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UVODNA BESEDA  

 

Spoštovani bralci in bralke, 

Leto je naokoli in pred nami je nova, tretja številka spletnega Glasila ZID, 

ki ga izdaja Zveza inženirskih društev Maribor. Lansko leto smo ob 70-

letnici Zveze pričeli z izdajanjem Glasila ZID in prvo obletnico 

praznujemo z novo številko Glasila. 

Kot smo obljubili v prvi številki, osrednji del Glasila predstavljajo 

strokovni članki. Teme člankov segajo vse od gojenja naravno odpornega 

lesa, ergonomije dela, evolucijskih algoritmov za določanje natančnosti 

robotskega rezkanja do sušenja mulja čistilnih naprav. Še posebno nas veseli, da objavljamo 

dva strokovna članka, ki se navezujeta neposredno na izobraževanje inženirjev. V prvem članku 

je prikazan razvoj didaktične in programske opreme za učenje mehanike v navezavi z 

inovacijskim in raziskovalnim delom mladine. V drugem članku pa se avtorji lotevajo aktualne 

tematike dokumentiranja in vrednotenja neformalnih in priložnostnih izobraževanj inženirjev. 

V drugem delu Glasila, ki je namenjen poljudnim člankom in zanimivostim, vam predstavljamo 

Maksa Webra in njegovo delo v gozdarstvu, izveste lahko nekaj zanimivosti o fotografiji in 

fotoknjigah ter se seznanite z osnutkom pravilnika glede zahtev in postopkov ter načel za 

pridobitev inženirske izkaznice in vnos v slovenski register inženirjev. 

Na koncu Glasila vam ob zaključku tega leta podajamo še poročili Društva živilskih in 

prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije in Komisije za izobraževanje pri ZID Maribor 

za leto 2017. 

 

Katja Hanžič 
Urednica Glasila ZID 
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STROKOVNI ČLANKI 

Ali v Sloveniji lahko pridobimo naravno odporen les? 

prof. dr. Miha Humar 

Miha.Humar@bf.uni-lj.si  

 

Povzetek 

V zadnjem obdobju se raba lesa veča, še posebno za rabo na prostem in gradbene namene. V 

zunanjih pogojih je les izpostavljen delovanju živih in neživih dejavnikov razkroja. Teh 

procesov nikakor ne moremo preprečiti, s pravilnim načrtovanjem konstrukcij, izbiro ustreznih 

lesnih vrst ali biocidno zaščito jih lahko zelo upočasnimo. Pri izbiri lesa za določeno rabo je 

eden od najpomembnejših podatkov njegova naravna odpornost in s tem povezana življenjska 

doba. V tem prispevku so predstavljeni podatki o življenjski dobi najpomembnejših lesnih vrst 

in dejavnikih, ki imajo nanjo največji vpliv. 

Ključne besede: les, naravna odpornost, življenjska doba, razkroj, glive 

 

1. Uvod 

V zadnjem obdobju raba lesa zopet narašča. Za to je več vzrokov, najbolj je k temu prispevala 

okoljska primernost materiala in ozaveščenost kupcev, ki si v svojem domu želijo pridih narave. 

Še vedno pa v Sloveniji porabimo manj lesa, kot ga priraste, zato ves čas razvijamo nove rabe 

lesa. Ena od neizkoriščenih možnosti za večjo rabo lesa je lesna gradnja, izdelava vrtne opreme, 

lesene infrastrukture, otroških igral ... Pri odločitvi za lesno vrsto se pogosto srečamo z 

vprašanjem, kakšna je življenjska doba lesa in kolikšni so stroški vzdrževanja določene rešitve. 

Podatki so že na voljo za številne klasične materiale (jeklo, aluminijeve zlitine, polimere …), 

za les pa jih še primanjkuje, kar pogosto odvrača projektante od izbire lesa. Namen prispevka 

je predstaviti nova spoznanja na področju določanja odpornosti lesa proti glivam 

razkrojevalkam. V zadnjem obdobju je bilo predvsem na področju standardizacije veliko 

sprememb. Številne lesne vrste, ki imajo v ljudskem izročilu velik ugled, so najnovejši standardi 

razvrstili v bistveno slabše kategorije. 

2. Razkroj in zaščita lesa 

Les na prostem je izpostavljen biotskim (glive, insekti, bakterije …) in abiotskim (UV žarki, 

zmrzal, ogenj, kisli dež …) dejavnikom razkroja. V naravi so ti procesi zaželeni, kadar pa les 

uporabljamo v gospodarske namene, jih želimo čim bolj upočasniti. Med biotskimi dejavniki 

razkroja v našem podnebnem pasu les ogrožajo predvsem glive (Žlahtič Zupanc in Humar, 

2017). Les lahko razkraja okoli 1.000 komercialno pomembnih gliv, ki se med seboj razlikujejo 

po fiziologiji razkroja. Praviloma se v stavbah pojavljajo druge vrste gliv, kot v gozdu ali na 

lesu na prostem. V Slovenskem Primorju les poleg gliv ogrožajo še termiti.  

V vsakem primeru pa velja, da če les ni ustrezno vgrajen ali zaščiten, lahko zaradi delovanja 

gliv propade v kratkem času. Na smrekovini in bukovini izpostavljeni na terenskem polju v 

Ljubljani, se razkroj pojavi že po letu ali dveh. Zato velja pri načrtovanju konstrukcij upoštevati 

pravilo škornjev in dežnika. Škornji les ščitijo pred navlaževanjem s tal, dežnik pa pred 

atmosferskimi padavinami. Takšni obliki zaščite pravimo konstrukcijska zaščita lesa. 

Konstrukcijska zaščita mora imeti vedno prednost pred biocidno zaščito. V posameznih 

aplikacijah se biocidni zaščiti ne moremo vedno izogniti. Zato strokovnjaki intenzivno iščejo 

mailto:miha.humar@bf.uni-lj.si
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rešitve za zagotavljanje ustrezne življenjske dobe lesa. Ta razvoj se je začel že v prvem obdobju 

industrijske revolucije. Ravno razvoj zaščite lesa je omogočil širjenje telekomunikacijskega in 

železniškega omrežja v Evropi. Ob začetkih industrijske revolucije je bila odporna hrastovina 

namenjena le za vojaške namene, zato je niso smeli nameniti za izgradnjo infrastrukture 

(Walker in sod., 1993). Zaščita lesa je omogočila, da so za pragove lahko uporabili les 

neodporne bukovine. Na dvorišču impregnacijske postaje v Hočah je še vedno mogoče videti 

sto let stare železniške pragove brez slehernih znakov razkroja.  

V zadnjih desetletjih je bilo področje zaščite lesa deležno velikih sprememb. Številni klasični 

biocidi so v Evropi prepovedani ali je njihova uporaba zelo omejena. Tako smo v zadnjem 

obdobju prepovedali biocidne proizvode na osnovi bakrovih in kromovih spojin (CCB), DDT, 

pentaklorofenol, TBTO … V prihodnjih letih lahko pričakujemo, da se bo zakonodaja na 

področju zaščite lesa še zaostrila in bo za zaščito na voljo še manj biocidnih proizvodov, kot 

danes. Poleg tega v bivanjskem okolju rabo zaščitenega lesa zelo omejuje vedno večja okoljska 

zavest kupcev, ki se v veliki meri izogibajo biocidov in z biocidi zaščitenega lesa. Ena od 

alternativ zaščitenemu lesu je bila dolgo obdobje tudi les iz tropskih predelov Afrike in Južne 

Amerike. V tamkajšnjih tropskih predelih uspevajo lesne vrste z najboljšo naravno odpornostjo, 

ki jo lahko primerjamo z odpornostjo impregniranega lesa. Tropske lesne vrste so, predvsem 

zaradi vedno večje okoljske ozaveščenosti, vedno manj zaželene. Zaradi opisanih razlogov se 

v Evropi veča povpraševanje po domačih lesnih vrstah, lesnih vrstah iz lokalnega okolja, lesu 

iz gozdov, kjer se gospodari na sonaraven način, lesu, ki ga ni treba transportirati čez pol sveta. 

Zato v Evropi domače lesne vrste pridobivajo na pomenu (Brischke in sod., 2013), kar je še 

posebno izrazito na področju lesne gradnje. Poleg naravno odpornih lesnih vrst lahko namesto 

z biocidi zaščitenega lesa izberemo še modificiran les. Modificiranemu lesu z različnimi 

fizikalno-kemijskimi postopki izboljšamo odpornost lesa in mu s tem dvignemo uporabno 

vrednost. 

3. Naravna odpornost lesa 

Že stoletja je znano, da imajo različne lesne vrste les z različno naravno odpornostjo. Naravna 

odpornost (ang. Natural durability) je v najširšem pomenu definirana kot odpornost lesa proti 

delovanju fizikalnih (obraba, erozija …), kemijskih (kisel dež, kemikalije, sol …) ali bioloških 

dejavnikov (glive, insekti, bakterije …) (Dinwoodie, 2000). V našem podnebnem pasu največ 

škode na lesu povzročajo biotski dejavniki razkroja in jih štejemo za najpomembnejše. Med 

biotskimi dejavniki največ škode na lesu povzročijo ravno lesne glive. Zaradi delovanja lesnih 

insektov se v Sloveniji hiše praviloma ne podirajo. Zato standard EN 350 (2017) definira 

naravno odpornost lesa kot lastnost, ki jo ima les v naravnem zdravem stanju in označuje 

odpornost proti lesnim škodljivcem v danem okolju. Izraz naravna odpornost se uporablja zgolj 

za nezaščiten les, medtem ko se za zaščiten ali modificiran les uporablja izraz odpornost (ang. 

Durability) lesa (Brischke in sod., 2006; Lesar in sod., 2010). Naravna odpornost je odvisna od 

anatomske zgradbe, kemijske sestave lesa in odpornosti lesa proti navlaževanju. Ti dejavniki 

so med seboj tesno povezani. Na primer, na vodo-odbojnost vpliva tako kemijska zgradba lesa, 

kot tudi anatomska struktura lesa. 
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Slika 1: Prve ocene življenjske dobe lesa v odvisnosti od mesta uporabe je mogoče zaslediti v Kmetskih in 

rokodelskih novicah iz leta 1893. 

 

V strokovni literaturi je že zelo zgodaj mogoče najti različne podatke o tej tematiki. Prvi podatki 

o naravni odpornosti in predvideni življenjski dobi lesa v slovenskem jeziku so zapisani v 

Kmetskih in rokodelskih novicah iz leta 1893 (Anon, 1893). Do nedavnega je večina delitev 

lesa v razrede odpornosti temeljila na podlagi strokovnih ocen in mnenj. Pri razvrstitvi lesa v 

razrede odpornosti so pogosto politični in ekonomski pritiski prevladali nad strokovnimi 

argumenti. Šele leta 2017 je bil sprejet prvi standard, ki je razdelil les v razrede odpornosti na 

podlagi poizkusov, ki so potekali v kontroliranih pogojih v laboratorijih in predvsem na 

terenskih poljih. Tako standard EN 350 (2017) les razvršča v pet razredov odpornosti. V prvega 

sodijo najbolj odporne lesne vrste, v petega pa lesne vrste, ki so najbolj dovzetne za razkroj 

(Preglednica 1).  

Med najbolj odporne slovenske komercialne lesne vrste sodi jedrovin kostanja in robinije. Obeh 

lesnih vrst je v Sloveniji žal relativno malo. Predvsem robinija pa sodi med najpomembnejše 

lesne vrste na Madžarskem in je zato relativno enostavno dobavljiva lesna vrsta. 

Najpomembnejši slovenski lesni vrsti, smreka in bukev, ki predstavljata več kot 60 % lesne 

zaloge v gozdovih, imata žal zelo slabo odporen les. Ena od večjih sprememb, povezanih s prej 

omenjenim standardom, je razvrstitev jedrovine macesna in hrasta. Macesnov les je uvrščen v 

tretji do četrti razred odpornosti, hrastov les pa v drugi do četrti. To pomeni, da je spekter 

uporabe lesa obeh lesnih vrst zelo zmanjšan. V skladu s tem standardom ne smemo uporabljati 

niti lesa hrasta niti lesa macesna v stiku z zemljo, za izgradnjo mostov … Če les uporabimo v 

neprimernih aplikacijah, je projektant odgovoren za vso materialno škodo, ki nastane ob 

morebitni porušitvi neprimerno projektirane zgradbe. Razlog za razvrstitev hrastovine v nizke 

razrede je povezana z veliko variabilnostjo kemijske in anatomske zgradbe lesa. Del 

variabilnosti lahko povežemo s širino branik. Znano je, da je odpornost hrastovine z branikami, 

ki so ožje od 1 mm, primerljiva z odpornostjo bukovine. V ožjih branikah prevladujejo traheje 

z velikimi lumni, ki ne zagotavljajo ustreznih mehanskih lastnosti. V laični in strokovni javnosti 

se pogosto navaja, da na odpornost lesa zelo vpliva tudi čas sečnje (Torelli, 2005; Špiler, 2015). 

Vendar doslej z laboratorijsko ali terensko raziskavo še nikomur ni uspelo dokazati vpliva časa 
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sečnje ali luninih men na odpornost lesa. Dopuščamo možnost, da razlika obstaja, vendar je z 

dostopnimi metodami ne moremo dokazati. Ne nazadnje v jedrovini v času poseka ni živih 

parenhimskih celic niti drugih, ki bi se lahko odzvale na zunanje dražljaje. 

 

Tabela 1: : Razvrstitev najpomembnejših komercialnih lesnih vrst v razrede odpornosti v skladu s standardom 

SIST EN 350 (2017). Podatki se nanašajo na jedrovino. Beljava vseh lesnih vrst sodi v 5 razred odpornosti. 

Lesna vrsta 

Razred odpornosti 

1 2 3 4 5 

Robinija         

Domači kostanj         

Tisa         

Dob, Graden          

Oreh        

Macesen         

Cer         

Rdeči bor         

Bela jelka        

Brest        

Navadna smreka        

Javor       

Breza       

Gaber       

Lipa       

Topol       

Bukev           

 

Ena od prednosti novega standarda je, da omogoča razvrstitev lesa iz posameznih geografskih 

območij, oziroma lesa s specifičnimi lastnostmi (gostota, širina branik …) v višje razrede 

odpornosti. V zadnjem obdobju je veliko aktivnosti povezanih z boljšo razvrstitvijo macesna, 

ki uspeva na višjih legah. To je tudi ideja projektnega predloga Gorski les, ki ga vzpostavljamo 

v Solčavi. V okviru projekta se osredotočamo predvsem na smrekovino in macesnovino, ki 

rasteta nad 800 m nad morjem. Znano je, da ima les iglavcev, ki raste počasneje, boljše 

mehanske in nekatere fizikalne lastnosti, kot les iglavcev, ki raste hitreje. Vzrok za to se skriva 

v večjem deležu kasnega lesa v lesu počasi rastočih dreves in bolj homogeni zgradbi. Drugo 

vprašanje, povezano s počasi rastočim drevesom, je, kako parametri vplivajo na odpornost 

oziroma življenjsko dobo lesa.  

4. Življenjska doba lesa 

Življenjska doba lesa (ang. Service life of wood) je obdobje (izraženo v letih), v katerem les 

ohrani trdnost in stabilnost, ki sta potrebni za določen proizvod. V preteklosti je bila osnova za 

določanje življenjske dobe lesa le odpornost lesa proti biološkim škodljivcem. Ta odpornost je 

bila navadno rezultat biološko aktivnih ekstraktivov ali biocidov, ki smo jih vnesli v les z 

impregnacijo. Najnovejši rezultati pa kažejo, da na življenjsko dobo lesa izrazito vpliva tudi 

odpornost lesa proti navlaževanju (Meyer-Veltrup in sod., 2017). Les, ki med padavinskimi 

dogodki ostane suh oziroma se hitreje posuši, bo imel daljšo življenjsko dobo kot referenčne 

lesne vrste (beljava rdečega bora, bukovina). Zato sodobna zaščita lesa temelji tudi na 

hidrofobnih pripravkih. Danes se kot najboljši hidrofobni pripravki kažejo rešitve na osnovi 

voskov. Olja so se izkazala za bistveno manj učinkovita od voskov. Na terenskih testiranjih, ki 

smo jih opravili na Oddelku za lesarstvo, so se še posebno dobro izkazali naravni voski, ki na 
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površini delujejo podobno kot membrana gore-tex. Voski delujejo hidrofobno, če pa se les 

navlaži, omogočajo difuzijo vodne pare (Žlahtič Zupanc in Humar, 2017). 

Podatek o življenjski dobi lesa postaja vedno pomembnejši predvsem zaradi razvoja 

projektiranja BIM (Building Information Modeling - Informacijski model objekta). Pri pripravi 

kakovostnih projektov morajo projektanti že v fazi načrtovanja predvideti stroške vzdrževanja 

in življenjsko dobo posameznih komponent stavbe. Večina metod za določanje življenjske dobe 

lesa, ki so bile na voljo doslej, je bila relativno grobih in nenatančnih in niso zagotavljale 

zanesljivega rezultata. Klasične rešitve so bile namenjene le določanju primernosti rabe lesa v 

določenih pogojih uporabe, niso pa dale nobene informacije, koliko časa bo les v določenih 

pogojih opravljal svojo funkcijo. V zadnjem obdobju smo skupaj s sodelavci z Univerze v 

Hannovru, Univerze v Göttingenu in Inštituta NIBIO na Norveškem razvili in verificirali model 

(model Meyer-Veltrup) (Meyer-Veltrup in sod., 2017), ki omogoča, da na podlagi podatkov o 

odpornosti lesa proti lesnim glivam in odpornosti lesa proti navlaževanju izračunamo, kolikšna 

bo življenjska doba lesa v drugem oziroma tretjem razredu uporabe. Do teh podatkov lahko 

pridemo že v nekaj mesecih, kar je bistveno hitreje in ceneje od terenskih testiranj. Izhodišče 

za model je eksperimentalno dejstvo, da se na smrekovini razkroj pojavi po približno 325 dneh 

z optimalno vlažnostjo za glivni razkroj. Model je bil že preizkušen na številnih domačih lesnih 

vrstah in nakazuje uporabnost tudi za tuje rodne in uvožene lesne vrste.  

Z namenom pridobiti čim bolj zanesljive podatke o življenjski dobi in odpornosti lesa, imamo 

na terenskih poljih Oddelka za lesarstvo izpostavljenih nekaj tisoč kosov lesa, kjer spremljamo 

pojav razkroja daljše časovno obdobje. Prve vzorce smo izpostavili že leta 2006. Ne terenskem 

polju preizkušamo odpornost večine komercialnih lesnih vrst, ki uspevajo v Sloveniji. Poleg 

tega preizkušamo še učinkovitost biocidnih proizvodov in modificiranega lesa. Primerno 

načrtovana terenska testiranja lahko že v kratkem času nakažejo, katere drevesne vrste imajo 

odpornejši les, katere pa les, ki je bolj dovzeten za glivni razkroj. Taki podatki so podlaga za 

določanje življenjske dobe lesa v Sloveniji. Na podlagi eksperimentalnih podatkov smo tako 

verificirali podatke pridobljene v laboratoriju. 

5. Zaključek 

Izbira lesa za posamezen namen uporabe je zahteven in zelo pomemben proces. Pri tem se 

moramo v čim večji meri zanašati na evropske standarde in realne podatke iz testiranj, ki 

potekajo tudi v Sloveniji. V prihodnje želimo s tem pristopom določiti tudi odpornost gorskega 

lesa, najpomembnejših invazivnih in tujerodnih lesnih vrst, ki uspevajo v Sloveniji. Podatki 

bodo pomembni za razvoj gozdno-lesne verige v Sloveniji in bodo prispevali k širši in 

odgovornejši rabi lesa, ki bo vodila v skupno zadovoljstvo arhitektov, projektantov, gradbincev 

in v največji meri uporabnikov.  
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Infrastrukturni center za pripravo, staranje in terensko testiranje lesa ter lignoceluloznih 

materialov (IC LES PST). Del raziskav je potekal tudi v okviru projekta FORESDA (Forest-

Based, Cross-Sectoral Value Chains Fostering Innovation And Competitiveness In The Danube 

Region) projektov razvoj verig vrednosti v okviru razpisov Strategije pametne specializacije; 
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Povzetek 

V življenju se velikokrat ne zavedamo, da se na delovnem mestu ali v privatnem okolju počutimo 

dobro, spet drugič pa se nenehno prestopamo, presedamo in iščemo svoj udobni položaj. Za 

prvo ugotovitvijo stoji ergonomija, ki je s svojimi rešitvami prispevala za naše dobro počutje, 

za drugo pa jo potrebujemo, da pripeljemo našo situacijo v ugodno. 

V članku obravnavamo torej glavne značilnosti in zakonitosti ergonomije, ki nam omogoča 

prijetnejšo, manj utrujajoče delo in življenje. Vse je povzeto in prirejeno po knjigi Ergonomija 

v teoriji in praksi, ki je izšla konec leta 2016. 

In sedaj, če poskusimo odgovoriti na naslovno vprašanje: »Ali lahko danes delamo in živimo 

brez ergonomije?« – je odgovor NE. 

Ključne besede: ergonomija, antropometrija, oblikovanje dela in delovnega mesta, oblikovanje 

delovnega okolja, obremenitve in obremenjenosti, metabolizem, industrija 4.0. 

 

1. Uvod 

Ergonomija povezuje udobje in ugodje, zdravje ter produktivnost, to pa pomeni, da prepleta 

medicinsko, biološko in inženirsko znanost.  

Interdisciplinarnost se razvija med posameznimi znanstvenimi disciplinami, kot so medicina, 

biomehanika, antropologija, kineziologija, fiziologija, psihologija, sociologija, ekologija, 

ekonomija, organizacija dela, teorija sistemov, mehanski in industrijski inženiring in 

industrijsko oblikovanje. Skupno vsem naštetim pogledom je obravnavanje fizioloških in 

kognitivnih (spoznavnih) lastnosti človeka in njegovega delovnega okolja. Pri tem okolje ne 

pomeni samo delovno okolje, temveč tudi delovne naprave in material, metode človekovega 

dela in organizacijo le tega. Ergonomija se ukvarja z vzajemnimi odnosi in povezavami človeka 

z njegovim delovnim okoljem v vsej njegovi raznovrstnosti, dinamiki in strukturi. V skladu z 

današnjimi usmeritvami v znanosti, z zmožnostmi in s potrebami v sodobnem svetu je 

pozornost ergonomije osredinjena na sistem med človekom in strojem (pri tem je treba pojem 

stroj razumeti v najširšem smislu) oziroma na komunikacije in procese predelovanja informacij 

in spreminjanja energije ter na dejavnike, ki vplivajo na vse te procese. 

