsedovanja v začetku leta 2005 organizacija
ni imela ne proračuna ne sprejetih lestvic
prispevkov ne dogovora o nasledniku
generalnega sekretarja. Z ustanovitvijo Skupine uglednih osebnosti in z njihovim
poročilom je bila dana trdna osnova za
prenovo organizacije in povečanje njene
učinkovitosti. Ob zaključku leta 2005 je bilo
ugotovljeno, da so bili zastavljeni cilji doseţeni v okviru moţnega, atmosfera sodelovanja
se je bistveno izboljšala, organizacija je bila
spet vitalna in je imela proračun, sprejete
lestvice prispevkov, novega generalnega
sekretarja in sprejet načrt za postopno prenovo
oz. krepitev OVSE.
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2.2. Reforme OVSE v času predsedovanja RS
in nacionalni interesi ZDA
Panel sedmih uglednih osebnosti1 so
sodelujoče drţave na podlagi odločitve iz
Sofije2 imenovale v času slovenskega
predsedovanja, da bi poiskal odgovore na
pomisleke in obtoţbe predvsem Rusije in
članic SND o vlogi OVSE. Naloga uglednih
osebnosti je bila pregledati učinkovitost
delovanja organizacije, dati nov zagon
političnemu dialogu in pripraviti vizijo OVSE
za 21. stoletje. Ob predaji poročila
predsedujočemu, dr. Dimitriju Ruplu, je vodja
sedemčlanske skupine, nekdanji norveški
zunanji minister Knut Vollebaek poudaril:
"Poročilo ni revolucija, vendar revolucije niti
ne potrebujemo." Dosegli so soglasje o vseh
točkah, razen o eni – o vprašanju Foruma za
varnostno sodelovanje, za katerega je Rusija
menila, da ga je treba ohraniti.
Reforma je bila tako osrednje vprašanje, s
katerim so se ukvarjale sodelujoče drţave v
zadnjem obdobju od leta 2004 do 2006, in je
prinesla nekatere zanimive ugotovitve in
predloge, ki jih velja podrobneje predstaviti.
Poudariti pa je treba, da so za reformo zmeraj
stali kot gonilna sila RF in njeni zavezniki iz
Skupnosti neodvisnih drţav. Predstavniki ZDA
so ves čas pogovorov o reformi zagovarjali
stališče, da je za nacionalne interese ZDA
sedanja struktura in delovanje OVSE primerno.
Po mnenju ZDA je potrebno izboljšati
učinkovitost organizacije v sedanji organi1

V skupini uglednih osebnosti so bili: Nikolay
Afanasievsky, veleposlanik RF, ki ga je po njegovi
smrti nadomestil Vladimir Šustov, Hans Van den
Broek, nekdanji nizozemski zunanji minister in član
evropske komisije, Wilhelm Hoynek, nekdanji
generalni sekretar OVSE iz Nemčije, Kuanysh
Sultanov, kazahstanski
senator, Knut Vollebaek, veleposlanik Norveške pri
OZN in nekdanji norveški zunanji minister, Richard
Williamson ZDA, nekdanji ameriški veleposlanik
pri ZN in pomočnik ameriškega drţavnega
sekretarja, Miomir Ţuţul, nekdanji hrvaški zunanji
minister.
2
Sofija, 6. december 2004.

