2. ZNANSTVENA KONFERENCA

POMEN ZNANJA ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ POMURJA
ZBORNIK PRISPEVKOV

Pomurska Akademsko Znanstvena Unija PAZU bo svojo drugo obletnico obeležila z že tradicionalno
strokovno konferenco. Eden izmed osnovnih razlogov za ustanovitev Pomurske akademije je bil
zagotoviti organizirano znanstveno in strokovno podporo pomurskemu gospodarstvu. To je tudi
osnovni cilj združenja, aktivirati potenciale naših strokovnjakov in jih usmeriti ter motivirati za čim
tesnejše sodelovanje z lokalnim gospodarstvom.
Temu poslanstvu PAZU sledi tudi rdeča nit letošnje konference. Pisana paleta znanstvenih področij s
katerimi se ukvarjamo pomurske akademkinje in akademiki, so zadosten garant, da lahko sodelovanje
navežemo z mnogimi gospodarskimi subjekti in drugimi ustanovami. PAZU je prerasla porodne
bolezni in sedaj je pred nami čas afirmacije in čim širše prisotnosti v regiji. Slednje so pogojene tudi s
promocijo in ustrezno organiziranostjo. Ob strokovnih vsebinah posameznikov, bodo zato
predstavljene tudi nekatere organizacijske rešitve in možnosti tesnejšega sodelovanja pomurskega
znanja z domačo regijo.
Ker konferenca poteka v sklopu festivala Mladi za napredek Pomurja ima tudi simbolen pomen
vzpodbujanja mladih ustvarjalnosti in kreativnosti.
O pomenu konference nedvomno priča tudi svečani uvodničar, pomurski akademik, akad. prof. dr.
Anton Vratuša.
doc. dr. Mitja Slavinec
predsednik PAZU

Hotel Diana, Murska Sobota
26. in 27. november 2004
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PROGRAM KONFERENCE
Petek, 26. november
14:00




UVODNI NAGOVORI
pom. akad. doc. dr. Mitja Slavinec
g. Anton Štihec, ţupan MO Murska Sobota
pom. akad. akademik prof. dr. Anton Vratuša

povezovalec: pom. akad. doc. dr. Mitja Slavinec
14:10

pom. akad. akad. prof. dr. Anton Vratuša: RAZISKOVANJE, IZOBRAŢEVANJE IN INOVACIJE ZA SONARAVNI RAZVOJ

14:30

pom. akad. prof. dr. Andrej Hozjan: TO IN ONO O PREBIVALSTVU MURSKE SOBOTE V 18. STOLETJU

14:50

pom. akad. prof. dr. Cvetka Hedţet Toth: AKTUALNOST SVETOVNEGA ETOSA – O NUJNOSTI GLOBALNE OZIROMA
UNIVERZALNE ETIKE

15:10

pom. akad. doc. dr. Renato Lukač: SPARKY – ODPRTOKODNA PROGRAMSKA REŠITEV

15:30

pom. akad. Dr. Stanko Kapun: VPLIV SPREMEMBE KLIME NA KMETIJSTVO

15:50

pom. akad. Dr. Majda Bagar Povše: BIOLOŠKA UČINKOVITOST JODIDA IZ NARAVNE MINERALNE VODE PRI
ZDRAVIH PROSTOVOLJCIH

16:10

Odmor

povezovalec: pom. akad. dr. Stanko Kapun
16:30

pom. akad. Doc. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec: VZGOJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ ŢE V VRTCU?

16:50

pom. akad. dr. Rebeka Rudolf: MEHANIZMI UTRJANJA KOVINSKIH MATERIALOV PRI POVIŠANIH TEMPERATURAH

17:10

Zaključek

18:30

Svečana akademija s podelitvijo štipendij in nagrad

20:00

Akademski ples PAZU

Sobota 29. november
povezovalec: pom. akad. Doc. dr. Renato LUKAČ
10:00

Uvod

10:30

pom. akad. prof.dr. Igor Emri: VLOGA POLIMERNIH TEHNOLOGIJ V TRAJNOSTNEM RAZVOJU SLOVENIJE

10:50

pom. akad. prof. dr. Franc Gider: IZKUŠNJE Z UVAJANJEM SISTEMA STALNIH IZBOLJŠAV PO METODI 20 KLJUČEV
V SLOVENIJI

11:10

pom. akad. prof. dr. Borut Ţalik (mag. Matej Gomboši): KAKO PROMOVIRATI REGIJO Z UPORABO SODOBNIH
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ

11:30

pom. akad. doc. dr. Mitja Slavinec: AKTIVIRAJMO NAŠE POTENCIALE

12:00

Skupščina PAZU
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KRAJINSKI PARK GORIČKO, PRILOŢNOST ZA NOVE USTVARJALNE
POBUDE
Prof. dr. Anton Vratuša
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Povzetek:
V svojem prispevku:




predstavljam območje KPG, pokrajino in ljudi,
analiziram osnovne dokumente za ustanovitev parka (UREDBO Vlade RS o Krajinskem parku Goričko (KPG), Sklep Vlade RS o
ustanovitvi Javnega zavoda KPG, STATUT Javnega zavoda KPG) ter priporočila izvedencev projekta PHARE s stališča novih
priloţnosti za uresničevanje postavljeni ciljev - varovanja okolja in razvoja,
ugotavljam vlogo znanosti in izobraţevanja v procesu reševanja naravovarstvenih in razvojnih nalog na območju Parka.

Pokrajina in ljudje
Krajinski park Goričko (KPG) se razprostira na severnem hribovitem delu Prekmurja na površini 462 km 2 , kjer ţivi okrog 22.000
prebivalcev. Na valovitih hribih od nekdaj uspeva odlična vinska trta. Vinogradom se v Prekmurju po domače reče Gorice, od tod ime
pokrajine Goričko. Krajinski park Goričko zajema območje enajstih občin. To so: Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Samo dve občini - Grad in Puconci - nista obmejni. Z območjem
upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko. Njegov sedeţ je v občini Grad, v prostorih obnovljenega gradu Grad iz 12. stoletja. To je
najobseţnejša fevdalna arhitektura na Slovenskem, zgrajena na temenu strmine iz bazaltnega tufa, ki se dviga nad ozko doline Gračkega
potoka.
Na zapadni strani slovensko-avstrijske meje se razteza Naravni park Raab, ki pokriva območje Gradiščanskih Hrvatov, na vzhodni strani
slovensko-madţarske meje pa je Nacionalni park Örség, ki zajema ţupaniji Zala in Vas, katere del je tudi slovensko Porabje. Ta okoliščina
odpira dobre priloţnosti za plodno čezmejno sodelovanje, posebej še, odkar so tri sosednje drţave - Slovenija, Madţarska in Avstrija članice Evropske unije.
Avstrijski strokovnjak za naravne parke dr. Martin Uitz, vodja PHARE projekta Skupni naravni park Goričko (Joint Natural Park Goričko) je
v navdušenju nad pokrajino ob Ledavi in Krki vzkliknil: "Goričko je kot Toscana Srednje Evrope"1. Gotovo ga je prevzela neokrnjena narava
pokrajine, njeni valoviti griči, obrasli z gozdovi, skrbno negovane gorice - vinogradi in sadovnjaki, kakor tudi njene prikupne doline s
kolesarskimi stezami ter njivami in travniki ob vijugavih potokih in dobro vzdrţevanih prometnicah. In dobrodušni Goričanci ter njihova
bogata kulturna dediščina. V Uvodnem poročilu2 strokovne skupine spoznamo dr. Uitza tudi kot prodornega raziskovalca, ki kaţe zlasti na
razvojne moţnosti Goričkega na principu sonaravnega razvoja.
Znano je, da mnogi Prekmurci in zlasti Goričanci še vedno sluţijo svoj kruh v tujini na sezonskem delu ali kot izseljenci. To sicer niso več
tisti sezonci "resarji" iz časov pred petdesetimi in sto leti, ki so jih palirji vsako spomlad vodili na ogrsko puščo oziroma na veleposestva v
Slavoniji ali Vojvodini, jeseni, po spravilu poljščin, pa so se vračali z vrečami zasluţenega ţita in tako zagotovili kruh za celo druţino do
naslednje pomladi. Tedaj pa so se ponovno "zapisali palirju" in podali na trdo pot s trebuhom za kruhom. Ţe nekaj desetletij za takimi
sezonci ni več potrebe. Zamenjali so jih moderni poljedelski stroji: kosilnica kosce in ţanjice, mlatilnica mlatiče, stroj za okopavanje
okopače, kombajn - sestavljeni stroj pa še mnoge druge. Sezonski delavec se seli na druga področja. Med njimi je vse več strokovno
izobraţenih, kot so na primer: zidarji, tesarji, šoferji, mehaniki, kuharji/kuharice, medicinski in drugi tehniki. Delajo po pravilu na osnovi
osebne pogodbe z delodajalcem za določen čas. So bolj spoštovani, kot so bili njihovi predhodniki, poljedelski teţaki, hlapci in dekle. Tudi
zdravstvenega ter invalidskega in pokojninskega zavarovanja so deleţni, seveda, če ne delajo na črno, pravega počitka in časa za domačo
njivo pa praviloma nimajo. Tako v letih, ko so na vrhu svoje ustvarjalne moči, lahko le malo prispevajo k razvoju domačega kraja. Ker na
domu manjka delovnih rok, se tudi naravni viri za razvoj domačega kraja slabo koristijo. Na Goričkem je vse več starčevskih kmečkih
gospodarstev. Vse več je praznih kmečkih domov in neobdelanih njiv, kjer se razraščajo osat in drugi pleveli. Vse manj je mladih
kmetovalcev, vse manj mladih kmetic, vse manj otrok.
Temelji in cilji Krajinskega parka Goričko
Pobudo za ustanovitev Krajinskega parka Goričko so dali Prekmurci. Priprave za njeno uresničitev so trajale več let. Uresničevanje samo pa
se je začelo, ko je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (MOPE) v začetku l. 2002 sklenilo pogodbo z AHT International GmBH in ATC
Austrian Tourism Consultans za izvedbo PHARE projeka EUROPEAID/112237/D/SV/SI Razvoj Krajinskega parka v pomurski regiji,
Slovenia (Joint Nature Park Development, Pomurje Region, Slovenia)
"Po štirih tednih uvodnih sestankov v regiji in po zelo plodni izmenjavi z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo kot pogodbeno stranko"
sta izvajalca avgusta 2002 podala Uvodno poročilo. V njem sta opisala projektno nalogo, predstavila Načrt dela za celotno trajanje mandata
(16 mesecev - 10. junij 2002 do 15. oktober 2003), predvidela projektne vire (osebje in oprema), način vodenja projekta in nadzor.
Poglavitni namen predstavljenega projekta je, da se "ustvari krajinski park kot regija z dragocenimi in edinstvenimi naravnimi in kulturnimi
vrednotami ter z okoljem, ki omogoča ekonomsko rast in dobre življenske pogoje". 3
V svojem poročilu nosilca projekta ugotavljata, da je težnja vseh enajst občin, da mladi in izobraženi ljudje ostanejo v regiji, da ljudje
pričakujejo, da bo Krajinski park ponudil priložnosti, ki bodo zmanjšale odseljevanje, da pa so bili izraženi tudi strahovi "glede možnosti
omejitve rabe in prodaje zemljišč. Enotna sta, v svoji oceni, da je pomanjkanje vode eden glavnih problemov regije". 4
"Zato mora biti, po njunem prepričanju, glavni cilj projekta zmanjšanje odseljevanja mlajše generacije in ljudi z višjo izobrazbo, za katere ni
dovolj delovnih mest. To lahko dosežemo s ponujanjem možnosti in priložnosti, ki jih bodo pritegnile, da ostanejo v regiji .......... Predlagamo
da se (v projektu) bolj poudari vidik regionalnega razvoja v povezavi z ohranjanjem narave".5
Posebej poudarjata "da mora projekt pokazati oprijemljive rezultate na dveh enako pomembnih področjih:
- Priprave na proces ustanavljanja parka "Naravnega parka" znotraj obstoječih pravnih okvirov in v duhu mednarodne sprejetih
ciljev varovanja narave in ohranjanja krajine.
- Načrta in spodbude za regionalni razvoj, ki bo ustvaril nova delovna mesta in dohodek ter posledično prispeval k izboljšanju
kvalitete življenja lokalnega prebivalstva".6
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Vlada R Slovenije je predloţeno usmeritev uzakonila v Uredbi o Krajinskem parku Goričko; sprejela jo je 9. oktobra 2003.7 Dokument ima
24 členov in vsebuje: Spošni določbi (1. in 2. člen), Območje parka (3. člen), Razvojne usmeritve (4.-6. člen), Pravila ravnanja in varstveni
reţim (7.-17. člen), Financiranje (18. člen), Nadzor (19. in 20. člen) ter Prehodno in Končno določbo (19.-24.člen). Prva dva člena se glasita:
Prvi člen (namen):
1.
Z namenom, da se zavarujejo naravne vrednote ter ohrani biotska raznovrstnost in krajinska pestrost ter omogočajo razvojne
možnosti prebivalstva na Goričkem, se ustanovi Krajinski park Goričko (v nadaljnjem besedilu: park)
2.
Namen ustanovitve parka je tudi povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na območju parka ter čezmejno sodelovanje.
Drugi člen (vsebina):
1.
Ta uredba določa območje parka, pravila ravnanja oziroma varstvene režime v parku, način izvajanja javne službe upravljanja
parka, nadzor v parku in druga ravnanja, povezana z namenom te uredbe.
2.
S to uredbo se določijo tudi razvojne usmeritve v parku, ki upoštvajo načelo trajnostnega razvoja.
Za uresničevanje namena in vsebine Uredbe so bistvenega pomena zlasti določila v četrtem (razvojne usmeritve), petem (ukrepi), šestem
(razvojni programi) in trinajstem členu (organi).
Med razvojnimi usmeritvami se nahajajo:
spodbujanje razvoja podeţelja in naravi prijaznih oblik kmetovanja, ki je usklajeno z varstvom naravnih vrednot in kulturne
dediščine ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti; pospeševanje pridelovanja starih sort kulturnih rastlin in gojenje
avtohtonih pasem domačih ţivali kot tudi njihovih proizvodov;
spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanje kmetijske infrastrukture in ohranitev naselij;
razvijanje okolju prijaznega turizma in rekreacije (oddiha), izboljšanje turistične infrastrukture z gradnjo prenočitvenih
zmogljivosti, pri čemer se obiskovalci usmerjajo na ekološko manj občutljiva območja;
urejanje prostora in obnova vasi, tako da se ohranja krajinska pestrost, izboljša okoljska, cestna in energetska infrastruktura ter
omogočajo dopolnilne dejavnosti in nova delovna mesta;
uporaba okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri, tako da se ohranja njihovo ekosistemsko
vrednost in obnovljivost ter, da se ohranjajo ţivljenski prostori prosto ţivečih rastlinskih in ţivalskih vrst in naravne vrednote.
Med ukrepe za uresničevanje določil o programski usmeritvi spadajo zlasti:
izobraževanje in ozaveščanje prebivalstva na območju parka in nudenje strokovne pomoči;
vzpodbujanje razvoja tistih gospodarskih in drugih dejavnosti, ki s sonaravnim načinom izkoriščanja naravnih dobrin zagotavljajo
gospodarski in socialni razvoj;
omogočanje sodelovanja prebivalstva na območju parka pri pridobivanju finančnih sredstev iz različnih občinskih, drţavnih in
meddrţavnih virov;
usmerjanje sredstev lokalnih, drţavnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma organizacij v varstvene in razvojne projekte,
usklajene z namenom ustanovitve parka.
Skupni razvojni program Krajinskega parka Goričko naj se kot celota usklajuje z regionalnim razvojnim programom Pomurske statistične
regije. V zvezi s tem Uredba vsebuje nekoliko določil, s katerimi se zagotavlja tako usklajevanje. Med drugim je predvideno, naj bo
predstavnik Javnega zavoda Krajinskega parka Goričko član programskega odbora Pomurske statistične regije, predstavnik Regionalne
razvojne agencije Mura pa član Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Enako pomembno je, da v "Svetu javnega zavoda, ki je
najvišji organ upravljanja, imajo, poleg delavcev javnega zavoda, ustanovitelja in zainteresirane javnosti svoje predstavnike tudi lokalne
skupnosti z območja parka in regionalna razvojna agencija".8
Ta določila v celoti opredeljujejo pravice in dolţnosti vseh druţbenih dejavnikov - občin, nevladinih organizacij, gospodarstva, znanosti,
šolstva in drţave - pri upravljanju parka.
Sklep vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Goričko9 ima 22 členov - podrobneje predpisuje dejavnost zavoda (3.-5. člen),
organe zavoda, njihovo sestavo in delovanje zavoda (6.-13. člen), sredstva za delo in odgovornost za obveznosti zavoda (14.-18. člen),
pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu (17. in 18. člen) ter odgovornost ustanovitelja (=vlada RS) za obveznosti
zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in Zavoda (19. člen).
Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko ima 50 členov. Svet zavoda, najvišji organ upravljanja, ga je sprejel na svoji prvi seji 8. julija
2004, vlada RS pa je dala soglasje k Statutu 30. septembra 2004.10 Statut JZ KPG ureja vsebinske in organizacijske zadeve, potrebne za
delovanje Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Določa dejavnosti zavoda, organe zavoda (svet zavoda; strokovni svet zavoda, direktor
zavoda) in organizacijo ter odgovornost javnega zavoda. Značilna je sestava Sveta zavoda. Ima enajst članov in sicer:
- šest predstavnikov ustanovitelja, od katerih vlada imenuje po enega na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, ministrstva
za kulturo, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva pristojnega za kmetijstvo, ministrstva, pristojnega za prostor in službe vlade,
pristojne za strukturno politiko in regionalni razvoj;
- en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo zaposleni izmed vseh zaposlenih v zavodu;
- dva predstavnika občin, ki se nahajajo na območju Krajinskega parka in jih imenujejo občine;
- en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenujejo nevladne organizacije s področja ohranjanja narave;
- en predstavnik regionalne razvojne agencije, ki ga imenuje regionalna razvojna agencija, pristojna za območje krajinskega parka.11
V svetu zavoda so torej predstavniki vseh odločilnih druţbenih dejavnikov, odgovornih za uspešno delovanje Krajinskega parka Goričko.
Njihova ustvarjalnost, vzajemnost in sposobnost za tvorno usklajevanje posameznih interesov pri oblikovanju skupnega imenovalca je
bistveni predpogoj za uresničevanje ekonomskih, socialnih, kulturnih in etičnih ciljev sonaravnega razvoja.
Vloga znanosti in izobraţevanja v procesu reševanja naravovarstvenih in razvojnih nalog na območju Krajinskega parka Goričko.
Kako spraviti stvari v tek?
Tema današnjega znanstvenega posveta se glasi: "Znanje za razvoj Pomurja". Kot vemo obstaja v zvezi z razvojem Pomurja veliko idej in še
več neizpolnjenih ţelja. Tudi projektov ne manjka, a le malo jih je uspelo doslej. Zato je na mestu vprašanje: Kako stvari spraviti v tek?
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Poglavitno je, da se problema lotimo konkretno. To se pravi: da probleme vsestransko raziščemo in ocenimo njihovo bistvo; da ugotovimo
moţne rešitve in nosilce projekta; da izmerimo lastne sposobnosti in znanje za njegovo reševanje in da ocenimo, kdo so moţni partnerji pri
podvigu in kdo morda nasprotniki; da ugotovimo, kolika sredstva so potrebna, kateri so moţni viri in kakšni
bodo rezultati s stališča
sonaravnega razvoja in za blaginjo prebivalstva Pomurja. Torej ne gre samo za ohranjanje narave in varstva okolja, ter gospodarski razvoj;
gre za razvoj, ki naj zadovoljuje ekonomske, socialne, kulturne in etične razseţnosti sonaravnega razvoja. Brez znanja in ustvarjalne
inovativnosti vseh zainteresiranih je nemogoče uspešno reševati probleme sedanjega zahtevnega in tveganja polnega časa, kaj šele odpirati
pot v bodočnost.
Znanje je največji zaklad, ki ga človek lahko pridobi. To je temeljni dejavnik razvoja. Da pa bi znanje lahko delovalo kot razvojna moč, ki
proizvaja dodano vrednost, se mora uporabljati tako pri delu kot v postopku odločanja 12. Govorimo torej o znanosti, ki je v sluţbi človeka in
druţbe v celoti. Gre za integracijo raziskovanja in izobraţevanja ter za prenos znanja v proizvodnjo in vse druge dejavnosti, kakor tudi v
izgradnjo človeku prijaznega druţbenega sistema. To se pravi sistema, ki omogoča vsem zainteresiranim enakopravno sodelovanje v
postopku odločanja o javnih zadevah na vseh ravneh od krajevne skupnosti in občine do republike in na mednarodni ravni. Na taki podlagi
temelje v Sloveniji tako priporočila Sveta za varstvo okolja R Slovenije (decembra 2001), kakor tudi delovni programi univerz in
znanstveno-raziskovalnih ustanov v drţavi. Dokument Sveta RS odreja načela, na katerih naj bodo zasnovani izobraţevalni programi na
vseh ravneh izobraţevanja, vključno s podiplomskim študijem.13 V njem Svet ugotavlja, da okoljsko izobraţevanje predstavlja trajen,
doţivljenski proces, da je osredotočeno na sedanje in bodoče okoljske probleme, in da vključuje tudi informacije o poteh in sredstvih za
njihovo reševanje. Svet priporoča, naj se okolje preučuje celovito s stališča vseh znanstvenih disciplin.
V uresničevanje teh principov je v Sloveniji vključena vrsta raziskovalnih in izobraţevalnih institucij. Skoraj vsi univerzitetni dodiplomski in
podiplomski študiji imajo okoljske vsebine. Vključujejo zlasti: naravne vede, tehnologijo, biotehnologijo, medicino ter druţbene in
humanistične vede. Izvajajo se v posebnih enotah posameznih fakultet, ki sodelujejo v oblikovanju programov in v njihovi izvedbi. Na koncu
takega podiplomskega študija se dodeljuje magisterij, oziroma doktorat okoljskih znanosti.
Politehnika v Novi Gorici je l. 1995 oblikovala poseben program okoljskih znanosti. Osredotočila se je predvsem na promocijo
strokovnjakov deficitarnih strokovnih in znanstvenih profilov. Doslej najprodornejša pridobitev na področju oblikovanja kadrov za
informacijsko druţbo in eko-gospodarstvo pa je ustanovitev Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana v Ljubljani. Osredotočen je na tri
temeljna področja multi-disciplinarnih znanosti in sicer: nano znanost in nanotehnologijo, nove medije in e-znanost ter eko-tehnologijo.
Vidno mesto na področju implementacije načela trajnostnega razvoja zavzema tudi Mednarodni center za promocijo podjetij v Ljubljani.
Ustanovljen je bil na začetku sedemdesetih let, konec osemdesetih let prejšnjega stoletja pa je v sodelovanju Ekonomsko fakulteto Univerze
v Ljubljani oblikoval tudi podiplomski študij za migistra upravni h znanosti (MBA). Vključno z akademskim letom 2002-2003 je tu
magistriralo 490 studentov/tk iz 39 drţav v razvoju in drţav v tranziciji. Pred štirimi leti je v tem okviru začela delovati tudi posebna izbirna
smer - Upravljanje trajnostnega razvoja (Sustainable Development Management - SDM). Ima štiri predmete, in sicer: Celostno upravljanje z
obalnim območjem za trajnostni razvoj (ICAM-SD); Upravljanje z biotsko raznovrstnostjo in zdravjem; Upravljanje z novimi materiali in s
čisto tehnologijo ter Globalni in lokalni aspekti trajnostnega razvoja.
Šibka stran večine omenjenih dejavnosti je njihova nezadostna povezanost z gospodarstvom. Na Mednarodnem centru se ta slabost
pospešeno odpravlja, zlasti v sodelovanju z UNESCO-vim Mednarodnim centrom za kemijske študije - UNESCO-ICCS) ter z Institutom
Joţef Stefan v Ljubljani in z Univerzo v Oxfordu. Znano je pravilo Univerze v Oxfordu, ki zahteva: Vzpostaviti tesne vezi s strokovnjaki,
industrijo in trgovino; širiti priložnosti za doživljensko izobraževanje v bližnji okolici Oxforda in široko v svetu. 14 Znana je tudi izjava Stefana
Schmidheinya, enega vodečih svotovnih gospodarstvenikov in predsednika Gospodarskega sveta za sonaravni razvoj (BCSD) na Vrhunski
konferenci ZN v Rio de Janeiru junija l992. V razpravi o ekonomski učinkovitosti eko-razvoja je med drugim izjavil: Ekološko učinkovita so
tiska podjetja in tisti narodi, ki so sposobni, da proizvedejo največ vrednosti, z uporabo najmanj virov in z najmanj onesnaževanja okolja.15
Zglede take prakse na univerzah in modrosti na področju sonaravnega razvoja izpod peresa svetovno znanega gospodarstvenika bi morali
imeti stalno pred očmi vsi, ki se ukvarjajo s problematiko varstva okolja in razvoja: tako na univerzah in drugih raziskovalnih centrih, kakor
tudi v gospodarstvu, v razvojnih agencija, krajevni samoupravi in v drţavnih organih. Čim odločneje bodo tako celostno usmerjenost izvajali
v praksi vsi vodeči druţbeni dejavniki v znanosti, izobraţevanju, proizvodnji, trgovini, prometu ter v organih oblasti in v civilni druţbi tem
uspešnejša bo cela druţba v implementaciji principa trajnostnega razvoja in ekološke učinkovitosti.
Uspešno dokončanje dvoletnega PHARE projekta "Skupni krajinski park Goričko" oktobra l. 2003 močno odmeva zlasti v enajstih občinah
na prostoru Parka. Pod vplivom tega inovativnega dogajanja se je pri Gradu ustanovilo Goričko drüštvo, "ki naj bi nekako nadaljevalo delo
tega projekta". To je pomembna podpora civilne druţbe vsem tistim, ki so ţe vključeni v različne oblike dejavnosti za uresničevanje
programa Javnega zavoda Krajinski park Goričko.
Upravičeno je pričakovanje, da se bo Krajinski park Goričko sčasoma razvil v svoje vrste laboratorij, v katerem bodo ustvarjalno
sodelovali vsi druţbeni dejavniki - znanost, gospodarstvo, lokalna samouprava, drţava, civilna druţba.
Vse več je dogodkov in pojavov, ki naznanjajo boljše čase. Obnavljajo se gorice z ţlahtnimi vrstami grozdja. Širijo se sadovnjaki in vrtovi.
Šolniki v Pomurju vzgajajo novi rod ozaveščenih mladih ljudi v pokrajini. Razveseljivo je dejstvo, da je v Pomurju ţe 32 ekošol in 18 šol s
standardom ISO 1400116. Na številnih osnovnih šolah učenci ob mentorstvu svojih učiteljev gojijo zelišča in se uvajajo v sonaravno
gospodarjenje. V občini Puconci vabijo mlade absolvente in diplomante k sodelovanju na projektu Moja občina jutri17. Ustvarjanje novih
delovnih mest prinaša novo ţivljenje ne le v obnovljene kmečke hiše (eko-turizem), ampak tudi na doslej neobdelane njive (eko-kmetije)18.
Doslej osameli kolniki med travniki in v gozdovih vabijo turiste (kulturne, turistične, vinske kolesarske poti). Začenja se smotrno koriščenje
obnovljivih virov energije (ogrevanje OŠ Cankova z biomaso)19. Pripravljajo se novi naravni viri zdravja20.
Pomurske občine se pogosteje odločajo za skupne investicijske projekte in se povezujejo s sosednjimi občinami v Avstriji in na Madţarskem.
Mednarodno povezovanje pomurskih osnovnih šol in gimnazij pa ime ţe daljšo tradicijo.
Ţivahneje se preučuje pomurska kulturna in naravna dediščina in sodobna druţbena problematika v panonskem prostoru. Pri tem ima
posebno vlogo dr. Šiftarjeva fundacija, ustanovljena l. 1996 na Vrtu spominov in tovarištva, na Petanjcih 19. Izobraţevalni center v
Rakičanu pospešeno razvija in izvaja svoje znanstvene in izobraţevalne programe. Regionalni center ZOTKS za Pomurje ţe nekaj let
vztrajno izvaja svoje izobraţevalno in svetovalno delovanje. Le-ta v novembru vsakega leta vršiči v festivalu Mladi za napredek Pomurja21.
Leta 2003 je bilo v tem okviru tudi prvo znanstveno srečanje pomurskih razumnikov raznih akademskih poklicev, raztresenih po Sloveniji.
Organizirala ga je Pomurska akademska znanstvena unija - PAZU.
Razume se, omenjene in druge dejavnosti na območju Krajinskega parka Goričko lahko le na krajevni ravni omilijo probleme brezposelnosti,
sezonstva in izseljevanja. Za celovito reševanje perečih razvojnih ekonomsko-socialnih in kulturnih vprašanj na ravni pokrajine in drţave pa
je potreben celosten program policentričnega gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja ter njegovega decentraliziranega financiranja
in samofinanciranja ob podpori iz drţavnih in tudi mednarodnih virov. Posebej še v okviru Trideţelnega parka Goričko-Örség-Raab.
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IZKORISTIMO NAŠE POTENCIALE
doc. dr. Mitja Slavinec
Pedagoška fakulteta Maribor, RRA Mura M. Sobota
Povzetek
Eden izmed najpomembnejših razlogov za ustanovitev Pomurske akademije je bil zagotoviti organizirano znanstveno in strokovno podporo
pomurskemu gospodarstvu in okolju nasploh. To je tudi osnovni cilj zdruţenja, aktivirati potenciale naših strokovnjakov in jih usmeriti ter
motivirati za čim tesnejše sodelovanje z lokalnim gospodarstvom.
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj konkretnih moţnih aktivnosti tovrstnega povezovanja, predvsem na dveh področjih. Prvo je
povezovalna vloga PAZU, bodočih diplomantov in lokalnega gospodarstva, kjer se vzpostavi partnerski odnos vsaj treh partnerjev: študentmentor-strokovni somentor iz gospodarstva. Za dosego tega cilja je treba vzpostavljati dve bazi podatkov. Na eni strani zbirati potrebe
gospodarstva, po drugi strani pa na osnovi dejavnosti pomurskih akademikov in afinitet študentov evidentirati potencialna moţna področja
sodelovanja in nabor moţnih tem za diplomska, magistrska ali doktorska dela.
Drugo področje je sodelovanje pri kandidiranju na razpisih. Zmeraj večji deleţ proračunskih sredstev se podeljuje preko razpisov namenjenih
projektom velikih vrednosti. Še posebej tistih, ki jih razpisuje EU. Sorazmerno z razpisno vrednostjo narašča tudi zahtevnost priprave
projekta. Pri tem ne gre le za samo pripravo projekte dokumentacije, temveč tudi za formalne pogoje, kot so medsebojna partnerstva
gospodarskih subjektov in akademskih ustanov. Prav pri zagotavljanju slednjega lahko članice in člani PAZU ob primerni logistični in
informacijski podpori odigramo ključno vlogo.
Uvod
Slovenija je ţe pred vstopom v EU pričela s prilagajanjem zakonodaje, tudi tiste s področja visokošolske in znanstveno raziskovalne
dejavnosti. Osnovno vodilo na tem področju je Bolonjska deklaracija, ki v ospredje postavlja mobilnost vseh vključenih in tesnejšo
povezanost znanosti in gospodarstva. Prav bolj aplikativno usmerjeno visoko šolstvo je tista novost, od katere si lahko v Pomurju največ
obetamo.
Univerze in visokošolski zavodi s svojimi spremljevalnimi inštituti predstavljajo zelo pomembno strokovno in tehnološko podporo
gospodarstvu. Ne le da so zakladnica znanja so tudi prvi sogovornik podjetij, ki iščejo strokovno in tehnološko pomoč. Pri tem so ob
profesorjih in raziskovalcih pogosto vključeni tudi študenti. Pomurska podjetja se dokaj uspešno in zmeraj bolj povezujejo z univerzami in
inštituti doma ter v tujini. Kljub temu pa je moč opaziti nemalo ovir, še posebej v tistih okoljih kjer tovrstna sodelovanja nimajo tradicije.
Teţave pogosto nastopijo ţe pri sami izbiri in kasnejšem konkretnem navezovanju stikov s primernim sogovornikom. Prav to, narediti prvi
korak, je za podjetja pogosto najteţja ovira. Podobno kot študentom znanje in izobraţevanje, je podjetjem torej treba pribliţati dostop do
tehnološke in strokovne podpore. Iluzorno je pričakovati vzpostavitev Pomurske univerze in pripadajoče inštitute, tj. te institucije vzpostaviti
v sami regiji, zato je treba izkoristiti vse druge obstoječe moţnosti in oblike organiziranosti ter povezav. Pomurska akademija lahko na tem
področju odigra ključno vlogo.
Strokovna in tehnološka podpora
PAZU s svojim širokim krogom vrhunskih znanstvenikov iz različnih področij lahko Pomurskemu gospodarstvu predstavlja pomembno vez
in mnenjskega vodjo pri navezovanju stikov s kompetentnimi sogovorniki na univerzah in inštitutih, pogosto pa se lahko članice in člani tudi
sami angaţirajo. Vlogo PAZU lahko torej najdemo vsaj na treh področjih:
a) pomoč pri navezovanju stikov,
b) neposredno sodelovanje na razvojnih projektih,
c) usmerjanje in mentorstvo študentov.
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Pri navezovanju stikov sta pomembna dva momenta, prvi je konkretna navezava stika, še pomembnejša pa je svetovalna vloga članov PAZU,
da na osnovi svojih referenc in poznanstev vedo predlagati, tako najprimernejšo osebo, kot tudi institucijo, ki se bo lahko najbolj
kompetentno vključila v skupni projekt.
Prva in najpomembnejša aktivnost, ki jo je za dosego tega cilja potrebno narediti s strani PAZU je vzpostaviti kontakt z predstavniki
gospodarstva in jih seznaniti z moţnostjo tovrstne usluge, kar lahko doseţemo predvsem s povečanjem prepoznavnosti tako organizacije kot
celote kakor tudi samih članic in članov. V ta namen je ţe bila vzpostavljena predstavitvena spletna stran Pomurske akademije, nadaljnje
aktivnosti pa bodo namenjene neposrednemu obveščanju širše strokovne in gospodarske javnosti, kakor tudi vzpostavitve sekretariata na
Akademiji, ki bo zainteresiranim lahko iz prve roke nudil celovito informacijo in jih usmeril ter povezal z najprimernejšo osebo.
Glede na potrebe in strokovna znanja ter reference posameznega pomurskega akademika bo potem odvisna oblika nadaljnjega sodelovanja.
V kolikor obstoji dovolj skupnih točk in interesa ne bo šlo zgolj za povezovalno vlogo, temveč se bo tudi osebno angaţiral. Pri tem gre lahko
za sodelovanje v okviru individualnega raziskovalnega dela, druga moţnost pa je vključitev študentov. Sodelovanje lahko poteka v obliki
počitniškega dela študentov, ki si na ta način pridobivajo strokovne izkušnje in hkrati spoznajo svojega kasnejšega potencialnega delodajalca,
še boljša moţnost pa je razpis diplomskih in magistrskih nalog ali disertacij. V tem primeru je skoraj nujno da ob pedagoškem mentorju z
univerze študent dobi tudi strokovnega mentorja v podjetju. Ob neposrednih koristih velja pri tovrstnem sodelovanju izpostaviti tudi nekatere
posredne učinke, kot so navezava tesnejših stikov med podjetji in akademskimi ustanovami, pedagoški mentor pa dobi tudi določene
izkušnje glede potreb gospodarstva, kar mu predvsem v aplikativnem smislu lahko koristi pri njegovem znanstveno raziskovalnem delu.
Ugodni so tudi ekonomski učinki tovrstnega sodelovanja, saj podjetja po primerni ceni dobijo nove informacije, sveţe, profesionalno še
neobremenjeno znanje, študentov in seveda s tem povezane številne predloge in pobude.
Za vzpodbujanje tovrstnih oblik sodelovanja je treba vzpostaviti dve bazi podatkov, na eni strani povpraševanje s strani uporabnikov, tj.
gospodarstva in drugih organizacij, na drugi strani pa ponudbo moţni tem, ki jih predlagajo pedagoški mentorji.
Kandidiranje na razpisih
Podjetjem in drugim upravičenim uporabnikom je za zagotavljanje hitrejšega in uspešnejšega razvoja namenjene različne oblike razvojnih
vzpodbud, za katere pa se pravilo kandidira na razpisih. Razpisna dokumentacija postaja zmeraj bolj kompleksna in zahteva visoko
strokovno usposobljenost, izkušnje in nenazadnje tudi lobiranje prijaviteljev. Podjetja si pri tem pogosto pomagajo z zunanjimi svetovalci in
eksperti. Pri tem v večini primerov gre za pomoč na formalni ravni priprave razpisne dokumentacije, manj pa na strokovni. Čeprav člani
komisij najprej preverjajo izpolnjevanje formalnih pogojev, pa je prav tako pomembna tudi strokovna kompetentnost prijave. Prav slednja
namreč zagotavlja dovolj visoko oceno, da je predlog izbran, še pomembneje pa je, da potem nudi tudi primerno osnovo za samo izvajanje
razpisa. Prepogosto se namreč dogaja, da je priprava projekta za razpis eno, same izvedba pa potem nekaj čisto drugega in, kar posledično
potem povzroči tudi teţave pri pisanju poročil, zagotavljanju upravičenih stroškov in podobno. Poglavitni razlog za tovrstne razmere v večini
primerov ne leţi v formalni plati prijave, temveč v pomanjkanju strokovnih podlag, saj se da na osnovi le-teh bolje predvideti nevarnosti in
teţave pri sami realizaciji projekta, ter se jim seveda ţe v naprej izogniti.
Člane PAZU velja k sodelovanju povabiti kot koordinatorje administrativnega osebja in predvsem kot strokovne svetovalce pri pripravi
projekta. Samo povabilo članic in članov pa ni dovolj, še pomembneje je uporabnike teh uslug, opozoriti na moţnostţ tovrstnega sodelovanja
in jim seveda kar se da olajšati medsebojno navezavo stikov.
Pomemben kriterij za uspešno kandidaturo na razpisih so kompetentnost partnerjev. Prijavitelji iz gospodarstva brez teţav najdejo partnerje
iz svoje branţe, s katerimi tako ali tako ţe imajo navezane stike in poslovno sodelujejo. Nekoliko več teţav je običajno s vzpostavljanjem
partnerstva iz akademskih okolij, kot so instituti, univerze in podobno. Prav pri tem formalnem navezovanju partnerstev pa PAZU lahko
odigra pomembno vloga, še toliko bolj ker je uspešnost medsebojnih dogovorov in sodelovanj odvisna od medsebojne stopnje zaupanja, kar
bo med domačimi ljudmi enostavneje zagotoviti.
Zaključek
Za večjo vključenost PAZU v lokalno okolje in s tem povezani pozitivni razvojni učinki, nenazadnje pa tudi pomen ter ugled same
organizacije, sta bili nakazani vsaj dve moţnosti, prav gotovo pa jih obstoji več. Za zagon in uspešnost vseh pa je ključnega pomena
evidentiranje obstoječih strokovnih potencialov na naši strani, potreb in ţelja na strani potencialnih uporabnikov ter čim učinkovitejša
medsebojna komunikacija.
Prvi koraki z vzpostavitvijo predstavitvene spletne strani so ţe narejeni, v nadaljevanju pa je treba okrepiti sekretariat Akademije, predvsem
na področju promocije in gospodarskega povezovanja. Nadaljnji koraki pa nikakor ne smejo temeljiti zgolj na prostovoljni in ljubiteljski
osnovi, saj obseg del zelo hitro postane preobseţen. Zato se za zagotovitev potrebnih sredstev PAZU ţe samostojno ali kot partner prijavlja
na ustrezne razpise, glede na pozitivne ekonomske učinke teh aktivnosti, pa lahko pričakujemo potrebne prilive tudi iz naslova lastne
dejavnosti. To bo Pomurski akademiji odprlo nove razvojne moţnosti tudi na drugih področjih delovanja.