Človek najbolj občuti pozitivni ali negativni vpliv ergonomskih učinkov, ko ti delujejo v 

njegovi neposredni okolici oziroma v neposrednem mikro delovnem okolju. Ergonomijo, ki jo 

povezujemo z neposrednim procesom (proizvodnja, marketing, finance, kadri ...), vplivi na 

človeka iz okolja ter vplivi človeka na okolje, imenujemo mikroergonomija [1]. 

Mikroergonomija proučuje odnos med človekom, opremo in delovnim okoljem, obravnava 

individualna delovna mesta, metode dela, skrbi za pravilno rokovanje z orodjem in proučuje ter 

vključuje zunanje faktorje, ki vplivajo na delo. Mikroergonomija skrbi za pravilno tehniško 

oblikovanje orodij in delovnih okolij (slika 1). 
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Slika 1: Mikro- in makroergonomija v organizaciji 

 

Ergonomija seveda omogoča tudi širši pogled na delovno okolje. V proces vstopajo od širše 

okolice odvisne spremenljivke, kot so kupci, konkurenca, dobavitelji, sindikati, delničarji, 

finančne institucije, državni organi, skupnost, v kateri se nahaja organizacija ... Vplivi te okolice 

se na mikrookolje prenašajo z vodenjem in drugimi vstopnimi in izstopnimi povezavami.  

Makroergonomija človeka povezuje s tehnologijo, menedžmentom in oblikovanje obravnava 

sistemsko. Odnosi med ljudmi vključujejo problematiko povezav med več delovnimi mesti, 

zato stres in motivacijo obravnavamo na nivoju makroergonomije. Makroergonomija spoštuje 

zgodovinske značilke in kulturne različnosti, ki pogojujejo organizacijske diferenciacije tudi 

pri sistemskem oblikovanju organizacije, produkcije in delovnih skupin. 

Ustrezni ergonomski interakciji na mikro- in makronivoju omogočata učinkovito organiziranje 

delovnih procesov in izboljšujeta ekonomsko učinkovitost. Ker so cilji vsakega poslovnega 

sistema hitrejši tehnološki razvoj, večja prožnost in odzivnost, inovativnost in sposobnost 

prilagajanja razmeram na trgu, postaja ergonomija temelj dobre organizacijske klime in večje 

učinkovitosti človeka. 

Ergonomija povezuje produktivnost, učinkovitost, varnost, udobje in ugodje, med izvajanjem 

delovnih dejavnosti. Delovno dejavnost je treba prilagoditi človeku ter njegovim sposobnostim 

in ne obratno. 

Ergonomija je tesno povezana z ekonomijo, saj pravilni pristopi v ergonomiji omogočijo 

racionalnejše delo in funkcioniranje družbe kot celote. Sodobne definicije vpletajo tudi 

trajnostni razvoj, ta pa načeloma predstavlja zadovoljevanje potreb aktualnega prebivalstva, ki 

ne gre na račun omejevanja potreb prihajajočih rodov. Ergonomsko urejanje delovnih okolij 

danes nima neposrednega vpliva na prihajajoče rodove, pa vendar se ergonomija ukvarja tudi z 
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bivalnim okoljem, ki ga gradimo danes in v katerem bodo funkcionirale tudi naslednje 

generacije.  

Dobra ergonomska načela krepijo družbeno odgovornost, ki je temelj trajnostnemu razvoju. 

Ergonomske principe je treba vgrajevati v izdelke in storitve ter v znanje, to pa je treba stalno 

poglabljati. Nove tehnologije zahtevajo vzporedni razvoj ergonomije in njeno vključevanje na 

vseh možnih točkah. Ergonomija je za delodajalca sinonim za racionalizacijo in humanizacijo 

dela. Če pocenimo produkcijo in pri tem poskrbimo za boljše počutje delavcev, ki so manj 

obremenjeni, potem smo se uspešno vključili v trajnostni razvoj družbe. Gospodarski in socialni 

razvoj ter varstvo okolja so trije glavni stebri trajnostnega razvoja in praktično povsod najdemo 

elemente ergonomije, ki jih vgrajujemo v vse tri stebre. Ergonomija preučuje človekove telesne 

in duševne zmožnosti, povezane z delom, delovnim okoljem in delovnimi obremenitvami. S 

preučevanjem prilagodljivosti dela (orodja, delovne naloge, delovni prostor, procesi ...) človeku 

omogočimo večjo učinkovitost pri opravljanju dela. Z ustreznim oblikovanjem vplivamo na 

uporabnost in varnost orodij, strojev in naprav ter delovnih in poslovnih sistemov.  

Za ergonomijo je značilno, da v literaturi najdemo veliko definicij in še več pojasnil. 

Univerzalno definicijo lahko oblikujemo matematično logično, saj presek množic skoraj vseh 

definicij ergonomije predstavljata – optimizacija/racionalizacija in humanizacija dela. Pa 

vendar so naštete podmnožice lahko le del organizacijskega razumevanja ergonomije.  

Sodobno razumevanje ergonomije, ki ga najdemo na številnih univerzah po svetu, je sicer dokaj 

kompleksno, vendar je v osnovi razdeljeno na področje fizikalne, kognitivne in organizacijske 

ergonomije (slika 2) [1]. 

 

 

Slika 2: Sodobno razumevanje ergonomije v treh podsklopih – fizikalna ergonomija, kognitivna ergonomija in 

organizacijska ergonomija 
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2. Antropometrija 

Beseda antropometrija izhaja iz grščine (anthropos – človek, metrikos – merjenje). Znanstvena 

disciplina antropometrija se ukvarja z merjenjem dimenzij in mas človeškega telesa ter določa 

tudi telesno konstitucijo človeka. Antropometrijo delimo v statično in dinamično. S pomočjo 

antropometrije oblikujemo človekovo delovno in bivalno okolje, saj je človek osnova humano 

oblikovanega človekovega okolja [1]. 

Statična antropometrija 

Merjenje dimenzij človeškega telesa je nujno, saj nam zbrani podatki omogočajo korektno 

oblikovanje delovnih okolij. Pri oblikovanju prostora, kjer se gibajo zaposleni, je nepogrešljiva 

dimenzija višina telesa v stoječem in v sedečem položaju. Pogosta podatka, ki jih pri 

dimenzioniranju najpogosteje uporabimo, sta še telesna masa in spol človeka. Če hočemo pri 

svojem delu biti bolj učinkoviti in natančni, potrebujemo mnogo več antropometričnih 

dimenzij. Te dimenzije merimo v statičnem položaju telesa, vendar so za pravo umeščanje 

človeka v prostor morda še bolj pomembne dinamične dimenzije, saj s tem pridobimo 

izhodiščne merske okvire za dimenzioniranje mize, stolov, strojev, avtomobilov, mobilnih 

naprav ... Zelo pomembno je, recimo, poznati razpon rok, komolčno višino, višino nivoja oči, 

da lahko natančneje načrtujemo vse, kar človek pri svojem delu uporablja. Do dimenzij pridemo 

z merjenjem s pomočjo antropometričnih inštrumentov (antropometer, kožni kaliper, kljunasto 

merilo, šestilo, merilni trak, tehtnica itd.) in z ustreznimi merilnimi protokoli. Meritve izvajamo 

na golem človeku, zapišemo podatke in jih statistično obdelamo. Sodobni načini merjenja 

antropometričnih podatkov poteka s pomočjo tridimenzionalnih skenerjev, ki večinoma 

zajamejo statične tridimenzionalne plasti telesa, obraza, rok in celo predmetov, ki jih človek 

lahko drži v roki ali se jih dotika. Tridimenzionalni skener je navadno zgrajen iz sistema 

nosilcev, na katere so pritrjene stereokamere, ki zajamejo obliko in geometrijo, zahteven 

procesor pa poskrbi za zelo hitro in natančno analizo zajete slike. Podatki, ki jih pridobimo iz 

takega sistema, so seveda individualni in uporabni za osebno prilagajanje človeku, tj. merjencu. 

Tridimenzionalni skenerji so zelo kompleksni in predragi za individualno uporabo, pač pa so 

izjemno uporabni za študije v laboratorijskih okoljih [1]. 

Dimenzije, ki izvirajo iz antropometričnih meritev, kasneje večinoma izbiramo iz standardov. 

V Evropi je najbolj znan standard DINBelg 2005, ki ga uporabljamo tudi v Sloveniji. 

Dinamična (funkcionalna) antropometrija 

Antropometrija je študij razsežnosti človeškega telesa in se uporablja kot izhodišče za 

oblikovanje opreme, objektov in delovnih sistemov. Seveda mora okolica ustrezati velikosti 

človeškega telesa, vendar imamo pri tem v mislih tudi nagibanje, pripogibanje, krčenje, 

zvijanje, rotacijo, iztegovanje ... Človek v delovnem okolju nikakor ne miruje, zato se je 

priporočljivo seznaniti s t. i. dinamično antropometrijo.  

Dinamična antropometrija se ukvarja z merjenjem razdalj in dosegov, ki jih dosežemo s 

sodelovanjem posameznih telesnih segmentov. Roka lahko seže proti predmetu brez 

premikanja trupa, lahko pa pri seganju sodelujejo roka, trup, noge in celo glava. Vsako 

pretiravanje pri tovrstnem delu lahko škodljivo vpliva na gibalni sistem. Taki razlogi vodijo do 

omejitve gibov znotraj ergonomskih priporočil. Kombinacija primernih gibov telesa in 

prirejenega delovnega okolja je potrebna osnova za dobro ergonomsko interakcijo. Iz tega 

dejstva izvira tudi drugačno imenovanje dinamične antropometrije ‒ funkcionalna 

antropometrija. V tem delu antropometričnih meritev človeškega telesa nastopijo predvsem 

meritve kotov, ki jih izmerimo pri odmikih telesnih segmentov od nevtralne lege (ekstenzija, 

fleksija, rotacija, addukcija, abdukcija, pronacija, supinacija in elevacija). Pri kombiniranih 

premikih posameznih telesnih segmentov s končnimi deli telesa dosegamo določene prostorske 
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točke. Popisani prostor imenujemo kinetosfera. Kombinacijo vseh teh kinetosfer popišemo s t. 

i. strofosfero, ki jo predstavimo s prostorsko envelopo (slika 3). Kinetosfere se razlikujejo glede 

na lastnosti človeka (spol, starost, rasa, poškodbe, treniranost ...), sedečega/stoječega dela, 

osebne varovalne opreme (OVO), načina dela, ovir, mas predmetov dela ... 

 

 

Slika 3: Kinetosfera in strofosfera (prostor in zunanji ovoj skrajnega dosega desne roke) 

Dinamična antropometrija je v bistvu dopolnjena statična antropometrija, saj izmerjenim 

dimenzijam v mirovanju dodamo še premike telesnih segmentov. Zaradi tega telo zavzema 

povsem nove in raznolike položaje. Telo šele v teh položajih postaja polno operativno in s tem 

tudi funkcionalno. Različni tipi sklepnih povezav omogočajo pozicioniranje telesnih segmentov 

pod različnimi prostorskimi koti. Zelo kompleksno gibanje omogoča večje dosege kot pri 

statični antropometriji, vendar se meje oblikujejo na mejah daljše vzdržljivosti (ergonomski 

položaji). Seveda sklepni koti omogočajo še bolj ekstremne dosege, toda pri tem smo časovno 

omejeni glede na našo vzdržljivost. Pojavijo se preobremenitve in bolečine v sklepih. Previsna 

polja postajajo večja, to pa lahko premagujemo le z večjo silo v mišicah. V takem primeru se 

telo hitreje utrudi in je bolj izpostavljeno raznovrstnim preobremenitvam, hitreje pa nastajajo 

tudi kronična obolenja.  

Pri delu se srečamo z raznovrstnimi položaji telesa, pri čemer moramo paziti, da ne presegamo 

optimalnih meja. Sklepi sicer lahko dopuščajo večje zasuke, vendar to prav gotovo niso 

optimalne vrednosti. Koti v sklepih se torej gibljejo od nevtralnih (0°), preko optimalnih (opt.) 

do največjih (max.) (slika 4) [1]. 



Glasilo Zveze inženirskih društev Maribor št. 3, december 2017 

 

17 

 

 

Slika 4: Sklepni koti pri gibanju trupa v frontalni ravnini (laterofleksija), horizontalni ravnini (rotacija) in 

sagitalni ravnini (fleksija – naprej, ekstenzija – nazaj) 

3. Osnove oblikovanja dela in delovnega okolja 

Spoznanja ergonomske antropometrije s pridom uporabljamo pri oblikovanju in postavitvi 

delovnih mest. Običajno merimo statične in dinamične antropološke dimenzije ter jih 

primerjamo z dimenzijami na delovnem mestu. Pomembnejša in zahtevnejša je dinamična 

ergonomska antropometrija. 

Dobra odločitev je, da dimenzije delovnega mesta prilagodimo dimenzijam delavcev. Vendar 

pa ima to, žal, svoje tehnološke in stroškovne omejitve [1]. 

V praksi lahko srečamo nekaj posebnosti na področju antropometrije: 

 v zadnjih sto letih je opazno povečevanje človekove telesne višine (1 mm/leto); 

 rast človeka se ustavi pri ženskah pri 18. letu, pri moških pa pri 20. letu; 

 telesna višina se začne zmanjševati po 35. letu; 

 glava pri otrocih je sorazmerno večja kot pri odraslih; 

 telesna višina se podnevi zmanjša do 20 mm; 

 telesne dimenzije se razlikujejo po spolu, rasi, pokrajini, socialnem razredu, generaciji..; 

 ženske so v povprečju do 10 cm manjše od moških; 

 ženska ima krajše okončine, ožja ramena in širšo medenico; 

 ob ekvatorju so ljudje manjši kot v smeri proti obema poloma (do 8 cm); 

 rasne antropometrične razlike so tudi v obliki telesa, razmerjih med deli telesa, masi 

telesa ...; 
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Ergonomsko pravilni položaji telesa pri delu 

Za razumevanje pravilnega položaja telesa pri delu moramo razložiti načine delovanja mišic. 

Razlikujemo statično in dinamično delo mišic. Razpoznavni znak dinamičnega dela mišic je 

menjavanje med napenjanjem in sprostitvijo mišic (primer nožnih mišic pri hoji). Pri statičnem 

delu pa mišice praktično vzdržujejo konstantno moč. Pri statičnem delu se mišice zelo hitro 

utrudijo, saj se prekrvavitev mišic že pri 15-odstotni uporabi največje možne moči močno 

zmanjša. 

Izolirano opazovanje položaja telesa pri delu ni možno, ker je ta odvisen od lastnosti in 

sposobnosti človeka, vrste dela in delovnega mesta. Slika 5 prikazuje medsebojne vplive 

delovnega mesta in človeka na položaj telesa pri delu [1]. 

Za razumevanje pravilnega položaja telesa pri delu moramo razložiti načine delovanja mišic. 

Razlikujemo statično in dinamično delo mišic. Razpoznavni znak dinamičnega dela mišic je 

menjavanje med napenjanjem in sprostitvijo mišic (primer nožnih mišic pri hoji). Pri statičnem 

delu pa mišice praktično vzdržujejo konstantno moč. Pri statičnem delu se mišice zelo hitro 

utrudijo, saj se prekrvavitev mišic že pri 15-odstotni uporabi največje možne moči močno 

zmanjša. 

Izolirano opazovanje položaja telesa pri delu ni možno, ker je ta odvisen od lastnosti in 

sposobnosti človeka, vrste dela in delovnega mesta. Slika 5 prikazuje medsebojne vplive 

delovnega mesta in človeka na položaj telesa pri delu [1]. 

 

 

 

Slika 5: Vpliv delovnega mesta in človeka na položaj telesa pri delu 
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Zorni kot in pravilni položaji pri delu 

 

Slika 6: Normalna vidna linija ter meje pogleda in vidnega polja [1] 

 

 

Analiza delovnega mesta 

Analiza delovnega mesta je ‒ tako kot medicinska preiskava ‒ diagnostični postopek. Tako 

kakor pacient pri preiskavi pričakuje terapijo, tako tudi delavec na delovnem mestu pričakuje 

ukrepe. Vsi izidi analize tvorijo izhodišče za ergonomske ukrepe, ki jih sestavljajo tehnološke 

in organizacijske (re)konstrukcije. Pri tem je vodilni strokovnjak inženir konstruktor, z njim pa 

sodelujejo še zdravnik medicine dela, biomehanik ter psiholog [1]. 

Človeško delo in učinek 

Človeško delo je v ergonomskem smislu vsota več vrst energije, ki se spremeni v procesu 

dejavnosti in informacij, ki jih med tem obdelamo. V skladu s to definicijo delo obsega 

izmenjavanje energije in obdelavo informacij [1]. 

 

 

Slika 7: Povezanost analize človeških zmožnosti z zasnovo znanosti o delu 
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Človek v delovnem sistemu 

 

Slika 8: Pomembnejše veličine v sistemu med človekom in strojem [1] 

 

 

 

Utrujenost in oddih 

 

Slika 9: Vpliv dolžine in teže dela na potrebni čas za počitek pri dinamičnem mišičnem delu (krivulje kažejo težo 

dela v odstotku trajne meje vzdržljivosti) [1] 
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Počitek med delom 

 

Slika 10: Učinek počitka pri dolžini odmora [1] 

 

Biomehanika 

 

Slika 11: Kinematična veriga telesnih segmentov [1] 

Stoječi delovni položaj 

Stoječi delovni položaj se še vedno pojavlja najpogosteje in je navadno združen s prestopanjem 

na delovnem mestu. 

Stoječi položaj predstavlja večjo energetsko porabo kot sedeči. Povprečno razmerje znaša 9,6 

kJ min-1/6,7 kJ min-1. Togo stanje ovira funkcijo mišične črpalke v spodnjih udih, ki naj bi 

pomagala vračati kri v srce. Posledice so edemi gležnjev in hipoksija tamkajšnjih tkiv. 

Pri stanju človek pogosto zasuče prsni del oziroma pripogne ledveni del hrbtenice in se skloni 

v kolkih. Pri prvih 27° se pripogib opravi v ledvenem delu hrbtenice, v nadaljevanju pripogiba 

pa pretežno v kolkih (2/3), v hrbtenici pa le še 1/3. Skelet človeka je pri stanju v primerjavi s 

štirinožci neprimerno bolj aksialno obremenjen [1]. 

Sedeči delovni položaj 

Corlett pojasnjuje, da mora delovni stol delavcu med delom omogočati tak položaj, ki mu nudi 

dober pregled nad delom, učinkovit prijem in uporabo sile ob stabilnem in čim udobnejšem 

telesnem položaju. V sedečem položaju je energetska poraba manjša kot pri stanju, hidrostatični 

tlak je lažje obvladljiv, spodnji udi pa niso več tako intenzivno povezani s podlago. Čeprav je 

gibljivost telesa kot celote bolj omejena, je položaj telesa stabilnejši in primernejši za fino delo 

rok [1]. 
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Slika 12: Učinki višin sedeža, različnih nagibov sedal in višin delovne mize na nagib  

ledvenega dela hrbtenice 

Informacijski sistem 

Človek je kot zapleten biološki organizem vgrajen v vesolje, iz katerega se rojeva in vanj 

prehaja. Iz njega sprejema energijo in snov ter ju vanj vrača. Take energije so toplotna, 

mehanska, kemična, elektromagnetna in druge, ki jih ne poznamo. V dolgi razvojni verigi so se 

izoblikovali specifični biološki sprejemniki, ki te energije iz okolja sprejemajo ter jih 

pretvarjajo v bioelektrične impulze. Impulzi so sporočila okolja, informacije, ki se 

identificirajo, selekcionirajo ter izzivajo efektorne odgovore [1]. 

Pri tem je pomembna obravnava: 

- Obdelava informacij 

- Teorija informacij 

- Vidne informacije 

- Slušne informacije in 

- Percepcija gibanja. 
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4. Ergonomija in pomen njene interdisciplinarnosti 

Ergonomija je multidisciplinarna veda, ki se ukvarja s človekom v njegovem delovnem in 

bivalnem okolju. Zato pri tej obravnavi izhajamo iz človekovih dimenzij, čutil, psihe in 

socialnega stanja, ki jim prilagajamo človekovo okolje tako, da so obremenjenosti človeka 

znotraj dovoljenih meja. Slika 13 prikazuje multidisciplinarnost ergonomije. 