zacijski in finančni zasnovi, namesto da se
izgublja energija v neskončnih razpravah o
reformi.
Predlogi za reformo OVSE bi morali po
mnenju Panela uglednih osebnosti iti predvsem
v krepitev identitete in profila OVSE, ali z
drugimi besedami, organizacija bi morala
dobiti mednarodnopravno subjektiviteto. Za
večjo ozaveščenost prebivalstva bi bilo dobro,
če bi postale sedanje sodelujoče drţave v
prihodnje polnopravne članice mednarodne
organizacije, ta je namreč prikrajšana zaradi
svojega statusa, kar negativno vpliva na delo
na kriznih ţariščih, kjer njeni predstavniki
nimajo diplomatske zaščite. Prav tako bi bilo
treba poskrbeti za boljše razumevanje vloge
OVSE in večji napor vloţiti v predstavitev
terenskih misij. Okrepiti bi morali vlogo
Stalnega sveta, ki naj ima pomembno vlogo pri
določanju političnih prioritet in njihovem
usklajevanju s proračunom organizacije.
3. Zaključki
Slovensko predsedovanje OVSE lahko
ocenimo kot zelo uspešno, saj so ga tako
ocenile vse drţave udeleţenke. Ne le, da je bil
v celoti izpolnjen načrt predsedovanja, doseţen
je bil tudi osnovni namen sprejema te funkcije
pred leti. Slovenija se je s predsedovanjem
OVSE in organizacijo ministrskega zasedanja
v Ljubljani v mednarodnem prostoru profilirala
kot sposoben partner, ki zna in zmore
prispevati s svojimi pobudami in akcijami k
poglabljanju stabilnosti v svetu z mednarodnim
sodelovanjem. Ministrsko zasedanje je bilo po
mnenju vseh udeleţencev brez izjem zgledno
organizirano, kar potrjuje slovenske organizacijske sposobnosti, kaţe pa tudi na
civilizacijsko razvitost, ki jo je Slovenija
dosegla. Po številnih neformalnih tujih ocenah,
ki so posebej prišle do izraza na ministrskem
zasedanju v Ljubljani, je bilo slovensko
predsedovanje izrazito uspešno v vsebinskem
in organizacijskem smislu in po širokem
mnenju drţav udeleţenk eno najboljših v
zadnjem desetletju
ZDA so podpirale nekatere ideje iz
zaključnega poročila uglednih osebnosti za
reformo OVSE. Predvsem so se zavzemale za
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okrepitev vloge misij OVSE na terenu, za
krepitev učinkovitosti OVSE v ohranitvi
dobrih delovnih praks na področjih človekove
dimenzije oz. dela ODIHR. Dovolile so tudi
razpravo o predlogu konvencije, ki bi določila
mednarodni status organizacije ter privilegije
in imunitete za člane organizacije. ZDA pa se
ne strinjajo, da bi se pogajali v okviru OVSE
tudi o ustanovni listini OVSE, ki bi
organizacijo umestila med pravno formalno
ustanovljene mednarodne subjekte.
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Drzna Slovenija: Nacionalni program visokega šolstva
2011 – 2020
Melita Hajdinjak
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani / Trţaška 25, 1000 Ljubljana
E-naslov: melita.hajdinjak@fe.uni-lj.si

Povzetek: Predstavimo osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2010
– 2020. Ta predvideva številne ukrepe, katerih namen je doseči ambiciozni cilj, da
Slovenija postane druţba znanja.
Ključne besede: NPVŠ; visoko šolstvo.

1. Uvod
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT) ţe od januarja 2010
spodbuja javno razpravo o razvoju slovenskega
visokega šolstva. Osnutek Nacionalnega
programa visokega šolstva za obdobje 2010 –
2020 (NPVŠ) se navezuje na celotno področje
terciarnega izobraţevanja, v katerega so poleg
visokošolskih institucij vključene tudi višje
strokovne šole, ter na znanost in znanstveno
politiko. V slednjem pogledu je komplementaren z novim Nacionalnim razvojnim
in inovacijskim programom 2011 – 2020
(NRIP).
V osnutku NPVŠ so izpostavljena nekatera
dejstva o trenutnem stanju v Sloveniji. Med
njimi so:
 Število študentov je v zadnjih
desetletjih stalno naraščalo z izjemo
zadnjih treh let, ko se je pričel ţe
odraţati generacijski upad.
 Vključenost 'tipične generacije' v
visoko šolstvo je visoka in primerjalno
z drugimi drţavami Evrope nadpovprečna.
 Deleţ študentov, ki študija ne
zaključijo, je visok; študij traja dlje kot
v drugih evropskih drţavah.