SPARKY – ODPRTOKODNA PROGRAMSKA REŠITEV
doc. dr. Renato Lukač
Gimnazija Murska Sobota in Spark, inštitut za raziskave in razvoj, Beltinci
Povzetek
Sparky je odprtokodni programski paket, ki poenostavlja administracijo skupine delovnih postaj s podpornim streţnikom, temelječim na
operacijskem sistemu Linux. Namenjen je računalniškim administratorjem začetnikom. V konfiguracijo vsakega servisa posega le toliko,
kolikor to zahteva brezhibna funkcionalnost sistema.

Uvod
Odprtokodne programske rešitve [1,2] postajajo vse bolj zanimive ne le za podjetja, ampak tudi za javno upravo. Poglavitne prednosti odprte
kode pred zaprto so [3]: brezplačnost, zanesljivost, varnost, moţnost vpogleda v izvorno kodo in njenega prostega širjenja, spreminjanje in
vključevanje delov kode v izvedene rešitve ter mnoge druge. Ministrstvo za informacijsko druţbo sofinancira projekte razvoja, lokalizacije
in razširjanja programske opreme temelječe na odprti kodi. Lani je bil v sklopu razpisa OK 2003-1 podprt projekt št. 2811-03-000070 z
naslovom »Sparky - Sistem za poenostavitev namestitve in nastavitve Linuxa« [4,5]. Namen projekta je bila poenostavitev dela sistemskih
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administratorjev v tipičnih skupinah delovnih postaj s podpornim streţnikom z operacijskim sistemom Linux. Cilj projekta je bila izdelava
sklopa odprtokodnih programskih orodij, ki s pomočjo grafičnega vmesnika poenostavljajo administriranje takih računalnikov.
Linux je najprej prodiral na področje streţnikov, v zadnjih letih pa se zaradi poslovenjenega grafičnega okolja in pisarniškega paketa
OpenOffice.org vse pogosteje uporablja tudi na delovnih postajah. V sklopu opremljanja vzgojno-izobraţevalnih zavodov je MŠZŠ dobavilo
letos 11000 novih računalnikov, kjer je nameščen tudi Linux s slovensko distribucijo Pingo [6], katere verzija 3 vsebuje tudi paket Sparky.
Administracija Linuxa je zahtevna, vendar ko administrator enkrat obvlada določene veščine, se njegovo delo bistveno poenostavi. Znanja
vzdrţevalcev informacijske tehnologije v podjetjih in šolah s področja upravljanja Linuxa so ţal pogosto preskromna, da bi z uporabo
standardne sistemske opremo lahko pričakovali uspešno vpeljavo nove tehnologije v poslovne ali učne procese. Ob slutnji mnoţične vpeljave
Linuxa v šolstvo je bil projekt Sparky ne le upravičen, ampak tudi nujen.
Sparky - Sistem za poenostavitev namestitve in nastavitve Linuxa
Sparky je bil razvit in preizkušen na distribuciji Red Hat 9 in Fedora Core 2, na katerih temeljita tudi Pingo 2.0 in 3.0. Za realizacijo idej je
bil uporabljen Perl/Tk. Koda je pisana modularno v Perlu, ki je zelo priljubljen med sistemskimi administratorji, Tk pa sluţi za poenostavitev
komunikacije z uporabnikom s pomočjo enostavnega grafičnega vmesnika. Pogoj za zagon orodja sta nameščena paketa Perl [9] in Perl/Tk
[10]. Pregledno napisana izvorna koda omogoča zahtevnejšim uporabnikom s primernim predznanjem prilagoditev funkcionalnosti lastnim
potrebam in morebitno razširitev orodja.
Po zagonu aplikacije se odločimo ali bomo upravljali delovno postajo ali streţnik. Glede na to je potem prilagojeno vse nadaljnje delo in
komunikacija preko grafičnega vmesnika (Slika 1). Sparky posega v konfiguracijo vsakega servisa le toliko, kolikor je nujno potrebno za
brezhibno delovanje skupine delovnih postaj in podpornega streţnika. Pri streţniku je dan poudarek na nastavitvah niza servisov, pri
delovnih postajah pa je poudarek na nastavitvah odjemalcev. Ne smemo pozabiti, da je streţnik prvenstveno namenjen podpori delovnih
postaj v lokalnem omreţju in ne kot osrednji streţnik zavoda ali podjetja. Da bi bilo delo čim laţje, se ves čas izpisujejo kratka navodila,
oziroma pojasnila tistega, kar trenutno obdelujemo.
Streţnik mora zagotavljati brezhibno delovanje niza servisov, katere je treba pravilno nastaviti in urediti njihov zagon. Nekatere servise
lahko zlahka pripravimo do pravilnega delovanja z nekaj osnovnega znanja, medtem ko so drugi, recimo Samba, spet zahtevni in terjajo od
administratorja določena predznanja in podrobno poznavanje servisa. Pri enih servisih je nastavljivih le nekaj parametrov, spet pri drugih je
konfiguracijska datoteka dolga in omogoča nastavljanje mnogih parametrov. Vsak servis ima specifične nastavitve. Sparky pokriva
upravljanje naslednji servisov:
spletni streţnik Apache (httpd); določajo se indeksne datoteke, poštni naslov upravnika streţnika in moţnost aktiviranja spletnih strani
uporabnikov, pri čemer jim lahko določimo ime njihovega imenika, ki bo dosegljiv preko spleta;
DHCP streţnik; DHCP omogoča samodejno naslavljanje odjemalcev in dodeljevanje pripadajočih omreţnih nastavitev, kot so: podmreţa,
omreţna maska, privzeti prehod, začetni in končni IP, ime domene, NIS domeno in ostalo;
datotečni streţnik (FTP); moţno je aktivirati anonimni dostop, dostop lokalnih uporabnikov in po potrebi omejitev na njihov lokalni imenik,
omogoči se lahko nalaganje datotek anonimnih uporabnikov in po potrebi se jim dodeli moţnost ustvarjanja novih imenikov;
NFS streţnik; moţno je dodajati in spreminjati podatke za področja, kateri deli omreţja jih lahko uporabljajo in tip dostopa (samo branje,
branje in pisanje);
NIS streţnik; lahko določimo ime NIS domene in osveţimo streţnikovo bazo;
NTP streţnik; nastavimo lahko dva NTP streţnika, s katerima naš streţnik usklajuje svoj sistemski čas, in dve podmreţi za odjemalce,
katerim dovolimo uporabo NTP streţnika;
Samba streţnik; določimo lahko ime delovne skupine, omreţja iz katerih dovolimo dostop odjemalcem, uporabniška imena administratorjev,
aktiviramo lahko skupno rabo tiskalnikov, domačih imenikov in skupnih imenikov, omogočimo lahko netlogon in profile ter še nekaj
manjših nastavitev;
Squid (proxy) streţnik; nastavimo vrata, na katera se bodo odjemalci povezovali, in omreţje od koder bo to moţno, streţniku lahko določimo
t.i. starševski streţnik, od koder bo naš streţnik dobival najhitreje zahtevane dokumente, omejimo lahko uporabo sistemskega pomnilnika in
velikost posredovanih dokumentov.
Poleg nastavitev servisov je pri streţniku zelo pomembna varnost sistema, zato Sparky omogoča povsod tam, ko je to moţno, omejevanje
dostopa do določenega servisa. Kadar določeni servis ne potrebujemo, ga ustavimo. S tem je streţnik manj obremenjen in tveganja za varnost
sistema so manjša. Uporabniške račune je najbolje organizirati centralizirano s pomočjo servisa NIS, pri čemer so podatki shranjeni in
upravljani na streţniku, za uporabniški diskovni prostori pa je najboljša rešitev, če se prav tako nahajajo na streţniku in so dostopni preko
servisa NFS. Ob taki organizaciji nam ni treba skrbeti za to, kje bo kateri uporabnik delal. Na vseh delovnih postajah, ki so vključene v
sistem NIS in NFS, imajo uporabniki enoten račun z lastnimi nastavitvami in z lastnim diskovnim prostorom.