 

Slika 13: Multidisciplinarnost ergonomije 

 

Ergonomija se dejansko povezuje med posameznimi znanstvenimi disciplinami, kjer svoje 

mesto najdejo [1]: 

- biomehanika ‒ obravnava teorijo mehanskih sil v organizmih (drža in gibanje telesa); 

- antropologija ‒ veda o človeku kot členu narave (obravnava tudi medsebojna razmerja 

med telesnimi segmenti); 

- fiziologija ‒ obravnava fizikalne procese v organizmih in njihove pravilne strukture; 

- psihologija ‒ raziskuje človeško duševnost in obravnava mentalna razmerja v človeku 

ter med človekom in okoljem; 

- sociologija ‒ proučuje človeško družbo in zakonitost njenega razvoja; 

- ekologija ‒ veda o odnosu organizmov do okolja; 

- ekonomija ‒ veda o gospodarstvu, proizvajanju, razporejanju in uporabi materialnih 

dobrin; 

- organizacija dela ‒ veda o izboljševanju in optimizaciji procesov v raznih delovnih 

sistemih; 

- teorija sistemov ‒ teorija dinamičnega obnašanja po naravnih zakonih povezanih, 

soodvisnih teles ali/in enot, ki tvorijo zaključeno celoto; 

- tehnologija ‒ veda o pridobivanju surovin, obdelavi in predelavi materiala v izdelke; 

- tehnika ‒ dejavnost, ki se ukvarja s konstruiranjem in izdelovanjem strojev, delovnih 

priprav in materialnih dobrin, in 

- industrijsko oblikovanje ‒ veda o pristopih k ustreznemu razporejanju in formiranju 

industrijskih izdelkov (skladnost, funkcionalnost, estetika, tehnološki proces). 
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Zaradi tako vsestranskih povezav med znanstvenimi disciplinami in zaradi izjemno celostnega 

vključevanja človeka v praktična okolja delovnih in poslovnih sistemov, se ergonomija loteva 

neštetih izzivov z različnimi poudarki. Ergonomija tako obravnava:  

- dimenzijo, obliko in razporeditev delovnih mest, predmetov dela in delovnih sredstev 

(antropometrične osnove oblikovanja dela); 

- sposobnost človeka za premagovanje oziroma uporabo mišične sile pri delu, 

(biomehanske osnove oblikovanja dela); 

- porabo energije pri delu in možnost za nadomeščanje uporabljene energije med 

delovnim časom 

- mikroklimatske in druge okoliščine (razsvetljava, ropot, tresljaji in drugo), kakršne so 

oziroma naj bi bile v delovnih prostorih; 

- sposobnost človeka za izmenjavanje informacij s sodelavci, pa tudi s stroji in drugimi 

tehničnimi pripravami ter 

- učenje, vajo in prilagajanja človeka na delo in okoliščine pri sami izvedbi dela. 

5. Oblikovanje delovnega okolja 

Človek pri svojem delu potrebuje prostor, v katerem se bo gibal in delo opravljal varno, brez 

posledic za svoje zdravje in zdravje drugih. Včasih je delo dokaj preprosto in od človeka ne 

zahteva dodatnih zaščitnih ukrepov, včasih pa so zaščitni ukrepi potrebni (rokavice, zaščitna 

obleka, pokrivala, maske ...). Zaradi izbrane delovne varovalne opreme (DVO) in osebne 

varovalne opreme (OVO) se lahko spremenijo razni pogoji za motorično aktivnost telesa 

(dosegi telesa, premiki telesnih segmentov, spremenjena kinetosfera, drugačni gibalni koti, 

zmanjšani moč in hitrost, povečan napor, nenatančnost ...). Delovni prostor, ki ga oblikujemo, 

mora ustrezati mnogim standardom in priporočilom. Brezkompromisno je treba upoštevati vsa 

priporočila glede varnosti in zdravja pri delu vseh delavcev, ki na teh mestih delajo, in vseh 

ljudi, ki bi se z neko drugo nalogo ali po naključju znašli na obravnavanem mestu. Zakonodaja 

zahteva, da so upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev ter da so okolje, postopki, 

prostori, oprema in snovi primerni ter v skladu z namenom uporabe (UL RS, št. 43/2011, 2011) 

[1]. 

Načela ergonomije 

Ergonomska načela izvirajo iz lastnosti človeškega organizma, okolje pa se temu prilagaja. 

Nove tehnologije postajajo cenejše in so vključene v konstrukcijske rešitve raznih naprav, s 

katerimi upravljamo in s katerimi si pomagamo pri delu. Stoli, na katerih danes neprimerno več 

sedimo, kot smo včasih, so z leti postali zelo spremenljivi, in prilagodljivi fiziološkim 

lastnostim človeka. Trde podlage togih sedišč so zamenjale prilagodljive sedne površine z 

raznovrstnimi nastavitvami in nastavljivimi upornostmi pri nagibanju površin. Danes je na 

delovnem mestu v uporabi t. i. ergonomska podlaga, ki razbremenjuje stopala človeka. 

Najnovejša tehnologija nam postreže z inovativnimi rešitvami, kot je npr. stol brez sedišča 

(angl. chairless chair). Do vseh teh rešitev prihajajo inovatorji po svetu z upoštevanjem načel 

ergonomije [1]. 

Ohranjanje nevtralnega položaja 

Statistični podatki dokazujejo, da je najbolj izpostavljen sistem človeškega telesa kostno-

mišični sistem. Ključni telesni steber je hrbtenica, ki je v vratnem in ledvenem delu, konveksno 

upognjena naprej (lordoza), v prsnem in ledvenem delu pa je hrbtenica upognjena konkavno 

nazaj (kifoza). Hrbtenica ima značilno obliko dvojnega S (slika 14), kar nam ohranja elastičnost 

telesa med nagibanjem, hojo in stanjem. Najbolj izpostavljeni segmenti hrbtenice so običajno 

v ledvenem delu. Pomembno je, da v vratnem in ledvenem predelu ohranjamo krivino oziroma 

lordozo. Hrbtenica omogoča laterofleksijo, ekstenzijo, fleksijo in rotacijo. Pri tem moramo 
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upoštevati priporočila in urediti delovno okolje tako, da vsa našteta gibanja opravimo v 

optimalnih območjih (slika 4). Najbolje si pomagamo ohranjati pravilni položaj hrbtenice s tem, 

da poskrbimo za ledveno in križnično podporo (sedeči položaj) ter ergonomsko podlago 

(stanje). K ohranjanju pravilnega položaja zelo veliko pripomoreta tudi izbor pravilnega nivoja 

sedne površine in uvajanje dinamičnega delovnega mesta z nastavljivo višino delovne površine. 

Težave v ledvenem delu hrbtenice največkrat nastopijo med četrtim in petim ledvenim 

vretencem ter petim ledvenim in prvim križničnim vretencem. 

 

Slika 14: Značilnost zdrave hrbtenice [1] 

 

Opravljanje dela v območju največjega udobja 

Breme, ki ga dvigamo, moramo dvigovati čim bližje telesu oziroma čim bližje težišču (slika 

15). Enako breme, ki je bolj oddaljeno od telesa, povzroča večji vrtilni moment. Če hočemo 

velikost vrtilnega momenta ohraniti, moramo ob povečevanju ročice zmanjševati silo mase, ki 

jo dvigujemo. 

 

 

Slika 15: Masa bremena [kg], ki jo je še varno dvigniti (razdeljeno po segmentih)  

za žensko in za moškega [1] 
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Omogočanje gibanja in raztezanja 

Kostno-mišični sistem je sistem, ki je primeren za sistem gibanja, saj vsi med seboj povezani 

telesni segmenti tvorijo več različnih kinematičnih verig, te pa se medsebojno stalno premikajo. 

Za vsako zadrževanje segmentov v mirujočem položaju je potrebna statična obremenitev, ki 

povzroča utrujenost. Med zelo neudobno prištevamo držanje rok nad nivojem ramen, statične 

ali ponavljajoče gibe v celi delovni izmeni, intenzivno in neprekinjeno vodenje pisala po 

podlagi ... 

Raztezanje omogoča izboljševanje koordinacije mišic, zato je pri delu treba načrtovati več 

odmorov, ki omogočajo regeneracijo telesa in boljšo funkcijo pri ponovni aktivnosti. Pri 

statičnem delu načrtujemo aktivni počitek, pri dinamičnem pa pasivnega. 

Zmanjševanje prekomernih obremenitev 

Vsako pretiravanje pri dvigovanju in premeščanju bremen lahko povzroči prekomerno 

obremenitev sklepov, to pa zelo hitro pripelje do poškodb. Ključno je, da prepoznamo mesta, 

kjer lahko pride do prekomerne obremenitve, in takšno situacijo čim hitreje in učinkovito 

rešimo. 

Zmanjševanje pojava neprimernih gibov 

Nelagodje na delovnem mestu predvsem povzročajo ponavljajoči se gibi. Če se enako delo 

ponovi prej kot v 30 sekundah in kjer je več kot polovico teh gibov podobnih, tako gibanje 

razumemo kot ponavljajoče se. V praksi je takih gibanj veliko in so zelo pogosto vzrok za 

nastanek kostno-mišičnih obolenj. 

Zmanjševanje točkovnih pritiskov na telo 

Zaradi različnih točkovnih pritiskov pride do notranje napetosti, ko se kite, živci ali krvne žile 

raztegnejo ali upognejo okrog kosti ali kit. Zunanje napetosti pa nastanejo zaradi drgnjenja 

telesa ob elemente okolice (stol, miza, miškina podlaga, izvijač ...). Rezultat tega so razdraženi 

živci ali zožitev žilnih prehodov. Točkovni pritiski lahko ovirajo normalno delo pri neustreznih 

mizah (premalo prostora za stegensko višino noge, premalo naslona za roke, premalo prostora 

za iztegovanje nog ...). 

Zmanjševanje prekomernih vibracij 

Stalno in pretirano izpostavljanje vibracijam lahko zelo škodljivo vpliva na telo. Do teh težav 

pride, ko delavec pri svojem delu pride v stik z nihajočimi elementi. Najpogosteje so vibracijam 

izpostavljene roke in še posebej prsti na rokah. Zaradi tega prihaja do t. i. Raynaudovega 

sindroma, ki je posledica zmanjšanega pretoka krvi skozi žile v periferni del človeškega telesa. 

Zagotavljanje ustrezne osvetlitve 

Na mnogih delovnih mestih se pojavljajo težave z osvetlitvijo in osvetljenostjo delovnih 

površin. Če hočemo, da delavec svoje delo opravi kakovostno, je treba poskrbeti za primerne 

svetlobne pogoje. Človek kar 80 % svojih informacijskih tokov z delovnim okoljem opravi 

preko vidnih signalov, zato je osvetlitev tudi tako zelo pomembna. Slabotni svetlobni tokovi ne 

uspejo dovolj osvetliti delovnega mesta. Kontrasti so majhni, stopnja napak pa lahko zelo 

naraste. Človeško oko se napreza in zaradi te dodatne aktivnosti lahko pride do glavobolov in 

s tem do zmanjšane koncentracije pri delu. 
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Dodatna načela  

Omenili smo že, da nekateri avtorji izpostavljajo še dodatna načela ergonomije, kjer bi lahko 

izpostavili naslednje: 

- zagotavljanje dostopnosti (postavljanje elementov dela znotraj priporočljivih območij); 

- zagotavljanje dela na primerni višini (omogočanje prilagodljive nastavitve delovnih 

površin); 

- omejevanje statičnih del (delo je treba večkrat prekiniti in sprostiti obremenjene mišice); 

- zagotavljanje razumevanja sporočil (nedvoumna simbolika); 

- omejevanje stresa (organizacija dela, zdrav življenjski slog, socialna integracija ...) [1]. 

Metodologija oblikovanja delovnega okolja 

Dobro oblikovano ergonomsko delovno mesto, orodje ali mikro- oziroma makrookolje 

zahtevajo pretehtane oblikovalske odločitve in upoštevanje ergonomskih načel (slika 16). 

Človek mora biti v delovnem okolju sposoben vzdrževati pokončno držo telesa. Delovno mesto 

mora biti oblikovano tako, da se vedno nahaja pred človekom ‒ v njegovem frontalnem predelu. 

Izogibati se moramo prisilnih drž telesa, saj se tako izognemo dodatnim konstrukcijskim 

zahtevam, ki morajo omogočiti podporo telesu. Težava je prisotna vedno, ko je kinematični 

krog pri človeku odprt, tj. ni zaključen. Majhni premiki in zelo natančno pozicioniranje 

zahtevajo zapiranje kinematične verige, zato so podpore nujne. V primerih, ko je pri delu 

potrebna velika natančnost, moramo poskrbeti za ustrezno vidno ločljivost med dvema 

točkama. S približevanjem središča dela očem dopuščamo tudi rahle nagibe glave v frontalni 

smeri. Delovna mesta morajo biti oblikovana tako, da delavcu omogočajo izbiro več 

alternativnih položajev, ki so vsi varni in ne škodujejo zdravju zaposlenega. Zelo pomembno 

je, da delavec lahko izbira med sedečim in stoječim položajem pri delu. Ko delavec sedi, mu 

mora stol nuditi oporo za hrbtenico in vsekakor tudi ledveno oporo. Sedeče delovno mesto 

omogoča večjo stabilnost telesa, vendar istočasno omejuje njegovo mikrogibanje. Sedenje 

omogoča opravljanje natančnih del ter precizno gibanje rok in zapestja ter omogoča natančno 

pozicioniranje prstov v prostoru [1]. 

 

Slika 16: Oblikovanje delovnega okolja 
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Stol ne sme predstavljati ovire pri delu, sploh pa ne takšne, da bi zaradi njega morali spreminjati 

delovne gibe. Stol mora omogočiti enakomeren prenos telesne mase na celotno sedežno 

površino. Delavčeve noge morajo biti trdno pozicionirane na tleh oziroma morajo biti ustrezno 

podprte. Stopala morajo sloneti na nagibni podpori za noge tako, da z golenico tvorijo kote 

blizu 90°. 

Oblikovanje delovnega okolja potrebuje vključevanje fizikalne, kognitivne in organizacijske 

ergonomije. Običajno izpostavimo fizikalno merljive parametre, kot so temperatura prostora, 

srednja temperatura sevanja sten, relativna vlažnost, hitrost gibanja zraka, oblečenost, svetlobni 

parametri, zvok, prah, plini in pare. 

6. Obremenitve in obremenjenosti v delovnem okolju 

Za ocenjevanje obremenitev in obremenjenosti na delovnih mestih se uporabljajo standardi, ki 

pogosto vsebujejo tehnične specifikacije in natančna merila, ta pa služijo za navodila, pravila 

ali poskusne postopke. Spremembe, ki nastanejo zaradi posledic obremenitve, so do določene 

stopnje združljive z normalnimi fiziološkimi reakcijami človeka. Velikost obremenitve lahko 

pri telesnem delu določimo kvantitativno, in sicer z analizo telesne drže in analizo položaja pri 

statičnem delu ter pri enostranskem in težkem dinamičnem mišičnem delu. 

Zaradi telesnih preobremenitev lahko pride do različnih težav, to povezujemo z dvema 

pojmoma ‒ absentizem in prezentizem. Izraza srečujemo, ko želimo opredeliti odsotnost z dela 

zaradi bolezenskega stanja zaposlenega - absentizem oziroma prisotnosti na delovnem mestu 

kljub bolezni zaposlenega - prezentizem (slika 17) [1]. 

 

Slika 17: Direktni in indirektni stroški zdravljenja 

 

Indeks delovne zmožnosti je kot rezultat raziskovalnega dela namenjen praktični uporabi na 

področju zdravja pri delu in predstavlja pripomoček za ohranjanje delovne zmožnosti, zato je 

promocija zdravja na delovnem mestu vse bolj pomembna, kajti vedno več zasebnih in javnih 

organizacij se zaveda, da bo možno uspeh v globaliziranem trgu doseči le z zdravo, kakovostno 

in motivirano delovno silo. Promocijo zdravja na delovnem mestu predstavljajo sistematične 

ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod 

enakimi pogoji, in sicer z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja 

zaposlenih. 
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Obremenitve so lahko fizične, psihične in ekološke. Obremenjenosti pa so lahko fizične ali 

psihične. Če sistema akcije (obremenitve) in reakcije (obremenjenosti) nista v ravnotežju, se 

pojavljajo: utrujenost, poškodbe, poklicne bolezni, invalidnost in posledično absentizem, 

prezentizem in fluktuacija delavcev. 

Posledica prevelikih obremenitev in obremenjenosti je absentizem. Danes običajno 

uporabljamo ta izraz za celodnevne izostanke z dela. Obseg absentizma oziroma odstotek 

bolniškega staleža opredelimo z razmerjem med številom izgubljenih koledarskih dni v 

proučevanem obdobju (običajno je proučevano obdobje dolgo eno leto) in številom zaposlenih 

v tem obdobju ter številom vseh delovnih dni v tem obdobju. Še veliko večji problem pa 

predstavlja prezentizem, ki proučuje pojav prisotnosti zaposlenega na delu kljub bolezni. Zato 

moramo zelo podrobno proučiti vzroke za pojav prezentizma, njihove stroške in ukrepe za 

zmanjšanje.  

Vzroki za zmanjševanje delovnih zmožnosti zaposlenih so zelo različni in lahko izhajajo iz 

nenadne telesne oslabelosti, utrujenosti, vzroke pa najdemo tudi v degenerativnih spremembah 

živega organizma zaradi staranja. Pri tem lahko opredelimo indeks delovnih zmožnosti, ki se 

spreminja glede na zdravstveno stanje delavca in glede na njegove telesne sposobnosti. 

Delovno okolje neposredno vpliva na fizično, duševno, ekonomsko in socialno dobro počutje 

delavcev in posledično tudi na zdravje njihovih družin, skupnosti in družbe. Nudi idealno okolje 

in infrastrukturo za podporo promocije zdravja velikemu številu ljudi. 

7. Metabolizem 

Metabolizem je skupno ime za procese v človeškem telesu, ki pretvarjajo kemično energijo v 

mehansko energijo in v toploto. Pri teh procesih je potreben kisik, ki prehaja v tkiva s krvnim 

obtokom preko pljuč. Ravnotežja v telesu med zagotavljanjem in porabo energije vzdržuje 

hrana, ki zagotavlja nadomestilo za vodo, soli in vse druge snovi, ki jih telo potrebuje za 

življenje, samo pa jih ne more zgraditi (vitamini in mnoge beljakovine). Hrana preskrbuje telo 

tudi z visokomolekularnimi in energijsko bogatimi snovmi, iz katerih se s pomočjo oksidacije 

sprošča potrebna energija (ogljikovi hidrati ‒ OH, beljakovine ‒ B in maščobe ‒ M). 

Metabolizem (slika 18 in tabela 1) je življenjski proces in označuje spreminjanje kemične 

energije (hrana) v toploto (75 %) in v mehansko energijo (največ 25 %). Hrana prehaja v kri 

skozi črevesno steno, jetra pa so kemična tovarna organizma (energetske rezerve ‒ tvorijo 

glikogen oziroma sladkor), kri nosi hrano v celice (osmoza, difuzija, filtracija) [1]. 

 

Slika 18: Metabolizem oziroma presnova v človeku 
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Tabela 1: Težavnost dela pri človeku  

Parameter 
Poraba energije 

[kJ/min] 

mirovanje 4–6 kJ/min 

lahko delo 10,9–15,5 kJ/min 

srednje težko delo 15,5–20,5 kJ/min 

težko delo 20,5–26 kJ/min 

zelo težko delo > 26 kJ/min 

težaško delo 50–80 kJ/min 

 

V človeku poteka bioenergetski proces (slika 19). Delovni metabolizem je nujen tudi pri 

ocenjevanju toplotnega okolja na delovnem mestu. Brez njega ni mogoče rešiti toplotne 

ravnotežne enačbe človeškega telesa. Mednarodni standardi za toplotno ugodje in 

opredeljevanje toplotnega okolja uporabljajo (Mdel) kot odvisno spremenljivko (ISO, 2004). 

 

 

Slika 19: Bioenergetski proces v človeku 

 

Bazalni metabolizem 

Bazalni metabolizem je skupek vseh biokemičnih procesov v telesu, ki potekajo ne glede na to, 

ali človek dela ali počiva, in je pogoj za ohranjanje vitalnih funkcij telesa v mirovanju (ležanje). 

 odvisen od 

mase in površine telesa, starosti, spola, hormonalnega stanja in vrste dela. 

Trend spreminjanja bazalnega metabolizma v življenju človeka je različen, toda v glavnem 

vidimo, da se v rani mladosti povečuje in svojo največjo vrednost doseže okrog dvajsetega leta. 

Bazalni metabolizem nato z leti počasi upada. Absolutna vrednost bazalnega metabolizma se 

torej razlikuje glede na spol in življenjska obdobja človeka. Slika 20 prikazuje spreminjanje 

dnevnega bazalnega metabolizma za moškega in žensko od rane mladosti do 60. leta starosti 

[1]. 
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Slika 20: Spreminjanje bazalnega metabolizma pri ženski in pri moškem 

 

Delovni metabolizem 

Delovni metabolizem (Mdel) predstavlja tisti del celotne metabolne energije, ki se v notranjosti 

telesa sprosti zaradi človekove fizične aktivnosti oziroma je tisti del energije, ki jo človeško 

telo sprosti zaradi delovne naloge. Težavnostna stopnja obremenitve človeškega telesa je 

odvisna od količine sproščene energije in se oceni glede na težavnost izvedbe delovne naloge. 

Količino sproščene energije določimo na podlagi protokola oziroma opisa dinamike mišičnih 

aktivnosti, ki jih opravlja človek med delom. 

Dnevni bazalni metabolizem pri mlajšem moškem, starem 25 let, z izmerjeno telesno višino 

175 cm ter maso 75 kg, znaša približno 7 MJ (7000 kJ/24 ur). Dodatni metabolizem, ki ga lahko 

imenujemo metabolizem prostega časa, pa znaša še dodatna 2,5 MJ/dan. Metabolizem prostega 

časa zajema porabo energije, ki je potrebna za prebiranje časopisa, za sedenje pri dnevnem 

obroku, za gledanje televizije, skratka za delo brez dodatnega napora. Na temelju bazalnega 

metabolizma in metabolizma prostega časa pa dodajamo še delovni metabolizem, ki je odvisen 

od težavnosti dela (slika 21). Tako lahko za delo namenimo do 4,2 MJ/dan (lahko delo), do 6,3 

MJ/dan (srednje težko delo), do 8,4 MJ/dan (težko delo) pa vse do 10 in več MJ/dan, kar pa 

predstavlja izjemno težko delo [1]. 

 

Slika 21: Skupni dnevni metabolizem 
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8. Vrste, metode in tehnike oblikovanja dela in delovnega okolja 

Sistematika oblikovanja dela in delovnega okolja zajema najrazličnejše vrste in metode, kot so 

tehnično–tehnološke–ergonomsko‒ekonomsko metode oblikovanja. Za racionalno ocenjevanje 

delovnega okolja je zelo primerna ocenjevalna analiza delovnega okolja z nadgradnjo merske 

analize delovnega okolja. Problematika proučevanja ergonomskih drž telesa pri delu pa je v 

podrobnosti predstavljena v metodah RULA in OWAS [1]. 