V primerjavi z razvitimi drţavami
Evropske unije imamo majhen deleţ
doktorjev znanosti na število prebivalcev in bistveno manj zaposlenih
doktorjev znanosti v gospodarstvu.
Število visokošolskih zavodov in
študijskih programov je v zadnjih letih
bistveno naraslo; nastalo je veliko dislociranih enot visokošolskih zavodov.
Novi samostojni visokošolski zavodi
nudijo predvsem programe druţboslovnih smeri.
Razvoj novih zavodov in dislociranih
enot ni strateško in sistemsko vpet v
celovit koncept visokega šolstva v
Sloveniji.
V primerjavi z bolj razvitimi drţavami
Evropske unije in Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD) zelo zaostajamo v izdatkih za
visoko šolstvo ter znanost in raziskovanje; zaostajamo tudi na drugih
področjih, ki so povezana z visokim
šolstvom, npr. pri „na znanju temelječih storitvah‟, inovacijah, patentih in
drugih inovacijskih doseţkih.
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2. Razseţnosti
Slovenski visokošolski prostor naj bi v letu
2020 slonel na štirih glavnih stebrih, ki bodo
podpirali vlogo visokega šolstva v druţbi
znanja, postavljeni pa bodo na dva temelja.
Povezovalna temelja, ki podpirata stebre, sta
 posodobljena struktura študija s
primerno ureditvijo visokošolskega
sistema ter
 takšen sistem financiranja visokega
šolstva, ki nagrajuje kakovost in
spodbuja doseganje ciljev NPVŠ.
Glavni stebri so:
 diverzifikacija,
ki
prinaša
raznolikost vrst in poslanstev
institucij ter študijskih programov
za doseganje vseh osnovnih ciljev
visokega šolstva;
 internacionalizacija oziroma odprtost v mednarodni prostor, ki je
nujna za delovanje visokošolskih
institucij v sodobnih globalnih
razmerah;
 kakovost, ki bo vsem omogočala
mednarodno
primerljivo
in
priznano visokošolsko izobrazbo,
zaposljivost in mobilnost v
evropskem prostoru ter širše;
 socialna
razseţnost,
ki
bo
omogočala pravičen dostop do
visokega šolstva in neovirano
dokončanje študija.
3. Cilji in ukrepi
Zastavljen program je zajet v 44 načrtovanih ukrepih. Večji del ukrepov bo uvedel
Zakon o visokem šolstvu, ki naj bi bil sprejet
leta 2011. V nadaljevanju se bomo osredotočili
na nekaj osrednjih ukrepov in ciljev.
3.1. Visokošolski sistem (8 ukrepov)
1. ukrep: Na novo opredeliti pogoje za
ustanavljanje in delovanje posameznih vrst
visokošolskih institucij: obstajale bodo
univerze in politehnike (za nove institucije od
leta 2011 naprej, za spremembo obstoječih
institucij do 2020 ).

Univerza
bo
znanstveno-raziskovalna
institucijo, ki obsega vsaj štiri znanstvena
področja oziroma discipline (FRASCATI) in
vsaj pet izobraţevalnih področij (ISCED) ter
vsaj 50 % kadra zaposluje v oblikah rednega
delovnega razmerja za večinski deleţ.
Politehnika bo nudila kvalitetno drugačno
izobraţevanje, aplikativno in v povezavi z
neakademskim okoljem, zlasti gospodarstvom.
Aktivno mora sodelovati z gospodarstvom –
najmanj 50 % kadra mora imeti vsaj triletne
delovne izkušnje iz gospodarstva ali
negospodarstva.
Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Gregor Golobič, je na posvetu o
NPVŠ, ki je 25. oktobra 2010 potekal v
prostorih Gospodarske zbornice Slovenije
(GZS), povedal, da ima v obdobju 2011 do
2020 Slovenija dovolj sredstev za največ tri
javne univerze.
2. ukrep: Uvedba celovite binarnosti:
a.) programska binarnost na prvi in
drugi študijski stopnji (za nove
študijske programe leta 2011, za
obstoječe najkasneje 2016),
b.) institucionalna binarnost (postopoma do 2020) .
Programska binarnost pomeni obstoj
akademsko-univerzitetnih in visoko-strokovnih
študijskih programov na prvi in drugi študijski
stopnji. Tretja študijska stopnja bo ostala
enotna, torej znanstveno-raziskovalna. Institucionalna binarnost pomeni, da bodo obstajale
univerze in politehnike. Univerze bodo izvajale
samo univerzitetne študijske programe, politehnike pa samo strokovne. Pri tem gre za
kvalitetno različni obliki programov in nabor
različnih kompetenc diplomantov.
Nekateri ostali cilji so še:
 Zmanjšati število študijskih programov
in omogočiti večjo izbirnost vsebin.
 Posodobiti sistem habilitacij (nazivi
bodo ločeni od delovnega mesta in
veljavni na vseh visokošolskih
institucijah v Sloveniji).
 Vzpostaviti sistem notranje organiziranosti univerz, ki bo spodbujal
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sodelovanje oddelkov in/ali članic ter
omogočal
večje
število
interdisciplinarnih in multidisciplinarnih
programov.
Izboljšati sodelovanje visokošolskih
institucij z javnimi raziskovalnimi
zavodi ter gospodarstvom in negospodarstvom.

3.2. Struktura študija
kvalifikacij (4 ukrepi)

in

visokošolskih

10. ukrep: Enotna struktura študija po
modelu 180 ECTS + 120 ECTS +
180 do 240 ECTS (za nove študijske
programe 2011, za obstoječe ob
reakreditaciji, najkasneje 2016).



stev), razvojni steber pa dodatno financiranje v skladu z izpolnjevanjem poslanstev institucij ter
doseganje vnaprej dogovorjenih
ciljev (dodatnih 50 milijonov EUR
na leto od leta 2013, naraščanje z
inflacijo).
Do leta 2015 za terciarno izobraţevanje zagotoviti vsaj 1,3 %
BDP iz proračunskih sredstev in
0,3 % BDP iz drugih virov; do leta
2020 pa skupaj 2,5 % BDP, od tega
2,0 % BDP iz proračunskih sredstev.