Slika 1: Začetni grafični vmesnik Sparky-ja za konfiguriranje streţnika.
Pri nastavitvah za mreţo je moţno izbirati med opcijama dinamična in statična. S prvim izborom ni potrebno nastavljati za mreţo nobenih
dodatnih parametrov, saj odjemalec dobi vse podatke od DHCP streţnika, kateri mora brezhibno delovati v lokalni mreţi. Pri drugem
določimo IP, omreţno masko, prehod, ime računalnika in dva DNS streţnika. Gumbek za tiskalnik poţene sistemsko orodje za upravljanje
tiskalnikov. Posodobitev sistema ponuja osveţitev baze paketov in potem tudi pripadajočo nadgradnjo sistema.
Pri nastavljanju delovnih postaj je bistveno manj moţnosti, kar je povezano z drugačno funkcionalnostjo postaj. Dodana je moţnost priprave
namestitvenih datotek, t.i. kickstart datoteke, ki omogoča prednastavitev namestitve Linuxa, oziroma kloniranje namestitve na osnovi ţe
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obstoječe. Nastavimo privzeto namizje, nalagalnik sistema in tip mreţne povezave. V primeru, ko izberemo DHCP, smo praktično končali z
nastavitvami in konfiguracijo lahko shranimo na disketo, katero uporabimo ob nalaganju Linuxa na vseh delovnih postajah.
V primeru uporabe statičnih mreţnih naslovov, nastavimo na delovnih postajah ime računalnika, IP, omreţno masko, privzeti prehod,
primerni in sekundarni DNS streţnik ter ob aktiviranju uporabe NIS še ime NIS domene in naslov NIS streţnika. Potem shranimo
konfiguracijo, spremenimo ime računalnika in IP ter shranimo konfiguracijo za naslednjo namestitev. Postopek ponovimo za vsako delovno
postajo. Pri aktiviranju uporabe NFS odjemalca nastavimo ime streţnika, področje na streţniku in točko priklopa. NIS odjemalec lahko
nastavimo ţe ob naloţitvi Linuxa, lahko pa tudi naknadno. Nastavimo ime NIS domene in ime NIS streţnika. NTP odjemalca nastavimo
tako, da navedemo naslov enega ali dveh NTP streţnikov.
Zaključek
Sparky je rezultat projekta Ministrstva za informacijsko druţbo in plod izkušenj razvijalcev odprte kode inštituta Spark. Programski paket
omogoča enostavno upravljanje skupine delovnih postaj s podpornim streţnikom. Nastal je ob pravem trenutku, ko se Linux mnoţično
vpeljuje tudi v slovenske šole, in temelji na pravšnji, to je slovenski, distribuciji Linuxa OKO/Pingo. Uporabo Sparky-ja priporočamo vsem,
ki ţelijo uporabiti Linux na delovnih postajah.
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PLEMIŠKE RODBINE V MURSKI SOBOTI 18. STOLETJA
doc. dr. Andrej Hozjan
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za zgodovino
Uvod
Najpomembnejši vir za mnoţico genealoških podatkov v razpravi predstavljajo matične knjige murskosoboške rimokatoliške ţupnije iz 18.
in iz 1. polovice 19. stoletja. Hrani jih Škofijski arhiv Maribor. Avtor je pregledal tudi najstarejšo matico leta 1783 ustanovljene prve
prekmurske evangeličanske cerkvene občine v Puconcih, saj so bili sicer maloštevilni murskosoboški evangeličanski verniki matično
vključeni v to občino vse do ustanovitve tukajšnje občine konec 19. stoletja. Glede katoliških matic ni zanesljivega podatka, ali so jih
dejansko ţe pisali v času pred 1733. A tudi ohranjene matice niso kompletne, saj recimo manjkajo krsti za dobo skoraj 50 let (za leta od
1700-1732 in od 1775-1788), kar velja tudi za poroke in še bolj za smrti, pri katerih so luknje še obseţnejše. Po temeljiti obdelavi vira se
izkaţe, da osebje ţupnije v prvih letih pisanja najstarejše ohranjene knjige ni bilo kdove kako natančno in redoljubno: recimo vpisov krstov
je iz časa do konca 30. let številčno za pol manj kot vpisov od začetka 40. let naprej. Problemi so tudi s krajevnolokalizacijskimi podatki, saj
nastopajo krajevne opredelitve rojstev, porok in smrti v najstarejši matici šele od konca 40. let naprej.
Pisci soboških matic so za označevanje tukajšnjih plemenitih oseb uporabljali nazive – tudi s ţenskimi oblikami: Dominus, Nobilis, Nobilis
Dominus, Generosus dominus, Nobilis Potens, Perillustris Dominus, Perultimus Dominus, Praenobilis Dominus, Spectabilis Dominus,
Illustrissimus Dominus Baro, Illustrissima Domina, Illustrissimus Dominus Dominus Comes.
Koncept predstavitve
Predstavljene so vse v katoliških maticah navajane plemiške rodbine, ki so dokazljivo ţivele v trgu ali v gradu Murska Sobota vsaj v dveh ali
treh generacijah med leti 1700 in 1800. Kot dokazi tukajšnjega bivanja so avtorju veljali podatki o njihovih krajevno opredeljenih rojstvih (=
krstih!), porokah, smrtih oziroma pokopih(!), pa tudi večkratno pojavljanje neke osebnosti v vlogi krstnega botra/botre ali poročne priče.
Povedano drugače: Vsa spodaj predstavljena dejstva so se zgodila izključno v Murski Soboti; če je kraj dejstva drug, je to posebej
opredeljeno. Ţal so zavoljo pomanjkanja matičnih zapisov pred letom 1733 ter seveda še pozneje ti podatki nujno časovno nepopolni. Za
lokalizacijo je dostikrat uporabljena tudi krajša, domača oblika toponima – Sobota, ki se v viru prvič jasno pojavi aprila 1739. Iz nje izhaja
tudi oznaka Sobočanec.
Druţine so po abecednem vrstnem redu razporejene po statusnih stopnjah od grofovske druţine navzdol – baroni (srednje plemstvo) in nato
armalisti (niţje plemstvo). Ime vsake druţine je najprej z velikimi črkami izpisano v moderni madţarski ali/in slovenski verziji, sledi še izpis
izvirne oblike/oblik druţinskih imen v popisih ali/in v maticah v kurzivi. Dodani so vsi plemiški nazivi posameznika, ki so jih v maticah
zapisali pred imenom. V mnogih primerih so tudi drugod po krajih gornjega in dolnjega Prekmurja tedaj ţiveli člani drugih vej popisanih
druţin. Lahko so se seveda rodili v Soboti in se nato v teku ţivljenja preselili na katero od druţinskih posesti v bliţnjih vaseh, še posebej v
Krog in oboje Bakovce - Male in Velike, in obratno, a jih avtor razen v nekaj primerih semkaj ni vpletal.
Grofje: /Illustrissimus Dominus Dominus Comes, Illustrissima Domicella, Herula, Illustrissima Domina Comitissa/
SZAPÁRY de Murayszombat et Szécsisziget
Druţina grofov Szapáry je kariero gradila na temelju zaslug za vladarje Habsburţane nekaj generacij pred osebnostjo armalista Petra I.
Szapáry. V večdesetletni protiturški vojaški sluţbi kralju Leopoldu je med Dunajsko vojno najprej kupil trg, grad in gospostvo Mursko
Soboto (1687-1688) ter 1690 še trg in gospostvo Szécsisziget. Odtlej je njihov rodbinski sedeţ postala Sobota, oba kraja pa sta postala del
dednega naziva. S kraljevo naklonjenostjo si je še istega 1690. leta pridobil tudi baronski naziv, nato pa umrl 1699. Petrovo ime je v druţini
ostalo na vzvišenem mestu, saj so ga nosili vsi njegovi nasledniki – lastniki posesti v 18. stoletju. Peter II., rojen najbrţ med leti 1680 in
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1685, je bil skupaj s še štirimi moškimi člani druţine - med njimi tudi njegov sin Peter III. - leta 1722 povzdignjen v večni grofovski stan z
dednima nazivoma Murska Sobota in Szécsisziget. Umrl je vsekakor še pred 1746.
Tudi naslednik Peter III. (roj. verjetno med 1710 in 1720, u. tu med 1775-1788 ali pa kje drugje) je ţivel tukaj. Njegov ţivljenski ciklus je
potekal v krogu številnega sorodstva. Generaciji Petra III. So pripadali grof Sigismund, grof Pavel s soprogo, grof Joţef in grof Ivan z ţeno
Frančiško, ne ve pa se, ali so vsi tudi dejansko ţiveli v soboškem gradu. Petru III. Szapáry je prva ţena Julijana roj. grofica Haller rodila
osem otrok, med njimi tudi naslednika druţinske posesti Petra IV., z drugo ţeno Izabelo roj. grofico Batthyány pa je imel še dva.
Baroni: /Spectabilis Dominus, Illustrissimus Dominus Baro, Illustrissima Domina/
BABOS
Baronska druţina Babos je v gornjem Prekmurju posestno izpričana ţe v 17.stoletju, v sami Soboti pa npr. leta 1737. Franc je konec istega
stoletja očitno bil upravni predstojnik okraja, v katerega je spadalo celotno gornje Prekmurje s Porabjem in še lep del ţupanije. Perillustris
Dominus Joţef Babos (roj. ok. 1702), ţiveč v Soboti in leta 1754 naveden kot baron, bi lahko bil sin 1696. omenjenega Ivana. Naslednja
generacija Babosev sta Jurij in Joţefov sin Spectabilis Dominus in Perillustris Dominus Peter. Slednji (roj. verjetno ok 1725) je med drugim
kar dvakrat botroval otrokom Petra III. Szapáry, zato pa sta njegovemu prvorojencu botrovala sam grof Peter in stara grofica Terezija.
Časovno hkrati z njim nastopa še Perillustris Dominus in baron Jurij Babos. O ugledu Babosev priča tudi podatek, da so v tem stoletju imeli
lastno druţinsko grobnico v soboški ţupnijski cerkvi.
SOBOTIN/Szobotin, Zobotin, Sabotin/
Sobotini so v Prekmurju vsekakor posestno prisotni ţe v 17. stoletju. Druţina je nedvomno slovanskega izvora ter še iz srednjeveških časov.
Vir iz 1696. predstavlja Ivana Sobotin kot predstojnika večje ţupanijske upravne enote v severozahodnem delu Ţelezne ţupanije. Omenjeni
Ivan je zagotovo istoveten z Janezom/Joannes Sobotin, ki je med 1705 – 1724 podţupan iste ţupanije. Posestno so bili prisotni tudi drugje, v
sami Soboti pa so v prvi polovici 18. st. še tako očitno lastniki posesti, da lahko po krajevnem imenu leta 1733 Ivan, Mojzes in nasledniki
Sigismunda nosijo dedni naziv Murskosoboški/Muraiszombathi kot edini ob grofih Szapáry. Slednje priča, da je druţina tedaj vsekakor ţe
imela baronski status. Priimek je bil razširjen ţe tudi med niţjimi sloji.
Vendar v matičnih virih za prvo polovico stoletja nastopata kot Sobočanca le Matija Sobotin z ţeno Elizabeto iz znane plemiške druţine
Balogh, in Blaţ Sobotin. Nato je v podatkih luknja vse do Nobilis-a Dominis-a Sigismunda Sobotina in ţene Ane Marije, ki se jima je v
Soboti rodil sin Ivan Nepomuk. Botrovala mu je formalno grofica Izabela Szapáry roj. Batthyány (nadomeščala sta jo sicer dva plemiška
botra), kar pa je zelo zgovoren podatek o statusu in ugledu Sigismundove druţine. Ta Ivan je najverjetneje istoveten Ivanu Sobotinu, ki se
mu je 1807. v trgu rodil nezakonski otrok, 1810 pa je od grofa Karla Batthyányja sodno zahteval kmetijo v Soboti.
Plemiči armalisti: /Dominus, -a, Nobilis, -a, Generosus, -a Dominus, -a, Nobilis et Generosus Dominus, -a; Dominus Perillustris,
Perultimus Dominus /
BERTALANIČ/Bertalanics, Bertalanfy
Najstarejšo tu določljivo generacijo predstavlja Nobilis Ivan Bertalanič (roj. ok. 1684) s soprogo Judito roj. Frieß. Dominus Nobilis
Sigismund Bertalanič (roj. ok. 1730 ali prej, ţena Suzana roj. Hebar), bi bil lahko Ivanov sin, saj ga vir enako kot Ivana opredeli za nosilca
posesti, a je zveza nedokazljiva. Sigismund je ţivel še 1782, o nasledniku Ivanu in njegovi druţini pa ni nikakršnih matičnih podatkov. V
maticah se od 1775 naprej sploh ne pojavljajo več.
BORDA
Druţina Borda ima nekoliko teţje razrešljive generacijske vezi. Prvi v virih znani lastnik njihove murskosoboške posesti je v letih 1726/27
Peter Borda. Bil je poročen z Elizabeto roj. Keleminec in je ţivel še maja 1733. Ivan Borda (roj. ?, u. pred 1754), skoraj zagotovo naslednji
nosilec posesti, je lahko bil njegov sin ali pa – manj verjetno - brat. Nobilis Dominus Ivan in njegova verjetno druga ţena Ana roj. Gyurič
aliter Antalič sta imela zabeleţene otroke Katarino (prvič por. z Nobilis-om Andrejem Terboč, drugič por. z Nobilis-om Ivanom Temeny),
Uršulo in Judito, skoraj gotovo pa jih je bilo še več. Morda je Ivanonova hči tudi Suzana roj. Borda, por. 1741 s Štefanom Lipič v Noršince,
kar bi bilo toliko verjetneje, ker se je Ivanov sin in torej verjetni Suzanin brat Nobilis ter Perillustris Dominus Martin Borda (roj. ok.
1715/1716), pred l. 1739 poročil z Nobilo Domino Evo roj. Lipič, se pravi iz iste druţine. Ta zakonski par se je v skoraj četrtstoletnem
obdobju skupnega ţivljenja izredno intenzivno vključeval v soboški vsakdanjik: Martinu je bilo moč našteti vsaj 20-kratno botrstvo, od tega
desetkrat skupaj z ţeno, in še 15-kratno poročno pričanje. Vendar ga je ţena Eva v botrstvih še izdatno prekašala: vir navaja njeno vsaj 35kratno botrstvo, od teh desetkrat skupaj z moţem. Ta številka jo postavlja v poloţaj absolutne rekorderke med uglednejšimi soboškimi
ţenskami - botrami 18. stoletja sploh. Vse številke skupaj pa so izredno zgovorne glede stopnje njunega ugleda in sploh ugleda druţine
Borda na druţbeni lestvici tedanjih Sobočancev. Imela sta vsaj šest otrok.
DRAXLER/Traxler, Drakszlar, Draxliar, Drakszliar, Troxar/
Joţef Draxler (roj. ok. 1711) je bil eden od sinov Dominus-a Ivana Draxlerja, ţivel pa je v trgu. S prvo ţeno Ano roj. Šukar je gotovo imel
dve hčerki. Ţena Ana je nato očitno umrla. V drugo se je poročil z Magdaleno roj. Farkas in rodili so se jima štirje otroci. Joţefa in
Magdaleno so Sobočanci in okoličani vse do smrti silno radi imeli za botra otrokom, prednjačila pa je še posebej v 50. letih ona. Magdalena
je bila očitno izjemna ţenska, saj se je slabo leto po moţevi smrti 1758 znova poročila. Zanimivo je le, da sta se skoraj istočasno poročili
Joţefova vdova in hči.
Drugi v Soboti ţiveči člani druţine so bili Vid Draxler in ţena Magdalena ter Suzana Draxler. Vendar priimka proti koncu stoletja v virih ni
več.
DRVARIČ, DERVARIČ/Dervaricz, Dervarics, Darvarics, Drvarics/
(uporabljena je sedanja varianta Drvarič, čeprav sta še danes v Murski Soboti ţivi obe varianti)
Rod Drvaričev je bilo zavoljo mnoţice delno nasprotujočih si podatkov izredno teţko sestaviti v generacijska zaporedja. Največji del krivde
za to lahko naloţimo nedoslednim piscem matic, ki so očitno zamenjevali imena, pravzaprav imenske oblike ţena nekaterih članov druţine.
Drvariči so prisotni v Soboti ţe vsaj od pozne 2. polovice 17. stoletja naprej, ko imajo Jurij, Štefan in Mihael tu neko posest ter na njej ţivijo.
Njihovi generaciji je moral vsekakor pripadati tudi Blaţ Drvarič (ţivel v 2. polovici 17. st.). Nadaljnja direktna posestna linija vodi prek
Štefana v letih 1726/27. Naslednjo generacijo sta predstavljala med drugimi Blaţev sin Ivan st. (u. pred 1740), Ivanov oče, in Jurij (roj. ok.
1690), pa tudi priţenjeni Elizabeta por. Drvarič, morda Ivanova ţena, in Katarina roj. Sapač, Jurijeva ţena. Opazna je tradicija imena Ivan, ki
se nadaljuje v rodu.
Ivanov sin Nobilis Dominus Ivan Drvarič ml. (roj. ok. 1715) je tisti, o katerem se podatki kar prehitevajo, saj bi ob njihovem površnem
pregledu raziskovalec sklepal na hkraten obstoj dveh Ivanov - kar je sicer bilo res tam do konca 70. let, ko je ob očetu Ivanu ml. ţivel še
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prvorojeni sin Ivan, a ni imel otrok. Nedvomno je vsaj dejstvo, da je bil vsaj tri desetletja nosilec druţinske posesti. Avtorjevo videnje
njegovega celotnega kar dolgega curriculuma vitae je naslednje:
S prvo ţeno Marjano roj. Vörös/Vöris sta se poročila 1737. in imela sedem otrok. A Marjana oziroma Ana Marija Drvarič je 1758. umrla,
zato se je Ivan ml. še isto leto oţenil z vdovo Suzano, s katero pa ni imel več otrok. Le njegovemu prvorojencu Ivanu je botroval Matija
Gomboc, vsem ostalim pa brez izjeme Martin Borda. Tudi Ivan ml. je bil od 1747. naprej zelo cenjen krstni boter in je botroval vsaj čez
dvajsetkrat, nekajkrat še v paru z ţeno Marjano. Trije Ivanovi leta 1781/82 navedeni ţiveči sinovi so bili Štefan, Mihael in Martin.
Prvorojenec Ivan je z ţeno Ano Marijo očitno ostal brez otrok.
V generacijo Ivana ml. je treba uvrstiti še Sobočanca Nikolaja Drvariča (roj. ok. 1713), poročenega 1758 z Moniko Magdaleno roj. Draxler.
Ob njem je sredi stoletja govora kar o dveh soboških druţinskih očetih z enakim imenom Blaţ Drvarič!, - vsak ima tedaj ţe otroke.
Tudi omenjeni trije sinovi Ivana ml. so si v drugi polovici stoletja osnovali druţine. Štefan se je 1770 poročil z Elizabeto roj. Kovač s Tišine,
Mihael Drvarič je za ţeno vzel Katarino roj. Lutar, najmlajši, Nobilis Martin pa Suzano roj. Temlin.
Nikolajev sin Nikolaj Drvarič (roj. 1766) in ţena Katarina roj. Lipič sta imela le enega znanega otroka Ivana. A Nikolaj je hitro po začetku
19. st. umrl, saj se je Nobila Katarina vdova Drvarič 1803. poročila z Janezom Krstnikom Bagar. Še en Nobilis Nikolaj Drvarič aliter Karasz
je očitno istočasno ţivel v Soboti, saj so ga tu pokopali 1819., starega 30 let. Sobočanec Jurij Drvarič, verjetno plemič, pa se je 1807 poročil
z baronico Julijano Kregar iz Velikih Bakovec. Oba bi lahko bila sinova katerega od zgoraj omenjenih bratov.
FARKAS
Plemiška druţina Farkas je v tem stoletju ţe imela posest in kurije v Bakovcih ter v Krogu. Starejšo v trgu ţivečo generacijo je ob
dokazljivem Ivanu Farkas zastopal še Nobilis Franc, kateremu se je v zakonu z ţeno Nobilo Judito roj. Soós kot zabeleţen rodil sin Ladislav,
gotovo pa še drugi, morda tudi Gabrijel.
V trgu sta nato prisotna Nobilis Gabrijel Farkas in ţena Judita roj. Cipot in otroci, vsi rojeni v Soboti.
O Gabrijelovem ugledu v soboškem lokalnem miljeju govori med drugim dejstvo, da je za krstno botro najmlajšemu sinu Joţefu bila grofica
Julijana Szapáry, ki pa se osebno ni prikazala v cerkvi, ampak sta jo zastopala dva plemiška botra.
Članov druţine v Soboti je bilo še več, a jih je teţko povezati. Leta 1773 je npr. tu umrl Fr.(ater = brat = menih) Eremita Zocardus Farkas iz
Murske Sobote, star 38.
GOMBOC/Gombocz
Druţino Gomboc je v 18. st. v trgu prvi predstavljal Nikolaj Gomboc (roj. ok. 1696). Med njim in mlajšimi Gomboci – Blaţem, Matijo in
Nikolajem – pa ni trdno dokazljive zveze. Blaţ Gomboc je z ţeno Elizabeto roj. Pokrivač dobil vsaj dva otroka. Nobilis Dominus Matija,
ugledni soboški učitelj sredi 18. stoletja, je v zakonu z ţeno Domino Barbaro Pörkli/Pörkin zagotovo dobil vsaj sina Matijo. O njegovem
ugledu med trţani in okoličani ter še posebej med drugimi niţjeplemiškimi rodovi govorita števili njegovih botrstev in poročnih pričevanj:
med 1742 in 1766 je bil vsaj 38-kratni boter in vsaj 27-krat poročna priča, večkrat skupaj s soprogo - sploh največkrat zabeleţen med vsemi
trţani in trţankami, tudi večkrat kot Eva Borda.
V njuno generacijo je sodil še Sobočanec Nikolaj Gomboc z ţeno Judito roj. Šukar. Druţinam Gombocev smrt ni prizanašala, saj sta npr. v
istem letu 1759 umrla dva sinova - najprej fant Nikolaj in hitro nato še dojenček Nikolaj Gomboc, očetu Nikolaju pa 1765 še en otrok.
Mlajši Matija se je poročil 1764 z Judito Hassay, vdovo po umrlem Mihaelu Szalay. Gomboci so od prve polovice 18. st. ţiveli ter imeli
posest tudi v Bakovcih in pozneje še v Krogu. Tradicija poimenovanja naslednikov se je vsekakor obdrţala v rodu, saj je bil 1824. v Soboti
pokopan Matija Gomboc, star 40 let.
HEBAR/Höbar, Hoebar, Heibar
Najstarejšo v Soboti ţivečo generacijo je predstavljal Nikolaj Hebar z ţeno Elizabeto. Sem je spadala še Nobila Suzana Hebar, pred 1756
poročena z Nobilis-om Sigismundom Bertalanič in ţiveča v trgu. V naslednji generaciji je nastopil Dominus Ivan, ki je bil – tako kot Nikolaj
- skoraj zagotovo eden od potomcev Gabriela Hebar iz 17. stoletja, in je postal lastnik druţinske posesti. Oţenil se je z Magdaleno Petkovič.
V Krogu je konec 18. stoletja umrl Ivan Hebar, ki je verjetno istoveten gornjemu Ivanu, kar bi pomenilo njegovo rojstvo – če je z rezervo
verjeti navedeni starosti - med 1725 in 1730. Istega 1798. leta sta v Soboti umrla Ivan in Nikolaj, oba sinova Ivana Hebar. V Krogu pa je leto
zatem umrla še Magdalena Hebar, stara 60. Najverjetneje sta se postarana zakonca na jesen ţivljenja umaknila iz soboškega doma, kjer si je
sin Adam ţe osnoval druţino, v Krog k hčerki Julijani.
Ivanov sin Nobilis Adam Hebar in ţena plemkinja Katarina roj. Ščáp iz Kroga sta se poročila 1791.
HEMECZPERGER/Hemeczperger, Hemeczberger
Druţino najzgodneje zasledimo s prisotnostjo njenih ţenskih članic: Kristine (pred 1754 por. Smodiš v Bakovcih), Katarine (por. 1756 z
Matijo Lutar v Sebeborce, oba luterana) in Terezije. V Murski Soboti pa vsaj od 1756 ţivi in dela Ivan Hemeczperger - Nobilis Dominus,
Nobilis Perillustris in Perillustris Dominus, ugledni upravnik Szapáryjevega gradu in soboškega zemljiškega gospostva, ki je ta poloţaj
zasedel v 50. letih. Bil je večkraten boter in poročna priča. Ţena Perillustra Domina Frančiška roj. Horvat mu je rodila šestero otrok.
Prvorojenec Nobilis, Perillustris Dominus Ivan sam ali skupaj z ţeno Frančiško večkrat nastopa v maticah v vlogi botra, a očitno nista imela
otrok (ali prestop med evangeličane?). Tudi Dominus Anton se je poročil z Domino Katarino Bedő in 28. 9. 1795 sta dala krstiti sina
Aleksandra.
1836 je tu umrla Ana Hemeczperger, vdova Nobilis-a, stara 77, kar bi sicer lahko pomenilo dvoje: da jo je pisec mrliške knjige vpisal z
njenim dekliškim priimkom in bi to lahko bila l. 1759 rojena navedena hči starejšega Ivana, ali pa bi – kar je manj verjetno – to govorilo o
obstoju še več moških članov druţine. Kot krstni botri so od konca 80. let 18. stoletja navzoči Ivan, Kristina, Frančiška in Ana
Hemeczberger. To pa je bilo tudi vse o njih v maticah. Gotovo se jih je nekaj odselilo iz trga.
LIPIČ/Lipics, Lippics
Znamenito prekmursko baronsko druţino sta v tem stoletju v trgu gotovo zastopala vsaj dva, med katerima pa ni dokazljive direktne zveze:
Ladislav Lipič v prvi polovici stoletja, in Dominus Perillustris Joţef Lipič (pokop 1801, star 29). V več okoliških vaseh so imeli še dosti več
posesti, zato je jasno, da so le posamezni prišli sem ţivet za stalno.
LOCSUH/Loczu, Locsuch
Vsaj skozi dve generaciji so Locsuhi ţiveli tudi v trgu. Dominus Nobilis Ivan, ki v maticah najzgodneje nastopa 1761, pa se je verjetno malo
pred tem z ţeno Katarino roj. Botka preselil v Krog, kjer sta se jima rodili dve hčerki. Po njeni smrti 1766 se je v drugo oţenil z Agato
Prašiček.