Tehnološko, tehniško, ergonomsko in ekonomsko oblikovanje delovnih mest 

Na tehnološko oblikovanje delovnih mest vplivajo: 

- izbira sistema tehnološkega procesa, 

- medfazni transport, 

- dnevna kapaciteta, 

- izdelava načrta tehnološkega procesa,  

- razdelitev tehnoloških operacij po delovnih mestih in obremenitev delovnih mest. 

Pri tehnološkem oblikovanju delovnih mest je treba vedeti, za katero tehnološko operacijo je 

predvideno delovno mesto. To namreč vpliva na izbiro ustreznih delovnih sredstev in metod 

dela. 

Pomemben del tehnološkega oblikovanja delovnega mesta predstavlja oblikovanje metode 

dela, ki je odvisna od oblikovanja poteka gibov in uporabe delovnih priprav. Z ustrezno metodo 

dela lahko zmanjšamo obremenitev delavca in skrajšamo čas izvajanja tehnološke operacije 

tudi do 40 % glede na čas, ki ga porabimo za delo po neustrezni metodi. 

Tehniško oblikovanje delovnih mest z tehnični dejavniki zajema oblikovanje delovnih mest z 

vidika strojne opreme ‒ od izbire sodobnih strojev, avtomatov in dodatnih naprav do pravilne 

izbire delovnih sredstev glede na aktivnosti oziroma tehnološke operacije, transporta in 

ustreznih pripomočkov. 

Osnovni pogoj za gospodarno uporabo zelo dragih proizvodnih naprav in agregatov je, da jih 

stalno in s čim manj prekinitvami tudi uporabljamo. Prav tako je za gospodarnost pomembno, 

da tehnično zmogljivost delovne priprave z ustreznimi delovnimi nalogami pravilno izrabimo. 

Pri tem pomagata krmiljenje proizvodnje in uporabljanje različnih premijskih sistemov pri 

razdeljevanju osebnih dohodkov. 

Pri sodobni strojni opremi je v procesu izdelave pogosto dosežena že zgornja meja hitrosti 

obratovanja, zato je treba iskati predvsem rešitve, s katerimi bi dosegli boljši izkoristek 

strojnega časa na podlagi pravilno izbranih dodatnih dejavnikov. Pri tem so mišljeni predvsem 

tehnološki in ergonomski dejavniki. 

Pri oblikovanju delovnih mest ergonomska načela pomenijo temelj dejanske humanizacije dela 

in ergonomskega oblikovanja delovnega mesta. Razdeljena so na sedem področij: 

1. oblikovanje delovnih mest z upoštevanjem antropometrije in biomehanike, katerega cilj 

je prilagoditev razsežnosti delovnega mesta in elementov za upravljanje s strojem 

telesnim meram človeka; 

2. oblikovanje delovnih mest z vključevanjem načel psihologije in sociologije, ki delavcu 

zagotavlja prijetno delovno okolje; 

3. oblikovanje delovnih mest z upoštevanjem ekoloških dejavnikov, ki skrbi za ustrezno 

prilagajanje delovnih pogojev; 

4. oblikovanje delovnih mest z upoštevanjem fizioloških procesov v človeškem telesu, ki 

obsega prilagajanje metod dela zmogljivostim človeškega telesa; 
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5. oblikovanje delovnih mest, ki omogoča najugodnejše zajemanje vidnih in slušnih 

informacij ter informacij, ki jih človek pridobi s tipom; 

6. oblikovanje delovnih mest z upoštevanjem načel učinkovite organizacije dela, kjer gre 

za oblikovanje delovnih mest, katerega namen je prilagajanje delovnega časa 

biološkemu dnevnemu nihanju učinka z organizacijskim modelom odmorov in 

usposabljanj za delo; 

7. oblikovanje delovnih mest v skladu z zahtevami varnosti in zdravja pri delu, ki 

vključujejo ukrepe za preprečevanje poškodb in nesreč pri delu. 

Učinke dobrega in uravnoteženega oblikovanja delovnega mesta vrednotimo z ekonomskimi 

parametri, saj z izboljšavami lahko dosežemo zmanjšanje zastojev, racionalnejši potek dela in 

zmanjšamo čas izdelave. Boljši izkoristek delovnih sredstev in manjša utrujenost delavcev 

vodita do pozitivnih ekonomskih izidov. 

Ekonomske učinke oblikovanja delovnega mesta ovrednotimo z ekonomskimi parametri, saj z 

zmanjšanjem zastojev in racionalnejšim potekom dela dosežemo krajši čas izdelave, boljši 

izkoristek delovnih sredstev in manjšo utrujenost delavcev. Vse to vodi do pozitivnih 

ekonomskih izidov (slika 22) [1]. 

 

 

 
Δ d1 – omogoča ergonomija + povečanje obsega proizvodnje 

Δ d2 – manjši variabilni stroški (racionalizacija + oblikovanje DM) 

Δ d3 – dolgoročno izboljšanje pretoka materiala, transporta, skladiščenja, režija 

Slika 22: Diagram poslovanja podjetja 
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9. Ergonomija in industrijska revolucija 4.0 

Ergonomija (človeški faktorji) je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z razumevanjem in 

medsebojnimi vplivi med človekom in okoljem v katerem se ta človek nahaja. Ergonomija nam 

ponuja širok kibernetski pogled na obnašanje dinamičnih sistemov, ki se vključujejo v poslovna 

in proizvodna okolja [2]. 

Industrija je do danes presegla tri ključna obdobja. Najprej smo govorili o mehanizaciji in 

izkoriščanju vode in pare (1. industrijska revolucija – 2. polovica 18. stoletja), nato je sledilo 

obdobje razvoja masovne in serijske proizvodnje ter elektrifikacija in motorji z notranjim 

zgorevanjem (2. industrijska revolucija – konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja), kasneje pa se 

srečamo z razvojem računalništva, informatike in avtomatizacije (3. industrijska revolucija – 

začetek v šestdesetih letih 20. stoletja). Danes presegamo to stopnjo razvoja in informacijske 

kanale ter izkušnje aktualnega časa uporabljamo pri vstopanju na področje kibernetskih fizičnih 

sistemov. Na prelomu tisočletja smo vstopili v novo obdobje, imenovano 4. industrijska 

revolucija oziroma industrija 4.0, ki se gradi na temeljih digitalne revolucije. Dodobra smo se 

seznanili z mobilnimi tehnologijami, prenosi podatkov, umetno inteligenco, senzoriko in 

strojno učenje. 

Industrija 4.0 za proizvodne obrate predstavlja prelomno obdobje, ki ga lahko primerjamo s 

tremi preteklimi velikimi industrijskimi revolucijami. Industrija 4.0 bo prinesla korenite 

spremembe v gospodarskem razvoju in organizaciji dela. Ustaljeni vzorci se bodo spremenili: 

osrednje upravljanje proizvodnje bodo nadomestili decentralizirani procesi, ki se bodo 

upravljali sami in znotraj katerih bodo pametni izdelki, stroji in viri med seboj komunicirali.  

Razsežnosti Industrije 4.0 bodo bistveno širše, saj si obetamo skokovit razvoj na področju 

nanotehnologije, genetike, alternativne energije in področju kvantnega računalništva. Seveda 

se je potrebno zavedati, da posamezni deli sveta z različnimi hitrostmi vstopajo in izstopajo iz 

posameznih revolucionarnih obdobij. Dogaja se fenomen preskoka polnega razvoja 

revolucionarnega obdobja, saj je npr. 3. industrijska revolucija postregla z neverjetno 

homogenostjo uporabe interneta po celem svetu. 

Digitalizacija industrije omogoča integracijo celotne vrednostne verige v realnem času. 

Proizvodnja se lahko tako takoj odzove na nihanja v dobavi ali naročilih. S tem nimamo več 

verige s posameznimi členki storitev, ampak popolnoma usklajen proizvodni proces. Prava 

revolucija na področju trajnosti in učinkovitosti, pa pri upravljanju procesov prinaša tudi nove 

izzive. Proizvodno pot bodo določali posamezni izdelki in ne obratno. 

Brez človeka pa še v tako popolni industriji kot je I 4.0 ne bo šlo. Torej moramo vzeti v 

obravnavo človeka z lastnostmi njegovega organizma in okolje, ki se temu mora prilagajati. 

Pri obravnavi in vprašanju, kaj nam bo prinesla 4. industrijska revolucija ali digitalna 

transformacija industrije, moramo pri vsem upoštevati prednosti in slabosti, ki so v študiji »The 

Digital Transformation of Industry« zapisane tako: Priložnosti za evropsko industrijo do leta 

2025 so vredne 1250 milijard EUR, nevarnosti pa 605 milijard EUR. 

Cilja industrije 4.0 sta torej proizvodnja visokokakovostnih izdelkov (na učinkovit in 

ekonomičen način) ter hitra odzivnost na zahteve kupcev (z manjšim človeškim naporom, 

manjšimi zalogami, manjšim prostorom in krajšim časom razvoja izdelkov) [2]. 

  



Glasilo Zveze inženirskih društev Maribor št. 3, december 2017 

 

35 

 

10. Sklep 

Ergonomija povezuje udobje in ugodje, zdravje ter produktivnost, to pa pomeni, da prepleta 

medicinsko, biološko in inženirsko znanost. Interdisciplinarnost se razvija med posameznimi 

znanstvenimi disciplinami, kot so medicina, biomehanika, antropologija, kineziologija, 

fiziologija, psihologija, sociologija ekologija, ekonomija, organizacija dela, teorija sistemov, 

mehanski in industrijski inženiring ter industrijsko oblikovanje. 

Zanimiva je definicija ergonomije, ki jo opiše kot proaktivno misel, kjer ergonomija odpravlja 

ovire za kakovost, produktivnost in varno delovanje človeka v sistemu med človekom in 

strojem s povezavo proizvodov, opreme, orodja, sistemov, nalog, delovnih mest in okolja do 

ljudi. Mikroergonomija pri tem proučuje odnos med človekom, opremo in delovnim okoljem, 

obravnava individualna delovna mesta, metode dela, skrbi za pravilno rokovanje z orodjem in 

proučuje ter vključuje zunanje dejavnike, ki vplivajo na delo. Makroergonomija pa človeka 

povezuje s tehnologijo in upravljanjem ter oblikovanje obravnava sistemsko.  

Sodobno razumevanje ergonomije je obravnavano v treh podsklopih – fizikalna ergonomija (ta 

se nanaša predvsem na anatomijo in antropometrijo človeka, na fiziološke in biološke lastnosti, 

povezane s prehrano, ter na fizično aktivnost), kognitivna ergonomija (ta se ukvarja z miselnimi 

procesi, kot so zaznavanje, spomin, sklepanje in motorika ter interakcija med človekom in 

sistemom, v katerega je vključen poslovni ali delovni sistem) in organizacijska ergonomija (ta 

se ukvarja s humanizacijo, z optimizacijo ter racionalizacijo tehniških in poslovnih sistemov, 

poznavanjem organizacijskih struktur, politik in postopkov oziroma protokolov). 

Pri obravnavanju ergonomije se navezujemo na medicino dela, psihologijo dela, ekologijo dela, 

študij dela in antropometrijo, ki pa je temelj oblikovanja ergonomskega okolja, v katerem 

človek deluje in živi. Človekove dimenzije in mase vplivajo na oblikovanje, če le hočemo, da 

bosta delo in življenje človeka potekala humano. Osnove oblikovanja dela in delovnega okolja 

se kažejo v pravilnem položaju telesa pri delu, človeškem učinku in potrebnem oddihu ali 

počitku med delom, biomehanski obravnavi človeškega telesa in obravnavi informacij iz 

okolice, ki jih mora človek obdelati za pravilno izvedbo dela. 

Celovitost ergonomije se kaže v povezovanju posameznih znanstvenih disciplin, kjer najdejo 

svoje mesto biomehanika, antropologija, fiziologija, psihologija, sociologija, ekologija, 

ekonomija, organizacija dela, teorija sistemov, tehnologija, tehnika in industrijsko oblikovanje. 
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Povzetek 

Rezkanje z robotom je lahko za industrijo zanimivo le, če so natančno znane omejitve takšne 

obdelave. Med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na natančnost robotskega rezkanja sodijo 

ponovljivost, togost in gibljivost mehanizma ter rezalni parametri. V prispevku je opisana 

priprava eksperimenta za določitev vpliva posameznega dejavnika na natančnost robotskega 

rezkanja. 

Ključne besede: Robotsko rezkanje, natančnost obdelave, priprava eksperimenta, večkriterijski 

evolucijski algoritmi 

 

1. Uvod 

Trendi izdelave danes težijo k bolj individualnim izdelkom, zahtevnejšim oblikam, manjšim 

serijam in h krajšim življenjskim dobam izdelkov [1]. Tem smernicam sledi tudi razvoj 

proizvodnih sistemov, ki tendira k njihovi specializaciji in posledično k hitri zastarelosti, ali pa 

ti zaradi prekomerne produkcije postanejo tehnološki višek. Najti ravnovesje med 

prilagodljivostjo in specializacijo je torej večkriterijski problem, poln pasti. V neskončni 

množici rešitev hitro zmanjka prostora za vsako dobro rešitev, tisto ki izpade pa lahko v 

prihodnosti nadomestijo druge, tudi takšne, ki so od nje slabše. In razvoj nazaduje. 

Specializacija industrije se danes najbolj odraža skozi široko uporabo namenskih strojev, 

prilagojenih za opravljanje točno določene naloge. Hkrati je na ravni sistemov vse bolj 

pomembna prilagodljivost, ki odlikuje predvsem industrijske robote. Zdi se, da je razumeti 

prilagodljivost robotov kot dodano vrednost za današnjo industrijo še vedno zelo oddaljen 

koncept, posebej kadar govorimo o robotskem rezkanju. Namenski stroji so namreč v kratkem 

času sposobni izdelati velike količine izdelkov zelo natančnih dimenzij, a manj raznolikih in 

tudi dimenzijsko bolj omejenih kot človek [2, 3]. To nišo zlahka zapolnijo industrijski roboti, 

ki imajo v konkurenci z namenskimi stroji in človekom največji potencial, da zadostijo 

zahtevam po izdelavi velike količine zelo različnih izdelkov z visoko stopnjo natančnosti v 

kratkem času. Kar naredi robote tako vsestranske pri izdelavi izdelkov z odvzemanjem 

materiala pa je seveda njihova sposobnost hitrega in natančnega gibanja v prostoru [4, 5]. 

Tukaj se skriva bistvo problema, ki ga je potrebno raziskati, če želimo izkoristiti potencial 

industrijskih robotov na področju odrezovanja. Za aplikacije, kot je robotsko rezkanje, kjer se 

pojavijo velike dinamične obremenitve je pomembno, da se roboti lahko merijo z namenskimi 

stroji, pri katerih so znane dovoljene mere obdelovanca in natančnost obdelave. Posebej 

natančnost obdelave je pri robotskem rezkanju problematična in težko določljiva. 
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2. Opis problema 

Če želimo določiti natančnost obdelave pri rezkanju z robotom je potrebno poznati dejavnike, 

ki na natančnost vplivajo. Poleg ponovljivosti, ki jo predpiše proizvajalec robota lahko vplivne 

dejavnike v grobem razdelimo na statične, kinematične in dinamične. Zasnova eksperimenta, s 

katerim določimo vpliv posameznega dejavnika na natančnost robotskega rezkanja pa je 

težavna naloga, saj je potrebno določiti referenčne poze robota za rezkanje vzorčnih izdelkov, 

kar pomeni, da je potrebno hkrati zadostiti več kriterijem. Slika 1 prikazuje rezkanje z robotom 

ACMA XR701. 

 

Slika 1: Rezkanje z robotom ACMA XR701 

Togost, kot statični dejavnik se lahko poenostavljeno smatrana kot funkcija raztegnjenosti 

robotskega mehanizma, torej kot f(x), kar v veliki meri potrjujejo aktualni eksperimentalni in 

analitični podatki. Gibljivost mehanizma kot kinematični dejavnik, je analitično določljiva 

veličina in omogoča postavitev kinematičnih omejitev [6]. Rezalni parametri pa predstavljajo 

dinamične vplive, ki neposredno na poze robota ne vplivajo. Izbrane poze robota morajo 

zagotavljati tudi praktično izvedljivost eksperimenta, ki je omejena s topologijo sistema, torej 

z orodjem, ki je nameščeno na robotu ter pozicijo in dimenzijo vpenjalne mize [7].  

3. Tabela za izvedbo eksperimentov 

Za pokritje reprezentativnih točk z eksperimentom smo najprej zgradili tabelo za izvedbo. 

Tabela vsebuje 5 normiranih faktorjev: podajanje (A), hitrost vretena (B), globino rezanja (C), 

gibljivost (D), togost (E). Za minimizacijo števila eksperimentov je tabla zastavljena kot polna 

2 faktorska analiza, z dodanimi skrajnimi točkami za posamezen faktor in eno centralno točko. 

Takšna zasnova eksperimenta omogoča ugotavljanje nelinearnih vplivov posameznega 

faktorja. Za izvedbo brez ponovitev je predvidenih 42 eksperimentov. Tabela 1 prikazuje izsek 

celotne tabele za izvedbo. 

Tabela 1: Izvleček tabele za izvedbo eksperimentov z normiranimi faktorji 

Št. 
Št. 

izvedbe 
Ponovitev A B C D E 

1 40 1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 15 1 1 -1 -1 -1 -1 

3 8 1 -1 1 -1 -1 -1 
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4. Določitev največje gibljivosti robota 

Pred določitvijo poze, v kateri ima robot ACMA XR701 največjo gibljivost smo izvedli 

občutljivostno analizo in ugotovili, da na gibljivost vplivajo le sklepi q2, q3 in q5. Rezultati 

analize so prikazani na sliki 2. Za določitev točke v kateri robot doseže največjo gibljivost smo 

zato uporabili le te sklepe. Največja gibljivost je s pomočjo genetskega algoritma (GA) 

ugotovljena v točki prikazani v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Točka največje gibljivosti robota ACMA XR701 

Veličina X Y Z α β γ W q2 q3 q5 

Enota mm mm mm rad rad rad - rad rad rad 

Vrednost 2444 0 792 0,72 -1 -0,72 7,5E+08 1,1331 -0,3855 -1,5716 

 

Največja gibljivost omogoča vpeljavo normalizirane gibljivosti (ND). 

 

Slika 2: Vplivi sklepov na gibljivost robota ACMA XR701 

Medsebojni vplivi sklepov na normalizirano gibljivost razkrijejo jakost in področje vpliva 

posameznega sklepa. Nekateri pomembnejši vplivi so prikazani na sliki 3, kjer modra barva 

ponazarja najmanjšo, rdeča pa največjo gibljivost robota ACMA XR701. 
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Slika 3: Medsebojni vplivi sklepov na normalizirano gibljivost robota ACMA XR701 

 

Normalizirana gibljivost po celotnem prerezu delovnega prostora robota je prikazana na sliki 

4, kjer se lepo vidi področje največje gibljivosti mehanizma. 

 

Slika 4: Presek delovnega prostora robota ACMA XR701 s prikazom normalizirane gibljivosti v XZ ravnini 
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5. Določitev poz robota za izvedbo eksperimenta  

Za praktično izvedbo eksperimenta je potrebno normirane vrednosti iz tabele 1 nadomestiti s 

pozami robota in absolutnimi vrednostmi rezalnih parametrov. Z rezalnimi parametri ni težav, 

saj so intervali priporočenih vrednosti za rezkanje standardnih materialov znani. Za določitev 

poz robota pa je potrebno izvesti večkriterijsko optimizacijo. Zaradi težav z uveljavljenim 

algoritmom NSGA II smo razvili nov algoritem, ki vrne boljše rezultate. 

6. Težave algoritma NSGA II 

Vse diskretne večkriterijske optimizacijske metode, ki ustvarijo fronto najboljših 

nedominiranih rešitev imajo težavo, saj fronto sestavlja neskončno točk, ki jih z diskretnim 

pristopom ni mogoče zajeti. Kriterij zgoščenosti rešitev, ki je sestavni del algoritma NSGA II 

privede do nazadovanja fronte, saj se zaradi omejene velikosti populacije in neskončne velikosti 

teoretično najboljše fronte posamezne rešitve, ki so v področju večje zgoščenosti rešitev 

zavržejo. Posledično se v prihodnjih generacijah lahko pojavijo rešitve, ki so blizu zavrženim 

rešitvam, vendar so od njih slabše, pa kljub temu, zaradi trenutno manjše zgoščenosti področja, 

napredujejo v naslednjo generacijo. Tako začne fronta nazadovati. Pojav je prikazan na sliki 5, 

kjer rdeče točke predstavljajo zadnjo generacijo najboljših rešitev, zelene točke pa predstavljajo 

nedominirane fronte pridobljene v predhodnih generacijah. 

 

 

Slika 5: Nazadovanje nedominirane fronte pri algoritmu NSGA II 

 

7. Večkriterijski algoritem NSGA II s prilagodljivo populacijo 

Za premostitev težave smo razvili algoritem s prilagodljivo populacijo (NSGA II - pp), ki 

omogoča prilagajanje velikosti populacije trenutnim potrebam, saj mora algoritem zagotoviti 

pravilno delovanje genetskih operatorjev: reprodukcije, mutacije in križanja. Napredovanje 

fronte pridobljene z novim algoritmom je za isti primer v absolutnem in relativnem merilu 

prikazano na sliki 6. 
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Slika 6: Napredovanje nedominirane fronte pri algoritmu NSGA II - pp 

 

Na sliki 7 je prikazana še primerjava rezultatov pridobljenih z algoritmoma NSGA II s 

prilagodljivo populacijo in NSGA II. Tukaj velja omeniti, da zaradi računskih kapacitet 

neskončne fronte ni mogoče ustvariti. Velikost populacije je bila zato omejena na 10000, fronta 

pa bi nedvomno še napredovala, saj je bil kriterij velikosti populacije dosežen pred 

konvergenčnim kriterijem. Na sliki 7 se vidi tudi, da je v spodnjem levem kotu algoritem NSGA 

II našel boljše rešitve kot na novo zagnan algoritem NSGA II s prilagodljivo populacijo. 