3.4. Raznolikost in različnost (1 ukrep)
Študijski programi v polni obliki trajajo 3
leta (= 180 ECTS) na prvi stopnji, 2 leti (= 120
ECTS) na drugi in 3 (ali 4) leta na tretji
stopnji. Enovit magistrski študij bo mogoče
izvajati samo na področju EU reguliranih
poklicev.

Omogočena organizacijska, programska in
izvedbena profilacija visokošolskih institucij;
visokošolske institucije bodo oblikovale različna poslanstva.
3.5. Kakovost in odgovornost (9 ukrepov)

Ostali cilji so še:
 Vzporedno in enakovredno z
rednim študijem vpeljati izredni
študij v obsegu 30 do 45 ECTS
letno (polna obremenitev je 60
ECTS). Posameznik in visokošolska institucija se dogovorita o
obveznostih, na katere se bo posameznik v določenem letu vpisal.
 Študijski programi za izpopolnjevanje obsegajo najmanj 10 in
največ 60 kreditnih točk.
3.3. Financiranje (4 ukrepi)
Cilji ukrepov so:
 Prenovljen
sistem financiranja
visokega šolstva bo vključeval dva
stebra: temeljnega in osnovnega.
Temeljni steber bo zagotavljal
stabilnost financiranja javnih in
koncesioniranih visokošolskih institucij (264 milijone EUR leta
2011, od leta 2013 predvidoma 1,5
% letna rast iz proračunskih sred-

Cilji ukrepov so:
 Uvesti dvojni sistem zagotavljanja
kakovosti: zunanjega bo izvajala
Nacionalna
agencija
Republike
Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu (NAKVIS), notranjega pa
visokošolske institucije same.
 Ukiniti programske akreditacije in
preiti na institucionalno akreditacijo.
 Razvoj
podporne aktivnosti za
didaktično usposabljanje in podporo
pedagoškemu kadru znotraj visokošolske institucije.
 Povečanje
kadrovskih
kapacitet
visokošolskih institucij; vključevanjem
doktorskih kandidatov in mladih
doktorandov v pedagoški proces.
 Bolje umestiti študij na daljavo v
slovenski visokošolski sistem.
 Izboljšati
prostorske razmere in
opremljenost visokošolskih institucij.
3.6. Internacionalizacija (11 ukrepov)
Cilji ukrepov so:
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V proces poučevanja in raziskovanja
vključiti tuje institucije, učitelje in
raziskovalce.
Povečati število tujih študentov
(študijski programi za mednarodno
mešane skupine študentov).
Na vzajemni osnovi uvesti enake
pogoje študija (glede plačevanja
šolnine) za drţavljane drţav Zahodnega Balkana, kot veljajo za domače
študente in študente drţav članic EU.
Povečati mobilnost slovenskih študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.
Fleksibilnost in odprtost priznavanja v
tujini pridobljenega izobraţevanja.

3.7. Socialna razsežnost (7 ukrepov)
38. ukrep: Financiranje študija na 1. in
2. študijski stopnji kadarkoli v
ţivljenju ob določenih pogojih (najkasneje v študijskem letu 2012/2013).
Drţava bo financirala študij do največ 240
vpisanih ECTS za prvo stopnjo študija ter 120
vpisanih ECTS za drugo stopnjo študija
kadarkoli v ţivljenju. Če posameznik ne bo
zaključil študija na drugi stopnji v času trajanja
študija plus eno leto, bo vračal šolnino.
40. ukrep: Celostna ureditev sistema
financiranja doktorskega študija, ki
bo temeljila na spodbujanju odličnosti in nagrajevanju rezultatov (v
študijskem letu 2012/2013).
Na tretji stopnji študija bo drţava
zagotovila financiranje stroškov študija ter
ţivljenjskih stroškov ustreznega števila (200)
doktorskih kandidatov – raziskovalcev, vendar
jih bo posameznik ob neuspešnem zaključku
vračal. Ostali kandidati si bodo vse stroške
študija v celoti krili sami.