12

13

LUCIČ/Luczics, Luczy, Luczuy
Luciči so bili v trgu še kako prisotni. Nobilis Ivan Lucič in ţena Ana roj. Binnyai sta vsekakor imela več hčerk. Kmalu pa je ţena Ana očitno
umrla. Ivan ni dolgo vzdrţal in z drugo ţeno Ano roj. Časar so se jima rodili še trije sinovi. Vsi so imeli zelo ugledne, celo baronske botre.
Vendar o njih matice v celoti molče. V Ivanovo generacijo sta spadali še Sobočanki Suzana Lucič, pred 1742 por. Kozlič, in Katarina Lucič,
pred 1753 por. Pojbič.
LUTAR, LUTHAR/Lutar, Luthar, Luttar
Prekmurska mnogoštevilna plemiška druţina je v trgu navzoča od sredine stoletja naprej. Nobilis Franc Lutar (u. med 1782 in 1789), sin
Boštjana iz ene od okoliških vasi, se je 1751 oţenil z mlado Kristino Vasdinyei, vdovo po pravkar umrlem Ivanu Vasdinyai, po katerem je
očitno podedovala toliko, da ni ostala dolgo sama. Francev gotovo starejši brat Nobilis Dominus Štefan je prav tako ţivel v trgu in bil zelo
iskan boter. Proti koncu stoletja pa moških članov druţine iz Sobote v maticah ni več.
MARIČ/Marics
Kar več generacij Maričev je dokazljivo ţivelo v Murski Soboti. Prvo znano generacijo sta ob Pavlu predstavljala še Nikolaj, ki ima otroke v
letih med 1742 in 1755 - dve leti zatem pa ţe umre, in Ivan Marič, oče Petra Vida. Ugledni Dominus Matija Marič (roj. ok. 1761/62) in ţena
Katarina roj. Pečič sta imela vsaj hčer Ano – ta se je 1808. poročila z niţjim plemičem Joţefom Nemethi v Turnišče.
PEČIČ/ Pecsics
Druţinska posest številnih Pečičev je razen v Soboti v drugi polovici 18. stoletja leţala v Krogu ter v Bakovcih. Iz soboške veje druţine je v
tem stoletju kot najstarejši znan Nobilis Dominus Joţef Pečič (roj. ok. 1720). Z morda drugo ţeno Nobilo Domino Ano roj. Klinec sta se
poročila pred letom 1760, ţivela v trgu in dobila več hčerk. Brat Joţefa je bil Nobilis Dominus Mihael Pečič (roj. ok. 1731/32). V zakonu s
prvo ţeno Nobilo Uršulo roj. Cigan so mu na svet prišli trije otroci. Očitno je Uršula nato umrla, saj se Mihael vnovič poroči 1768 z Nobilo
Domino Rebeko roj. Kozáry, vdovo po plemiču Juriju Bertalaniču iz Gornje Lendave. Z njo ima še kar nekaj otrok.
Julijana roj. Pečič je bila morda sestra obeh bratov.
Naslednja generacija je bila generacija obeh bratov - naslednikov soboške posesti. Starejši Nobilis Ivan se je oţenil s plemkinjo Evo roj.
Lipniczky. O Nobilis-u Petru pa ni nikakršnih trdnih podatkov. Očitno je šlo za podvajanje oseb z enakimi imeni in priimki. Dejstvo je, da je
istočasno v Krogu zagotovo ţivel še en Nobilis Peter Pečič (v Krogu je 1801 pokopan Peter Pečič, star 36), čigar hči Katarina pa je bila 1800
ţe vdova in se je tedaj vdrugo poročila, kar se v navezi na soboškega Petra generacijsko skorajda ne more iziti. Hkrati pa je eden od obeh
imel ţeno neznanega imena, ki je v Soboti umrla 1796., stara 40, kar še bolj oteţuje prepoznavo. Pečičev je bilo v trgu še več.
PETKOVIČ/Petkovics
Tudi pri Petkovičih gre za številen rod, zato je količina podatkov temu odgovarjajoča. Neugodno za določitev generacij je dejstvo, da v
maticah istočasno nastopa večje število oseb z enakim imenom Ivan Petkovič, ţivečih v Soboti. Kot prva znana generacija iz rodu nastopajo
tu ţiveči Nikolaj Petkovič (roj. ok. 1707/08), po veri luteran, in njegova ţena Suzana roj. Keber, katolikinja, z vsaj štirimi otroki. V
Nikolajevo generacijo je vsekakor spadal še Generosus Dominus in Nobilis Dominus Ivan Petkovič, morda njegov mlajši brat (u. med 1775
in 1789). Ta je prvič poročen junija 1742 z vdovo Terezijo Keresztury roj. Pléss (umrla 1743), nato pa se v drugo poroči z Ano roj. Lazar. Tu
sta omenjena še ţupnik Štefan Petkovič (1741) in Magdalena Petkovič, 1750 por. Mekicar.
Starejši Nikolajev sin Nobilis Dominus Pavel se je poročil z Judito roj. Marič, s katero je imel osem otrok. Tudi mlajši Nikolajev sin Nobilis
Dominus Ivan si je s poroko 1768 z Nobilo Katarino roj. Borda ustvaril številno druţino.
Vseskozi je tu ţivela še linija verjetnega mlajšega Nikolajevega brata Ivana, ki je 1752. dobil sina Ivana. Ta mlajši Ivan pa najverjetneje ni
imel odraslega moškega potomca, zato je verjetno posvojil Štefana, ki se tako ob poroki 1792 z Magdaleno roj. Petek alias Korblec kot ob
rojstvih otrok od naslednjega leta naprej v viru omenja kot adoptivo Domini Joannis Petkovics in adoptivo junioris Petkovich. Moţno je tudi,
da ga je posvojil Pavlov brat Ivan.
Vir omenja še več v Murski Soboti ţivečih plemenitih Petkovičev, ki pa jih je nemogoče povezati z gornjimi. Tako je npr. 1830 tu umrl
Nobilis Peter Petkovič, star 35. Večji del 18. st. ţivijo generacije Petkovičev tudi v Velikih Bakovcih.
POLÁNY, POLÁNYI/Polanyi, Pollyanyi, Pollyanicz
Perillustris et Generosus Dominus Gabrijel Polanyi, član ugledne baronske druţine, je v Soboti nazgodneje zaznaven od leta 1734, ko ţe
botruje skupaj z ţeno Suzano roj. Petanczy, verjetno hčerko v viru 1696. navzočega Mihaela. Sin Antonij Mihael (roj. 1741) je najverjetneje
bil naslednik in nosilec linije, o čemer sicer podatkov ni vse do konca stoletja. Tedaj je vpisana Julijana (roj. 1799), hči Perillustris-a
Dominus-a Ivana Polanyi/Pollyanicz/ in matere Domine Bibijane roj. Bozsanyi. Avtor je mnenja, da gre za dejansko isto druţino.
RAFFAI
Nobilis Franc Raffai in ţena Nobila Domina Rebeka roj Monek sta ţivela v trgu in imela vsaj dva znana sinova Joţefa ter Franca. Sin Nobilis
Franc Raffai se je v Soboti 1817. poročil z Nobilo Ano Keresztury iz Velikih Bakovec.
ROGAN/Rogán
Druţina Rogan se je do 18. stoletja posestno ugnezdila v več krajih gornjega Prekmurja. Več njenih članov je ţivelo in imelo posest v
Tropovcih ter na Krajni - po tem kraju so se imenovali tudi Krajnai. Novo posestno centralo imajo v 2. polovici stoletja v Bakovcih. V
Soboti se je sprva naselil le en predstavnik druţine. Morda je to bil prav Štefan Rogan (umrl v trgu pred 1754) z ţeno Katarino roj.
Gombosy, ki 1754. nastopa kot lastnica tukajšnje posesti, ali pa kak njegov sorodnik. Ţal ob njej ni naveden nobeden od Štefanovih sinov, ki
so skoraj zanesljivo nadaljevali prisotnost rodu v trgu.
Še za Štefanovega ţivljenja je tu ţe ţivel tudi Nobilis Dominus Joţef Rogan z ţeno Nobilo Domino Elizabeto roj. Fercsák. Rodil se jima je
sin Nobilis Ivan (1740), ki pa je gotovo umrl, saj sta 1742. dala krstiti ponovno sina Nobilis-a Ivana, kateremu so vnovič botrovali plemiški
botri. Lahko pa da je spet šlo za hkratno pojavljanje istih druţinskih članov v več sosednjih krajih, saj je večkrat omenjen tudi lastnik
bakovske posesti Nobilis Dominus oziroma Perillustris Dominus Anton Rogan. Tako mu je v Soboti umrl sinek Joţef. Očitno prisotno je
tudi podvajanje moških imen v rodu.
Še en Nobilis Joţef Rogan (roj. ok. 1770) je na prelomu stoletij ţivel v trgu, sem pa se je z ţeno Sobočanko Nobilo Barbaro roj. Smodiš
preselil iz Bakovec. Joţef si je privoščil tudi skok čez plot in Suzana Zvonar je rodila njegovo nezakonsko hčer Ano. Vdova Barbara očitno
ni dolgo ţalovala za njim – le nekaj mesecev po smrti 1807. se je tu vnovič poročila.
1804. se je Nobilis Ivan Rogan iz trga poročil z Judito Šukar.
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ROPOŠA/Ropossa
Zelo preprosto je bilo razvozljati generacije znane plemiške druţine Ropoša v Soboti. Začenja jo Ivan, ţiveč očitno v drugi polovici 17.
stoletja in v začetku novega. Starejši sin in naslednik posesti Jurij Ropoša (umrl pred 1754) in ţena Julijana roj. Lipič (drugič por. Lutar) sta
imela tri otroke.V Jurijevo generacijo je spadal tudi verjetno mlajši sin Ivana Franc Ropoša z ţeno Elizabeto roj. Berke.
Jurijev sin Nobilis Dominus Štefan Ropoša je bil upravnik gradu in gospostva Rakičan grofa Adama Batthyány. 1764. se je poročil z Nobilo
Terezijo roj. Gubernator. Ţivljenje mu je teklo v pogostih prihodih iz Sobote v Rakičan ali obratno, saj je - vsaj začasno – druţina ţivela v
Rakičanu. Tu so se tudi rodili trije v maticah zabeleţeni otroci od skupno šestih.
SZALAY/Szalai, Szallay
Člane bogate in še v 19. st. številne druţine je v 18. st. v trgu najprej predstavljal Ivan Szalay (roj.?, umrl 1740), sin Franca, z ţeno Elizabeto.
Od Ivanovih otrok sta nedvomno izpričana Joţef (roj. pred 1733) in Judita por. Benko, moţni otroci pa bi lahko bili še Ana, Julijana in
Uršula Szalay.
Malo zatem nastopi v maticah še en soboški Szalay – Dominus in Nobilis Mihael, za katerega je teţko trditi da je bil sin Franca (roj. ok.
1714). Ta je s prvo ţeno Uršulo dobil hčerko. Nato se je pred 1749. oţenil z mnogo mlajšo Judito roj. Hassai (drugič poročena takoj po
Mihaelovi smrti 1764 z Matijo Gomboc), s katero pa je imel kar osem otrok.
Dominus Nobilis Joţef, sin Ivana Szalay, poročen tu z Ano 1760, je očitno ostal brez otrok. Kar desetkratno botrstvo in trikratno poročno
pričanje pa odslikujeta njegovo socialno vlogo v trgu.
Soboških Szalayev – a neznanih - je bilo še nekaj. 1756 je tu umrl fant Nikolaj Szalay, 1765 pa sinek Nobilis-a Ivana Szalay, ki pa ni
istoveten s tistim, umrlim 1740.
TEMÉNY, TEMENY, TEMENYI/(Tömjén)
Rod je v Soboti prisoten po sredini 18. stoletja, ko sta si Nikolajeva sinova Ivan in Joţef tu osnovala druţini. Nobilis-u Ivanu Temeny in ţeni
Katarini roj. Borda (vdova Andreja Terboč) so ţivljenje obogatili štirje otroci. Nobilis Dominus Joţef Temeny pa se je v trgu poročil 5. 2.
1769 z Elizabeto, hčerjo umrlega Nikolaja Marič, a njunih otrok v maticah ni.
TEMLIN/Temliny
Znamenita prekmurska druţina, katere verjetni član je bil tudi pisec najstarejše danes ohranjene knjige v prekmurskem slovenskem jeziku
Franc/Ferenc Temlin, je bila v 18. stoletju ţe dokaj številna. V soboškem trgu sta po viru iz 1754 ţivela Sigismund in Franc Temlin, o njuni
medsebojni povezavi pa vir molči. Matice pravijo, da je evangeličan Franc Temlin imel otroke z ţeno Marto roj. Jetisnek. Isti ali neki
drugi(?) Franc Temlin se je 1747. poročil s Suzano Černjavič in nato 1752. z Magdaleno Sečko.
Ivan Temlin je z ţeno Marto roj. Kuzma 1739.v trgu dal krstiti sina Ivana. A naslednji podatek pravi, da se je Ivan Temlin poročil 1749. s
Suzano Smodiš, kar bi kazalo na plemiški stan obeh.
TERBOČ/Terbocs, Terbocsi, Terbocsai
Terboči so v Soboti neprekinjeno prisotni verjetno ţe od zgodnjega 17. stoletja. Štefan Terboč je vsekakor bil predhodnik Nobilis-a Ivana
Terboč (r. okoli 1676) v posestnih pravicah. A njuna neposredna rodbinska zveza oče – sin je malo verjetna, saj bi v tem primeru moral
Štefan – glede na Ivanovo starost ob smrti - v letih 1726/27 šteti najmanj 70 let, botroval pa je še v letu 1734. Verjetneje sta bila brata.
Najzgodnejši podatek o Ivanu Terboč v trgu Sobota je krst Suzane, hčerke Ivana Terboča in Helene roj. Stanko 1741 s plemiškimi botri.
Malce prepozno bi bilo očetovstvo pri šestdeset in še nekaj letih.
Očitno je bil to ţe Ivanov sin, manj verjetno pa Štefanov, saj ga je kot kaţe mlajši brat nasledil, ker sam ni imel naslednikov. V to generacijo
spada še Magdalena Terboč, botra v trgu 1741. Verjetni sin Ivana je tudi Nobilis Andrej Terboč (u. 1760), ki se je 1757 – slaba štiri leta pred
smrtjo - poročil z Nobilis Virgine Katarino, hčerko pokojnega Ivana Borda, in še isto leto dobil otroka. Nekaj let zatem je otroka rodila še
Suzana roj. Terboč, ţena Blaţa Mihaliča, uglednega, a neplemiškega Sobočanca. 1806 umre v Soboti Agata, ţena Joţefa Terboč, stara 40.
VASDINYEI/Vasdinyey, Vasdinnyai
Prvi tu znani član ugledne in mnogorodne druţine Nikolaj je še 1720. gotovo ţivel v trgu. O naslednjem Adamu ni v maticah ničesar - morda
je do sredine 30. let ţe umrl. Nikolaj Vasdinyei je lahko bil član katere od mnogih vej druţine, ki je bila posestno navzoča na več koncih
Ţelezne ţupanije. Še bolj nezanesljiva so dejstva o verjetnem Adamovem nasledniku Ivanu, saj obstajata o smrti človeka s tem imenom dva
izključujoča se podatka: 1754. je navedena vdova Ivana Vasdinyei, tedaj ţe poročena s soboškim plemičem Francem Lutar (glej spodaj pri
Lutarjih!), kar bi pomenilo, da je ta Ivan umrl 1749 ali 1750 brez potomcev; Nobilis Dominus Ivan Vasdinyei, roj. ok. 1692, je umrl v Soboti
1760, star 68 let, in je bil evangeličan. Istočasno oz. še iz 17. st. so Vasdinyeji ţe imeli posest tudi v Černelavcih ter v Krogu, kjer po sredini
stoletja ţivi še en Ivan Vasdinyai. Večkrat se med botrami pojavljajo tudi ţenske članice druţine, od katerih je npr. 1741 v trgu ţiveča Judita
por. Horvat.
VUKAN
Viri pričajo o močni prisotnosti te plemiške druţine v trgu. Nastopajo tudi ţe v maticah, vendar niti enkrat ne v tem času ne pozneje v drugi
polovici st., ko jih v trgu s tem priimkom ţivi še več, a ob imenih ni plemiških nazivov! Tako sta še pred sredino stoletja v Soboti hkrati
ţivela dva Jurija Vukan in celo oba dobila sinove v istem letu 1741! Še bolj zapleteno je z več hkrati ţivečimi Mihaeli Vukan. Prepoznavanje
članov druţine je dodatno oteţkočeno, saj so Vukani v drugi polovici stoletja ţiveli tudi v Rakičanu, zato se je moţno opirati le na ugledne
botre. Očitno je bil priimek ţe zelo razširjen tudi med niţjimi sloji.
Mihael Vukan, nastopajoč v viru iz leta 1726/27, je verjetno bil istoveten Mihaelu Vukan, ki je z ţeno Agato roj. Hujsar dobil dva sinova,
eden od teh je bil Mihael. Drugi Mihael se je rodil okoli leta 1711 in je gotovo ţivel v trgu. Tretji tu aktualni Mihael Vukan je bil celih 40 let
meţnar soboške ţupnijske cerkve, kar seveda ni mogel biti, če ni bil fizično prisoten v trgu. Umrl pa je ţiveč v Rakičanu 1803., 85(!) let star,
kar bi dalo rojstvo –z rezervo - okoli leta 1720.
Avtor domneva, da se je Mihael, sin Mihaela Vukan, poročil pred letom 1761 s Katarino roj. Finčec(Finczécz = Vinčec?). Njunemu sinu
Juriju Marcelinu (roj. 1761) sta namreč botrovala takratni soboški ţupnik Nikolaj Barbély in grofica Frančiška Szapáry. Istima se je 1764.
rodil še Joţef, botri pa so bili ponovno »visoki« - Štefan Konkolič, tukajšnji kaplan, in ista botra grofica Frančiška Szapáry. Skoraj nemogoče
je, da bi ti ljudje botrovali neplemiškemu otroku, še posebej, ker so člani grofovske druţine naredili to uslugo le ljudem, ki so jim bili osebno
zelo blizu.
Nadaljnji podatki se verjetno časovno kriţajo za oba Mihaela. Istega leta 1764 sta Mihaelu Vukan v trgu v kratkem časovnem razmaku umrli
imensko neznani ţena in hči. Vdovec Mihael Vukan se je še isto leto oţenil z Uršulo, vdovo po Štefanu Andrejč.
Istočasno nastopa v trgu še Matija Vukan in dobi sina Matijo (1764).
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ZELKO
Prav tako v več krajih gornjega Prekmurja nastopajoča druţina armalistov je bila močneje kot v Soboti navzoča v Rakičanu in v Bakovcih. V
samem trgu je po viru iz 1754. sredi stoletja ţivel Nobilis Dominus Blaţ Zelko. Ta je z nekaj starejšo ţeno Elizabeto roj. Videc dobil dva
sinova. Z ţeno sta večkrat botrovala, ona sama pa je bila botra kar precejkrat. Po Elizabetini smrti se je vnovič poročil 1769. s Suzano Marič
in naslednje leto se jima je rodil še en sin. Krstni botri kaţejo, da je res šlo za istega Blaţa.
Soboška linija ni izumrla ali odšla iz trga. Konec stoletja je tu ţivel Ivan Zelko, ki pa nima plemiškega naziva. Nobilis Štefan Zelko iz Sobote
pa se je 1804. tu poročil z vdovo Magdaleno Pečenjar.
POVZETEK
Za obravnavano temo so najpopolnejši vir gotovo matične knjige tukajšnje rimokatoliške ţupnije sv. Nikolaja za isti čas. A ta vir je nujno
treba upoštevati s konkretnim pridrţkom: zavoljo časovnih lukenj in drugih vzrokov zdaleč ne more predstaviti prav vseh rodoslovnih
podatkov iz obdelanega 18. stoletja. Nadalje je avtor pritegnil izvirne spiske in kontrolne popise ţupanijskega plemstva Ţelezne ţupanije/Vas
Megye iz časa od konca 17. do konca 18. stoletja. Pregledal je tudi najstarejšo matico leta 1783 ustanovljene prve prekmurske
evangeličanske cerkvene občine v Puconcih, saj so bili sicer maloštevilni murskosoboški evangeličanski verniki matično vključeni v to
občino vse do ustanovitve tukajšnje občine konec 19. stoletja.
Predstavitev murskosoboškega plemstva je zajela 29 druţin, ţivečih v Murski Soboti skozi vsaj dve ali tri generacije, torej vse plemiške sloje
od magnatske grofovske druţine Szapáry in baronskih druţin Babos ter Sobotin do številnih druţin niţjeplemiških armalistov. Med njimi po
številu predstavnikov in njihovem ugledu prednjačijo druţine Bertalanič, Borda, Drvarič/Dervarič, Pečič, Petkovič in Szalay. Pisci soboških
matic so za označevanje tukajšnjih plemenitih oseb uporabljali nazive – tudi s ţenskimi oblikami: Dominus, Nobilis, Nobilis Dominus,
Generosus dominus, Nobilis Potens, Perillustris Dominus, Perultimus Dominus, Praenobilis Dominus, Spectabilis Dominus, Illustrissimus
Dominus Baro, Illustrissima Domina, Illustrissimus Dominus Dominus Comes.
Iz podatkov lahko razberemo zelo pestre ţivljenjske usode posameznikov.

VZGOJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ ŢE V VRTCU ?!
doc. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
Povzetek
V prispevku avtorica razpravlja o aktualnih trendih, ki se pojavljajo v zvezi z okoljsko vzgojo in vzgojo za trajnostni razvoj nasploh in še
posebej v vrtcu. Pri tem izpostavi Benedictovo definicijo okoljske vzgoje, katere veljavnost poskuša preverjati skozi uradni Kurikulum za
vrtce pri nas in druge spremljajoče dokumente.
Ključne besede
Okoljska vzgoja v vrtcu, Kurikulum za vrtce.
Summary
In the following article the author discusses existing trends which are associated with environmental education in general and especially in
kindergarten. The author puts emphasis on Benedict’s definition of Environmental Education and tries to confirm its validity via official
Curriculum for kindergarten and other accompanying documents.
Key words
Environmental Education in Kindergarten, Curriculum for Kindergarten.
Uvod
Človek je komunikacijsko bitje, ki nenehno komunicira z okoljem in samim seboj. Iz okolja sprejema in v okolje oddaja informacije ne glede
na to ali se teh informacij zaveda ali ne. Odrasel človek, posebej pa otrok, si v stiku z okoljem ne pridobive le znanj o okolju, temveč si v
stiku z njim razvija svoje spoznavne funkcije, oblikuje svoje navade, stališča in vrednote.
Naravno okolje predstavlja človeku bogastvo, ki ga izkorišča na različne načine odvisno od tehničnih, ekonomskih, kulturnih in socialnih
sposobnosti. Tehnološki razvoj omogoča človeku vedno večje podrejanje narave, njeno izkoriščanje, pri čemer se mnogokrat poruši naravno
ravnovesje v njem.. Odnos do okolja je lahko izkoriščevalen, varovalen, občudovalen itd. z okoljsko vzgojo naj bi pri otrocih razvijali
pozitiven odnos do okolja in celostnega pogleda nanj in s tem prispevali tudi k razvoju samega sebe.
Kompleksnost sodobnega pojmovanja okoljske vzgoje
Spoznanje o omejenosti naravnih resursov in povezanosti vsega v okolju, ki nas obdaja (Vester, 1991), vpliva na razvoj ustrezne okoljske
zavesti in na razvoj sodobnega koncepta trajnostnega razvoja oziroma trajnostne bodočnosti (Vrcelj in Mušanović, 2001). Avtorja ocenjujeta,
da lahko izziv modernega sveta uvidimo v kontekstu trajnostne skupnosti, v kateri se zadovoljujejo potrebe posameznikov in druţbe ne da bi
bile pri tem ogroţene moţnosti ţivljenja bodočih generacij. Podobno razmišlja tudi Marentič-Poţarnik (2000) in dodaja, da je za trajnostni
razvoj potrebna ustrezna vzgoja, ki pomaga razviti tak ţivljenjski slog, način proizvodnje in potrošnje, ki ga obstoječi ekosistem še zmore.
Hkrati pa mora biti vzgoja za trajnostni razvoj usmerjena tudi v bodočnost, saj se le tako lahko ohranja moţnost zadovoljevanja temeljnih
potreb tudi zanamcem.
Futurologi, ki jih navajata Vrcelj in Mušanović (2001) ugotavljajo, da je zaradi enostranskega pojmovanja bodočnosti v večini
vzgojnoizbraţevalnih programov prisotna paradigma, ki temelji na tehnološki pismenosti. Avtorji ocenjujejo, da samo tehnološka pismenost
ne zadostuje za obvladovanje bodočnosti,. Še več, čedalje bolj so prepričani, da mora vzgoja za trajnostni razvoj vključevati tudi okoljsko
pismenost.
Kot vzgojitelji prevzemamo del odgovornosti za razvoj otrokove okoljske pismenosti, njegove zavesti o medsebojni povezanosti z okoljem
in občutljivosti do okolja, da bi lahko v kasnejših obdobjih razvoja le ti razvili jasnejši pogled na fenomen ţivljenja (Forston in Reiff, 1995).
Torej lahko okoljsko vzgojo razumemo kot stalen proces v katerem posamezniki pridobivajo znanja, spretnosti in izkušnje, da bi lahko
delovali individualno in skupinsko pri reševanju sedanjih in bodočih problemov v zvezi z okoljem (Benedict, 1991). Pri okoljski vzgoji ne
gre samo za prenos znanj o okolju, ki se jih mora otrok naučiti, temveč za razvoj razumevanja procesov v njem, njihovi vzajemni odvisnosti
ter za razvoj stališč in pozitivnega odnosa do okolja. V zvezi s tem se postavljajo mnoga vprašanja povezana z učenjem predšolskih otrok in
vlogo vzgojitelja v tem procesu.
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Učenje predšolskih otrok in vloga vzgojitelja
Splošno znano je, da se predšolski otrok uči s pomočjo izkušenj, ki so spontane, konkretne in predvsem individualne. Da bi se otrok nekaj
naučil mora imeti moţnost raziskovanja, poizvedovanja in nenehnega preizkušanja naučenega. Pri okoljski vzgoji je neposredna izkušnja
nenadomestljiva sestavina otrokovega učenja. V tem procesu se še posebej poudarja pomen učenja s pomočjo vseh čutil (ne le z vidom in
sluhom, temveč tudi z vonjem, otipom in okusom), čustev (razvijanje pozitivnih čustev kot so: občudovanje in ljubezen ter obvladovanje
negativnih čustev kot npr.: strah pred prihodnostjo, pretirana zaskrbljenost), s pomočjo vrednot (razvijanje skrbnosti, obzirnosti, varčnosti,
solidarnosti, odgovornosti za soljudi, za druga ţiva bitja), s socialno izkušnjo (z odraslimi in otroki) in s smiselno (okoljsko) akcijo vrtcu
in/ali okolici (Lepičnik-Vodopivec, 2002).
Za pridobivanje tovrstnih izkušenj potrebujemo v vrtcih ustrezne kotičke v katerih je otrokom zagotovljena moţnost izbiranja različnih
materialov in aktivnosti. Pri tem imajo pomembno vlogo vzgojitelji, saj je priprava spodbudnega okolja preteţno rezultat vzgojiteljevega
strokovnega dela in njegovega pristopa k otrokom.
Na podlagi navedenega ocenjujemo, da izkušenjsko učenje in s tem tudi okoljska vzgoja presega klasično (transmisijsko) pojmovanje učenja,
za katero so značilni poučevanje in učenje s posnemanjem in v katerem je vzgojitelj prenašalec, otrok pa prejemnik znanja. V nasprotju s tem
gre za proces učenja v katerem prevladujejo dialog in interakcija med vzgojitelji, otroki in okoljem v katerem se proces odvija - gre torej za
transakcijsko-transformacijsko pojmovanje učenja (Marentič-Poţarnik, 2000). V takih pogojih je otrok aktivni ustvarjalec svojega znanja o
okolju, za okolje in v okolju, ki ga nenehno dopolnjuje in dograjuje s socialno interakcijo z drugimi otroki in odraslimi.
Doslej je bilo izobraţevanje okoljske vzgoje usmerjeno predvsem v razvoj znanja, danes razvija tudi čut osebne odgovornosti. Okoljska
vzgoja je proces, ki ima za cilj razviti človeštvo, ki bi skrbelo za celostno okolje in se zavedalo problemov povezanih z njim, ki bi
razpolagalo z znanjem, bilo zainteresirano in usposobljeno za reševanje ţe obstoječih problemov v okolju ter delovalo v smeri preprečevanja
nastajanja novih. Pojavlja se vprašanje, kakšna naj bo okoljska vzgoja.
Z analizo področij dejavnosti v Kurikulumu smo prišli do ugotovitve »da lahko v vsakem izmed področij dejavnosti najdemo takšne
elemente, ki nas usmerjajo k moţnostim za okoljsko vzgojo v vrtcih« (Lepičnik – Vodopivec, 2002,165). Pri tem je pomembno, da poteka
učenje predšolskih otrok:
z različnimi čutili (ne le vid in sluh, tudi vonj, otip in okus),
s čustvi (ne le strahu in zaskrbljenosti pred globalnim onesnaţevanjem, temveč tudi čustva občudovanja, ljubezni, spoštovanja, čudenja),
z vrednotami (skrbnosti, obzirnosti, varčnosti, solidarnosti, odgovornosti za soljudi, za druga ţiva bitja, za prihodnost) in
s socialno izkušnjo (sodelovalno učenje, razprave…).
Namesto sklepa
Za okoljsko vzgojo, ki se zlasti v zadnjih letih uveljavlja v svetu in pri nas, ugotavljamo, da je ena od pomembnejših izzivov novega
tisočletja. Na vzgojiteljih v vrtcih je odločitev ali in kako bo okoljska vzgoja sprejeta. Nekateri vrtci v Pomurju (Vrtec Murska Sobota in
Vrtec Lendava) sta okoljsko vzgojo uvrstila med prioritetna področja in s tem dokazala, da se okoljska vzgoja v vrtcu kot povezovalna prvina
kurikula za vrtce, uresničuje skozi vsa področja kurikula, s spodbujanjem otrok k raziskovanju resničnih okoljskih pojavov in problemov, z
razvijanjem pozitivnih čustev do okolja, z razvijanjenm zavedanja o prepletenosti in soodvisnosti naravnih in druţbenih pojavov in z
omogočanjem pridobivanja spretnosti, znanj, vrednot in stališč povezanih z okoljem, za okolje, o okolju in v okolju.
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AKTUALNOST SVETOVNEGA ETOSA - O NUJNOSTI GLOBALNE
OZIROMA UNIVERZALNE ETIKE
Prof. dr. Cvetka Hedţet Toth
1. Zakaj in čemu svetovni etos
V času globalizacije smo, in Anthony Giddens v svoji Tretji poti ugotavlja, "da globalizacija ni isto kot internacionalizacija. Pri globalizaciji
ne gre samo za vprašanje tesnejših vezi med drţavami, ampak tudi za vprašanje procesov, ki zadevajo vse drţave, kot je na primer pojav
globalne civilne druţbe."1 Toda soočeni smo z dejstvom, da globalizacija nikakor ne kaţe samo pozitivnih, ampak v marsičem prej izrazito
negativne vidike, kot to uspešno in prepričljivo analizira Ulrich Beck v svoji uspešnici z naslovom Kaj je globalizacija? in na to opozarja ţe
s podnaslovno formulacijo Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo. Izhaja iz tega, da je treba "tej megapošasti, ki straši po Evropi",
nujno predstaviti bistveno razliko med "globalizmom po eni strani in globalnostjo in globalizacijo po drugi".2 Kot najbolj negativni vidik
globalizacije izstopa globalizem, ki pomeni, da "je politično delovanje izrinil ali nadomestil svetovni trg", 3 prišlo je do očitne dominacije
sistema gospostva svetovnega trga, ki je prevladujoča ideologija neoliberalizma. Zdaj globalizacija prejme le ekonomistično redukcijo,
pomeni imperializem ekonomije, ki ji je vse drugo strogo podrejeno, izginja celo razlika med politiko in gospodarstvom. Ravno temu

1
2

Anthony Giddens: Tretja pot, Orbis, Ljubljana 2000, str. 141.
Ulrich Beck: Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, str.
26.
3
Prav tam.
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enačenju globalizacije z globalizmom se je treba upreti – globalizacija ne more biti in končati samo in zgolj v globalizmu in pristajati na
filozofijo zgodovine, ki jo narekuje "metafizika svetovnega trga".4
Kot da bi poskus oblikovanja univerzalne etike pomenil kritiko globalizma in hkrati tudi poskus premagovanja enodimenzionalnega
mišljenja in delovanja, dobesedno "monokavzalnega gledanja na svet, torej ekonomizma". 5 Kako se torej upreti metafiziki zgodovine, ki je
samo globalizem in kakšno novo metafiziko zgodovine lahko daje univerzalna etika – svetovni etos, povedano s pomočjo Hansa Künga?
Premnogi doseţki sodobne tehnologije ţal ogroţajo obstoj svetovne biti in ţivljenja v njej. Etika, ki jo danes potrebujemo, zato ni več
usmerjena k iskanju človekove popolnosti, ampak je to, na kar je opozarjal ţe Albert Schweitzer (1875–1965), zdravnik, filozof, teolog,
glasbenik, namreč etika biti, saj gre za vprašanje, kako biti, obstati in preţiveti v svetu, kjer so meje tehnične rasti in napredka soočene z
naravnimi danostmi, ki pa so omejene – nikakor ne neomejene. Skratka, v primerjavi s tradicionalno etiko je precejšen del sodobne etike
dejansko etika preživetja – nehote je te tendence med prvimi izrazil ravno Schweitzer s svojo etiko spoštovanja do življenja. Ta kar
najtesneje povezuje kulturo in etiko v organsko odvisnost in kot taka pomeni "etično potrjevanje sveta in ţivljenja",6 in ne samo nauka,
ampak mnogo bolj dejavno in kar najširšo, celo neomejeno odgovornost za vso svetovno bit in za ţivljenje v njej. Izjava o svetovnem etosu iz
leta 1993 se temu zelo pribliţuje in velja si podrobneje ogledati posamezna stališča te izjave in predvsem ţivljenjski prispevek vodilnega
avtorja oziroma njenega glavnega tvorca Hansa Künga.
2. Izhodišča za novi svetovni red in novi svetovni etos
Sodobni katoliški teolog – tudi filozofsko izobraţen – švicarskega porekla Hans Küng (roj. leta 1928), ki so mu zaradi njegove načelne
heretične drţe – zavračal in kritiziral je dogmo uradnega katolicizma o papeţevi nezmotljivosti – leta 19797 odvzeli celo predavateljsko
pravico na katoliški fakulteti v Tübingenu,8 še danes odločno trdi, da ni moţen novi svetovni red brez novega svetovnega etosa. Ţe v uvodu
dela z naslovom Projekt svetovni etos, prvič izdanem leta 1990, poudarja: "Ni preţivetja brez svetovnega etosa. Ni svetovnega miru brez
miru med religijami. Ne bo religioznega miru brez dialoga med religijami."9 Čeprav piše v nemščini, omenjeno misel rad zapiše še v
angleščini: "No peace among the nations without peace among the religions." 10 Vendar je v svojih delih in zdaj ţe številnih pogovorih
izrecno poudarjal, da svetovni etos nikakor ne pomeni nove svetovne religije, ampak prej "etični koordinatni sistem", v katerem smo vsi
povezani, zato "v domeni morale ne sme biti postmodernistične poljubnosti, 'anything goes'". 11
Etika, pri kateri vztraja svetovni etos, je univerzalna, trdi v vseh svojih delih na temo svetovnega etosa, kot taka velja za vsakega človeka od
povsem navadnega do politika, znanstvenika, umetnika, skratka za vse poklicno še tako različno usmerjene ljudi; velja tudi ne glede na raso,
kulturo, religijo, svetovni nazor. Vrednote in norme, na katerih temelji svetovni etos, niso samo znotraj preroških religij, judovstva,
krščanstva in islama, navzoče so tudi v indijski in kitajski tradiciji. Kot da bi bilo s temi stališči takoj izrečeno povabilo, da si pobliţje
ogledamo kakšno ţe v slovenščino prevedeno delo duhovnega in posvetnega voditelja tibetanskega ljudstva. Tako v njegovi Etiki za novo
tisočletje v uvodu beremo, da je bil njegov namen "predlagati pristop k etiki, temelječ na univerzalnih namesto na verskih načelih".12 S tem je
seveda med drugim takoj izraţena tudi univerzalna veljavnost etike, predvsem pa moţnost česa takega, saj gre za nekaj, kar človeštvo danes,
v času globalizacije, zelo potrebuje. Ne nazadnje za to, da sploh preţivi. Dalajlama tudi verjame, da ţe po svoji naravi vsi ljudje stremijo "po
svobodi, enakosti in dostojanstvu in imajo pravico to tudi doseči", skratka osebno verjame v "univerzalno načelo enakosti vseh ljudi",13
načelo, ki mora po njegovem imeti prednost.
Da bi preprečil nesporazume, Hans Küng v delu Čemu svetovni etos? natančno razloţi, kako je svetovni etos naravnan glede politike; ta zanj
pomeni politiko brez nasilja in umetnost možnega. Sam svetovni etos je lahko učinkovit le takrat, ko izhaja iz najširšega druţbenega
konsenza glede določenih temeljnih vrednot, pravic in dolţnosti; gre za konsenz, ki je sprejemljiv za vse druţbene skupine, za verujoče in
neverujoče, za pripadnike različnih religij, filozofij in ideologij. Opozarja pa, da "mora demokratični sistem tak konsenz predpostaviti",
nikakor ne zahtevati, pri tem tudi ne gre za nekakšnen "skupni etični sistem", zato tukaj Küng kar v angleščini zapiše, da ne gre za "ethics".14
Vendar je potreben "skupni temelj vrednot in meril, pravic in dolţnosti, vsekakor skupni etos ('ethic'): torej človeški etos. Svetovni etos
('global ethic') ni nekakšna nova idelogija ali 'superstruktura', ne ţeli nadomestiti specialnih etik različnih religij, temveč jih podpreti."15
Samo za povezovanje in ozaveščanje nekaterih skupnih religioznih in filozofskih vidikov gre na področju etike, nikakor ne za njihovo
uzakonitev.
3. Temeljno zaupanje kot podlaga temeljnega etosa, ţivljenjskega etosa, svetovnega etosa
Kje in s čim se začne etika? Po Küngu "ni etike brez temeljnega zaupanja" do "negotove, vprašljive stvarnosti sveta in človeka".16 Iz tega je
več kot razvidno, da Küng svoj pojem temeljnega zaupanja gradi na tem, da sta samospoznanje in spoznanje sveta enoten in neločljiv proces.
V svojem delu Ali obstaja Bog? iz leta 1978, ki je nadaljevanje in dopolnitev njegovega za uradni katolicizem prav tako vprašljivega in celo
obsojanega dela Biti kristjan (1974), poudaril, da je treba prepoznati probleme sodobnega časa, predvsem je treba sprejeti izzive sodobnega
nihilizma in se z njimi znati soočati, in vsaj po teoretski plati tukaj izstopa Friedrich Nietzsche (1844–1900). Nihilizem je pripeljal do
dezorientacije, zato se danes vedno več ljudi sprašuje, kako spet priti do orientacije. Če po Küngu ni "neke temeljne orientacije, reda vrednot,
povezanosti z nekim ţivljenjskim smislom, takrat grozi nihilistični vakuum smisla in norm".17 V enem od svojih najnovejših del z naslovom
Zaupanje, ki nosi Küng poudarja vlogo in pomen temeljnega zaupanja – reči svetu, stvarnosti da –, kajti šele iz njega raste notranja
avtonomija človeka, samodajanje zakonov, občutek samoodgovornosti pri tem, kako se v ţivljenju samouresničujemo in hkrati sooblikujemo
svet. Kot táko je temeljno zaupanje, ki je z vsem nasprotje nihilizmu oziroma nihilizaciji sveta – ta, ki svetu izraţa nezaupanje, mu reče celo
ne –, tudi "podlaga temeljnega etosa, ţivljenskega etosa, globalno gledano, svetovnega etosa".18
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Po Küngu obstajajo tri vrste ljudi,19 ko gre za temeljno zaupanje: namreč ti, ki premorejo omenjeno zaupanje na podlagi svoje religiozne
vere, ljudje, ki mnogo prenesejo, znajo potrpeti in vzdrţati. Toda so ljudje, ki sicer imajo religiozno vero, vendar so brez temeljnega
zaupanja, tako v stvarnost kot tudi v sočloveka. Takšni ljudje "se nahajajo v zelo negotovem poloţaju. Z rokami tako rekoč visijo na oblakih
in na tej zemlji ne najdejo pravega mesta. Tujci v tem svetu so, religiozni zanesenjaki in entuziasti vseh vrst." 20 Velja prisluhniti temu
daljšemu zapisu: "So pa končno ljudje, ki premorejo temeljno zaupanje, ne da bi hkrati imeli religiozno vero. Ne da se zanikati, da so, čeprav
docela zemeljski, v ţivljenjskih razmerah ravno tako dobri ali včasih celo boljši kot nekateri verniki. Iz tega svojega temeljnega zaupanja
lahko namreč tudi ateisti in agnostiki – to sem ţe nekoč jasno pokazal na primerih Bertranda Russlla, Ernsta Blocha in Alberta Camusa –
ţivijo pristno človeško, torej humano in v tem smislu moralno ţivljenje. Z drugimi besedami: iz ateizma ne sledi nujno nihilizem."21 Küng se
zaveda, da v sodobnem svetu k človekovi pravici sodi tudi pravica do brezreligioznosti. Toda tudi nereligiozni človek pozna moralo, je lahko
globoko moralen. Z naslovno formulacijo Koalicija verujočih in neverujočih kot teolog in sam sicer verujoč človek se Küng v Projektu
svetovni etos sooča z vprašanjem: "Mar ljudje ne morejo moralno ţiveti tudi brez religije?" 22 Njegovi poglobljeni analizi velja prisluhniti v
celoti: "Tudi verujoči ljudje bi morali priznati, da je moţno moralno ţivljenje brez religije. V kolikšni meri?
1. Obstaja dovolj biografsko-psiholoških razlogov, zakaj se razsvetljeni sodobniki ţelijo odpovedati religiji, ki je zapadla v mračnjaštvo,
praznoverje in 'opij'.
2. Empirično je nemogoče zanikati, da nereligiozni ljudje premorejo etično temeljno usmeritev tudi brez religije in ţivijo moralno, da so bili
ţe v zgodovini neredki religiozno neverujoči, ki so bili s svojim ţivljenjem zgled za nov smisel za človeško dostojanstvo in so se zavzemali
za polnoletnost, svobodo vesti, svobodo veroizpovedi in druge človekove pravice bolj kot religiozno zavezani.
3. Antropološko lahko utemeljimo, da so mnogi nereligiozni ljudje tudi v načelu razvili in premorejo cilje in prioritete, vrednote in norme,
ideale in modele, merila za razločevanje, kaj je prav in kaj narobe.
4. Filozofsko neovrgljivo je, da človeku kot umnemu bitju pripada človeška avtonomija, ki mu lahko tudi brez vere v Boga omogoči
udejanjenje temeljnega zaupanja v resničnost in zaznavanje njegove odgovornosti v svetu: odgovornosti do samega sebe in odgovornosti do
sveta."23
Kakšno olajšanje, spodbuda in priznanje so človeku, ki je ateist oziroma nereligiozen, neverujoč, takšna stališča, ko mu nekdo, ki je sicer
sam katoliški teolog, priznava razvit čut za etiko, in s tem, da je zares človek in ne samo recimo tako po klerikalno – vsem znana teološka
(ne)pravičnost – pol človeka. Nikakršna a priori zaupnica ne pripada religioznemu, verujočemu človeku, poudarja Küng.
4. Etika kot čut za orientacijo v svetu
V svojih najnovejših delih Küng sooča svoje nazore z globalizacijo, ki sega na vsa področja ţivljenja, zato spet njegova odločna zahteva:
"Globalizacija zahteva tudi globalizacijo svetovnega etosa: spričo problemov svetovne politike in svetovnega gospodarstva zahteva svetovni
etos, ki je sprejemljiv tako za velike religije kot tudi za neverujoče, humaniste, posvetneţe."24 Kot da bi bil pred nami odgovor, kako
zaustavljati "novo, svetovnotrţno metafiziko zgodovine".25 Küngov povsem jasni odgovor na vprašanje, kaj je protisredstvo za nezmoţnost
orientacije, celo za izgubo čuta za orientacijo v svetu in med ljudmi ter kot odgovor na vprašanje "kje je morala 3000 let po Mojzesu in 2000
let po Kristusu", se glasi: samo v ponovnem oţivljanju čuta za etiko. Z razvitim čutom za etiko namreč človek in ljudje zadostimo eni od
svojih najbolj "temeljnih potreb po navezanosti na smisel, vrednote, norme". 26
Morala nikdar ne pade z neba, je odločna Küngova trditev še pred tem v delu Ali obstaja Bog?. Tako kot jezik je tudi morala rezultat razvoja.
Zato so moralne vrednote in norme docela prizemeljene, predvsem so povsem ţivljenjske potrebe, podobno kot potreba po preţivetju in
varnosti. To, da so regulativne narave, genealogije morale ne menja. Nobena, še tako vzvišena avtoriteta ne more človeku odvzeti njegove
avtonomije v svetu in tukaj Küng posebej izpostavlja "etično samozakonodajalstvo in samoodgovornost za samoustvarjalnost in oblikovanje
sveta".27 Tak pristop izhaja iz najbolj neposredne ţivljenjske stvarnosti, upošteva tudi izsledke tistih znanosti, ki se ukvarjajo s človekom.
Toda sama stvarnost in človek kot taka, kar pomeni v celoti, sta vedno nad vsemi znanostmi. Sprejemanje smisla, resnice, umnosti,
ponotranjanje vrednot, idealov, norm vedno gradi na zaupanju do stvarnosti, zato je to zaupanje temelj za etiko, v prenesenem smislu ga je
mogoče imenovati vera.
Vendar moramo v času, ki je geografsko oziroma prostorsko docela obvladljiv in v vsakem delčku sveta v trenutku dosegljiv v nekaj urah,
saj razdalje ţe dolgo niso več problem, govoriti o etiki svetovnih razseţnosti. Etizacijo sveta Hans Küng imenuje projekt svetovni etos
(1990), in kot sam izrecno opozarja, je ta izraz uporabljal, še preden je svet začel govoriti o globalizaciji sami. V svojih najnovejših
razmišljanjih in predavanjih po vsem svetu poudarja, da se zelo dobro zaveda, kako različne prizvoke ima izraz globalizacija, negativne še
posebej. V nerazvitih drţavah, predvsem zunaj Amerike in Evrope, pomeni kapitalizem, amerikanizacijo in nasilno premoč zahodnega sveta.
Globalizacija tako uničujoče vpliva na mnoge posamezne kulture in tradicije predvsem majhnih narodov, ki jim celo grozi, da v takšnem
novem globalnem totalitarizmu izginejo.
Obvladovati probleme sveta, nakopičeno zlo, bedo in trpljenje s čim etičnim je zelo privlačna misel, in če izhajamo iz prepričanja v takšno
moč etike, potem seveda v tem svojem tako zelo kratkem ţivljenju vedno razumemo, da je politika samo sredstvo in nikdar cilj. In kolikor
bolj se mora angaţirati politika, toliko bolj mora biti navzoča zavest o etični nujnosti presojanja in delovanja, da bi politika obvladovala
nakopičeno svetovno zlo in probleme in pri tem ne bi puščala za seboj še večjega zla in krivic v primerjavi s temi, ki naj bi jih odpravila.
Zato postaja ideja o moţnosti vsesplošne etike svetovnih razseţnosti zanimiva in privlačna še posebej danes, kajti upoštevati moramo, da se
je dvestoletna doba ideje napredka, ki je sanjala o zemeljskem raju in se je napajala iz revolucij, izpela (1789–1989) in da danes ţivimo v
postrevolucionarni dobi, v času, ki ga je v naših razmerah zelo pretreslo dejstvo sesutja socializma boljševiškega izvora po letu 1989.
Ob tem sesutju Küng kritično pripominja, da kljub vsemu vendarle ostaja veliko vprašanje, če je bila zmaga atomske vojaške super sile nad
Sovjetsko zvezo dolgoročno gledano zares v prid ZDA, kajti: "Bil je gospodarski, socialni in moralni polom, da je supersila uničila Sovjetsko
zvezo."28 Po sesutju velike zgodbe – ideje pomnoţene svobode (Dostojevski) – smo soočeni z dejstvom, da je neka privlačna utopija vse
preveč zastala samo v politiki. Tako se politizacija sveta danes med intelektualci umika v ozadje, v ospredje pa zelo očitno stopa etizacija z
vizijo "onkraj" komunizma (socializma) in kapitalizma (liberalizma). V svoji knjigi Projekt svetovni etos Küng pojasnjuje svojo vizijo tega,
kar naj bilo "onkraj" komunizma (socializma) in kapitalizma (liberalizma), namreč postkapitalistična in postsocialistična konstelacija.29
Tako komunizem kot kapitalizem, oba, sta se povsem kompromitirala; kapitalizem je vedno individualistično-izkoriščevalsko usmerjen,
komunizem s svojim kolektivizmom, samozaverovanostjo v dokončno popolnost in nenadomestljivost, ne spoštuje človekovih pravic in tudi
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ne narave. Küng zato opozarja na potrebo po ekološko socialno razviti trţni ekonomiji, razvita trţna ekonomija pa zahteva razvito in urejeno
civilno druţbo. Zaveda se, da je tehnološki razvoj tako hiter, da presega političnega, etika prihaja vedno mnogo prepozno, zato naš čas po
mnenju mnogih vodilnih teoretikov s področja etike potrebuje preventivno etiko.30 To je etika, ki nastaja iz globalne krize in ko iščemo nove
izvire čuta odgovornosti za celoten svet in ţivljenje v njem.
5. Kaj je projekt svetovni etos
Postavimo si vprašanje: za kakšne in katere vrednote gre ali naj bi šlo, ko govorimo o potrebi po razvitem svetovnem etosu? Tudi Küng sam
se sprašuje, kdo naj določa in ustvari etična merila in globalna pravila igre in čigave vrednote in norme naj bi to bile. Küng preseneča s svojo
jasnostjo in ţe skoraj preprosto razumljivo zveni njegov odgovor, ko pojasnjuje, da teh vrednot ni treba na novo odkrivati in si jih izmišljati,
kajti ţe dolgo so med nami, stoletja, so del naše kulturne tradicije in vednosti tako o svetu kot o nas samih. "Vrednote in norme se nahajajo v
ţe tisočletja starih velikih verskih in filozofskih tradicijah človeštva."31 Zato "kolesa etosa ni treba na novo izumljati, samo pravilno
uporabljati ga je treba začeti",32 svari Küng. Ko nam posreduje te svoje nazore o svetovnem etosu, upošteva Izjavo zasedanja parlamenta
svetovnih religij v Chicagu (28. avgust – 4. september 1993) ob svečanosti njegove stote obletnice. Gre za shod več tisoč miroljubnih ljudi
leta 1993 v Chicagu, ko je bil drugič v zgodovini religij sklican Parlament svetovnih religij, ki je 4. septembra 1993 izdal Deklaracijo o
svetovnem etosu. S to deklaracijo so se ljudje povsem različnih religioznih tradicij prvič sporazumeli o minimumu neomajnih smernic, ki jih
priznavajo ţe v lastnih tradicijah.
Te štiri neizpodbitne smernice Izjave o svetovnem etosu so:
1. Pozitivno: Spoštuj življenje! – Negativno: Ne ubijaj!
2. Pozitivno: Ravnaj pravično in pošteno! – Negativno: Ne kradi!
3. Pozitivno: Ravnaj in govori resnicoljubno! – Negativno: Ne laži!
4. Pozitivno: Spoštujte in ljubite se med seboj! – Negativno: Ne nečistuj!
To so po Küngu štiri neizpodbitne modrosti, ki jih dobimo v vseh religioznih in etičnih izročilih človeštva, in njihov univerzalizem, ki smo
ga glede na naš čas prevedli v pozitivno izrekanje, izraţa tole:
1. Zavezanost kulturi nenasilja in spoštovanja vsega ţivega: Spoštuj ţivljenje! Nova prastara zapoved: Ne ubijaj!
2. Zavezanost kulturi solidarnosti in pravičnemu gospodarskemu redu: Ravnaj pravično in pošteno! Nova prastara zapoved: Ne kradi!
3. Zavezanost kulturi strpnosti in ţivljenju v resnicoljubnosti: Govori in ravnaj resnicoljubno! Nova prastara zapoved: Ne laţi!
4. Zavezanost kulturi enakopravnosti in partnerstvu moškega in ţenske: Spoštujte se in se ljubite! Nova prastara zapoved: Ne zlorabljaj
spolnosti!
Iz besedila "štirih neizpodbitnih smernic"33 oziroma modrosti izhaja, da so te smernice kot naša prostovoljna samozavezanost, in priznati je
treba, da take, kot so, te smernice tudi nagovarjajo, da se z njimi poistovetimo, in svet jih je sprejel kot univerzalne.
Seveda se mnenja o tem univerzalizmu razhajajo ţe v tem smislu, ali je to prej partikularizacija univerzalnega ali univerzalizacija
partikularnega. Četudi je univerzalna etika še tako minimalistična, je vendar potrebna in Küng je izrecno vztrajal samo na minimumu
skupnih etičnih izhodišč. Številna vprašanja o moţnosti univerzalne etike, medsebojno še tako razhajajoča, niso akademski problemi, stvar
referatov na mednarodnih konferencah, ampak najprej stvarnost sama. Ţivljenje sámo in razmere v njem, in te so svetovnega dometa, silijo
na prepotrebno soočenje s pojmi, kot so lokalno, partikularno, univerzalno, nacionalno, nadnacionalno in podobno, ko mora nekdo, ki je
filozof, spet prisluhniti Kantovim mislim o tem, kaj je – ali naj bi bila – ideja svetovljanstva. Koliko Richard Rorty, Michael Walzer in kdaj
Jürgen Habermas, zakaj Michel Foucault in čemu Karl-Otto Apel so vprašanja, ki jih trenutno dobimo v vseh zdajšnjih razmišljanjih na temo
etike, ekološke krize, procesov sodobne globalizacije in ko je iz soočenja partikularistov z univerzalisti treba reči, da je Küngovo mesto prej
pri univerzalistih kot partikularistih, s tem da Küng še kako upošteva to, kar je in ostaja partikularno.
6. Namesto sklepa
Upamo lahko, da bomo s svojim orientacijskim čutom za etiko svetovnih, globalnih razseţnosti, tudi na podlagi konsenzno sprejetega
svetovnega etosa, lahko marsikaj skušali spremeniti tako, da bo v ljudeh prihajalo do preseţka dobrega. In takrat bomo spreminjali razmere v
svetu tako, da bomo v vsakem kotičku tega našega planeta lahko bivali kot doma – domovanje v svetu, o katerem nekateri toliko
razmišljamo. Toda: ta dan se še ni zgodil, vendar njegovo dogajanje – etizacija sveta – mnogi ţe vidimo in prepoznavamo.
Heretični teolog iz Tübingena nas nagovarja in nam pojasnjuje, da se nimamo ničesar bati, kajti: "Ţe od vsega začetka je bilo jasno: s
svetovnim etosom ne mislimo neke nove svetovne ideologije ali celo poskusa uniformne skupne religije. Apel za svetovni etos ne ţeli
nadomestiti visoko etičnih prizadevanj vsake posamezne religije z etičnim minimalizmom, ne ţeli stopiti na mesto Tore, pridige na gori,
Korana, Bhagavadgite, Budovih govorov ali Konfucijevih izrekov. Deklaracija o svetovnem etosu si tudi ne prizadeva iznajti neke nove
morale, da bi jo potem od zunaj (in sploh z 'Zahoda') vsilila različnim religijam. Stremi le k zavesti, ki je ţe zdaj skupna religijam na zahodu
in vzhodu, severu in jugu, a je zaradi raznih 'dogmatičnih' nasprotij in neznosnega pravdaštva prepogosto zatemnjena. Skratka, Deklaracija o
svetovnem etosu ţeli vzpostaviti tisti minimum etosa, ki je za preţivetje človeštva preprosto nujen. Proti nikomur ni naperjena, temveč vabi
vse, verujoče in tudi neverujoče, da si prisvojijo takšen svetovni etos in ravnajo skladno z njim." 134 To pa je vsekakor povabilo, ki se mu
velja odzvati, in Küngu je mogoče smelo odgovoriti, da so moţnosti za uveljavljanje in udejanjenje svetovnega etosa celo zelo stvarne in
vsem nam dosegljive.
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Prav tam, str. 35.
Hans Küng: Globalisierung erfordert ein globales Ethos, Concilium – Internationale Zeitschrift für Theologie 37 (2001), zv. 4, str. 478.
Prav tam.
Hans Küng: Dokumentation zum Weltethos, str. 25. Isto še Hans Küng: Ja zum Weltethos. Perspektiven für die Suche nach Orientierung,
Piper,
München 1995, str. 32.
3434
Hans Küng: Wird sich ein Weltethos durchsetzen?, nav. iz Hans Küng: Ja zum Weltethos. Perspektiven für die Suche nach Orientierung,
str. 14–15.
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VPLIV SPREMEMBE KLIME NA KMETIJSTVO
dr. Stanko KAPUN, KGZS-Zavod MS, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota.
1. Uvod
Podnebne spremembe so zajele celotno zemeljsko oblo. Njene posledice se odraţajo na eni strani v pojavljanju intenzivnih suš, na drugi
strani pa v močnih neurjih z katastrofalnimi posledicami za prizadeta območja.
Povprečna temperatura na zemeljskem površju se je v 20. stoletju v Evropi zvišala za 0.8  0.2 oC. Tudi v Sloveniji se je povprečna
temperatura zraka v zadnjih 50 letih dvignila za 1.1  0.6 oC, zadnjih 30 letih (1974-2003) pa je ogrevanje ţe preseglo mejo 1.5 oC. Bistvenih
sprememb v skupni letni količini padavin pa še ni moč potrditi (Kajfeţ-Bogataj, 2001).
Na energijsko bilanco zemlje ter s tem povezane klimatske spremembe vpliva človek preko kurjenja fosilnih goriv, prometa, emisij tovarn,
kmetijstva oziroma spreminjanja rabe ter s tem fizikalnih lastnosti tal (Houghton in sod. 2001).
2. Scenariji za oceno podnebnih razmer
Osnova za oceno podnebnih razmer v prihodnosti so scenariji emisij plinov tople grede in aerosolov oziroma spremembe vsebnosti le-teh v
ozračju. Mednarodni forum o podnebnih spremembah (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) je na podlagi socio-ekonomskih
scenarijev razvoja prebivalstva in gospodarstva izdelal različne socio-ekonomske scenarije emisij, ki jih razdelimo v štiri skupine:
Skupina A1 scenarijev predstavlja hiter gospodarski razvoj, rast prebivalstva do sredine stoletja ter kasnejše upadanje in hitro uvajanje novih,
uspešnejših tehnologij.
Skupina A2 scenarijev predstavlja zelo raznolike razmere na različnih predelih sveta. Poudarek je na samostojnosti ter ohranjanju lokalnih
identitet. Predvideva hitro rast prebivalstva tekom celotnega 21. stoletja. Gospodarski razvoj je usmerjen regionalno, porast dohodka na
prebivalstvo ter tehnološki razvoj naj bi bil prostorsko neenoten in počasnejši.
Skupina B1 scenarijev, predstavlja enotnejši svet z dosegom viška prebivalstva v sredini 21. stoletja. Predpostavlja nagel preobrat v
gospodarskih strukturah v smeri oskrbovalnega in informacijskega gospodarstva, manjšo porabo surovin ter vpeljavo čistejših in
učinkovitejših tehnologij. Poudarek je na globalnih rešitvah za gospodarsko, socialno in okljsko trajnost, vključujoč večjo enakost brez
uvajanja dodatnih bremen za podnebje.
Pri B2 scenarijih je poudarek na lokalnih rešitvah za gospodarsko, socialno in okoljsko trajnost. Upoštevan je stalen porast prebivalstva v 21.
stoletju, a manjši kot v skupini A2. Skupina B2 je usmerjena k zaščiti okolja in socialni enakosti osredotočeni na lokalno raven (KajfeţBogataj, 2004).
Preglednica 1: Število prebivalstva, povprečna koncentracija CO2 ter relativni dvig temperature zraka glede na leto 1990 (IPC-WGII, 2001).
Leto/Scenarij
1990/2050/A2
2050/B2
2100/A2
2100/B2