 

 

Slika 7: Primerjava najboljših nedominiranih front pridobljenih z algoritmoma NSGA II in NSGA II - pp 
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8. Končna tabela za izvedbo eksperimentov 

Za pridobitev končne tabele za izvedbo eksperimentov je normiranim vrednostim iz tabele 1 

potrebno prirediti absolutne vrednosti kota zasuka posameznih sklepov, ki predstavljajo poze 

robota in smo jih pridobili z algoritmom NSGA II - pp ter absolutne vrednosti za rezalne 

parametre. Del končne tabele je prikazan v tabeli 3. 

Tabela 3: Izvleček končne tabele za izvedbo eksperimentov 

št. f s a q1 q2 q3 q4 q5 q6 

 mm/min vrt/min mm rad rad rad rad rad rad 

1 6381 7316 1,5 0,000 0,709 -0,661 0,000 1,475 0,000 

2 8618 7316 1,5 0,000 0,709 -0,661 0,000 1,475 0,000 

3 6381 12683 1,5 0,000 0,709 -0,661 0,000 1,475 0,000 

 

9. Zaključek 

S pomočjo novo razvitega algoritma NSGA II - pp smo ustvariti fronte najboljših rešitev za 

večkriterijski problem določitve poz robota. V primeru, ko rešitev večkriterijske optimizacije 

ni enoznačna obstaja več enakovrednih poz robota, med katerimi nobena v celoti ne zadosti 

želenim merilom. V našem primeru so se med 9 pozami 3 izkazale za ne-enoznačne, ostale pa 

so konvergirale k samo eni pozi robota. Iz ustvarjene fronte bomo v nadaljevanju za tri 

ugotovljene ne-enoznačne primere poiskali tako rešitev, ki bo omogočala z enostavno 

prilagoditvijo vpenjalne naprave obdelovanec postaviti v željeno področje. 
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Povzetek 

V članku je predstavljen razvoj pilotne naprave in sistema vodenja za proces sušenja 

komunalnega mulja čistilnih naprav v podtlačni atmosferi. Komunalni mulj, kot ostanek na dnu 

bazena komunalnih čistilnih naprav ima še vedno energetski (ogljikovodiki) in snovni potencial 

(fosfor, kalij, magnezij), ki se lahko v obliki gnojil vrača na kmetijske površine. Sušenje mulja 

je potrebno zaradi stabilizacije izhodnega produkta (biološki razpad, smrad) kar predstavlja 

tehnološki izziv. S predstavljeno pilotno napravo je mogoče posušiti stabilizirane in 

nestabilizirane komunalne (tudi industrijske) mulje z različnimi stopnjami vlage. Sušenje 

produkta do 40 % vlage je primerno za gnojilo oziroma do 10% vlage je primerno za 

alternativno gorivo. Tehnologija sušenja upošteva nelinearnosti v fazi sušenja, specifike 

različnih muljev in vstopne vlažnosti, sprotno pa se prilagajajo parametri in dinamika sušenja. 

Sistem vodenja omogoča avtomatsko sušenje s ciljem minimizacije časa sušenja in izbire 

granulacije mulja. Med postopkom sušenja so zaradi tehnologije podtlačnega sušenja emisije 

smradu v okolico minimalne. 

Ključne besede: sušenje komunalnega mulja, čistilne naprave, podtlačna tehnologija sušenja  

 

1. Uvod 

Komunalni mulj nastaja kot odpadni produkt komunalnih čistilnih naprav (KČN) v procesu 

čiščenja odpadnih voda (slika 1). Pri čiščenju se najprej mehansko ločijo tekoče in trdne snovi, 

nato pa se izvaja biološko in kemično čiščenje odpadne vode. Trdne snovi, ki se v različnih 

fazah procesa čiščenja mehansko izločijo so pesek, plavajoči trdi delci na površini (plastike, 

les, maščobe), ter posedli mulj z dna bazenov biološke obdelave. Delež izločenega mulja 

bistveno presega deleže ostalih snovi, podatek za KČN Ljubljana: projektirana zmogljivost 360 

000 populacijskih enot (PE), pridela letno cca 8.000.000 kg suhega mulja [1]. 

 

Slika 1: Primer akumuliranega mulja na dnu bazena (aerobna faza). 
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V Sloveniji je bilo v preteklosti ravnanje z odpadnimi mulji KČN zelo različno in večinoma 

neustrezno, kjer so regijske čistilne naprave problem odlaganja dehidriranega mulja reševale 

individualno (odvoz na deponije). S sprejetjem ostrejše zakonodaje po letu 2009 to ni več 

dovoljeno, v največji meri zaradi previsoke vsebnosti biorazgradljivih organskih snovi, ki so 

vir toplogrednih plinov in smradu. Problematika povečanja količin komunalnega mulja je 

direktno povezana zaradi ostrejše zakonodaje, ki zajema vedno večji delež odpadnih 

kanalizacijskih voda pri predelavi v KČN, kjer je po statistiki iz leta 2008 vsak prebivalec EU 

ustvaril za cca 90 g suhega mulja na dan [2]. Implementacija direktive o čiščenju komunalnih 

odpadnih voda, je povečala trend izgradnje lokalnih komunalnih čistilnih naprav (Večinoma 

sofinancirano s sredstvi EU), s čimer se količina mulja z leti še povečuje. Tako je v EU količina 

odpadnega komunalnega mulja s 5,5 milijard kg suhe snovi v letu 1992, zrasla na 9 milijard kg 

v letu 2005. Napoved do leta 2020 pa znaša že okrog 13 milijard kg suhe snovi. 

Izraba komunalnega mulja se zato v nekaterih državah EU izvaja že vrsto let, največ za raztros 

po kmetijskih površinah ali s so-sežigom za pridobivanje toplotne energije. Novejši pristopi 

izkoriščajo bioplin, uvajajo kompostiranje, izločujejo bistvene elemente za agrokulturo, kot je 

fosfor, karbonizirajo mulj ipd. Slovenija ima na tem področju dokaj ostro zakonodajo, zato se 

danes večina mulja na izhodu komunalnih čistilnih naprav stabilizira (kemično, mehansko), s 

čimer se začasno prepreči biološko aktivnost (biološki razpad oz. gnitje) in smrad. Okoljsko 

neoporečen mulj se transportira čez mejo na deponije (kjer je to dovoljeno, npr. Madžarska) ali 

v sežigalnice, kjer ga izkoristijo v obliki so-sežiga pri proizvodnji toplotne energije (toplarne, 

npr. Celje, Dunaj), manjše količine oporečnega mulja (onesnaženega s težkimi kovinami) pa se 

nevtralizirajo v sežigalnicah pri visokih temperaturah. Po slovenski zakonodaji morajo stroške 

odvoza, oddaje ali uničenja nastalega mulja oz. odpadka kriti proizvajalci le-tega, v tem primeru 

so to KČN oz lokalne skupnosti. Že z vidika transporta mulja, ki vsebuje 90 % vode se z 

dehidracijo mulja na 10 % vode, bistveno reducira masa in s tem stroške prevoza. Posledično 

se išče rešitve in tehnologije kako komunalni mulj ustrezno obdelati, ter prekvalificirati v tržno 

zanimive pol-produkte. Nestabiliziran mulj ima snovni in energetski potencial; je bogat z 

organskimi spojinami (izraba za pridobivanje gnojila, bioplina ali alternativnega trdega goriva), 

vsebuje fosfor, dušik, kalij, kalcij, itd. Organsko bogat mulj pa vsebuje tudi mikroorganizme, 

zato lahko brez ustrezne stabilizacije fermentira, ob čemer se sproščajo velike količine 

toplogrednih in smrdečih plinov. Postopek dehidracije kot oblike stabilizacije mulja za potrebe 

gnojila ali goriva predstavlja tehnološki izziv, ki smo ga reševali s kombinacijo kontaktnega 

sušenja, podtlačne tehnologije in naprednega sistema vodenja. 

V okviru sodelovanja in povezovanja raziskovalne sfere z gospodarstvom je v nadaljevanju 

predstavljen razvoj naprave za vakuumsko kontaktno sušenje komunalnih muljev in tehnološki 

postopek (oba zaščitena s patentom), za različne namene izrabe komunalnega mulja. Multi-

disciplinarno zastavljen projekt med podjetjem Gorenje Surovina d.o.o. in Univerzo v Mariboru 

je združil znanja s področje strojništva, elektrotehnike, biologije, okoljevarstva in 

komunikologije. Cilj projekta je bil razvoj ekonomskega in okoljsko učinkovitega sušenja 

muljev, ki lahko poteka z izrabo odpadne toplotne/hladilne energije. Izhodni produkt 

predstavlja mulj osušen na poljubno vsebnost vode definirane glede na njegovo uporabo. V 

članku bo dan večji poudarek razvoju naprednega sistema vodenja za avtomatizacijo postopka 

sušenja biološko aktivnega (nestabiliziranega) komunalnega mulja. 
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2. Problematika komunalnih muljev 

Gospodarjenje z odpadnim muljem KČN ni nujno enostavno. Mulj ima običajno nedefinirano 

sestavo, lahko vsebuje težke kovine in človeku nevarne patogene organizme, predstavlja 

potencialni izvor smradu, itd. Omenjeno področje seveda urejajo slovenski predpisi, kot so 

Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, 

103/11), Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 

84/05, 62/08, 113/09), Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

(Uradni list RS, št. 62/08), ter Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 

čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07). Glede na zahteve Direktive o čiščenju komunalne 

odpadne vode (91/271/EGS) je morala Slovenija zagotoviti ustrezne sisteme odvajanja in 

čiščenja za komunalno odpadno vodo z vseh območij poselitve s skupno obremenitvijo enako 

ali večjo od 2.000 PE (populacijskih enot). To je omenjeno tudi v finančni perspektivi 2014–

2020, kjer so naložbe prednostno osredotočene tudi na gradnjo teh sistemov. Realizacija 

zastavljenih ciljev bo doprinesla h količini odpadnega mulja, zato bo potrebno iskati rešitve v 

ustrezni izrabi le-tega. Trenutno največjo oviro pri izrabi mulja iz KČN predstavlja trenutna 

slovenska zakonodaja saj obravnava mulj kot odpadek (klasifikacijska številka 19 08 05), ki ga 

je tudi s predelavo težko prekvalificirati v nenevaren produkt. 

Komunalni mulj 

Mulj iz KČN ima snovni in energetski potencial, ki se ga lahko z ustrezno predelavo koristno 

uporabi: vrača v naravo v obliki gnojila/ komposta, izrabi v obliki alternativnega goriva (v 

okviru okoljske zakonodaje), izkorišča kot zemljino za gradnjo nasipov, izdela gradbeni 

material (pepel), izloči pomembne kemijske elemente, npr. fosfor (naravne zaloge fosforja se 

hitro krčijo) [4], [5]. Prav zato se je pričelo favorizirati izrabo mulja v kmetijske namene 

(raztros) pred so-sežigom, ki pa zaradi zgorevanja zvišuje ogljični odtis [6]. Mulj vsebuje za 

kmetijstvo potencialno uporabne anorganske (nitrati, fosfati, mikroelementi) in organske snovi 

(dušikove organske spojine, ogljikovi hidrati in maščobe). Seveda je pri tem smiselno 

upoštevati študije o pregnojenosti evropskih kmetijskih površin, paziti na vsebnost težkih 

kovin, predoziranju posameznih elementov (dušik), ter patogenih organizmov. Z energijskega 

vidika je komunalni mulj zanimiv saj ima kalorično vrednost 10 - 14 MJ/kg, kar znaša 35-60 % 

energijske vrednosti rjavega premoga. Omejitve v izrabi so vedno ostrejša zakonodaja z vidika 

so-sežiga (izpusti ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov, dioksinov, furanov), vložka 

energije v obliki toplote za sušenje, nastanek pepela, skladiščenja, itd.  

Postopki dehidracije mulja 

Biološko aktiven mulj na izhodu KČN smrdi, zato ga je potrebno pred prevozom biološko 

stabilizirati torej prekiniti biološko aktivnost mikroorganizmov. Pogosta oblika stabilizacije je 

kemična, kjer se z dodatkom (živega) apna, pepela ali železovega trioksida dvigne vrednost pH 

mulja nad 12, kar za mikroorganizme predstavlja neugodne življenjske pogoje. Ta oblika 

stabilizacije zadostuje za okrog 2 leti, nato pa se mulj biološko reaktivira. Drug način 

stabilizacije mulja je z mehansko dehidracijo, ki se izvaja običajno na izhodu KČN. Mulju se 

pred zbiralnikom izloči vodo ali s stiskalnico ali centrifugo. Manjši delež vode oteži življenjske 

pogoje mikroorganizmom. Oba postopka imata prednosti in slabosti glede na kasnejše postopke 

predelave in izrabo mulja. Kemični dodatki prinašajo dodatne stroške materiala, povečujejo 

vsebnost anorganskih snovi in posledično zmanjšujejo energetsko vrednost mulja, mehanska 

stabilizacija (centrifuga) pa je investicijsko draga ter zmore odstraniti le delež kapilarne vode 

(zmanjša vsebnost vode v mulju za okoli 20 %). Najcenejša oblika dehidracije je s pomočjo 

sončne energije, ki pa zahteva ogromne površine za raztros, onesnažuje okolico s smradom, ter 

je časovno najdaljši postopek (nekaj mesecev) [3]. Naštete omejitve obstoječih postopkov 

dehidracije mulja so bile motivacija za razvoj sistema relativno hitrega sušenje (24-48 ur) na 
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mali površini, z minimalnimi emisijami smradu v času sušenja, ter z izrabo nizkoenergijskih 

virov oz. odpadne toplote. 

3. Projektiranje naprave 

Tehnologija rotacijskih vakuumskih sušilnikov se izpopolnjuje že vrsto let, sušenje v njih pa 

običajno poteka šaržno. Ogrevalni medij je običajno tehnološka para ali tekočina (olje, voda), 

ki kroži po dvojnem plašču in ogreva material. Na podlagi projektnih zahtev za delovanje 

vakuumskega kontaktnega sušenja mulja (volumen sušilnika, absolutna vrednost tlaka, 

temperatura ogrevalnega/hladilnega medija, itd.) je bila projektirana in izdelana naprava, ki 

obsega naslednje sestavne dele: stacionarni in vodoravno nameščen uparjalni del z rotacijskim 

mešalom (nastavljive lopatice), filter trdih delcev, vertikalno nameščen kondenzator in ločen 

zbiralnik kondenzata (slika 2). Uparjalni in kondenzatorski del sta zasnovana z dvojnim 

plaščem zaradi kontaktnega gretja oziroma hlajenja. V uparjalniku se moker mulj meša in 

kontaktno segreva, nasičena para pa se v kondenzatorju ohlaja na stenah in steka v odcedno 

posodo. Dvojni plašč uparjalnika je ogrevan z nizko temperaturno vodo v območju 

30 °C – 40 °C, dvojni plašč kondenzatorja pa s hladno vodo nižjo od 20°C. Delovna 

temperatura mulja se giblje v območju 25 °C – 30 °C. 

 

 

Slika 2: Pilotna naprava za vakuumsko sušenje komunalnega mulja v laboratoriju. 

Pri tem je glede na zahtevano temperaturno območje gretja in hlajenja potrebno vzdrževati 

ustrezen podtlak (fazni diagram vode, slika 3), da postopek izparevanja in kondenzacije v 

podtlaku deluje. Potrebna je vakuumska črpalka, ki ima funkcijo tudi odvajanja plinov iz 

naprave skozi zračni filter v atmosfero. Normiran absolutni delovni tlak naprave je tako med 

30 in 70 mbar.  
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Slika 3: Fazni diagram vode z označenim delovnim območjem v milibarih. 

Tehnologija vakuumskega sušenja je pogosta v industrijskih sušilnikih sadja, lesa, eksploziva 

(nizka temperatura), industrijskega anorganskega mulja ipd. Skupna lastnost vsem izvedbam je 

uporaba grelnega medija z visoko temperaturo vode (nad 80 °C) ali pare (nad 120 °C). 

Predstavljen koncept in naprava za sušenje komunalnega mulja pa temelji na izrabi nizko 

temperaturne toplote. Za potrebe kontroliranega vodenja je na napravi nameščena merilna 

oprema za merjenje pretokov, temperatur (gretje, hlajenje, mulj), absolutnega tlaka, in teže 

kondenzirane vode v odcedni posodi. Vodenje procesa zajema različne podsisteme od 

regulacije temperature ogrevalnega/hladilnega medija, odzračevanja atmosfere, regulacijo 

podtlaka in mešanje mulja... Poleg strojnega in elektro dela, so upoštevani še biološko-okoljski 

preventivni ukrepi z vgradnjo filtrov ter analizami: mulja, vode v odcedni posodi, in izčrpanega 

zraka. 

4. Razvoj sistema vodenja 

Na podlagi eksperimentalnih postopkov dehidracije mulja so bile identificirane vplivne 

procesne veličine pomembne za načrtovanje sistema vodenja procesa sušenja različnih vrst 

mulja (komunalni, industrijski). Kemično stabiliziran mulj ne povzroča večjih problemov pri 

sušenju medtem, ko lahko nestabiliziran mulj z neustreznim postopkom sušenja hitro postane 

biološko zelo aktiven in posledično izloča večje količine fermentnih plinov. Sprememba 

atmosfere povzroči prekinitev kondenzacije zato je postopek sušenja težko obvladljiv v 

zastavljenem delovnem območju naprave. Ključni parametri za regulacijo so zato odvisni od 

sestave vhodnega mulja, predhodne obdelave (stabilizacije, dehidracije), stopnje fermentacije, 

želene suhosti, itd.  

Razvoj postopka sušenja 

Sušenje se prične s polnjenjem mokrega mulja, ki se prične kontaktno sušiti in mešati v 

uparjalnem delu. Mešanje ima pri tem pomembno vlogo, saj prvič mešanje lomi nastajajočo 

skorjo mulja, kar preprečuje strjevanja in povečuje kontaktno površino (stik s steno), in drugič 

zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature po celotnem mulju. Med sušenjem se odvija 

t.i. fazni prehod mulja iz pastoznega stanja v praškasto obliko, kjer se z nadzorovanim  

mešanjem vpliva na končni granulat suhega mulja. Dinamika mešanja je prilagojena vrsti mulja 

s ciljem vzdrževanja optimalne dinamike uparjanja in kondenzacije v celotnem trajanju 

postopka sušenja. Hitrost kondenzacije je določena s hladilno temperaturo in kondenzacijsko 

površino, najtežje pa je kondenzacijo vzdrževati pri nestabiliziranem. Biološko aktivni mulji 
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zaradi presnove mikrobov zahtevajo aktivno vzdrževanje podtlaka v delovnem območju saj se 

v uparjalniku poleg nasičene pare izločajo tudi različni plini (metan, amonijak, merkaptani). 

Le-ti onemogočajo kondenzacijo pri pogojih, kot jih določa fazni diagram za nasičeno vodno 

paro, in je potrebno periodično izčrpavanje plinov iz naprave. Aktivnost mikrobiote v mulju 

lahko zelo velika zaradi idealnih življenjskih razmer; temperatura mulja okrog 30 °C, velika 

vlažnost, mešanje… Glede na stopnjo fermentacije pa je potrebno tudi sprotno prilagajanje 

frekvenco mešanja. Postopek sušenja je končan, ko je dosežena želena stopnja suhosti, kjer se 

posušen mulj v obliki granul (dimenzije 0.3-0.7 mm) izprazni iz posode. Stopnjo suhosti se 

posredno določi na podlagi sprotne meritve količine odcedne vode, ki nateka iz kondenzatorja 

v zbiralno posodo. Postopek sušenja s predstavljenim konceptom traja glede na zahtevano 

suhost produkta; 24 ur za gnojilo (40 % vlage) ali 48 ur za gorivo (10 % vlage). 

Regulacija ogrevalne/hladilne vode 

Energijska oziroma kalorična vrednost suhega mulja je malce višja kot je vložek energije za 

sušenje, zato je sušenje za potrebe goriva ekonomsko vprašljivo. Prilagoditev naprave na 

nizkotemperaturni režim pa omogoča sušenje z viški energije oziroma odpadno toploto/hladom. 

Kot nizkotemperaturni vir je bil uporabljen grelnik vode, ki je zagotavljal ogrevalno vodo s 

temperaturo okrog 40 °C, meritve temperatur dovodne in povratne vode pa so bile izvedene na 

cevi tik pred vstopom in izstopom iz uparjalnega dela. Regulacija temperature je bila izvedena 

z mešalnim ventilom na dovodu in meritvijo temperature na povratnem vodu. V zaprt sistem 

ogrevanja so nameščeni še tlačni varnostni ventil, obtočna črpalka, odzračevalni ventil in 

raztezna posoda. Regulacijo ogrevanja izvaja dvopoložajni regulator z nastavljeno minimalno 

histerezo in želeno temperaturo povratne vode 36 °C. Hladilni krog prav tako potrebuje vir oz. 

regulacijo temperature nižjo od 20 °C, ki zagotavlja konstantno kondenzacijo. Nihanje 

temperature v ogrevalnem krogu je rezultat velike količine vode v sistemu pri relativno šibkem 

grelniku, in izgub na neizoliranih stenah uparjalnega dela. Izboljšava regulacije z zveznim 

regulatorjem bistveno ne vpliva na hitrost sušenja. 