5. Zaključek
Senat Univerze v Ljubljani se strinja z
večino ciljev in ukrepov, ki jih predlaga
osnutek NPVŠ. Na podlagi obravnav osnutka s
strani senatov posameznih fakultet je izrazil
nekatere pripombe:
 ne
sprejema
institucionarne
binarnosti,
 programsko binarnost odobrava le
na prvi stopnji,
 ne podpira drţavnih habilitacij,
 predlaga dva modela študija (180
ECTS + 120 ECTS in 240 ECTS +
60 ECTS),
 zahteva enakopravno obravnavo
umetniške dejavnosti.
Univerza v Ljubljani tudi opozarja, da
visokošolski sistem ne prenese hitrih, nedomišljenih in neprestanih sprememb. Prav
zato nasprotuje ponovni reformi visokošolskega sistema, dokler ne bo opravljena
temeljita evalvacija zadnje reforme in ne bo
drţava zagotovila potrebnih finančnih sredstev
za zadnjo prenovo (bolonjska reforma), ki še
vedno poteka.
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Starši in športni pedagogi v funkciji promotorjev
namiznega tenisa v šoli.
Miran Kondrič
Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani / Gortanova 22, 1000 Ljubljana
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Povzetek: Namizni tenis je športna panoga, ki si še vedno le s teţavo utira pot v šolske
programe. Uvajanje namiznega tenisa v šole je v veliki meri še vedno prepuščeno
namiznoteniškim zanesenjakom in klubskim delavcem, manj pa k njegovi popularizaciji
pripomorejo športni pedagogi in starši. Številne strokovne polemike izpostavljajo številne
dileme in vprašanja na temo sodelovanja med šolo, namiznoteniškimi delavci v klubih in
starši. Problematika se nanaša tudi na popularizacijo namiznega tenisa, kjer manjkajo
predvsem akcije panoţne zveze, ki bi spodbudile interes tako učencev kot tudi športnih in
ostalih pedagogov na šoli in ne nazadnje tudi staršev. Prav slednji so v dogajanja v šoli
predvsem v okviru interesnih dejavnosti premalo ali celo sploh niso vključeni.
Ključne besede: namizni tenis; šola; starši; športni pedagog.

Namizni tenis je športna panoga, ki si še
vedno le s teţavo utira pot v šolske programe.
Uvajanje namiznega tenisa v šole je v veliki
meri še vedno prepuščeno namiznoteniškim
zanesenjakom in klubskim delavcem, manj pa
k njegovi popularizaciji pripomorejo športni
pedagogi in starši. Številne strokovne polemike
izpostavljajo številne dileme in vprašanja na
temo sodelovanja med šolo, namiznoteniškimi
delavci v klubih in starši. Ob tem je izrečenih
kar nekaj kritik na račun vodstev šol in
športnih pedagogov, ki po mnenju namiznoteniških delavcev ne pokaţejo pravega
zanimanja za uvajanje vsebin namiznega tenisa
v šole. Delna kritika je upravičena, vendar je
ob tem treba upoštevati predvsem zahteve, ki
jih opredeljujejo uradni učni načrti za osnovne
in srednje šole ter prostorske, materialne in
druge moţnosti, vezane na specifično šolsko in
lokalno okolje. Na drugi strani pa se
problematika nanaša tudi na popularizacijo
namiznega tenisa, kjer manjkajo predvsem
akcije panoţne zveze, ki bi spodbudile interes