Prebivalstvo
milijarda
5.3
11.3
9.3
15.1
10.4

Koncentracija CO2
ppm

354
536
478
857
615

Povečanje globalne
temperature oC
0.0
1.4
1.4
3.8
2,7

Koncentracija plinov tople grede se bo spreminjala in bo vplivala na podnebne spremembe na zemeljski obli. Kakšne spremembe bodo
dejansko nastale je ob zdajšnjem znanju teţko napovedati.
3. Kmetijstvo
Na podnebne spremembe ima zelo močan vpliv človek. Vir toplote je sonce oziroma infrardeči spekter. Sončni ţarki potujejo skozi zrak,
vendar se zrak pri tem zelo malo segreva. Sončno sevanje, ki pade na zemeljsko površino ali na vegetacijo se deloma odbije od nje, deloma
pa ga vpije površinska plast tal in rastlin. Torej del energije, ki jo zemlja prejme s sončnim sevanjem, preide z dolgovalovnim sevanjem nazaj
v vesolje. Plašč toplogrednih plinov, ki obdaja naš planet to sevanje zadrţuje in vpliva na temperaturo našega planeta. Brez plašča
toplogrednih plinov ţivljenje na zemeljski obli ne bi bilo mogoče. Vendar različni scenariji govorijo o tem, da se bo koncentracija
toplogrednih plinov v ozračju povečevala in bo posledično vplivala na povečano segrevanje zemeljske oble ter s tem na ogroţenost ţivljenja
na Zemlji.
Temperatura površja in zraka ob površju naj bi se ob upoštevanju scenarijev emisij v globalni skali v obdobju med leti 1990 in 2100 dvignila
za 1.4 do 5.8 oC. Na kopnem bodo višje tako maksimalne kot minimalne temperature zraka, več bo vročih in manj mrzlih dni in dni s slano,
pogostejši bodo vročinski udari in zmanjšal se bo obseg ledenikov in ledenih plošč, na severni polobli pa deleţ pokritosti kopnega s snegom
ter morja z ledom (Kajfeţ-Bogataj, 2004).
Globalne klimatske spremembe bodo imele največji vpliv na kmetijstvo. Povprečno višje temerature bodo povečevale moţnost pojava suš,
neurij, pozeb, toče in drugih manj običajnih vremenskih dogajanj (Verbič, 2004).
Tveganje pridelave tradicionalnih vrst rastlin nekega območja se bo povečevalo in bo globalno gledano vplivalo na povišanje stroškov v
primarni pridelavi.
Podnebne spremembe in povečana vsebnost CO2 v ozračju bodo vplivale na:

Fiziologijo
Spremembe vsebnosti CO2 v ozračju in spremembe vremena bodo neposredno vplivale na stopnjo metabolizma in razvoja pri številnih
ţivalih ter na fotosintezo, dihanje, transpiracijo, rast in sestavo tkiv pri rastlinah.

Prostorsko razširjenost
Podnebne spremembe bodo preko dviga temperature in spremenjenih prostorskih vzorcev padavin vplivale na prostorsko razširjenost
različnih ţivalskih in rastlinskih vrst. Ţivalske in rastlinske vrste bodo migrirale k višjim nadmorskim višinam in proti polom, v skladu s
premiki klimatskih območij.
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Fenologijo
Časovni potek razvoja organizmov se lahko spremeni. Višje temperature pomenijo skrajšanje obdobja med posameznimi fenofazami in
zgodnejši razvoj rastlin. Poleg tega bo razvojni krog škodljivcev krajši, razmere pa ugodne za razvoj večjega števila generacij v istem letu.
Zaradi časovnih premikov fenofaz, lahko pride do razklopa fenološke odvisnosti med različnimi ţivalskimi in rastlinskimi vrstami.


Prilagoditveno sposobnost
Vrste s kratko ţivljensko dobo in hitro rastjo populacije, se bodo na podnebne spremembe lahko prilagodile evolucijsko, brez selitve na
območja ugodnejših razmer, nekatere vrste pa bodo izumrle.

3.1 Učinki spremenjenega podnebja na pridelavo hrane
Pozitivni vplivi
Gnojilni učinek povečane koncentracije CO2
Daljša vegetacijska doba
Primernejše temperaturne razmere za gojenje toplotno zahtevnih rastlin
Pogojno pozitivni vplivi
Prostorski premiki kmetijske proizvodnje
Pomik vegetacijskih pasov, sprememba obsega pridelovalnih površin, premik v višje lege
Izboljšanje/poslabšanje toplotnih karakteristik zdaj prehladnih/ţe zdaj pretoplih območij
Sprememba kvalitete pridelkov
Spremenjen izbor sort
Spreminjanje ustaljene agrotehniške prakse
Sprememba časa setve, obrezovanja, ţetve
Spremenjeni načini obdelave tal, spremembe časa in količine gnojenja
Negativni vplivi
Skrajševanje rastne dobe
o
pospešen razvoj rastlin
o
intenzivnejša evapotranspiracija
Povečana pogostnost ekstremnih vremenskih dogodkov
o
Neurja z vetrom, točo, nalivi
o
Več pomladanskih pozeb
o
Suše, poţari
o
Poplave, zemeljski plazovi
Sprememba pogostnosti in intenzitete napadov škodljivcev in bolezni
o
Pospešen razvoj insektov in gljiv
o
Novi škodljivci in bolezni (Kajfeţ-Bogataj, 2004).
3.1 Učinki spremenjenega podnebja na ţivinorejo
Preglednica 2: Nekateri pozitivni in negativni vplivi na ţivinorejo (Kajfeţ-Bogataj, 2004).

PAŠNIKI IN PAŠA

-

ZDRAVJE ŢIVINE
-

Pozitivni vplivi
hitrejši začetek rasti trav spomladi ter kasnejša
počasnitev jeseni podaljšano pašno obdobje
širitve paše v višje lege
manj pogost stres mraza
manj energije za ogrevanje hlevov pozimi

-

PREHRANA ŢIVINE

-

povečan pridelek rastlin z večjo potrebo po toploti

-

Negativni vplivi
pogostejše poletne suše
spremenjena sestava travne ruše
Več energije za prezračevanje in
hlajenje hlevov
Bolj pogost vročinski stres
Večja verjetnost bakterijskih okuţb
Ob pogostejših ujmah (poplave,
nevihte, orkanski veter) se poveča
smrtnost ţivali
Intenzivnejši napadi zajedalcev
Pomanjkanje pitne vode
Slabši apetit
Slabša prebavljivost krme
Bolj tvegana pridelava krme
Višja cena krme

4. SCENARIJ ZA SLOVENIJO
Ob povišanju temperature bo prišlo do prostorskih premikov kmetijske pridelave. Glede na majhnost Slovenije premiki sever, jug ne bodo
pomembni, pomembnejši bodo pomiki po nadmorski višini, saj bodo višje leţeča območja postala temperaturno primernejša za rastlinsko
pridelavo, če bodo izpolnjevala tudi druge kriterije kot so zadostna globina tal, zaloţenost s hranili in primerna konfiguracija terena.
V Sloveniji računamo, da pomeni ogrevanje za 1 oC pomik prostorskega potenciala za kmetijstvo za okrog 180 m navzgor (Kajfeţ-Bogataj,
2004).
Površine bodo omejene, poleg tega pa bodo višinske lege neprestano izpostavljene nenadnim vremenskim spremembam (slana, sneg itd.).
Prav tako pa podnebne spremembe utegnejo vplivati na samooskrbo z pitno vodo, še zlasti v SV območju Slovenije.
5. ZAKLJUČKI
Scenariji globalnih sprememb klime niso nič kaj roţnati, zato bo potrebno v celem svetu zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter uvesti
energetsko učinkovite metode.
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BIOLOŠKA UČINKOVITOST JODIDA IZ NARAVNE MINERALNE VODE
PRI ZDRAVIH PROSTOVOLJCIH
Dr. Majda Bagar – Povše
Radenska d.d.
Milijarda ljudi na Zemlji ţivi na področjih, kjer je prisotno pomanjkanje joda. Pri 200 milijonih ljudi je pomanjkanje joda vzrok za nastanek
golše, 20 milijonov ljudi ima še hujše okvare. Tudi Slovenija spada v alpsko področje endemske golšavosti, zato je bil v letu 2003 sprejet
nov pravilnik, ki določa, da se jedilna sol jodira s 25 mg kalijevega jodida ali z 32 mg kalijevega jodata na 1 kg soli.
Glede na razširjenost in aktualnost problematike pomanjkanja joda v človekovi prehrani smo ţeleli v prospektivni, klinični in primerjalni
raziskavi ugotoviti, ali se jodid iz naravne mineralne vode Sicheldorfer Joţefov vrelec, katerega vsebnost znaša minimalno 0,75 mg/L,
resorbira v človekovem organizmu, kako vpliva na funkcijo ščitnice in kakšen učinek ima pitje takšne naravne mineralne vode na sintezo
ščitničnih hormonov. Obenem smo ţeleli oceniti primerne količine za pitje za odrasle ljudi in ugotoviti morebitne stranske učinke.
V raziskavi so sodelovali zdravi prostovoljci obeh spolov, pri katerih smo v treh zaporedjih merili sistolični in diastolični krvni tlak, v krvi
določili število eritrocitov, levkocitov, koncentracijo hemoglobina, vrednost pH venske krvi, koncentracijo hidrogenkarbonata, glukoze,
kreatinina, sečnine in uratov. V odvzetem urinu smo določili vsebnost kreatinina in jodida ter razmerje med jodidom in kreatininom. V
krvnem serumu smo določili koncentracijo ščitničnih hormonov: trijodotironina, tiroksina, tirotropina.
Ugotovili smo, da se jodid iz naravne mineralne vode Sicheldorfer Joţefov vrelec resorbira in se v signifikantno povečani meri izloča z
urinom. Povprečna koncentracija jodida v seču se je povečala od 176,8 µg/L na začetku raziskave na vrednost 366,4 µg/L po pitju naravne
mineralne vode Sicheldorfer Joţefov vrelec. Signifikantno se je povečal hormon tirotropin iz povprečne koncentracije 1,49 mIU/L na začetku
raziskave, na 2,79 mIU/L po končani raziskavi s tem, da ni prišlo do statistično pomembnih razlik v koncentraciji ščitničnih hormonov
trijodotironina in tiroksina. Ugotovili smo, da se je aktivirala os hipofiza - ščitnica s signifikantno povečanim izločanjem hormona
tirotropina, ni pa se povečalo izločanje hormonov trijodotironina in tiroksina, kar nakazuje pomembnost nadaljnjega raziskovanja v smeri
istočasnega primernega vnosa v človekov organizem tako jodida kot selena, saj na odnos hormonov trijodotironina in tiroksina vpliva selen.
Ugotovili smo, da ni bilo nobenih nezaţelenih stranskih učinkov zaradi pitja naravne mineralne vode Sicheldorfer Josefsquelle. Prav tako ni
prišlo do sprememb acidobaznega ravnovesja, kljub višjemu vnosu hidrogenkarbonatnega iona iz naravne mineralne vode Sicheldorfer
Joţefov vrelec v primerjavi z naravno mineralno vodo Radin. Posledično smo ugotavljali, da bi se v ščitnici kopičenje radioaktivnega joda, ki
lahko pride v organizem iz okolja (kontaminirana hrana v primeru prekomernega radioaktivnega sevanja), ob primernem vnosu naravne
mineralne vode Sicheldorfer Joţefov vrelec zmanjšalo na manj kot 10 % vnesenega radioaktivnega joda.
Na podlagi rezultatov raziskave izhaja kot varna in priporočena mnoţina naravne mineralne vode Sicheldorfer Joţefov vrelec za pokritje
potrebnih količin jodida pri odraslem človeku 200 mL dnevno.