Vzdrževanje kondenzacije 

V primeru stabiliziranega mulja je sušenje v vakuumskem kontaktnem sušilniku relativno 

enostavno saj je dovolj, da se v ustrezni atmosferi mulj le občasno premeša. Pri tem je 

pomembno v kateri fazi se nahaja sušenje saj se postopek mešanja za različne faze (pastozna, 

praškasta) razlikuje. Sušenje nestabiliziranega mulja pa redko poteka enako saj na dinamiko 

vpliva veliko različnih dejavnikov. Z eksperimenti so bili identificirane vplivne veličine za 

razvoj sistema vodenja procesa sušenja nestabiliziranih muljev: ustrezna temperatura 

ogrevalnega in hladilnega medija, ustrezna temperatura mulja, ustrezno območje podtlaka, 

pravilen postopek mešanja mulja glede na vrsto mulja in fazo sušenja, pravilen postopek 

odzračevanja glede na vrsto mulja in fazo sušenja, varovanje vakuumske črpalke pred 

preobremenitvijo. Pridobljeno znanje sušenja nestabiliziranega mulja se je implementiralo v 

industrijski sistem z možnostjo ročnega ali avtomatskega obratovanja. Tehnološki postopek je 

sledeč. sušenje se prične v ročnem režimu, dokler se ne vzpostavi delovna temperatura 

uparjalnika in kondenzatorja. Nadaljuje se z odzračevanjem in nižanjem tlaka, ter postopnim 

dvigovanjem temperature mulja s segrevanjem v uparjalniku. Kondenzacija steče, ko nastopi 

zadostna razlika temperatur dovoda in odvoda hladilnega medija, ki je običajno velikosti nekaj 

stopinj Celzija. Sledi preklop v avtomatski način, kjer sistem vodenja na podlagi procesnih 

meritev vplivnih veličin in prednastavljenih pravil, vzdržuje maksimalno kondenzacijo.  
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Uporabljene vhodne procesne zvezne veličine za algoritem vodenja: 

- pogrešek podtlaka – eP_vac 

- trend podtlaka – dP_vac 

- stopnja kondenzacije – K_kond 

- temperatura mulja – T_sludge 

- količina odcedne vode – M_water 

- temperatura vakuumske črpalke – T_pump 

Izhodni veličini sta diskretni, in sicer trajanje vklopa/ izklopa vakuumske črpalke in trajanje 

vklopa mešala.  

- perioda vakuumske črpalke – T_vac 

- perioda mešala – T_mixer 

Omejitev predstavlja morebitna okvara črpalke ali mešala, kar onemogoči mešanje ali črpanje 

(vzdrževanje pogojev za kondenzacijo), zato se v tem primeru sušenje časovno podaljša. Pri 

razvoju algoritma vodenja so razdelani medsebojni nelinearni vplivi procesnih veličin, kot je 

zamrzovanje površine mulja zaradi efekta ohlajevanja med izhlapevanjem vlage, sprememba 

tlaka zaradi spremembe temperature mulja v zaprti posodi (plinska enačba), zagotavljanje 

homogenosti temperature mulja z mešanjem povzroča dodatno fermentacijo, prevelika količina 

toplogrednih plinov onemogoča kondenzacijo, neustrezno mešanje povzroča tvorbo grud in 

onemogoča sušenje, itd. Predstavljen regulator za sušenje mulja ima več vhodov in izhodov 

(slika 4), nastavljene vrednosti pa so odvisne od vrste in stanja mulja (stopnja fermentacije, faza 

sušenja, itd). 

 

Slika 4: Shema regulatorja za sušenje mulja in izvedba s krmilnikom v elektro omari. 

 

Regulator je izveden v industrijskem krmilniku, kjer s spremljanjem več procesnih veličin 

hkrati in nastavljenimi pravili vzdržuje maksimalno kondenzacijo če postopek in faza sušenja 

to omogočata. Slika 5 kaže primer procesa sušenja stabiliziranega mulja, slika 6 

nenadzorovanega nestabiliziranega mulja, in slika 7 regulirano sušenje nestabiliziranega mulja. 

Sušenje stabiliziranega mulja se je izkazalo kot neproblematično in poteka brez posegov v 

atmosfero naprave (ni odzračevanja). Kondenzacija na sliki 5 je vidna na podlagi razlike 

temperatur odvodne in dovodne hladne vode, in se prične pri ustrezni temperaturi mulja, 

podtlaku in temperaturi ogrevalne/ hladilne vode. Zunanja regulacija temperature vode v 

ogrevalnem krogu v tej fazi še ni zadovoljiva in se je kasneje z modifikacijo sistema izboljšala.  



Glasilo Zveze inženirskih društev Maribor št. 3, december 2017 

 

50 

 

 

Slika 5: Sušenje stabiliziranega mulja 

Legenda:  

• rdeča: temp. vroče vode - dovod 

• rumena: temp. vroče vode - odvod 

• vijolična: tlak 

• rjava: temperatura mulja 

• svetlo modra: temp. hladne vode – odvod  

• temno modra: temp. hladne vode – dovod  

• zelena: mešanje 

• oranžna (slika 7): teža odcedne vode 

Nenadzorovano sušenje nestabiliziranega mulja povzroča ogromno fermentnih plinov, kar 

onemogoča kondenzacijo in posledično sušenje. Vsako mešanje povzroči dvig tlaka zaradi 

presežka plinov.  

 

 

Slika 6: Nenadzorovano sušenje nestabiliziranega mulja 

Pri kontroliranem postopku sušenja je najprej potrebno mulj počasi mešati in on atmosfero 

odzračevati, da lahko proces kondenzacije deluje. Prvih nekaj ur je kritičnih zaradi biološke 

aktivnosti, ko pa se delež vode v mulju zmanjša, se zmanjša tudi biološka aktivnost in 

posledično delež plinov. 

tlak 
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Slika 7: Regulirano sušenje nestabiliziranega mulja 

 

Sistem vodenja z vgrajenim znanjem ter ustreznimi nastavitvami parametrov je omogočil 

kontrolirano sušenje nestabiliziranega mulja, vkljub sprotni fermentaciji. Z reguliranimi 

postopki vklopa črpalke in mešala se je vzdrževala kondenzacija, kolikor je sistem (mulj) 

dopuščal. Na podlagi analize vstopnega mulja in meritve teže vode, ki se v procesu sušenja 

zbira v odcedni posodi, se je izvajalo sprotno določanje stopnje suhosti mulja. To mogoča 

pravočasno prekinitev postopka sušenja ob doseženi zahtevani suhosti. Primer sušenja 

kumunalnega in industrijskega mulja je prikazan na sliki 8. Uspešni rezultati so omogočili 

nadaljnji razvoj tehnologije sušenja še za produkte papirniškega mulja in odpadnega perja na 

sliki 9. 

 

Slika 8: Primer sušenja komunalnega in industrijskega mulja 

kondenzacija 

tlak 
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temp. mulja 
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Slika 10: Primer sušenja papirniškega mulja in perja. 

 

5. Zaključek 

Razvita pilotna naprava in sistem vodenja skupaj s tehnologijo vakuumskega sušenja 

komunalnega mulja čistilnih naprav omogoča ekonomično sušenje različnih vrst muljev z viški 

ali viri odpadne energije v obliki toplote/ hladu. Nizkotemperaturni režim sušenja mulja temelji 

na podtlačni atmosferi, v kateri se vlaga iz toplega mulja izloča v obliki pare pri nižji 

temperaturi, ter se s procesom kondenzacije zbira v odcedni posodi. Za potrebe sušenja biološko 

aktivnih muljev, ki so pri vakuumski kontaktni tehnologiji sušenja lahko problematični, se je 

razvilo ustrezen postopek mešanja in odzračevanja z naprednimi algoritmi vodenja. Sušenje 

mulja v pilotni napravi traja med 24 in 48 ur (odvisno od vstopne vlažnosti, zahtevane stopnje 

suhosti produkta, zahtevane granulacije) in se lahko glede na končno stopnjo vlage različno 

uporabi v agronomiji, (so)proizvodnja toplote, itd.  

Smernice EU glede izrabe snovnih virov nakazujejo dolgoročno vzpostavitev sistema krožnega 

gospodarstva (CE, circular economy) v čim več panogah in področjih, kar pri mulju pomeni, 

da se z vračanjem energetsko izrabljenega mulja v obliki gnojila na kmetijske površine vračajo 

pomembni elementi (npr. fosfor, kalij). Nezanemarljiva lastnost razvite naprave in tehnologije 

vakuumskega sušenja je tudi sušenje z minimalnimi emisija smradu v okolico (podtlak). Vsi 

izčrpani plini pa se med procesom sušenja kontrolirano filtrirajo in odvajajo v okolico.  

6. Zahvala 

Projekt je izveden v okviru sodelovanja s podjetjem Gorenje Surovina d.o.o., ki ga sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija (EU) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Sredstva so pridobljena na javnem razpisu za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov na 

problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013.  
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Mehanika nekoč, včeraj - Razvoj didaktične programske 

opreme, vključevanje le te v učni proces ter inovacijsko in 

raziskovalno delo mladine. 

Viljem Vesenjak 

vili.vesenjak@guest.arnes.si  

 

 

Povzetek 

Pomanjkanje in potreba po uporabnih računalniških programih na področju mehanike sta me 

na Srednji strojni šoli v Mariboru že 1987 leta spodbudila, da sem pričel pripravljati uporabne 

didaktične programe iz področja mehanike. Razvoj programske opreme se je stopnjeval od 

prvih programov, ki so omogočali samo izračune do programov, ki obravnavajo poljubne 

primere in vključujejo razne didaktične elemente opisane v nadaljevanju. 

Dijake je delo s programsko opremo pritegnilo. V začetnem obdobju je kar nekaj inovacijskih 

predlogov in raziskovalnih nalog dijakov bilo izdelanih s podobno tematiko nato pa so 

prevladale ostale teme iz različnih področij. 

Ključne besede: Didaktična programska oprema, Simons' Basic, Pascal, Delphi, Commodore 

64, Moas, Mehanika, WinMeh, Mehanika/Fizika, dijak, raziskovalna naloga, inovacijski 

predlog, izum  

 

1. Razvoj programske opreme 

Razvoj programske opreme od leta 1987 (programski jezik BASIC) 

Na osnovi izdelane programske opreme (izdelana je bila v slovenskem jeziku) in spremljanja 

vključevanja le-te v učni proces sem izdelal programsko opremo v programskem jeziku BASIC 

za računalnik Commodore 64. Pet izdelanih programov je obravnavalo učne snovi statike: 

- SILE (sestavljanje in ravnotežje sil),  

- ČRTE (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov), 

- PREREZI (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov), 

- PROFILI (geometrijske karakteristike jeklenih profilov) in 

- NOSILCI (notranje sile in upogibni momenti pri nosilcih). 

Na Sliki 1 so prikazane zaslonske slike programa Nosilci. Program je po vnosu poljubnih 

podatkov statično določenega nosilca, po nekaj minutnem čakanju in piskanju kasetnika, 

izračunal reakcije v podporah in notranje obremenitve nosilca. Omogočal je tudi izris 

diagramov porazdelitev osnih in prečnih sil ter notranjih upogibnih momentov vzdolž osi 

nosilca. Podobno so delovali ostali programi v navedenem programskem jeziku. 

mailto:vili.vesenjak@guest.arnes.si
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Slika 1: Zaslonske slike programa Nosilci (na TV zaslonu) 

Razvoj didaktične programske opreme od leta 1991 (za okolje DOS) 

Na osnovi razvojnih izkušenj in uporabe programov v programskem jeziku BASIC sem leta 

1990 začel programirati v programskem jeziku PASCAL. Nadaljeval sem z razvojem 

programske opreme MEHANIKA 2.0. Izdelal sem 12 programov, ki so kompleksno 

obravnavali statiko, trdnost, kinetiko, kinematiko in hidromehaniko. Delovali so v grafičnem 

načinu in v slovenske jeziku, za kar je bilo potrebno izdelati grafični vmesnik. Programi niso 

omogočali samo želene izračune ampak so vključevali vedno več didaktičnih elementov. Ob 

grafičnih ponazoritvah rezultatov so omogočali, kontrolo podatkov in enot, interaktivni vnos 

podatkov, grafične ponazoritve rezultatov, analiziranje rezultatov, analiziranje vpliva 

spreminjanja podatkov, grafičen pregled datotek, povezave med datotekami programov, 

doseganje optimalnih rešitev itn.. Za delovanje programov je bila potrebna strojna oprema 

združljiva z IBM PC računalnikom z minimalno konfiguracijo AT 286, VGA monitorjem in 

disketno enoto 1,44 MB. Izdelanih je bilo 11 programov iz področij mehanike. 

 

Slika 2: Programska oprema WinMeh na disketah 1,44 MB 
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Posamezni programi so delovali samostojno ali v povezavi z drugimi. Možnosti v osnovnem 

ali v posameznih programih so se izbirali z uporabo zavesnih izborov. Programi so na začetku 

dela prikazali zadnji obravnavani in shranjeni primer. Podatki primera so se lahko nato poljubno 

spreminjali ali pa se je obravnaval novi primer. V tem primeru so se podatki vstavljali na dva 

načina: posamezno ali kompleksno. Prednost posameznega vnosa je bila v tem, da je program 

vsak podatek preveril in uporabnika opozoril na morebitno nepravilnost, vendar je deloval 

nekoliko počasneje. Kompleksni vnos pa je omogočal pregled vseh podatkov hkrati, njihovo 

korekcijo in dodajanje podatkov. Nadzor je bil opravljen, ko so se vnesli v preglednico vsi 

podatki. Vključene analize so omogočale, da je uporabnik obravnaval primer iz različnih zornih 

kotov. 

V nadaljevanju so navedene možnosti, ki jih je vključevala didaktična programska oprema 

MEHANIKA 2.4. Ob poljubni obravnavi primera je lahko uporabnik spreminjal vrednost 

poljubnega podatka in spremljal odvisnost obravnavnega primera od spremembe podatka. 

Program NOSILCI je ob poljubni obravnavi primera omogočal analizo lege ali podatka sile. 

Analizi sta omogočali obravnavo notranji sil, upogibnih momentov, napetosti in deformacij (v 

primeru povezave s programom Prerezi) v poljubni točki nosilca, oziroma spremljanje 

odvisnosti notranji sil, upogibnih momentov, napetosti in deformacij od spreminjanja izbranega 

podatka. 

 

Slika 3: Obravnava osne in prečne sile ter upogibnega momenta v poljubni točki nosilca/vzdolž osi nosilca 

 

 

Slika 4: Vpliv spremembe lege sile na največji upogibni moment 
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Razvoj didaktične programske opreme od leta 1995 (za okolje "oken") 

Kljub delovanju programov v grafičnem načinu je okolje WINDOWS pripomoglo, da so 

programi postali še prijaznejši do uporabnika in mu nudili širše možnosti uporabe. Za omenjeno 

okolje (programski jezik DELPHI) sem razvil 15 didaktičnih programov pod nazivom WinMeh 

in FIZIKA/mehanika z vsebinami mehanike: 

1. Program ENOTE obravnava osnovne in izpeljane enote, predpone ter izračun 

(pretvarjanje predpon). Uporablja se mednarodni sistem enot (Systeme International 

d´Unités – SI). 

2. Program SILA obravnava statiko masne točke (razstavljanje in ravnotežje sile). 

3. Program SILE obravnava statiko togega telesa (sestavljanje in ravnotežje sil s skupnim 

prijemališčem ali brez njega). Med različnimi možnostmi lahko izberemo tudi opcijo 

programa, ki grafično prikaže celotni postopek določanja velikosti in lege rezultante (ali 

sile). 

4. Program MOMENT vključuje statični moment sile (obravnava ročico in moment 

posamezne sile), dvojico sil in vzporedni prenos sile (prenos sile na vzporedno 

smernico). 

5. Program LINIJE obravnava geometrijske karakteristike poljubnih linij. 

6. Program PREREZI obravnava geometrijske karakteristike poljubnih prerezov 

sestavljenih iz osnovnih likov in standardnih valjanih jeklenih profilov. 

7. Program ŠKRIPEC obravnava sile v vrvi in v podpori. 

8. Program NOSILCI/VZVOD obravnava zunanje in notranje sile, upogibne momente, 

napetosti, deformacije... V programu NOSILCI je vključen modul VZVOD, ki 

obravnava sili, ki delujeta na vzvod. 

9. Program TRENJE omogoča izračun in analizo sil pri drsnem trenju.. 

10. Program URA omogoča prikaz trenutnega časa, ročno merjenje časa in merjenje časa s 

pomočjo senzorjev.. 

11. Program GIBANJA obravnava kinematične veličine pri osnovnih in sestavljenih 

gibanjih (enakomerno in neenakomerno pospešeno gibanje, prosti pad, navpični met). 

12. Program KROŽENJE je namenjen izračunu in analizi kinematičnih veličin pri kroženju. 

13. Program PRITISK obravnava hidrostatični tlak in pritisk na dno in steno posode... 

14. Program STISKALNICA obravnava hidravlično stiskalnico. 
15. Program VZGON je namenjen izračunu in analizi vzgona. Temelji na dinamičnem 

vnosu podatkov in hkratnem opazovanju sprememb drugih (odvisnih) veličin. 
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Slika 5: Zaslonske slike posameznih izdanih programov (Mehanika 3.8 – Mehanika 4.5) 
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Programi didaktične programske opreme so izdelani na osnovi učnega načrta in maturitetnega 

kataloga znanj ter na osnovi večletnih izkušenj pri uporabi računalnika v učnem procesu; 

omogočajo dinamično obravnavo poljubnih primerov, nazorno in natančno delo, grafične 

ponazoritve podatkov in rezultatov, preverjanje pravilnosti grafičnih rešitev, preverjanje 

rezultatov, ponavljanje postopkov, analize primerov, vaje uporabnika na neprisiljen način 

pritegnejo, da s pripravami nanje in z izvedbami ponovijo in utrdijo učne snovi, vključena 

opcija (kamera) omogoča ponavljanje celotnega postopka konstruiranja elementov naloge, kot 

so konstrukcija poligona sil, diagramov, omogočen je interaktivni vnos podatkov, dodana 

pomoč vključuje razlago pojmov, definicije in osnovne razlage nekaterih vsebin. 

 

 

Slika 6: Zaslonska slika prikazuje poljuben primer grafične določitve rezultante silam brez  

skupnega prijemališča. S programsko opremo prikazanega primera lahko poljubno spreminjamo  

podatke, poljubno izbiramo merili mF in mL, poljubno izbiramo lego pola in začetne točke verižnega poligona, 

spreminjamo lego pola ali poligona po končani grafični konstrukciji, itn. V primeru, da vključimo  

»kamero« bo program ponavljal celotni postopek. 

Strokovna utemeljitev je razvidna iz: strokovnih ocen Zavoda za šolstvo (1990, 1993, 1994), 

strokovnih ocen razvojne skupine programa "Ro" za osnovne šole (1995, 1995 in 1997), 

strokovne ocene ŠS za mehaniko (1997), sklepa Ministrstva RS za šolstvo in šport je razvidno, 

da se je projekt uvrstil med projekte Ro (1995); od leta 1994 je programski paket vključen v 

program strokovnega izobraževanja pedagoških delavcev, Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje je sprejel sklepe o potrditvi učnega sredstva (2000, 2000, 2002), strokovne ocene 

študijske skupine za mehaniko leta 2007, ki potrjuje, da je programska oprema strokovno 

kvalitetna, do uporabnika prijazna in didaktično na visokem nivoju; primerna za uporabo v 

programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja strojništva in pri 

pouku mehanike v gimnazijah.… 

Navedena didaktična programska oprema je prejela potrditev od Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije - območna enota Maribor in od Združenja SQ Kranj – prejela je modri znak 

SQ (znak razpoznavnosti slovenske kakovosti in pospeševanja ustvarjalnosti)…  

V uporabi je več kot 15000 evidentiranih licenčnih didaktičnih programov. 

Opisi in vključevanja didaktične programske opreme v učni proces so začetka delovanja 

objavljeni v različnih revijah, kot so Strojniški vestnik, WIN.INI, SoftwarePOWER, PC 
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HOBY, MONITOR, PC MEDIJI, GEA, Obrtnik, MojMikro, Didakta, Educator. Programsko 

opremo, inovacijsko in raziskovalno dejavnost smo z dijaki predstavljali na državnih in 

mednarodnih sejmih ter konferencah kot so RAST-YU v Reki, UČILA, INFOS, BIRO, 

delavnica pri MK, BIT, Slovenski festival znanosti WTC, INTERPEDAGOGIKA na Dunaju, 

INFOS, SQ, DSI, INOVA MLADI v Zagrebu, MOS, strokovno srečanje IP (inovacijskih 

projektov), Dnevi fizike. 

Programa TEHNIŠKA DEDIŠČINA I in II 

Propadanje in ohranjanje naprav, objektov in konstrukcij sem vsa leta beležil s fotografiranjem 

(spremljam mline, stope, žage, jezove, črpalke, kozolce, klavže, livarne, stroje, mostove, 

viadukte, žičnice, vojaške objekte...; za učni proces pa sem fotografiral iz vidika mehanike 

zanimive sklope in konstrukcije). Za prikaz leg naprav/objektov vključujem karte v sodelovanju 

z Geodetskim zavodom Slovenije. Stanje in izgled objektov želim predstaviti tudi tistim, ki do 

kulturne dediščine - tehniških spomenikov ne morejo ali pa mimo njih drvijo nezavedajoč se 

dediščine objekta. V ta namen sem izdal dve zgoščenki, ki vključujeta prikaz leg 

naprav/objektov s pomočjo kart/zemljevidov, opis naprav/objektov, tehniške podatke 

naprav/objektov, risbami z didaktično vsebino, številne fotografije od nastanka do današnjih 

dni. V datoteki programske opreme je vključenih nad 3000 fotografij naprav/objektov, ki 

prikazujejo stanje objektov od 19 stoletja do današnjih dni. Fotografije so vezane na 

naprave/objekte nameščene v Sloveniji. Programska oprema, ki je izdelana v slovenskem 

jeziku, vključuje tudi didaktične elemente. Predvidevam, da bo v končni obliki vključenih nad 

114 najbolj značilnih objektov/naprav v Sloveniji. Projekt dopolnjuje turistično ponudbo na 

področju Slovenije, vključeni didaktični elementi dajejo poudarek na izobraževalnem področju 

in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine pri mladini.  

Uvodna stran naprave/objekta vključuje zemljevid s prikazom lege naprave, opis (zgodovinski) 

mostu, tehniške podatke vezane na napravo/objekt, kronološki prikaz stanja naprave/objekta z 

opisom, osnutek osnovne slike v ozadju (zemljevid Slovenije z napravami/objekti za hiter 

izbor) in prikaz izbrane slike z opisom. 

 

 

Slika 7: Osnovna slika programa 
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2. Vključevanje programske opreme v učni proces 

Prvi koraki 

Pred tridesetimi leti sem na začudenje dijakov v učilnico pripeljal voziček z računalnikom. Pri 

utrjevanju učne snovi so dijaki poljubno izbrani primer obravnavali na različne načine. Med 

individualnim delom dijakov v klopeh sta reševala primer dijaka analitično in grafično tudi na 

tabli. Dijakom, ki želijo delati s programsko opremo - želijo preveriti ali analizirati rezultate s 

pomočjo programov - se je omogočil dostop do programske opreme. Z njo so preverili rezultate. 