tako učencev kot tudi športnih in ostalih
pedagogov na šoli in ne nazadnje tudi staršev.
Prav slednji so v dogajanja v šoli predvsem v
okviru interesnih dejavnosti premalo ali celo
sploh niso vključeni.
Pri namiznem tenisu po eni strani ne prihaja
tolikokrat do poškodb kot pri drugih
športnih zvrsteh, po
drugi strani pa za
učence z zdravstvenega vidika »ni
tako dragocen« kot
splošna vadba, gimnastika, plavanje ali
vzdrţljivostne športne panoge. Teorija,
ki se pogosto pojavlja pri utemeljitvi »ţeleznega repertoarja«
šolske športne vzgoje, pa izgubi na veljavi, če
zdravja ne razumemo le enostransko medicinsko, kot »ne biti bolan«, ampak kot celovit
proces uravnoteţenosti med psihofizičnim,
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socialnim in okoljskim dobrim počutjem. Tudi
komunikacijskih moţnosti, ki so prisotne pri
namiznem tenisu (in ostalih igrah z loparji), ne
smemo podcenjevati; vendar pa so te pomembnejše na individualnem bilateralnem
področju kot pa na specifičnem skupinskem
področju moštvenih iger. Preučevanje športnih
iger z loparji je vedno bilo in bo povezano z
razumevanjem predmeta športne pedagogike.
Če šport utemeljujemo kot »nosilno, gibalno,
izobraţevalno učinkovito kulturo za vse člane
druţbe« (Landau, 1987), potem športne zvrsti
določajo njihove normirane, društvene ter
tekmovalne oblike. Naloga športne vzgoje je,
da učence in učenke nauči športa. To je bila
doslej bolj ali manj prevladujoča utemeljitev za
to, da so učencem in učenkam v šoli
posredovali športne igre, h katerim sodi
namizni tenis in ostale igre z loparji, ter
različne izpeljanke s prilagojenimi rekviziti.
Različni didaktični koncepti iger v bistvu
kaţejo le različne nianse.
Moţnost vključevanja vsebin namiznega
tenisa v program šolskega dela je mogoč v
programu, ki je obvezen za vse učence (Izbirne
vsebine), v programu, ki ga šola mora ponuditi
svojim učencem (šole v naravi, športni dnevi
ipd.) in v dodatnih programih, ki jih šola lahko
ponudi svojim učencem (šolska športna
tekmovanja, Zlati sonček, Krpan). Da bi bilo
mogoče uvajati namizni tenis v šole oz.
pospeševati mnoţično ukvarjanje z njim s
strani Namiznoteniške zveze Slovenije, je treba
upoštevati zgornja izhodišča in poznati delovanje šolskega sistema, kajti poznavanje
vsebin, organizacije in financiranja šolskega
sistema je pogoj za dobro sodelovanje med
šolsko – javno in društveno – civilno sfero
(Peterlin, 2003).
Vsebine namiznega tenisa se lahko
pojavljajo na vseh treh programskih ravneh;
kje pa se bodo resnično pojavile, pa je odvisno
predvsem od kadrovskih, materialnih in
prostorskih moţnosti šole, priljubljenosti
posamezne športne panoge v lokalnem okolju
ter seveda od strokovnega kadra, ki ga ima
društvo na razpolago. Celotno šolsko delo
temelji na obveznem programu, ki ga mora
šola izpeljati v skladu z zakonodajo. V ob-

veznem zakonsko predpisanem programu
(uradni učni načrti za osnovno in srednjo šolo)
so v prednosti športne vsebine, ki so v
zaključku devetletnega šolanja v programu
zunanjega preverjanja, kar pa ne pomeni, da
vsebine namiznega tenisa niso oziroma ne
morejo biti prisotne tako pri rednih urah
športne vzgoje kakor tudi v zadnjem triletju
devetletke med izbirnimi vsebinami športa za
zdravje in sprostitev (Peterlin, 2003).
Vrata namiznemu tenisu pa so na široko
odprta v interesnih
programih, ki jih
šola mora ponuditi
učencem in pa v programih, ki jih šola
lahko ponudi svojim
učencem. Ravno na
teh dveh ravneh pa
je potrebno tesno
sodelovanje društvene – civilne sfere s
šolsko – javno sfero.
V prvi vrsti morajo društveni delavci pripraviti
ustrezno strategijo vstopa v šolski sistem,
predpogoj pa je vsekakor dobro poznavanje
šolskega sistema dela in seveda materialna in
kadrovska podpora, ki jo klub lahko nudi šoli.
Pravočasno načrtovanje in dogovarjanje z vodstvom šole in športnimi pedagogi je pogoj za
uspešno sodelovanje in prepričani smo, da v
drţavi ni šole oziroma ravnatelja, ki si ne ţeli k
sodelovanju pritegniti zunanjih sodelavcev
(Kondrič idr., 2001).
Glavno odgovornost pri športni vzgoji ima
športni pedagog. Na področju vzgoje je treba
vodilno vlogo športnega pedagoga razumeti v
širšem smislu, saj mora razen neposrednega
vzgojnega delovanja pri športni vzgoji
usklajeno sodelovati z vsemi drugimi nosilci
vzgoje. Njegova naloga pa ni samo posredovanje športnih znanj, ampak tudi spodbujanje učenca k vključevanju v šport in skrbi
za zdravo in kvalitetno ţivljenje, kjer pa bodo
uspehi brez pomoči staršev in njihovega vključevanja v veliki meri zelo vprašljivi. Pri tem
zelo pomembnem delu vzgoje pa morajo biti
vključeni tudi preostali dejavniki vzgoje (šola,
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starši, svetovalne sluţbe, pedagogi, psihologi,
itd.).
Vključevanje staršev in namiznoteniških
delavcev v interesne dejavnosti in pouk
športne vzgoje
Sodobni način ţivljenja postavlja pred
posameznika velike obremenitve, ki so jim še
posebej izpostavljeni starši (dodatno delo,
samohranilstvo,...). Le-ti pa so zaradi teh
obremenitev še posebej zainteresirani za
pomoč, ki jo nudi šola pri vzgoji njihovega
otroka. In prav starši so tisti, ki jih mora
športni pedagog pridobiti k sodelovanju. S
pedagoškim pristopom k izvedbi ur športne
vzgoje, kjer so v ospredju posameznikove
značilnosti, zmoţnosti sodelovanja, zmanjšanje
agresivnosti, pomoč sošolcem, si bodo športni
pedagogi pridobili naklonjenost staršev in pa
seveda tudi priloţnost, da starše neposredno
vključijo v šolsko okolje oziroma z njimi
najdejo skupno pot za vzgojo otroka
(Videmšek idr, 2002). Dodatno pa lahko
športni pedagog starše motivira tudi z
vsebinami, ki se nanašajo na zdravje otrok
(pravilna drţa telesa, mišične disbalance,
pravilno sedenje, pravilno dviganje bremen,
nošenje teţkih šolskih torb, itd.). Seveda pa je
treba pri vzgoji otrok, kjer sodelujejo športni
pedagog in starši, izbrati pot z roko v roki in
ostati »na istem bregu reke«. Začetek tega
sodelovanja je pomemben ţe pri upoštevanju
športne vzgoje kot enakovrednega šolskega
predmeta in vključevanju različnih vsebin tako
k pouku športne vzgoje kot tudi pri izbiri
športov za interesne dejavnosti na šoli
(Kondrič idr., 2002).
Pomembno vlogo imajo starši tudi pri
krčenju ur športne vzgoje. Podatki o
morfološkem statusu otrok v osnovni in srednji
šoli (Kondrič in Šajber-Pincolič, 1997;
Kondrič, 2000) opozarjajo na dodatno skrb
tako staršev kot tudi širše druţbe. Povečanje
podkoţnega maščevja in zniţanje aerobnih
sposobnosti sta prva opozorilna znaka, ki ju
morajo športni pedagog in starši poudarjati pri
zagovoru šolske športne vzgoje in športnih
interesnih dejavnosti na šoli.