KAKO PROMOVIRATI REGIJO Z UPORABO SODOBNIH
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
prof. dr. Borut Ţalik, mag. Matej Gomboši,
Lab. za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev, FERI,Univerza v Mariboru
1. Uvod
Za vsako občino in regijo je predstavitev njene ponudbe velikega pomena. Še posebej velja to za turistično in kulturno dejavnost, ki v veliki
meri pripomoreta k prepoznavnosti določene regije. Pri tem je dobra predstavitev ključnega pomena. S prihodom novih moţnosti, ki jih
ponuja informacijska tehnologija, se na tem področju odpirajo nove priloţnosti. Predvsem pod tem mislimo na sodobne spletne predstavitve
na internetu. S pomočjo bogatih načinov prezentiranja, kot so virtualne 3D predstavitve, lahko precej pribliţamo našo ponudbo širši javnosti.
Na tak način lahko ponudimo dosti kvalitetnejše informacije, v primerjavi z uporabo preprostih slik in besedil, ki se danes še večinoma
pojavljajo na internetu. Ker je uporabnikov interneta vedno več, hkrati pa postaja dostop čedalje hitrejši, je smiselno uporabljati ta medij za
večjo in boljšo promocijo. Dejstvo, da ima vedno več ljudi ţe na voljo hitro internetno povezavo ADSL, ki omogoča bistveno hitrejši prenos
podatkov in informacij do uporabnika, zelo pripomore k večji prodornosti novih tehnologij. To hitrost lahko s pridom izkoristimo ob uporabi
bogate in velike količine informacij, ki jo ponujajo novi načini predstavitev.
Poleg interneta, ki predstavlja najmočnejši medij, lahko te nove oblike promocije uporabimo tudi na raznih info točkah, informacijskih
terminalih in tudi v obliki predstavitvene zgoščenke. V vsaki izmed naštetih oblik bo uporabnik lahko dobil zelo kvalitetne informacije, ki ga
zanimajo o pokrajini, njenih znamenitostih in ponudbi.
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2. Predstavitev turizma in kulture s pomočjo interneta
Ob prikazovanju zgradb, spomenikov ali drugih zanimivih objektov lahko s pridom izkoristimo moč novih predstavitev na svetovnem spletu.
Zamislimo si recimo turista, ki izbira med različnimi destinacijami. Če bo na spletu našel dobro predstavitev tistega, kar ga zanima, bo
njegova izbira precej laţja. Vse turistično in kulturno zanimive objekte lahko zelo nazorno prenesemo na svetovni splet. Prav tako razne
druge znamenitosti. Zelo koristno je, če si lahko nek objekt, ki predstavlja kulturno ali zgodovinsko znamenitost, ogledamo najprej s
pomočjo dobre predstavitve na internetu. Na ta način lahko ţeleno stvar širši javnosti dosti bolj pribliţamo. Vsekakor je svetovni splet s
pomočjo navideznih predstavitev zelo močan medij za prezentiranje določenih pomembnih objektov.
Dve poglavitni tehnologiji, ki omogočata boljšo predstavitev na internetu sta 3D panorama in 3D navidezni svet. Prva ponuja zelo kvaliteten
pogled na objekt in okolico iz ene točke. Zaključena predstavitev omogoča fotografsko natančen pogled v vse smeri (360°). Uporabnik si
lahko ogleda pokrajino dejansko tako, kot da bi stal na razgledni točki in se poljubno obračal v vse smeri. V primerjavi z običajno sliko je
vizualna informacija prostora na tisti lokaciji precej boljša.
3D navidezni svet na drugi strani omogoča izgradnjo celotnih 3D predstavitev določenega objekta ali mnoţice objektov. Skozi tako zgrajen
navidezni svet se na internetu lahko preprosto sprehajamo in si ogledamo vse podrobnosti objekta, ki nas zanima. Uporabnik se lahko
pomakne na katerokoli točko in gleda objekt v katerikoli smeri. Na ta način dobimo realno podobo objekta in njegove okolice. Ta tehnologija
je obseţnejša in kompleksnejša in je najbolj uporabna pri predstavitvi objektov, ki bi jih radi posebej izpostavili.
Na slikah vidimo primer dokončane 3D predstavitve nekaterih znamenitosti v Mariboru, ki so bile izdelane v okviru evropskega projekta
Kultura 2000.

Slika 1: 3D panorama mariborske stolnice

Slika 2: 3D navidezna predstavitev Sinagoge.

V projektu smo s partnerji iz Avstrije, Češke in Slovaške izvedli virtualno 3D predstavitev posameznih krajev iz srednje Evrope. Kot
fakulteta iz Maribora smo izbrali nekaj najbolj znanih lokacij v mestu. Predstavitev je dostopna na spletnem naslovu http://vhce.uni-mb.si.
Povezovanje sodobnih informacijskih tehnologij za promocijo, predvsem v turizmu je kombinacija, ki predstavlja dve izmed prioritetnih
nalog zapisanih v strategiji razvoja tako na drţavni kor regionalni ravni.
3. Cilji
V regiji in občinah se nahaja mnogo objektov, ki bi jih bilo koristno predstaviti javnosti s pomočjo novih tehnologij.
Cilj bi na začetku vsekakor bil izbrati reprezentativne lokacije za izdelavo 3D panorame in jih postaviti na internet. 3D panoramo je moţno
izdelati in pripraviti hitreje, za razliko od 3D navidezne predstavitve, ki predstavlja bolj zahteven in obseţen projekt. Je pa moţno seveda
obstoječi predstavitvi dodati tudi 3D navidezno predstavitev, ki bi v tem primeru predstavljala eno vrsto nadgradnje. Na ta način bi bilo na
internetu ponujena moţnost res prostega ogleda vsakega objekta. Cilji, ki bi se na ta način dosegli so:

promocija turizma na internetu,

boljša predstavitev in prepoznavnost regije in njene ponudbe,

vzpodbujanje razvoja v regiji,

boljša informiranost javnosti,

večji izkoristek obstoječe informacijske infrastrukture.
Ciljna skupina uporabnikov takšne predstavitve je zelo velika in se vztrajno povečuje. Uporabnikov interneta je vedno več, število ljudi, ki
znajo uporabljati internet, pa se tudi iz dneva v dan povečuje. V vseh anketah se število in struktura prebivalstva, ki uporablja internet
povečujeta. Internet ni več samo domena mladih, čedalje bolj ga uporablja tudi srednja in starejša generacija, saj prihaja vedno bolj v stik
preko svojih podmladkov.
Če pomislimo, da se podjetja ţe kar nekaj časa mnoţično odločajo za čim kvalitetnejše predstavitve in poslovanje na internetu, je smiselno o
tem razmišljati tudi v okviru občin in regije. Podjetja se zelo dobro zavedajo potenciala in prednosti, ki jih ta način komuniciranja z javnostjo
prinaša. Odločitev o uvajanju teh tehnologij tudi na področje turizma in kulture je v tem pogledu lahko samo pozitivna.
4. Prednosti novih tehnologij
Omenjene tehnologije so dokaj nove, zato lahko njihova uporaba v namenu izboljšanja turistične in kulturne predstavitve prinese bistveno
prednost. Isto kot za podjetja, ki so uvidela prednosti in se odločila za uporabo predstavitev na internetu, tako je tudi za regijo bistvenega
pomena, da spremlja in izkorišča moţnosti novih tehnologij in medijev za svojo promocijo. Internet ponuja široko paleto moţnosti od katerih
sta 3D panorama in 3D navidezni svet še najbolj primerni za prikaz turistične in kulturne ponudbe na interaktiven in multimedijski način.
Prednost teh dveh tehnologij je ta, da je njuna uporaba moţna na poljubnem računalniku. Prav tako ni potrebna nobena posebna dodatna
oprema in investicija. Za vsako od omenjenih tehnologij moramo namestiti poseben programček, ki je prosto dostopen na internetu in
omogoča prikaz 3D vsebine. Uporaba je zelo preprosta in intuitivna. Vsakdo lahko predstavitev gleda na svojem računalniku brez, da bi ga
bilo potrebno kaj posebej naučiti. Iz vidika čim širše uporabnosti je to zelo pomembno dejstvo. Celotna predstavitev se lahko tudi brez
problema vključi v obstoječe internetne strani.
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Omeniti je potrebno še en aspekt omenjenih tehnologij. Izdelava 3D predstavitve je moţna tudi za še nezgrajene objekte. Tako se s pomočjo
idejnega ali gradbenega načrta lahko promovira bodoči objekt, še preden je dejansko odprt in predan uporabi.
Iz dosedanjih izkušenj in uporabe lahko povemo, da so predstavitve na osnovi omenjenih tehnologij dosegle svoj cilj in pripomogle k boljši
prepoznavnosti izbranega področja.
Pridobljene praktične izkušnje pri delu z novimi multimedijskimi tehnologijami za internet na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru se lahko s pridom izkoristijo za izdelavo zanimive in učinkovite predstavitve poljubne znamenitosti.
Moţnosti za promocijo regije so s pomočjo sodobnih informacijskih postale precej večje. Če smo v slabšem poloţaju glede avtocest, pa
imamo vsekakor moţnost, s pomočjo znanja v domači regiji, dobro izkoristiti informacijsko avtocesto.
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IZKUŠNJE Z UVAJANJEM SISTEMA STALNIH IZBOLJŠAV PO METODI
20 KLJUČEV V SLOVENIJI
dr. Franc Gider, Deloitte d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana
Sistem 20 ključev je v Slovenijo prvič prišel leta 1991, ko so metodo v okviru raziskovalne naloge “Medpodjetniška mreţa in
prestrukturiranje podjetij primorske, notranjske regije in ljubljanskega območja” začela uvajati nekatera podjetja iz lesarske stroke. Rezultati
so na določenih področjih bili zelo dobri. Ţal so po dveh letih aktivnosti z zaključkom projekta zamrle. V letu 1999 je tedanje Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti v okviru vladnega programa za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva med drugimi odprlo tudi
projekt, v katerem naj bi z drţavno pomočjo 60 slovenskih podjetij začelo uvajati sistem 20 ključev. V obdobju od začetka leta 2000 do
konca leta 2003 so bili objavljeni štirje javni razpisi, na katerih je bilo izbranih 53 podjetij, ki so sodelovala v projektu. V letu 2002 je
Ministrstvo za gospodarstvo na podlagi dobrih izkušenj s projektom “Spodbujanja uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav v podjetjih”
začelo finančno podpirati tudi uvajanje drugih celovitih sistemov stalnih izboljšav. Razpisi so enkrat na leto, objavljeni pa so v Uradnem listu
in na spletnih straneh Ministrstva. V letih 2002 in 2003 se je za uvajanje sistema 20 ključev prek teh novih razpisov odločilo še sedem
podjetij. Ker so ta podjetja z uvajanjem sistema šele začela, v analize niso vključena.
Tabela 1: Vključevanje podjetij v projekt
Javni razpis
Februar 2000
November 2000
September 2001
Avgust 2002
Skupaj

Št. firm
12
14
15
12
53

Slika 1: podjetja po velikosti
majhna
13%

velika
40%

srednja
47%

Slika 2: Sodelujoča podjetja razvrščena po dejavnostih

Podjetja so se ocenila po sistemu 20 ključev na začetku projekta, po enem letu in po dveh letih projekta. Pri uvajanju vsakega ključa so
podjetja spremljala kvantitativne rezultate (po merilih za uspešnost ključev in finančnih kazalcih). Glede na rezultate začetne ocene so
podjetja izbrala prioritetne ključe, ki jih so jih začela uvajati na začetku. Tipično je podjetje izbralo 3 do 4 ključe za začetek, nato je
postopoma dodajalo dodatne ključe. Dinamika dodajanja ključev je bila odvisna od velikosti in specifičnih potreb v podjetju.
Podjetja so spremljala finančna sredstva, ki so jih vloţila v projekt. Prav tako so ocenjevala finančne prihranke pri aktivnostih na projektu.
Donosnost investicije smo izračunali kot:
Donosnost investicije = (Prihranki – Investicija) / Investicija * 100.
Neto donosnost investicije pa smo računali kot:
Neto donosnost investicije = (Prihranki – Investicija – Subvencija) / (Investicija – Subvencija) * 100.
Od projekta je pred zaključkom dvoletnega obdobja
1
5,00
odstopilo 11 podjetij (20,7% od sodelujočih podjetij). Ta
20
2
podjetja v obdelavi rezultatov niso zajeta. Razlogi za
19
3
4,00
odstop od projekta so bili naslednji:
18
4
3,00

hujše teţave podjetja – neuspeh na trgu ali
finančna nelikvidnost (5 podjetij),
2,00
17
5

prevzem podjetja s strani drugega podjetja (3
1,00
podjetja),
Ocene po dveh letih

zamenjava vodstva podjetja (2 podjetji),
16
0,00
6
Ocene po enem letu

nezainteresiranost vodstva (1 podjetje).
Ocene na začetku
Povprečna začetna ocena sodelujočih podjetij po vseh
15
7
ključih je bila 31,98 točk. Po enem letu je povprečna
ocena narasla na 39,34 točk in po dveh letih na 43,36
14
8
točk.
13

Slika 3: Radarski diagram s povprečnimi ocenami podjetij
po ključih na začetku, po enem in po dveh letih projekta.
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Med podjetji smo ob koncu projekta izvedli anketo.
Rezultati ankete so pokazali videnje podjetij o tem na
katerih področjih je delo na sistemu 20 ključev prineslo
največ pozitivnih učinkov. Na sliki 5 so prikazane
povprečne ocene podjetij o učinku sistema 20 ključev na
različna področja v podjetju. Podjetja so ocenila, da ima
projekt največji vpliv na zadovoljstvo zaposlenih in
produktivnost proizvodnje.

1. prioriteta

100

% sodelujočih podjetij

Večina podjetij je za začetek uvajanja izbrala ključe 1, 2 in
3. Takoj za tem pa so začela s ključi 4, 5, 6, 9, 10 in 11. Na
sliki 4 so s prvo prioriteto označeni ključi, ki so jih
podjetja izbrala na začetku, z drugo prioriteto pa ključi, ki
so jih podjetja izbrala v nadaljevanju.
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Velikost vpliva

Slika 4: Ključi, ki so jih podjetja izbrala na začetku
Eno od vprašanj v anketi je bilo, ali nameravajo podjetja po
izteku subvencije s strani Ministrstva za gospodarstvo
nadaljevati z uvajanjem sistema 20 ključev. Vsa podjetja so
5
odgovorila, da nameravajo nadaljevati, veliko podjetij
3,58
4
3,20
2,91 2,65 3,02
2,75
2,62 3,07 2,70 2,75
(46,5%) namerava celo povečati intenzivnost aktivnosti.
2,48
3
2,14
Na vprašanje: »Ali je na odločitev o uvajanju sistema 20
2
ključev vplivala subvencija Ministrstva za gospodarstvo?« je
1
73,81% sodelujočih podjetij odgovorilo, da se za projekt
verjetno ne bi odločili, če uvajanja sistema 20 ključev ne bi
0
finančno podpiralo Ministrstvo za gospodarstvo. Projekt bi
brez subvencije verjetno začelo 26,19% podjetij.
Rezultate projekta v podjetjih smo ocenili tudi po finančni
plati. Pri tem smo najprej ocenili investicijo, ki so jo podjetja
imela s projektom. Investicija v projekt je vključevala štiri
Področje
komponente:

stroški licence in svetovalnih storitev (cca. 30%
Slika 5: Vpliv sistema 20 ključev na različna področja v podjetjih (1 –
investicije),
nima učinka, 5 – velik učinek).

stroški usposabljanja izven podjetja (cca. 10%
investicije),

stroški informacijskega sistema za podporo projektu (cca.
46,5
44,2
50
10% investicije) in
45

stroški plač zaposlenih za čas, ki so ga porabili za aktivnosti
40
na projektu (cca. 50% investicije).
35
Ker so bila sodelujoča podjetja zelo različna po velikosti, smo
30
stroške za izvajanje projekta delili s številom zaposlenih. Tako
25
smo dobili normirane stroške na zaposlenega. Ti so v povprečju
20
15
znašali 272 EUR na zaposlenega. Investicija na zaposlenega je
9,3
10
bila večja pri manjših podjetjih in manjša pri večjih podjetjih
0,0
5
(največ 1641 EUR pri podjetju s 26 zaposlenimi in najmanj 73
0
EUR v podjetju z 2043 zaposlenimi). Subvencija Ministrstva za
Da, v
Da, v
Da, vendar v
Ne
gospodarstvo je v povprečju znašala 46,33% (največ 60,99% in
enakem ali
nekoliko
veliko
najmanj 22,31%). Donosnost investicije je bila v povprečju
večjem
manjšem
manjšem
287,6% (največ 1056,6% in najmanj -97,8%). Neto donosnost
obsegu
obsegu
obsegu
investicije je bila v povprečju 681,5% (največ 1875,2% in
najmanj –97,1%).
Iz analize rezultatov raziskave, ki je opisana v članku, in
Slika 6: Odgovori na vprašanje: »Ali nameravate po zaključku
zaključkov predhodnih raziskav lahko potegnemo naslednje
subvencije s strani Ministrstva za gospodarstvo nadaljevati s
zaključke:
projektom 20 ključev?«
1.
Sistem 20 ključev postaja v Sloveniji vse bolj prepoznaven
in razširjen pristop za povečanje konkurenčnosti podjetij. V veliki meri je k popularnosti pristopa prispevalo Ministrstvo za
gospodarstvo, ki uvajanje sistema tudi finančno podpira.
2.
Za uvajanje sistema 20 ključev se preteţno odločajo majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo. Povečini so to
hitro rastoča podjetja, ki potrebujejo zunanjo pomoč pri svojem razvoju.
3.
Osnovni predpogoji za uspešno uvajanje sistema 20 ključev so uspešnost podjetja na trgu, finančna stabilnost podjetja in popolna
podpora vodstva.
4.
V večini primerov podjetja najprej začnejo uvajati ključe 1, 2 in 3, ki na nek način predstavljajo postavitev infrastrukture za uspešen
nadaljnji razvoj podjetja. Nato pridejo na vrsto ključi, ki prinašajo konkretne rezultate na področju produktivnosti v proizvodnji.
5.
Podjetja vidijo koristi uvajanja sistema 20 ključev predvsem v povečani motivaciji zaposlenih in povečanju produktivnosti v
proizvodnji.
6.
Rezultati dela na sistemu 20 ključev pri podjetjih, ki so sodelovala v projektu, so bili pozitivni. Povprečna donosnost investicije v
prvih dveh letih je bila skoraj trikratna. Ker sistem gradi na rasti in razvoju vseh zaposlenih v podjetju , predstavlja največji del
investicije čas zaposlenih, ki na projektu sodelujejo.
Sistem 20 ključev predstavlja pomemben kamenček v mozaiku najrazličnejših metod za povečevanje konkurenčnosti podjetij. Dosedanje
izkušnje pri uvajanju sistema v slovenskih podjetjih so pokazale, da je ob pravem pristopu moţno doseči zelo dobre rezultate. V prihodnosti
lahko torej pričakujemo še nadaljnje širjenje metodologije v Sloveniji.
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MEHANIZMI UTRJANJA KOVINSKIH MATERIALOV PRI POVIŠANIH
TEMPERATURAH
Rebeka Rudolf 1, Alojz Kriţman 1, Ivan Anţel 1, Ladislav Kosec 2
1

2

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
Univerza v Mariboru,Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

Povzetek
Trdnostne lastnosti kovin lahko izboljšamo z različnimi mehanizmi utrjanja: utrjanje v trdni raztopini, hladna deformacija, izločevalno
utrjanje, disperzijsko utrjanje, utrjanje z vlakni, idr. Znano je, da postane pri visokih temperaturah večina utrjevalnih mehanizmov kovin
neuporabnih. V primeru t.i. utrjanja v trdni raztopini raztopljeni atomi v trdni raztopini kovinske matice niso več sposobni zavirati dislokacij
pri gibanju zaradi večje stopnje relaksacije kristalne mreţe, pri deformacijsko utrjeni zlitini pride do rekristalizacije in s tem do izgube z
deformacijo ustvarjenega utrjevalnega učinka, pri izločevalno utrjenih materialih pa se pri visokih temperaturah nadaljuje proces staranja, kar
prav tako vodi k poslabšanju mehanskih lastnosti. Edino moţno rešitev izboljšanja trdnostnih lastnosti kovin pri povišanih temperaturah zato
predstavljata utrjanje z vlakni (tvorba kompozita) ter disperzijsko utrjanje. V prispevku podrobneje predstavljamo ta dva načina utrjanja, ki
omogočata doseganje ţelenih trdnostnih lastnosti kovinskih materialov pri povišanih temperaturah.
Ključne besede: mehanizmi utrjanja, dislokacije, kovinski materiali, visoke temperature
1 Utrjanje z vlakni
V novejšem času se za utrjanje kovinskih materialov uporabljajo vlakna, ki prvenstveno utrjujejo vzdolţ osi, v prečni smeri pa zanemarljivo1.
Vlakna, ki se uporabljajo za utrjanje kovinske matice morajo zadostiti nekaterim zahtevam in sicer morajo imeti majhno gostoto, veliko
trdnost in visok modul elastičnosti; pri tem pa morajo biti kemično obstojna in nestrupena, kakor tudi primerna za tehnološke postopke. Za
utrjanje se v zadnjem času pogosto uporabljajo ogljikova vlakna, ki imajo visok modul elastičnosti (193-241 GPa)2 in majhno obrabo.
Z vgraditvijo vlaken v kovinsko matico dobimo kompozit, katerega pomen v inţenirski praksi je v dejstvu, da ima izboljšano kombinacijo
lastnosti glede na posamezni komponenti. To pa pomeni, da so lastnosti kompozita odvisne od izbire posamezne komponente (t.j. od njenega
deleţa, vrste razporeditve).
Matica daje kompozitnemu materialu obliko in monolitnost, pri čemer skrbi za razporeditev oziroma poloţaj elementov armature. Zagotavlja
nosilnost kompozita tako, da prenaša obremenitve na vlakna, ki so glavni nosilni elementi. Pri porušenih in kratkih vlaknih prenaša
obremenitve na sosednja vlakna, zmanjšuje koncentracije napetosti ob napakah, ustavlja razpoke in je zaščita vlaken pred mehanskimi
poškodbami in okolico. Kovinske matice so ponavadi ţilave, pri čemer se togost kovinskih matic lahko poveča le z vgraditvijo togih
elementov armiranja, predvsem vlaken z velikimi moduli elastičnosti. Skupna značilnost visoko-trdnih vlaken je majhen raztezek ob
porušitvi (2-3 %)3.
Posebnost kompozitov je, da se lahko njihove mehanske lastnosti kot npr. trdnost in modul elastičnosti izračunajo vnaprej. V primeru
kompozita, ki je utrjen z dolgimi vlakni usmerjenimi v eno smer, tako lahko izračunamo c in Ec za vzporedno in zaporedno obremenitev
vlaken (slika 1). Izpeljava velja za pogoj, da sta obe sestavini trdno vezani in da imata enaki Poissonovi števili .
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Slika 1: Kompozit utrjen z vlakni v eni smeri:
a) vzporedna obremenitev vlaken, b) zaporedna obremenitev vlaken
Za določitev mehanskih lastnosti c in Ec v smeri vlaken privzamemo, da so deformacije kompozita in obeh sestavin enake, če je
obremenitev tolikšna, da se obe sestavini deformirata le elastičnosti.
Znana enačba [1]1, ki velja za modul elastičnosti kompozita Ec v smeri vlaken pove, da velja pravilo zmesi, t.j. da je Ec odvisen od modula
elastičnosti in volumskega deleţa obeh sestavin.
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Ec  E f  V f  Em  Vm , Vm  1  V f

[1]

Na enak način je sestavljen tudi izraz, ki velja za trdnost kompozita v smeri vlaken:

 c   f V f   m Vm

[2]

V pravokotni smeri na vlakna mehanske lastnosti izračunamo po kriteriju enakih napetosti oziroma pravilu, ki velja za zaporedno vezane
sestavine. Pri tem je v obeh sestavinah, vlaknih in matici, napetost enaka. Modul elastičnosti in deformacija v prečni smeri sta enaka:

V f Vm
1


Ecp E f E m

[3]

ε cp  ε fp V f  ε mp Vm

[4]