V odvisnosti od sposobnosti posameznika so lahko izdelali tudi poljubno analizo. Pri 

računalniku so se izmenjevali. Ta metoda ni motila učnega procesa in ga je v veliki meri 

naredila zanimivejšega. 

V naslednjem koraku smo izkoristili prostor ob učilnici in vanj namestili štiri računalnike. 

Uporabljali smo jih pri vajah, dijaki pa so imeli dostop v prostem času tudi do dveh 

računalnikov dostopnih iz hodnika. 

 

Slika 8: Prvi začetki vključevanja programske opreme na računalniku Commodore 64 pri urah mehanike  

(Foto: Viljem Vesenjak) 

Začetki vključevanje programske opreme pri laboratorijskih vajah 

V nadaljevanju je opisan način vključevanja programske opreme v učni proces pri izdelavi 

laboratorijske vaje Telo na strmini.  

»Telo spustimo po strmini, ga opazujemo pri drsenju po strmini in med poševnim metom 

navzdol, ko strmino zapusti. Ob tem nas zanimajo statične, kinematične in kinetične veličine. 

Ali masa telesa vpliva na torni količnik? Zakaj se hitrost telesa povečuje med gibanjem po 

strmini? Kaj vpliva na velikost spremembe hitrost? Zakaj odstopajo eksperimentalno določeni 

rezultati od rezultatov, ki so določeni računsko ali s pomočjo programske opreme? Namen vaje 

je utrditev temeljnega znanja s področja vključenih učnih snovi, izdelati vajo na različne 

načine, primerjati rezultate z enakimi ali različnimi izhodiščnimi podatki in izdelati analizo in 

interpretirati rezultate.« 

Eksperimentalni del vaje zahteva od učenca ustrezno pripravo na vajo (navodila) in 

navajanje na uporabo merilne opreme. Učenec določa torni količnik pri mirovanju in 

gibanju telesa na strmini s pomočjo izmerjenih kotov strmine ter meri kinematične 

veličine telesa med gibanje telesa.  

Analitični del vaje zahteva od učenca, ob upoštevanju izhodiščnih podatkov, ponovitev 

obravnavane učne snovi ob izdelavi diagramov ter izpeljav ustreznih enačb, izračun 

kinematičnih in kinetičnih veličin, ki so odvisne od gibanja telesa med začetno in 

končno točko. (Izdela skico obravnavanega primera, vriše sile, ki delujejo na telo in 

izpelje in izračuna pospešek telesa na strmini z upoštevanjem D'Alembertovega načela. 
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Izračuna tudi hitrosti v karakterističnih točkah, čase gibanja telesa med posameznimi 

točkami in domet.) 

Reševanje vaje s pomočjo programske opreme: dijak obravnava gibanje telesa od 

začetne do končne točke. Določa potrebne kinematične in kinetične veličine, ki so bile 

obravnavane v predhodnih točkah. Ob tem se lahko v vajo vključijo različne analize, s 

pomočjo katerih se lahko vrednotijo obravnavani rezultati. 

Dijak vajo zaključi s primerjavo in obdelavo rezultatov, ki so bili dobljeni na različne načine. 

Izdela primerjavo rezultatov, ki so bili določeni eksperimentalno, analitično in s pomočjo 

programske opreme, primerjavo rezultatov dobljenih z različnimi izhodiščnimi podatki (koti 

strmine), ter na osnovi obeh primerjav izdela zaključek naloge, mnenje oziroma kritiko vaje, 

citira uporabljeno literaturo... Vaja se je zaključila s predstavitvijo in interpretacijo rezultatov. 

Vključitev interneta 

S pomočjo interneta smo leta 1997 izvedli laboratorijsko vajo na treh šolah hkrati. Med dijaki 

je vaja že na začetku ustvarila večjo pozornost, ker smo jo, namesto v skupinah v razredu, 

izvedli med skupinami na različnih šolah. Nekaj dni pred izvedbo vaje so dijaki prejeli navodila 

zanjo in se dogovorili za delitev dela saj se je vaja izvedla analitično, eksperimentalno in s 

pomočjo programske opreme. Vaja se je pričela z izmenjavo pozdravov in potrditvijo 

izhodiščnih podatkov. Nato smo pričeli z delom. Skupine so se med vajo s pomočjo interneta 

obveščale o trenutnem poteku vaje in o vmesnih rezultatih. Ob zaključku internega dela vaje je 

vsaka skupina obravnava rezultate, ki jih je dobila s pomočjo različnih izhodiščnih podatkov, 

in izdelala zaključek. Le tega so si skupine s pomočjo interneta izmenjale in izdelale zaključek 

vaje tudi na osnovi različnih metod dela. 

S programsko opremo smo poglobljeno obravnavali učne snovi 

Programska oprema se lahko uporablja tudi za poglobljeno obravnavo učne snovi. Dijak pa 

mora obvladati temeljna znanja. Nalogo rešuje analitično in s programsko opremo. Kot primer 

navajam obravnavo nosilca, pri katerem mora dijak določiti največji upogibni moment s 

pomočjo prečne sile. Nalogo nadaljuje z obravnavo v naprej določenega prereza nosilca. 

Izračunati mora največjo napetost v prerezu nosilca in določiti potek napetosti v prerezu v zvezi 

z največjim upogibnim momentom. Nato s spreminjanjem oblike prereza spremlja spreminjanje 

napetosti v prerezu in določa optimalno obliko prereza. 

Z leti so se laboratorijske vaje izpopolnjevale in bile vezane na trenutne obravnavane učne snovi 

in ure. Do izmenjav izkušenj pa je prihajalo na srečanjih študijske skupine. 

3. Učni proces in motiviranost dijakov 

Inovacijski predlogi in raziskovalne naloge mladih inovatorjev 

Novosti so dijake pritegnile in motivirale za sprotno delo in razne dejavnosti. Tako so prve 

naloge iz področja mehanike začele nastajati 1988. V začetnem obdobju so bili inovacijski 

predlogi in raziskovalne naloge dijakov izdelane iz področja mehanike nato pa so bila vključena 

ostala področja. 

Vsebina nalog je razvidna iz nekaterih navedenih naslovov Odvisnost odpornostnega momenta 

od oblike prereza (avtorja Matjaž Hartman in Leon Vrhovšek, za nalogo sta avtorja prejela zlato 

medaljo na XXV. savezni smotri naučno-tehničkog. i pronalazačkog stvaranja v Kragujevcu 

leta 1889), Nosilci (avtorji Dejan Koletnik, Borut Pernat in Aleš Pliberšek, z nalogo so se avtorji 

uvrstili na 1. mesto na proizvodno tehničnem področju - Mladi za napredek Maribora), 

Geometrijske karakteristike prerezov (avtor Igor Jug), Notranje sile pri nosilcih (avtorja Bojan 

Drame in Andrej Šarman, z nalogo sta se avtorja uvrstila na 1. mesto na VII. regijskem srečanju 
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mladih tehnikov, na 1. mesto na XIV. srečanju mladih tehnikov in prejela zlata medalja na 

zveznem tekmovanju Makarska '90). 

Za inovacijsko in raziskovalno dejavnost sem skušal navdušiti vedno več dijakov. Navedeni 

dejavnosti sta omogočali dijakom, da so lahko svoje naloge prijavili za četrti predmet mature 

in si s tem zelo olajšali priprave na maturo in samo maturo. Z vključevanjem in spodbujanjem 

dijakov k inovacijskem in raziskovalnem delu, so le-ti na ne vsiljen način pridobivali dodatna 

znanja. Tudi po učnem uspehu so dijaki, ki so se ukvarjali z raziskovalno ali in inovacijsko 

dejavnostjo, izstopali in bili zelo uspešni.  

 

Slika 9: Dijak Gregor Sagadin ob svoji inovaciji z nazivom Z vrtalnikom do Ruš (Uvrstitve: 1. mesto na 21 

srečanju Mladi za napredek z nagrado, 3. mesto na državnem srečanju mladih raziskovalcev in inovatorjev, 1. 

mesto na XXXVIII. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije in nagrada, 1. mesto - ZLATA PLAKETA na 

natečaju "Najbolj inventivni in podjetniško usmerjeni projekti 2004" in nagrada, DIPLOMA za inovacijo 

Gospodarske zbornice v kategoriji "Najbolj inventivni in podjetniško usmerjeni projekti" in 1. mesto - ZLATA 

PLAKETA na sejmu inovacij Inova 2005 v Zagrebu (Foto: Viljem Vesenjak) 

 

Tako sem kot mentor ali somentor sodeloval pri 53 inovacijskih predlogih in raziskovalnih 

nalogah. Na različnih področjih (strojništvo, promet in logistika, tekstil, gradbeništvo, naravna 

in kulturna dediščina...) smo dosegali zavidljive rezultate. Na občinskih, državnih in 

meddržavnih nivojih smo se skupaj veselili 54 prvih, 26 drugih in 24 tretjih mest, 28 nagrad, 8 

priznanj za inovacijo Štajerske gospodarske zbornice, 1 priznanje ministra. S pomočjo 

predstavnika Urada RS za intelektualno lastnino sem z dijaki zaščitil sedem izumov s patenti. 

Na republiških tekmovanjih iz znanj mehanike smo dosegli 6 prvih, 2 drugi in 4 tretja mesta. 

Nekaj najzanimivejših inovacijskih predlogov in raziskovalnih nalog: 

- pri pripravi naloge Poti za mestne ljudi (avtorici Janja Mikolič in Mišel Miheljak) smo 

fotografirali področja Maribora iz balona, letala in helikopterja, 

- izum Hitrost (avtor Marko Anželj), ki obravnava sekcijsko merjenje hitrosti smo 

patentno zaščitili, 

- pri nalogi Bermudski trikotnik (avtorja Klemen Štern in Tim Zorman) smo dokazali, da 

lahko pride do padca/potopitve plovila zaradi zmanjšane gostote medija (zraka, vode), 
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- z raziskovalno nalogo Stol (avtorja Andrej Senekovič in Gregor Rešek) smo dokazali 

napačno dimenzionirano konstrukcijo šolskega stola, 

- občudovanja vredni nalogi sta Malo terensko vozilo (avtorji Luka Rataj, Davorin 

Jaušovec in Jure Šmarčan) in Terensko vozilo (avtor Marko Leskovar) saj so dijaki sami 

izdelali terenski vozili, 

- nalogo Prevoz tovora je lahko smrtno nevaren (avtorji Franjo Skuber, Jaka Grilanc in 

Barbara Gregorc) smo izvedli s pomočjo AMZS in predlagali rešitev ministrstvu, 

- z raziskovalno nalogo Varovanje vijačnih zvez (avtorji Igor Mesarec, Robert Bezgovšek 

in Mihael Korošec) smo ugotovili, da je večina vijačnih zvez varovanih z nizko matico 

v neskladju z literaturo, 

- kar nekaj nalog je bilo izdelanih na področju varovanje tehniške dediščine. Omenit velja 

nalogi PUCH 125 TT (avtor Domen Pušnik) in Tomos Colibri T12 (avtorji Luka Lešnik, 

Žiga Arčnik in Tomaž Pesek) pri kater so avtorji v šolskem letu restavrirali šolsko 

motorno kolo in tako zasnovali prve korake šolske zbirke starodobnikov, 

 

Slika 10: Raziskovalca Žiga Arčnik in Tomaž Pesek med restavriranjem starodobnika Tomos Colibri T12,  

letnik 1969 (Foto: Viljem Vesenjak) 

- za nalogo Starodobni »tuning« (avtor Aljaž Krebs) je avtor prejel priznanje ministra za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 

- z raziskovalno nalogo Elisa (avtor Rok Pahič) je avtor raziskoval profil elise, 

- pri nalogi Tehniška dediščina (avtorji Gregor Makovec, Damjan Poročnik in Luka 

Lešnik) so avtorjem priskočili na pomoč še štirje dijaki in šest somentorjev; izdali so 

CD v treh jezikih, 

- poseben poudarek gre izumom, ki smo jih zaščitili s patenti: Hitrost (avtor Marko 

Anželj), Neviden nosilec cevi (avtor Venčeslav Mlakar), Kotliček (avtorja Jernej Trebše 

in Elisey Ozerov), Odtok (avtorja Jernej Rajh in Martin Špes), Zdravljenje čebel (avtor 

Luka Lešnik), Integrirana čelada (avtorja Primož Štefane in Anton Lesnik), Naprava za 

privezovanje trnka (avtorja Marko Bogadi in Tadej Zavernik)… 
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Prototipni inkubator  

Na osnovi rezultatov na inovacijskem in raziskovalnem področju smo rešili tudi težave s 

prostorsko stisko in možnostjo realizacije idej. S pomočjo vodstva šole smo pridobil ustrezni 

prostor, ki smo ga imenovali Prototipni inkubator. Podjetje UNIOR je Prototipni inkubator 

opremilo z dvema delovnima mestoma in orodjem, podjetje MI STROJ pa z obdelovalnimi 

stroji (stružnica, rezkalno vrtalni center, tračna žaga, stroj za upogibanje in rezanje pločevine, 

prebijalna naprava…). Inkubator smo slavnostno odprli ob Dnevu inovatorjev in raziskovalcev 

šole leta 2011.  

 

Slika 11: Dijak Domen Pušnik ob svojem restavriranem motorju Puch 125 TT  

(Foto: Viljem Vesenjak) 

Dan inovatorjev in raziskovalcev 

Prizadevanje dijakov in njihovo obšolsko dejavnost je potrebno ceniti. Za njih sem vsako leto, 

ob pomoči ga. Vlaste Marjanovič, organiziral Dan inovatorjev in raziskovalcev. Dijaki 

raziskovalci in inovatorji so bili tega dne oproščeni pouka saj so dopoldan sodelovali na 

delavnicah in predavanjih, po kosilu pa predstavili svoje ideje. Na osnovi dosežkov dijakov so 

jih sponzorji in donatorji nagradili.  

Šolska zbirka starodobnikov 

Odlični pogoji za delo v prototipnem inkubatorju in prizadevno delo dijakov inovatorjev in 

raziskovalcev so bili osnova za ustanovitev šolske zbirke starodobnikov. Danes se v zbirki 

nahajajo motorna kolesa, ki so jih darovale fizične osebe: DKW RT 175 (letnik 1954), PUCH 

SV 175 (letnik 1956), TOMOS Colibri T12 (letnik 1969), TRIUMPH Cornet (letnik 1957), 

NSU 175 (letnik 1965), APN 4, SOLEX, PONY EXPRESS…  

 

4. Ob zaključku 

Vsega navedenega ne bi mogel danes navajati, če me ob tem vsa leta ne bi podpirala družina, 

vodstvo šole, sodelavke in sodelavci, sponzorji in donatorji raziskovalne dejavnosti… Hvala.  
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Dokumentiranje in vrednotenje neformalnih in priložnostnih 

izobraževanj za inženirje 

izr. prof. dr. Karl Gotlih, dr. Thomas Kiefer, izr. prof. dr. Alfredo Soeiro,  

ing. Zora Vidovencova in prof. dr. Sc. Vijera Krstelj 

Karl.Gotlih@um.si 

 

 

Povzetek 

Nacionalni odbor FEANI (NC SI FEANI) je v okviru Zveze inženirskih društev (ZID) Maribor 

sodeloval v ERASMUS+ projektu »Creation of a system for the documentation and validation 

of non-formal and informal learning outcomes (NFIF)« (številko projekta: 2015-1-DE02-

KA202-002274).  

Namen projekta je bil najti poti za dokumentiranje in vrednotenje učnih izidov neformalnih in 

priložnostnih izobraževanj inženirjev v konceptu Evropske inženirske izkaznice. Temelj dela na 

projektu je bil razvoj metodologije dokumentiranja in vrednotenja in vpeljeva temeljitejše in 

boljše strukturirane kategorije C, ki je v osnovnem konceptu izkaznice opredeljena precej 

ohlapno. 

Rezultat projekta je postavljen koncept metodologije dokumentiranja in vrednotenja učnih 

izidov in izdelan osnutek priročnika, namenjen nacionalnim odborom za podeljevanje izkaznice 

kot vodilo za delo in prosilcem kot pomoč za boljšo oceno primernosti posameznih neformalnih 

in priložnostnih izobraževanj in pravilno kategorizacijo pri pripravi vloge. 

Ključne besede: FEANI, ERASMUS+, neformalna izobraževanja, inženirji, metodologija  

 

1. Uvod: Zamisel projekta 

Mobilnost igra pomembno vlogo v naši sodobni globalizirani družbi za vsakogar, vključno z 

inženirji. Po eni strani zaradi povpraševanja na mednarodnem trgu dela, po drugi strani zaradi 

različne razpoložljivosti visoko usposobljenih inženirjev v posameznih državah. Da bi 

poenostavili in omogočili mobilnost inženirjev, je izredno pomembno povečati preglednost 

procesov priznavanja formalnih in neformalnih izobraževanj. Zaposleni in delodajalci 

zahtevajo uporabniku prijazna orodja, ki izpostavljajo profile kompetenc, ki temeljijo na 

mednarodno priznanih standardih. 

V letu 2010 so evropska inženirska združenja Nemčije, Češke Republike, Hrvaške, Portugalske 

in Slovenije pod okriljem Evropske federacije nacionalnih inženirskih zvez (FEANI) začela 

izdajati poklicno izkaznico za inženirje v Evropi. 

Inženirska izkaznica je orodje, ki sledi cilju, da bi se vzpostavila večja preglednost na 

evropskem trgu dela za inženirje in olajšala mobilnost visoko usposobljenega osebja z 

zagotavljanjem normirane dokumentacije in potrjevanjem inženirske izobrazbe, strokovnih 

izkušenj in opravljenih aktivnosti vseživljenjskega strokovnega izobraževanja (CPD). 

Inženirska izkaznica tako deluje kot pomemben dodatek bolonjskemu procesu in deluje na 

način, ki ga Evropska komisija predpisuje na področju priznavanja poklicnih izkušenj in 

usposabljanja. 

mailto:karl.gotlih@um.si
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Sistem inženirske izkaznice je v stalnem razvoju in izboljšavah. Dva pomembna dejavnika sta 

pripeljali do odločitve o začetku projekta za posodobitev izkaznice: 

1. Cikli hitrega tehnološkega razvoja so pri inženirjih povečali potrebo po stalnem 

strokovnem razvoju kot delu vseživljenjskega izpopolnjevanja. 

2. Poleg formalnega izobraževanja sta neformalno in priložnostno izobraževanje postala 

vse pomembnejša dejavnika osebnih strategij poklicnega razvoja inženirjev. 

Glede na zapisana dejavnika so se nekatere nacionalne organizacije FEANI združile in 

pripravila projekt, ki bi postavil temelje in metodologije za upoštevanje trendov, s čimer bi 

inženirski strokovni izkaznici dodali elemente, ki bodo atraktivni vsem inženirjem v Evropi. 

Usklajevanje projekta za izboljšanje inženirske izkaznice je bilo zaupano VDI - Združenju 

nemških inženirjev kot največji nacionalni inženirski organizaciji v Evropi. Poleg FEANI kot 

evropske krovne organizacije so bili v projekt vključena enakovredno še inženirska združenja 

iz Hrvaške, Slovenije in Češke Republike. Univerza v Portu je v projektu sodelovala s 

strokovno podporo kot raziskovalna ustanova na področju inženirskega izobraževanja in 

stalnega poklicnega razvoja. Vse organizacije, ki so sodelovale v projektu imajo več let 

projektnih izkušenj z inženirsko izkaznico in številnimi drugimi projekti. Poleg tega so 

posamezniki v projekt vključili veliko znanja in izkušenj na področju inženirskega 

izobraževanja in nadaljnjega izobraževanja inženirjev. 

Glavni cilj celotnega projekta je bilo ustvarjanje splošnega koncepta, tj. metodologije, za 

dokumentacijo in vrednotenje neformalnih in priložnostnih učnih dejavnosti. Začetni razvojni 

fazi je sledila "izvedbena faza". To je pomenilo vključitev koncepta v že obstoječi sistem 

podatkovne zbirke inženirske izkaznice z izdelavo prototipne aplikacije za namene testiranja in 

promocije. Celoten proces je vključeval revizijo VDI-jeve podatkovne baze ter izdelavo 

osnutka za priročnik in več delovnih dokumentov. 

Med projektom je za razširjanje projektnih ciljev in dosežkov skrbel FEANI. Objavljanje je 

vključevalo najrazličnejše poti obveščanja in posvetovanja z različnimi interesnimi skupinami 

na evropski in nacionalni ravni. Diseminacija se je izkazala za precej težavna in je bila 

realizirana le v treh prvotno načrtovanih multiplikativnih dogodkih v zaključni fazi projekta. 

Po mnenju projektnih partnerjev je tak pristop omogočil nagovor širše javnosti in omogočil 

boljše razumevanje in sprejemanju projekta. 

Dolgoročno bo široko razširjana inženirske izkaznica kot edina strokovna izkaznica izključno 

za inženirje, povečala preglednost na evropskem trgu dela za zaposlene. To bo koristilo 

evropskemu gospodarstvu na dva načina. Po eni strani bo zelo koristno za podjetja, ki iščejo 

usposobljeno strokovno delovno silo, s čimer bi se zmanjšalo pomanjkanje usposobljenega 

osebja v nekaterih državah. Po drugi strani se bo v državah z velikim presežkom visoko 

usposobljenega strokovnega osebja povečala poklicna mobilnost z razpoložljivostjo 

instrumenta, ki poenostavlja pogosto zelo zapletene in dolgotrajne postopke priznavanja - 

nostrifikacij. 

Evropskim političnim odločevalcem inženirska izkaznica ponuja prototip za enostaven, ne-

birokratski in temeljito preizkušen sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij in usposabljanja.  
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2. Stalni strokovni razvoj inženirjev CPD 

a) Pristop FEANI 

Stališče FEANI je, da je stalni strokovni razvoj (Continuing Professional Development - 

(CPD)) izjemno pomemben za inženirje. Zlasti, ker je CPD jedro vseživljenjskega učenja 

inženirjev na vseh ravneh strokovnega znanja. Zato bo potreba po CPD za inženirje v Evropi 

še naprej rasla. CPD je predpogoj za vzdrževanje visokokakovostnih profesionalnih standardov 

v celotnem delovnem življenju inženirja. 