Tudi delovne navade otrok so v veliki meri
odvisne od toleriranja staršev in športnega
pedagoga v smislu zamujanja in rednega
obiskovanja tako ur športne vzgoje kot tudi
interesne dejavnosti, kar še posebej velja za
aktivnosti, ki se odvijajo v popoldanskem času.
Ne gre pa pozabiti tudi na primerno športno
opremo in higienske pripomočke. Preveč
izgovorov si najdejo otroci za neustrezno
športno opremo, da skrbi za higieno sploh ne
omenjamo. Starši morajo biti popolnoma na
strani športnih pedagogov pri njihovem
prizadevanju za čim bolj zdravo športno
dejavnost njihovih otrok, saj v nasprotnem
primeru padejo vsa prizadevanja športnega
pedagoga v vodo.
V idealnem primeru lahko športni pedagog
oziroma šola in njeno vodstvo starše kot
športne partnerje pritegnejo v šolske oziroma
izvenšolske akcije (npr. namiznoteniški turnir,
športni dan, dan teka, itd.) in jih vključijo pri
prizadevanjih, da bi športne aktivnosti postale
navada za celo druţino.
Športna društva, ki ţelijo vstopati v sistem
šolskih športnih interesnih programov, morajo
v prvi vrsti imeti ustrezne programe,
usposobljen strokovni kader ter moţnost
zagotavljanja delne materialne podpore (nakup

opreme). Ne smemo pozabiti tudi na poglavitni
element za uspešno sodelovanje med šolo in
društveno sfero - to je sposobnost
komuniciranja društvenih delavcev z vodstvom
šol in športnimi pedagogi. Društveni delavci se
morajo zavedati, da šolski prostor ni prostor za
eksperimentiranje, saj imajo učitelji v sladu z
letnim delovnim načrtom natančno določeno
vsebino in obseg dela, zato je treba za vsako
dodatno obremenitev tako šole kot učitelja
pridobiti ustrezno soglasje. Društvenim
delavcem pa so lahko v veliko pomoč tudi
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starši, ki lahko bistveno vplivajo na odločitev
vodstva šole in športnega pedagoga za
vključitev namiznega tenisa kot interesne
dejavnosti na posamezni šoli. In prav tu imajo
tako društva kot tudi panoţna zveza največjo
priloţnost za vključevanje mladih v namizni
tenis.
Dosedanje izkušnje kaţejo, da so vsi dobro
načrtovani in izvedeni programi mnoţično
obiskani. V prednosti so tisti, ki so cenovno
dostopni »šolskim ţepom«. V zadnjem času se
cenovno in izvedbeno zelo konkurenčno
vključujejo zasebniki, ki ponujajo mladim
različne športne programe. Nedvomno pa
imajo programi, ki se izvajajo v okviru
društvene sfere, dodatne in večje moţnosti
sofinanciranja s strani drţave in lokalne
skupnosti.
Športni pedagogi in pedagoginje, ki
učencem in učenkam posredujejo informacije o
namiznem tenisu in jih učijo njihove tehnike,
sprejemajo
in
spodbujajo različne interese učencev in učenk, na
primer zelo tekmovalno naravnanega igralca ali
pa motiv igralke,
ki
bo
le-tega
nekoč igrala le
občasno.
Temu
ustrezno bi moral
športni pedagog
temeljito premisliti, če naj res izboljšajo vse,
kar bi se v poučevanju igre dalo izboljšati.
Temu ustrezno lahko didaktični problem
»ohranjanja ali razširjanje smisla?« rešimo le
glede na ciljno skupino in glede na situacijo
(Kondrič, 2002). Princip ohranjanja smisla
zahteva ohranitev osnovne ideje tekmovalno
kodificirane športne igre tudi v igrivi obliki
šolskega športa. Razširjanje smisla oz.
spreminjanje smisla teţi za ustvarjanjem novih
variant igre preko kreativne lastne ustvarjalnosti učencev in učenk.
Tudi raznolike učne vsebine delajo pouk
namiznega tenisa atraktiven. Mnoţica postavljenih nalog o tehnično, taktično, kondicijsko in psihično naravnanem športnem