V kompozitih, v katerih je duktilna matica utrjena z vlakni, sta pomembna volumska deleţa vlaken, minimalni in kritični. Minimalni
volumski deleţ je tisti, pri katerem ţe pride do veljave utrditev kompozitnega materiala z vlakni. Kritični volumski deleţ vlaken pa
predstavlja tistega, ko trdnost kompozita prekorači oziroma preseţe trdnost matice. Pri tem je potrebno povedati, da se kritični volumski
deleţ vlaken povečuje s sposobnostjo deformacijskega ali kakšnega koli drugega utrjevanja matice.
Kadar je deleţ vlaken manjši od minimalnega deleţa, porušitev vlaken ni vzrok takojšnje porušitve kompozitnega materiala, če je matica
sposobna prenesti večjo obremenitev. Vlakna se pri tem porušijo na več manjših delov, kar predstavlja mnoţičen prelom. Če pa je deleţ
vlaken večji od kritičnega, se pri obremenitvi, ki preseţe trdnost vlaken, le-ta porušijo. Obremenitve, ki se prenese na matico, ta ne prenese,
zato se kompozit poruši v eni ravnini. To je enkraten prelom.
2 Disperzijsko utrjanje kovinskih materialov
2.1 Mehanizmi disperzijskega utrjanja
(i) mehanizem interakcije dislokacija/delec
Po modelu, ki so ga postavili Artz in sodelavci4 je visoko temperaturno utrjanje kovinskih materialov posledica vpetja dislokacijskega
segmenta na delec (slika 2). V fazi plezanja (vzpenjanje na delec) pride do podaljšanja dislokacije in dodatna energija se porabi za tvorbo
novega dela dislokacijske črte. Obenem poteka pri gibanju dislokacije preko delca tudi sproščanje deformacijskega polja okoli dela
dislokacijske črte, ki je v stiku z delcem (dislokacija se tako rekoč vpne na delec, pri čemer se linijska energija dislokacije zniţa od polne
vrednosti v matici do časovno odvisne niţje vrednosti na mejni površini delec/matica). Zato je v fazi spuščanja dislokacije z delca potrebna
dodatna energija za t.i. odcepljanje dela dislokacijskega segmenta od delca oziroma za ponovno ustvarjanje deformacijskega polja (zvišanje
linijske energije dislokacije do polne vrednosti) okoli dela dislokacijske črte, ki delec zapušča. Kritična napetost, ki je potrebna za
premagovanje disperzijskih delcev bi morala biti določena z višjo vrednostjo prej omenjenih potrebnih energijskih prispevkov za lokalno
plezanje oziroma za odcepljanje dislokacije. Vendar pa so raziskave kmalu pokazale, da postane ţe majhna stopnja relaksacije dislokacijske
energije ob delcu (pribliţno 6%)4 zadostna, da postane odcepljanje dislokacije od delca tisti proces, ki določa prag napetosti, ki ga je treba
doseči, da postane dislokacija znova gibljiva. To pomeni, da predstavlja pri visokotemperaturnem plezanju dislokacije preko delca sprostitev
linijske energije dislokacije ob delcu največjo oviro za nadaljnje drsenje.
Zaradi interakcije med dislokacijo in mejno površino med delcem in matico je pri odcepljanju dislokacijskega segmenta od delca potrebna t.i.
odcepitvena napetost 04:

σ O  (1  h 2 )1 / 2 σ OR

[5]

kjer je h-interakcijski parameter in 0R napetost, ki je potrebna za preboj dislokacije med delci po Orowan-ovem modelu. Interakcijski
parameter h podaja stopnjo relaksacije dislokacijske energije na mejni površini delec/matica in je podan z izrazom:

h

Ed
EM

[6]

kjer je Ed energija dislokacije na mejni površini delec/matica in EM energija dislokacije v matici.
Na mejnih površinah, kjer ne pride do nobene relaksacije dislokacijske energije, oziroma ni interakcij med dislokacijo in mejno površino
(koherentni delci – majhna površinska energija), je h = 1. Nasprotno je h = 0 v primeru, ko dislokacija na mejni površini popolnoma sprosti
svojo energijo (nekoherentni delci). Pri vmesnih vrednostih pa ima dislokacijski segment na mejni površini zniţano energijo. Delec v tem
primeru privlači dislokacijo in zato je za plezanje dislokacijskega segmenta preko delca, odcepitev dislokacije od delca in za nadaljevanje
drsenja potrebna dodatna napetost – (O). Ker poteka takšna sprostitev dislokacijske energije s prerazporeditvijo atomov in difuzijo vzdolţ
mejne površine5, omogočajo nekoherentne, kemijsko šibko vezane mejne površine, največje sprostitve dislokacijske energije 6 in s tem
maksimalno utrjanje. Teoretične raziskave so pokazale, da bi po tej teoriji bile najprimernejše ovire za drsenje dislokacij t.i. »prazninski
delci«7 oziroma pore submikrometrske velikosti. Opisan model disperzijskega utrjanja s porami submikrometrske velikosti je natančneje
predstavil Srolovitz7, ki je za takšen disperzijsko utrjen kovinski material empirično podal mejno napetost v potrebno za nadaljnje drsenje
dislokacije preko prazninskega delca; v naj bi bila za okoli 15% niţja od Orowan-ove napetosti OR. Kasnejše raziskave oprte predvsem na
računalniške simulacije8,9 so potrdile Srolovitz-ov model utrjanja s prazninami in določeno vrednost v. Pri interpretaciji mehanizma utrjanja
s prazninami7 pa je Srolovitz podal še ugotovitev, da je stopnja relaksacije linijske energije dislokacije na mejni površini matica/praznina
odvisna od časa delovanja zunanje napetosti. Za popolno relaksacijo morata namreč poteči difuzija atomov na mejni površini delec/matica in
volumska difuzija. Ker je difuzija na mejni površini veliko hitrejša od volumske, je zato čas potreben za popolno relaksacijo dela dislokacije
določen s časom potrebnim za volumsko difuzijo:
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31  ν   r 2  k  T
t Srolovitz 
4  (1  ν)  D  Ω  G

[7]

kjer je - Poissonovo število matice, k- Boltzman-ova konstanta, r- polmer prazninskega delca, D- difuzijski koeficient,  - atomski
volumen, G- striţni modul matice; pri čemer ni upoštevana razlika v elastičnih konstantah , G in  med disperzoidom in matico.
Skladno s predstavljenim modelom in kasnejšimi rezultati raziskav lahko povzamemo, da je po krajših časih delujoče obremenitve
relaksacija napetostnega in deformacijskega polja okrog dislokacije zanemarljiva, zato je prevladujoč Orowanonov mehanizem, po daljših
časih, kjer lahko pride do popolne relaksacije linijske energije dislokacije pa prevladuje Srolovitz-ov mehanizem.
Skladno s predstavljenim modelom in kasnejšimi rezultati raziskav lahko povzamemo, da je po krajših časih delujoče obremenitve
relaksacija napetostnega in deformacijskega polja okrog dislokacije zanemarljiva, zato je prevladujoč Orowanonov mehanizem, po daljših
časih, kjer lahko pride do popolne relaksacije linijske energije dislokacije pa prevladuje Srolovitz-ov mehanizem.
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Slika 2: Vpetje dislokacijskega segmenta na delec pri visoko temperaturnem plezanju 4
(1-vpetje, 2-plezanje, 3-odcepljanje dislokacije)
(ii) Mehanizem prečnega drsenja
Pri povišanih temperaturah dislokacije lahko obidejo nekoherenten delec sekundarne faze
s prečnim drsenjem, kot je prikazano na sliki 3.
Pri srečanju robne dislokacije z delcem sekundarne faze nastaneta dva zavojna segmenta
(slika 3a). Ti segmenti nato prehajajo v prečno ravnino z mehanizmom prečnega drsenja,
potem pa se gibajo eden proti drugemu po ravnini medsebojnega srečanja, ki je paralelna
primarni ravnini drsenja (slika 3b). Ko se segmenti srečajo se medsebojno izničijo, ker so
nasprotnega predznaka. Na ta način dislokacija zaobide delec, pod katerim se izoblikuje
prizmatična dislokacijska pentlja (slika 3c). Tudi, ko vijačna dislokacija zaobide delec
sekundarne faze, pride do nastanka dislokacijske pentlje, kot na slikah 3d in 3e. Običajno
je predpostavljeno, da so potrebne napetosti, da dislokacija zaobide delce s prečnim
drsenjem ali Orowanovim mehanizmom, medsebojno enake. Zato se tudi to utrjanje
imenuje Orowanovo utrjanje.
(iii) Mehanizem lokalnega in splošnega visokotemperaturnega plezanja dislokacije
Plezanje vijačnih dislokacij ni moţno, ker je Burgesov vektor vzporeden z dislokacijo in
zato lahko vijačna dislokacija prosto drsi na katerikoli ravnini, ki vsebuje dislokacijsko
črto in Burgesov vektor. Sicer pa sta tudi za drsenje teh dislokacij potrebni visoka
Slika 3: Mehanizem prečnega drsenja: (a-c)
napetost ali aktivacijska energija, ker komponenta striţne napetosti v ostalih ravninah ni
robna dislokacija , (d-e) vijačna dislokacija
tako velika kot na prvotni drsni ravnini.
Za robno dislokacijo pa velja, da se pod določenimi pogoji premakne izven drsne
ravnine v vzporedno ravnino ali direktno nad ali pod drsno ravnino. To imenujemo kot proces dislokacijskega plezanja. Dislokacijsko
plezanje se pojavi pri difuziji praznin ali intersticijskih atomov k ali proč od dislokacije. Ker je plezanje difuzijsko kontrolirano, pomeni da je
termično aktivirano in se zato lahko pojavi pri povišani temperaturi. Pri pozitivnem plezanju se atomi odstranijo iz roba vrinjene ravnine,
tako da se rob vrinjene ravnine premakne navzgor za atomsko razdaljo. Pri negativnem plezanju se stolpec atomov doda pod rob vrinjene
ravnine, tako da se dislokacijska črta premakne navzdol za atomsko razdaljo. Običajni mehanizem pozitivnega plezanja je difuzija praznin k
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dislokaciji in premik atomov v prazna mesta. Moţno je tudi, vendar energijsko manj ugodno, da se atom odtrga od roba vrinjene ravnine in
postane intersticijski atom. Za nastanek negativnega plezanja morajo biti atomi dodani k robu vrinjene ravnine. To je mogoče, če se atomi
okoli dislokacije pridruţijo robu vrinjene ravnine, kar povzroči tok praznin proč od dislokacije ali potek manj verjetne difuzije intersticijskih
atomov k dislokaciji. Akumulacija praznin v dislokacijskem jedru je vzrok, da se posledično spremeni prosta energija dislokacije. Moţnost,
da bi se kompletne vrste atomov odstranile ali dodale k robu vrinjene ravnine pri plezanju dislokacije, je zelo majhna. Sicer pa posamezne
praznine ali skupki praznin difundirajo k dislokaciji in plezanje se pojavi na kratkem odseku dislokacijske črte. Sam mehanizem utrjanja pri
procesu visokotemperaturnega plezanja je v moderni literaturi razloţen z različnimi modeli, čeprav popolnoma še ni pojasnjen. Poznana sta
dva modela: model lokalnega in splošnega
plezanja.
Prvi izmed moţnih modelov je model lokalnega
plezanja10,11. Pri tem pleţe samo tisti del
dislokacije, ki se dotika delca oziroma je
neposredno ob njem (slika 4). Ostanek
dislokacije drsi po osnovni drsni ravnini. Pri tem
x
plezanju se poveča dolţina dislokaciji, zato je
potrebno dovajati še dodatno energijo, da se
lahko drsenje dislokacije nadaljuje. Ta dodatna
energija predstavlja energijski prag m oziroma

napetost, ki je potrebna, da se obdrţi drsenje
dislokacije pri plezanju čez delec ter sočasno
predstavlja v fazi odcepljanja dislokacije od
delca prag napetosti, ki je potreben, da se lahko
dislokacija odcepi in drsi naprej. S pomočjo
računalniške simulacije12 takšnega modela
plezanja dislokacije preko sferičnih delcev so
Slika 4: Model lokalnega plezanja dislokacije12
izračunali vrednost praga napetosti, ki znaša
okoli 0,32 0R in le-ta se zelo dobro ujema z
eksperimentalno dobljenimi vrednostmi.
Nekateri strokovnjaki oporekajo modelu lokalnega plezanja dislokacije zaradi moţnosti prisotnosti dislokacijske ukrivljenosti pri prehodu
dislokacije od primarne drsne ravnine v ravnino plezanja ob delcu. Takšna ukrivljenost ni obstojna, ker pride na tem mestu do difuzije
praznin12, kar ima za posledico, da se plezanje dislokacije razširi na dele dislokacije, ki niso več tik ob delcu (slika 5). V tem primeru
plezanje ni več lokalizirano, govorimo o splošnem plezanju dislokacijskega segmenta preko delca. Če je takšno splošno plezanje močno
razširjeno, je napetost potrebna za proces plezanja pribliţno enaka napetosti potrebni za drsenje dislokacije po kristalni mreţi, kar pomeni, da
za tak proces ni potrebna nobena dodatna napetost. Teoretične raziskave tega modela so pokazale, da je vrednost praga napetosti zelo nizka
(okoli 0,1 0R).
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Slika 5: Model splošnega plezanja dislokacije31 (f - volumski deleţ disperzoidov)

2.2 Mehanizmi disperzijskega utrjanja za primer plinskih por
Plinske pore13,14 imenujemo submikrometrske prazninske delce napolnjene s plinom, ki ustvarjajo tlačne napetosti na okoliško
kristalno mreţo. Drseče dislokacije lahko reagirajo s plinskimi porami na tri načine: (i) dislokacije lahko prereţejo plinske pore, dodatno delo
je potrebno za ustvarjanje nove površine plinske pore, (ii) dislokacije se lahko gibljejo v napetostno polje neravnoteţne plinske pore, (iii)
neravnoteţne in ravnoteţne plinske pore pa lahko tudi privlačijo drseče dislokacije, pri čemer se sprosti del linijske energije dislokacije.
Mehanizem (iii) so za primer plinskih por teoretično analizirali Weeks 15 in njegovi sodelavci. Energijo interakcije dolgega reda
El.r. med vijačno dislokacijo in vključkom z radijem ri na razdalji r so podali kot (b-Burgerjev vektor):
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[8]

Če je El.r. pozitivna, velja odboj med dislokacijo in vključkom oziroma če je El.r. negativna, je prevladujoč privlak med njima.
Predznak El.r. je odvisen od razlike med  = i - , t.j. od razlike med striţnim modulom i vključka in striţnim modulom  matice. V
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primeru plinske pore z radijem rb je i=0, zato enačba [8] preide v obliko [9] (ob prevzemu, da je Poisson-ova konstanta  = 0.35 - model je
obravnavan za primer W-ţice):

El .r .  μb 2 rb3 / 3.23  πr 3

[9]

Predznak minus v enačbi [9] za El.r. pomeni, da plinska pora privlači drsečo dislokacijo in sicer močnejše kot katerikoli trden
vključek (0<i<). Za plinsko poro, ki leţi simetrično na vijačno dislokacijo (limitni primer interakcije dolgega reda) so podali interakcijsko
energijo El.r, ki je enaka:



Emax  (μb 2 rb / 2π) π 2 / 12  ln/ rb r0



[10]

ro v enačbi [10] predstavlja radij na mestu rezanja plinske pore in se običajno uporablja pri računanju elastične energije dislokacije. Iz enačbe
[10] je razvidno, da Emax pada z naraščajočim logaritmom velikosti plinske pore.
Skladno z mehanizmom (ii) je za neravnoteţne plinske pore značilno, da imajo negativno energijo interakcije dolgega reda
(privlak z dislokacijo) in reagirajo z drsečimi dislokacijami, katere drsijo skozi njihovo spremenljivo (nekonstantno) napetostno polje. Pri
dovolj visoki temperaturi namreč postanejo neravnoteţne plinske pore gibljive in se na ta način lahko še bolj pribliţajo dislokacijam. Gibanje
plinskih por omogoča volumska difuzija atomov matice; v primeru, ko je plinska pora dovolj majhna (2r < 10 nm)15, pa poteka difuzija
atomov matice na njeni površini. Takšno napetostno polje plinskih por je za dislokacije privlačno, zato pride do njihove medsebojne
interakcije.
Po mehanizmu (i) je sila, ki je potrebna za drsenje dislokacije proti in skozi plinsko poro, enaka:

Fmax  Emax / rb

[11]

Povečanje potrebne dodatne striţne napetosti za gibanje dislokacij pri procesu rezanja plinskih por lahko zapišemo kot:

c = G(b/)

[12]

kjer je  povprečna razdalja med plinskimi porami v drsni ravnini in G-striţni modul matice.  predstavlja numerični faktor (0.7-0.9), ki
upošteva spremembo oblike dislokacije med procesom rezanja plinske pore, razliko med vijačno in robno dislokacijo, ter obstojnost površine
plinske pore na proces rezanja (nastanek nove površine plinske pore med dislokacijsko penetracijo namreč poteka po posameznih korakih).
Numerični faktor  je odvisen od vrste dislokacije, od površinskega tenzorja plinske pore in od logaritma ln(/rb). Pri velikosti plinskih por
>3-5 nm poteka po vsej verjetnosti mehanizem, pri katerem drseče dislokacije prereţejo plinske pore, čeprav je moţen tudi mehanizem
plezanja ali prečnega drsenja dislokacij preko plinskih por. Verjetnost modela t.i. rezanja plinskih por z drsečih dislokacij so z
eksperimentalnimi študijami potrdili Wright14 in njegovi sodelavci. Transmisijska elektronska analiza dopiranega materiala s plinskimi
porami, katerih velikost je bila >3-5 nm je namreč pokazala, da so drseče dislokacije večinoma prerezale plinske pore, nekatere izmed njih pa
so obšle plinske pore tudi s prečnim drsenjem.
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VLOGA POLIMERNIH TEHNOLOGIJ V TRAJNOSTNEM RAZVOJU
SLOVENIJE
Prof. dr. Igor Emri
Center za eksperimentalno mehaniko, Fakulteta za strojništvo
Tehnološka mreţa »Inteligentni polimerni materiali in tehnologije - IPMT«
Ko govorimo o trajnostnem razvoju, naletimo na podobno dilemo kot v primeru, ko govorimo o času. Občutek imamo, da razumemo kaj je
čas, dokler nas nekdo ne vpraša, da mu to razloţimo. Moja definicija in razlaga trajnostnega razvoja je simbolična in se bolje sliši, če jo
povemo v angleškem jeziku:
»Pay more, have less, and be happy!«
Razvozlajmo rek:
Pay more:
Okolju prijazne tehnologije so drage! Zahtevajo intenziven razvoj bazične znanosti in nove tehnološke preboje v praktično
vseh vejah znanosti, v prvi vrsti na področju energetskih virov in novih materialov. S tehnološkim razvojem gredo z rokov-roki tudi spremembe zakonodaje, izobraţevalnega sistema, itd. Vse to je drago!!!
Have less:
Racionalna poraba virov in surovin zahteva korenite spremembe kriterijev vrednot, ki so ustaljeni v sedaj preteţno
potrošniško usmerjeni druţbi. Okolju prijazni izdelki bi morali postati blagovna znamka, za katero smo pripravljeni plačati
VEČ (več plačamo za znanje, ki je bilo vloţeno v do okolja prijazno tehnologijo) podobno kot v primeru obleke BOSS, ko
smo zanjo pripravljeni plačati dvojno ceno v primerjavi s tisto obleko, ki je bila narejena iz enakega materiala na isti
proizvodni liniji v tovarni Mura v Murski Soboti.
Spreminjanje kriterijev vrednot zahteva korenito prenovo izobraţevalnega sistema na vseh nivojih, od vrtca do univerze. Ta
proces je bil, je in bo najteţja naloga vsake druţbe. S tem so povezane in nujne tudi spremembe davčne politike, politike
financiranja RR s strani drţave, strategije kreditiranja investicij v razvoj podjetij s strani bank, itd. Vse to zahteva tudi
spremembo zakonov, ki uravnavajo tok ţivljenja v neki druţbi.
Be happy:
Vse te spremembe v druţbi naj ne bi vplivale na naš standard in kvaliteto ţivljenja – biti moramo zadovoljni in srečni! Ker
je »sreča v glavi«, smo zopet na začetku, torej, pri izobraţevalnem procesu! Vzpostavitev sistemov vseţivljenskega
izobraţevanja, v katerih bo imela univerza vodilno vlogo, so torej ena izmed prvih »domačih nalog«, ki se jih moramo
lotiti.
Če povzamem: ZNANJE, ZNANJE, ZNANJE,...
In kakšna je vloga tehnološke mreţe »Inteligentni polimerni materiali in tehnologije –IPMT« v teh procesih in prizadevanjih, ki jih sporoča
gornji rek?
Polimerne tehnologije nosijo zgodovinsko breme »do narave neprijaznih tehnologij«. Največji krivec za to so polivinilkloridi - PVC, ki so se
ţe skoraj v celoti umaknili iz uporabe (vsaj v EU, ZDA in na Japonskem). Resnica je danes povsem drugačna!
Polimerni materiali in pripadajoče tehnologije so v resnici okolju najbolj prijazni. Polimeri, predvsem termoplasti, so namreč po kemijski
sestavi najbliţji »ţivi materiji«. Poliamidi - PA, ki postajajo najpomembnejši konstrukcijski materiali, se kemijsko zelo malo razlikujejo od
gradnikov človešega organizma. Naprimer, molekule DNA so kemijsko identične z molekulami sintetičnega polimera PA2; razlikujejo se v
dolţini in razvejanosti molekul ter njihovi funkciji. Prve (te so dolge okrog 15 metrov!!) opravljajo funkcijo spominskih enot naših celic,
druge pa zaradi trenutne omejenosti razpoloţljivih tehnologij doseţejo dolţino kvečjemu nekaj deset mikrometrov in jih uporabljamo kot
konstrukcijske materiale. Trend razvoja polimernih tehnologij gre v smeri uporabe termoplastov, ki jih lahko praktično poljubno-krat
recikliramo. Vse polimerne tehnologije so tudi energetsko varčnejše od tehnologij predelovanja drugih materialov. Polimerne tehnologije so
torej energetsko varčne, materiali pa obnovljivi!
Uporaba nove generacije multifunkcionalnih (inteligentnih) polimernih materialov in pripadajočih tehnologij ponuja moţnosti za dvig
dodane vrednosti izdelkov, katerih funkcionalnost je odvisna od lastnosti uporabljenega konstrukcijskega materiala. Naprimer, uporaba
polimernih materialov, katerih mehanske lastnosti so stabilne na širšem temperaturnem območju, predstavlja tehnološko prednost pri
izdelovanju smučarskih čevljev in omogoča preskok izdelka v višji cenovni razred. Podobno velja za primer uporabe takih materialov pri
razvoju nove generacije pralnih strojev, ki bodo zaradi specifičnih lastnosti polimerov nove generacije tišji, energetsko varčnejši in mirnejši.
Posebno mesto ima uporaba inteligentnih poliamidnih vlaken v očesni in kardio-vaskularni kirurgiji. Razvoj nove kirurške tehnike, ki bo
temeljila na specifičnem obnašanju inteligentnih vlaken (vlakna imajo sposobnost krčenja in/ali raztezanja v odvisnosti od dovedene
energije), bo Slovenijo uvrstil med vodilne v svetu na tem področju. Preskok industrijskih izdelkov v višje cenovne razrede ter razvoj
vrhunskih medicinskih tehnik bo prispeval k dvigu druţbeno-ekonomskega nivoja Slovenije in tako posledično pozitivno ter konstruktivno
vplival na vse nivoje druţbenega in kulturnega razvoja slovenskega naroda.
Strateški cilj tehnološke mreţe IPMT je torej ustvariti tehnološko platformo, na kateri bomo preko povezovanja na industrijskih in razvojnih
projektih neprestano dvigovali tehnološki nivo podjetij, ki bodo v izbranih trţnih nišah dvignila slovensko gospodarstvo v svetovni vrh.
Zastavljene cilje bomo uresničili z naslednjimi aktivnostmi:
1. S kakovostnim izobraţevanjem in usposabljanjem strokovnjakov, ki so ključni za tehnološki razvoj in mednarodno konkurenčnost.
2. S sistematičnim dvigovanjem splošnega nivoja znanja na vseh nivojih izobrazbe in v vseh elementih izbranih tehnoloških procesov (ki
bo potekalo preko vseţivljenskega izobraţevanja).
3. Z nenehnim uvajanjem inovacij in novih tehnologij bomo utrjevali konkurenčno sposobnost podjetij znotraj obstoječih trţnih niš.
4. Z razvojem inovacijskega okolja bomo pospešili razvojno sinergijo ter povečali sodelovanje univerz in inštitutov s podjetji za
doseganje večje dodane vrednosti in večjega izvoz.

5.

Z ustvarjanjem podjetniškega okolja, ki bo stimuliral hitri prenos raziskovalnih doseţkov in inovativnih idej
v obstoječe in/ali nove trţne niše preko novih »spin-off« podjetij.
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