ravnanju spodbuja k individualnim poskusom
motoričnih rešitev. Če ţelimo učencem in
učenkam posredovati splošno in specialno
sposobnost igre pri namiznega tenisa, ne
smemo ponuditi vsega, kar je pri vsebinah teh
iger mogoče, ampak samo tisto, kar je res
nujno potrebno, torej le tiste oblike, ki se jih
pri igri najpogosteje uporablja (Kondrič,
1995;1996). Zavedati se je namreč treba, da
športni pedagog ni trener, ampak predvsem
športni pedagog!
Raznolikost organizacije pouka je gotovo
moţno realizirati le s tenkočutnim usklajevanjem z ţe omenjenimi elementi poučevanja
igre, kot so učni cilji, učne vsebine in metode.
Dobro organiziran pouk iger temelji na
temeljitem ukvarjanju z različnimi orodji
(primerni loparji, velike ţogice, metodične
ţogice itd.) in učnimi prostori (igralna polja,
manjša polja, športna dvorana, avle, itd.).
Intenzivnost pouka je kazalec za organizacijsko suverenost športnega pedagoga in
športne pedagoginje, prav tako pa pospešuje
tudi smotrne postavitve, razdelitve in
dejavnosti, kakor tudi menjajoče se porazdelitve nalog igralca pri mizi, igralca ob mizi,
sodnika in drugih. Pogosta menjava partnerja
pri igri omili problem igranja s slabšim
nasprotnikom. In ne nazadnje je to pri pouku
športne vzgoje najpomembnejše.
Da bi lahko še bolj mnoţično in uspešno
vključevali namizni tenis v šolsko okolje in
vključevali v dejavnosti tako starše kot tudi
druge zainteresirane, predlagamo, da namiznoteniški delavci dajo pobudo lokalni
skupnosti in šoli, poenotijo cilje in se
dogovorijo o konkretnih dejavnostih, ki bodo
vezane na namizni tenis (ŠŠD, šolska športna
tekmovanja, itd.).
Prav tako pa je tudi naloga šole, da poišče
zunanje sodelavce, ki bodo pomembno vplivali
na šolsko ţivljenje v smislu »športa kot
kvalitete ţivljenja«. Naloga športnega pedagoga in društvenih delavcev je tako prepričati
vodstva šol o pomembnosti šolskega športa z
vzgojnega, kompenzacijskega in zdravstvenega
vidika. Najlepšo priloţnost za promocijo tako
namiznega tenisa kot tudi ostalih športnih
dejavnosti na šoli predstavljajo športni dnevi,
šolska športna tekmovanja, šole v naravi,
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športne akcije, itd. Na ta način bo šport še
dodatno pridobil na uveljavitvi in se bo tudi
izognil krajšanju števila ur, ki postaja iz dneva
v dan vse bolj aktualno.
Pouku športne vzgoje pripisujemo kot
nepogrešljive naloge ţeljo po gibanju, športno
vzgojo, zdravstveno vzgojo in vzgojo za
igralca na različnih ravneh ukvarjanja s
športom. Igralna skupnost otrok je najbistvenejša vzgojna skupnost v dobi otroštva
nasploh. Le v otroški igralni skupnosti otrok
odrašča naravno in sam od sebe, razvija svoje
psihomotorične sposobnosti in spretnosti ter se
nauči, kakšni so učinki in povratni učinki
njegovega ravnanja.
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