Pomembno vprašanje, na katerega je treba odgovoriti, se glasi: Kaj je stalen poklicni razvoj 

(CPD)? Preprosto rečeno je pridobitev znanja, veščin in kompetenc na področju poklicne 

dejavnosti posameznika. Vključuje pridobitev popolnoma novega in razvoj že obstoječega 

znanja, spretnosti in kompetenc. 

CPD povečuje zaposljivost in mobilnost posameznih inženirjev in lahko deluje kot garant za 

zagotavljanje delovnega mesta na vedno bolj globaliziranem trgu dela. CPD je osebna 

odgovornost posameznika. Vendar pa je treba načrtovati in zahtevati sodelovanje, spodbujanje 

in podporo delodajalcev ter strokovnih in akademskih ustanov. 

CPD je ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti evropske industrije na svetovnem trgu, 

kjer lahko konkurenčne prednosti pridobijo z uporabo vrhunskih znanj in veščin pri razvoju 

najsodobnejših tehnologij. 

Za učinkovito obravnavo vprašanj CPD je FEANI leta 1993 ustanovil Odbor za stalni strokovni 

razvoj (CPDC). CPDC je nadaljeval delo do leta 2011, ko je postal del Evropskega nadzornega 

odbora (FEANI-EMC). CPDC se je intenzivno ukvarjal z oblikovanjem politike FEANI za 

nadaljnji poklicni razvoj pa tudi s spodbujanjem CPD znotraj nacionalnih organizacij članic 

FEANI in tudi na mednarodni ravni. 

Generalna skupščina FEANI v Lillehammerju na Norveškem je 26. septembra 1997 odobrila 

prvo različico politike FEANI o stalnem strokovnem razvoju. Generalna skupščina FEANI v 

Bukarešti, Romunija, je 3. oktobra 2008 odobrila revidirano različico. 

b) Pomembnost CPD 

Skupno mnenje, ki temelji na trenutnem hitrem razvoju tehnologij je, da je vsako leto dvajset 

odstotkov znanja inženirjev zastarelo. Dejstvo kaže, kako pomembno je vseživljenjsko učenje 

za tiste, ki delajo na področju inženirstva. 

V preteklosti je inženir zaključil svojo formalno izobrazbo in tako »oborožen« šel skozi svoje 

delovno življenje, ki je temeljilo predvsem na znanju, spretnostih in kompetencah pridobljenih 

med osnovnim izobraževanjem ali formalnih nadaljnjih razvojnih programih. Danes je 

doseganje začetne poklicne kvalifikacije samo začetek dolgoletnega procesa profesionalnega 

razvoja. CPD lahko pozitivno vpliva na plače, osebno motivacijo in napredovanje kariere, zato 

ima pomembno vlogo v številnih državah in področjih. V promociji CPD deluje več poklicnih 

združenj. Vendar obstaja še vedno veliko prostora za izboljšave. 

Eden od rezultatov potrebe po stalnem učenju je, da se tudi narava učnih dejavnosti hitro 

spreminja. Splošni razvoj neformalnega in priložnostnega pridobivanja znanja torej igra 

pomembno vlogo za inženirje. 

Razmišljanje vodi do zelo pomembnega vprašanja: Kaj je neformalno in priložnostno učenje? 

V zvezi s tem vprašanjem je še veliko razprav, ki so včasih zelo teoretične. Projektna skupina 

se je odločila izbrati definicijo, ki jo uporablja CEDEFOP [1]. 
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1. Neformalno učenje je opredeljeno kot učenje, vključeno v načrtovane dejavnosti, ki niso 

izrecno označene kot učenje (glede učnih ciljev, časa učenja ali podpore za učenje). 

Učenje tujega jezika je nezavedno z vidika učenca. 

2. Cedefop opredeljuje neformalno učenje kot neorganizirano ali nestrukturirano glede na 

cilje, čas ali podporo za učenje. Neformalno učenje je v večini primerov nenamerno iz 

perspektive učenca. 

Če se ozremo na inženirsko izkaznico, sistem omogoča inženirjem, da dokumentirajo samo 

formalne učne dejavnosti, za katere je značilno, da imajo učni cilj in določen časovni okvir ter 

se zaključijo z uradnim potrdilom. 

Trenutno v sistemu inženirske izkaznice ni možnosti za dokumentiranje neformalnih ali 

priložnostnih izobraževalnih dejavnosti, klasifikacija pa je tudi za formalne učne dejavnosti 

zelo ohlapna in temelji na zelo poenostavljenih kategorijah bolonjskega tristopenjskega sistema 

študija. Ta položaj je neustrezen, saj široko paleto učnih dejavnosti, ki so zelo pomembne za 

inženirja, ki potrebuje predstavitev celovitega profila razvoja kompetenc, ni bilo mogoče 

dokumentirati in potrditi. Eden od razlogov za začetek tega projekta je bila potreba po 

posodobitvi sistema inženirske izkaznice za prilagoditev sedanjim trendom. 

c) Predpogoji za uspešno CPD 

Obstajajo trije ključni elementi za uspešen nadaljnji poklicni razvoj z individualnega ali 

organizacijskega vidika. 

Prvič, posameznik se mora zavezati k procesu samorazvoja. Osebni razvojni načrt je dragocen 

instrument, ki pomaga posamezniku pri vrednotenju položaja in pri načrtovanju nadaljnjega 

razvoja. Ključne kompetence je treba upoštevati. Instrumenti za dokumentacijo in vrednotenje 

podpirajo oblikovanje osebnih razvojnih načrtov, saj vključujejo samorefleksijo in 

samoevalvacijo. 

Drugič, organizacijske strukture je treba prilagoditi, da bo osebje, ki se ukvarja s 

izobraževanjem in razvojem osrednja dejavnost vodstvenih delavcev, ki so odgovorni za kadre. 

Tudi direktorji se morajo usposabljati, razvijati, nadgrajevati glede na njihovo uspešnost pri 

upravljanju s človeškimi viri. Tudi tukaj dokumentacijski sistemi in sistemi vrednotenja 

podpirajo vodstvo z odgovornostjo kadrov, tako da jim ponujajo vse dragocene informacije za 

ovrednotenje kompetenc svojih zaposlenih, kar jim omogoča, da z zaposlenimi načrtujejo 

nadaljnji poklicni razvoj. 

Tretjič, organizacije morajo biti učne organizacije, kar pomeni, da si prizadevajo za izboljšanje 

učnih procesov svojih zaposlenih in da imajo skladen in povezan sistem vrednot. Sistemi 

dokumentacije in vrednotenja so tukaj še posebej pomembni, saj omogočajo vpogled v številne 

vidike razvoja zaposlenih, npr. njihove učne dejavnosti in teme, ki so pomembne za zaposlene, 

itd. 

Preveč posameznikov prepušča nadaljnji poklicni razvoj drugim. Čim večje je podjetje, bolj se 

zdi, da je težnja po tem, da se posameznik naslanja na službe za usposabljanje ali človeške vire 

za zagotavljanje CPD. Ta način razmišljanja je neprimeren, ker odgovornost od posameznika 

preide na organizacijo. Noben pristop k CPD ne more delovati, če se posameznik sam ne 

zavzame za lasten razvoj. Uspeh je v veliki meri odvisen od okvirja posameznika. Ljudje se 

morajo spraševati, kako želijo razviti svojo kariero v naslednjem letu v naslednjih petih letih 

ali v daljšem časovnem obdobju. 

Kot je prikazano, je eden pomembnih elementov pri načrtovanju strukturiranega procesa učenja 

in kariernega razvoja ustvarjanje profila ključnih kompetenc posameznika. Inženirska izkaznica 

ponuja način za to. 
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3. Dokumentiranje in vrednotenje izobraževanja 

Obstaja več pobud in organizacij po vsem svetu, ki se ukvarjajo z dokumentacijo in 

vrednotenjem učenja, bodisi formalnega, neformalnega ali priložnostnega značaja. Naslednje 

poglavje ponuja kratek pregled teh organizacij, pobud, projektov in sistemov s področja 

dokumentacije in vrednotenja izobraževanja. Prikazani pristopi niso vsi inženirski specifični in 

zajemajo širok nabor instrumentov in metod za dokumentacijo, pa tudi vrednotenje. Projektna 

skupina je uporabila nekatere od teh pobud in sistemov pri razvoju svojega sistema za 

dokumentiranje in vrednotenje neformalnega in priložnostnega izobraževanja. 

a) Dokumentacija – Splošni pojmi 

Združenje AAEEBL [2] v Združenih državah Amerike je vodilno neprofitno strokovno 

združenje za razvoj naprednega učenja, ki uporablja digitalne tehnologije, zlasti e-portfelje. 

Skupnost AAEEBL sestavljajo akademiki, ki s svojimi praksami, raziskavami in razširjanjem 

idej spodbujajo spremembe v visokem šolstvu. Ti akademiki delujejo tako od spodaj navzgor 

kot od zgoraj navzdol. Skupnost deluje v kampusih - univerzah in vodi z zgledom in s 

pobudami. AAEEBL ni tehnološka asociacija kot taka, temveč zveza akademikov, ki se že 

prilagajajo digitalni dobi, inovativnim praksam, ki temeljijo na realnih informacijskih 

tehnologijah kot privzetih medijih znanja. 

Projekt Europortfolio - e-portfelja [3] je projekt, ki se je začel leta 2013 in ga financira 

Evropska komisija. Projekt se je končal leta 2015, toda portal in skupnost strokovnjakov in 

praks e-portfelja, ki komunicirajo še zmeraj deluje. Cilj je bil prispevati k uresničevanju 

evropskega prostora za vseživljenjsko učenje, pri čemer uporabiti e-portfelje kot sredstvo za 

podporo reflektivnemu učenju in praksi ter preglednosti in zaupanju med akterji, vključenimi v 

izobraževanje in zaposlovanje, kar je bilo doseženo s povezovanjem skupnosti evropskih 

strokovnjakov in praktikov s področja e-portfelja ter z razvojem spletnega portala učenja kot 

prostora za objavljanje, izmenjavo in pregled podatkov in virov o praksah in tehnologijah e-

portfelja. Do sedaj je bila Evroportfolij skupnost aktivna pri razvijanju smernic, okvirjev, 

tečajev usposabljanja in drugih virov, saj je forum odprt za vse. 

Center za beleženje dosežkov (CRA) [4] v Združenem kraljestvu je nacionalna mrežna 

organizacija in registrirana izobraževalna organizacija. Njen namen je spodbujati ozaveščenost 

pri evidentiranju procesov doseganja in načrtovanja delovanja kot pomemben element pri 

izboljševanju učenja in napredovanja po vsem svetu v izobraževanju, usposabljanju in 

zaposlovanju. CRA ponuja vrsto storitev za nadaljevalne in višje izobraževalne ustanove, 

delodajalce in strokovna telesa. CRA vključuje strokovno svetovanje za podporo načrtovanja 

osebnega razvoja (Personal Development Planning - PDP) in e-portfelja, vrednotenje 

obstoječe prakse, bodisi v povezavi s PDP / e-portfeljem, zaposljivostjo ali drugimi pobudami 

za izvajanje problemskega učenja. CRA ponuja storitve tistim, ki jih zanima dokumentiranje 

strokovnih zapisov in dosežkov. Njihovi člani prispevajo na različnih ravneh k procesu 

dokumentiranja neformalnega in priložnostnega izobraževanja. 

b) Dokumentacija – specifično za inženirje 

Strokovni razvoj Kako (PD How2) [5] je produkt poklicnega razvojnega partnerstva podjetij 

IMechE, IMAREST, IET, IOP in RAeS v Združenem kraljestvu. Partnerstvo številnih 

inženirskih in tehnoloških organizacij za usposabljanje, strokovnih organizacij in podjetij 

ponuja številne primere in smernice za načrtovanje, izvajanje, evidentiranje, pregledovanje in 

prijavo za pridobitev kvalifikacijo ter za podporo delodajalcem. 

Ideja projekta je spodbuditi napredovanje s strokovnim razvojem. Inženirji v industriji 

ohranjajo konkurenčnost, kar vodi do boljše zaposljivosti. Čeprav je poklicni razvoj nekaj, kar 

vsakdo počne vsak dan, le zavedanje tega omogoči, da ga posameznik evidentira in razvije 
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sistematično, da bi čim bolj povečal možnosti za zaposljivost v življenju. Hitro spreminjajoči 

se trg dela je povečal zahteve za strokovnjake, da sami ohranijo dokumentirane dokaze o lastni 

usposobljenosti. S tako hitrim razvojem tehnologije in znanstvenega razvoja je to še posebej 

pomembno za inženirje. 

Ob strukturiranem pristopu k strokovnemu razvoju bo inženirjem omogočeno, da dokažejo 

stalno zavezanost poklicu. Redno pregledovanje potreb in izbira ustreznih učnih aktivnosti bo 

dalo posameznikovi karieri poudarek in pomen. 

Vrednotenje in usposobljenost inženirjev (VALORIe) [6] je sistem, ki ga je razvil severni del 

Ordem dos Engenheiros na Portugalskem. Postopek, ki je na voljo na spletnem mestu, omogoča 

inženirjem, da posamično evidentirajo dejavnosti strokovnega razvoja. Ta zapis strokovnjakom 

in uradnikom združenja omogoča analizo in potrjevanje dejavnosti vsakega inženirja in prav 

tako omogoča vrednotenje inženirjevega izobraževalnega programa in poklicnega statusa. 

Splošni cilj je bil razviti model vrednotenja in usposobljenosti posameznikovih strokovnih 

znanj, da bi povečali njihovo čezmejno mobilnost. Projekt vzajemnega priznavanja za 

potrjevanje vrednotenja in usposobljenosti strokovnih spretnosti VALORIe je del vrste pobud 

za spodbujanje in razvoj skupnih storitev, katerih cilj je spodbuditi sodelovanje med subjekti, 

gospodarskimi in socialnimi dejavniki na obmejnem območju, olajšanje partnerstva med 

javnimi in zasebnimi subjekti za dosego popolne mobilnosti inženirjev. 

EURORECORD - strokovni zapis o dosežkih v inženirstvu [7] predlaga sistem 

dokumentacije, ki temelji na zapisu CPD za inženirja in v okviru kompetenc s splošnimi in 

specifičnimi kompetencami za vsako disciplino. Ta pristop omogoča oblikovanje osebnih 

razvojnih načrtov in izvajanje redne ocene usposobljenosti delodajalca, inženirja ali strokovne 

organizacije. Ocena se doseže s primerjavo dosežkov v strokovnem okolju. 

Eurorecord temelji na dejstvu, da se posameznikova zaveza k vseživljenjskemu izobraževanju 

vse bolj priznava kot ključ za izboljšanje poslovne uspešnosti za delodajalce in napredovanje 

kariere za posameznike. Nadaljevanje izobraževanja mora zato temeljiti na izobraževalnem 

sistemu, ki je individualno voden - ali bolje rečeno - v sistemu učenja - kjer imajo posamezniki 

sporazum o učenju z različnimi strankami, vključno z delodajalcem, strokovnim organom ter 

različnimi akademskimi in drugimi ponudniki. Zapisano zahteva skupni jezik in vrednotenje za 

izboljšanje komunikacije in usklajevanja med partnerji ter omogočanje posameznikom, da 

dosežejo skladnost v svojih splošnih učnih načrtih in dejavnostih. Obenem vse večja zavest in 

prepoznavnost potrebe po vseživljenjskem učenju ustvarja zahtevo po večji preglednosti 

kvalifikacij, kompetenc in dosežkov v podjetjih in nacionalnih okvirjih. 

c) Vrednotenje – Splošni pojmi 

Observal Net - Evropski observatorij za vrednotenje NFIF [8] je sistem, vzpostavljen v 

Evropi, s ciljem vzpostaviti mrežo organizacij, ki so osredotočena na interesne skupine, ki 

podpirajo potrjevanje neformalnega in priložnostnega izobraževanja na podlagi oblikovanja 

nacionalnih delovnih skupin v osmih sodelujočih državah, kjer projekt teče. Vsaka nacionalna 

delovna skupina si je prizadevala za povezovanje ključnih deležnikov v vrednotenju 

neformalnega in priložnostnega učenja (VNIL) in političnih odločevalcev na nacionalni ravni, 

da bi uskladili izvajanje politik na tem področju. Nacionalnim mrežam je bila dodana čez-

nacionalna raven mreženja, ki se je osredotočila na naslednja tri področja: vlogo temeljnih 

pobud pri podpori VNIL-a in strategij za vključevanje primarnih vodil, profilov strokovnosti, 

potrebnih za praktične izvajalce VNIL in faktorjev uspešnosti pri izvajanju VNIL v 

zaposlitvenih okoljih. 
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Evropske smernice za preverjanje neformalnega in priložnostnega učenja (CEDEFOP) 

[9] so napisane za posameznike in institucije, ki so odgovorni za začetek, razvoj, izvajanje in 

delovanje postopkov vrednotenja. Namen smernic je pojasniti pogoje za izvajanje in poudariti 

ključne odločitve zainteresiranih strani v različnih fazah procesa. CEDEFOP je referenca za 

evropske zainteresirane strani na področju neformalnega in priložnostnega izobraževanja - 

NFIF. Vsebuje primere, smernice, zakonodajo in pravila za vse države Evropske unije in 

pridružene države in omogoča razumevanje lokalnih značilnosti, ki lahko vplivajo tudi na 

dokumentacijo in potrjevanje neformalnega in priložnostnega izobraževanja inženirjev. 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je dejavna tudi na področju 

priznavanja neformalnega in priložnostnega izobraževanja [10]. Ker se posamezniki nenehno 

učijo povsod in v vsakem trenutku, je zelo verjetno, da je to učenje, ki poteka doma, na 

delovnem mestu ali drugje, veliko bolj pomembno od vrste učenja, ki se dogaja v formalnih 

okoljih. Vendar učenje, ki se dogaja zunaj formalnega sistema učenja ni dobro razumljeno, 

zaznano ali verjetno posledično ustrezno vrednoteno. Večina raziskav se je osredotočila na učne 

izide iz formalnega izobraževanja in usposabljanja, namesto, da bi zajela vse vrste učnih 

rezultatov, kar omogoča prepoznavanje in prenosljivost rezultatov v sistemu vseživljenjskega 

učenja, na trg dela ali v splošno okolje. 

Leta 1996 so ministri za izobraževanje OECD potrdili razvoj strategije za "vseživljenjsko 

učenje za vse". Ministri dela, ministri za socialne zadeve in svet OECD na ministrski ravni so 

podprli pristop. Koncept "od zibelke do groba" vključuje formalno, neformalno in priložnostno 

izobraževanje. Pomen tega pristopa je zdaj lahko jasnejši kot kadarkoli, rezultati neformalnega 

in priložnostnega izobraževanja pa imajo pomembno vrednost. Oblikovalci politik v mnogih 

državah OECD se trudijo razviti strategije za aktiviranje vseh znanj, spretnosti in kompetenc - 

ne glede na to od kod izhajajo – posameznikov, kar omogoča v času, ko si države prizadevajo 

izkoristiti prednosti gospodarske rasti, dvig globalne konkurenčnosti in razvoj prebivalstva. 

Ameriški ANCC [11] center uporablja e-portfelje za vrednotenje in potrjevanje strokovnega 

certificiranja svojih članov. Predstavlja vire, ki so na voljo na spletu, omogoča članom, da 

nadaljujejo z evidentiranjem strokovnega razvoja in predstavijo svoje evidence akreditacijskim 

odborom in pridobijo certifikate za delodajalce. 

ANCC nudi certificiranje z vrednotenjem portfeljev. Zagotavlja veljavno in zanesljivo oceno 

osnovnega kliničnega znanja in spretnosti registriranih medicinskih sester, ki se ukvarjajo s 

specializacijo za nego po začetni licenci in podiplomskem izobraževanju. Ob izpolnjevanju 

zahtev za upravičenost in uspešno opravljenem postopku pregleda portfelja, medicinske sestre 

prejmejo poverilnico "Advanced Genetics Nursing-Board Certified" (AGN-BC). Ta 

poverilnica velja pet let. Poverilnica je obnovljiva za ohranjanjem licence. 

Inštitut CCI [12] ponuja dokumentacijo in potrjevanje, ki temelji na samoupravljanju 

posameznih dejavnosti CPD. Analizira jih strokovna komisija, analiza temelji na spletni 

dokumentaciji. To je primer osebnega razvoja, ki ga je strokovnjak preveril s pregledom. 

Certifikacijski status posameznega RNFA potrjuje CCI za obdobje petih let, ko lahko CRNFA 

zahteva ponovni certifikat. 

d) Vrednotenje – specifično za inženirje 

My CPD - Engineers Ireland [13] sistem je bil razvit pri Engineers Ireland z namenom narediti 

CPD sistem za inženirje obvezen s ciklusom enega leta. Orodje za podporo članom je na spletu 

in omogoča individualno urejanje po lastnem interesu in za različne namene. Združenje izvaja 

pregled evidenc v skladu z notranjimi pravili kakovosti. Pristop je začela veljati 1. januarja 

2017. Vsi člani, ki niso študenti, morajo vsako leto opraviti in zabeležiti 35 ur dejavnosti CPD. 
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Imeti dokaz o dejavnostih CPD je bistvenega pomena za posameznika, da lahko dokaže, da je 

35-ur sodeloval pri CPD aktivnostih na leto. 

Odbor inženirjev Malezije (BEM) [14] ima sistem obveznega CPD za svoje člane, ki temelji 

na zapisu, ki ga vsaka tri leta posamezniki oddaja in ima definiran letni minimumom aktivnosti. 

Ta zapis je v pisni obliki in navaja vse dejavnosti CPD glede na sprejete in mejne vrednosti za 

vsako vrsto CPD. 

FEANI CPD - Podlaga za izdajanje kreditov za CPD [15] aktivnosti so smernice FEANI CPD. 

Sistem lahko prostovoljno uporabljajo organizacije in člani FEANI. Sistem za dokumentiranje 

dejavnosti CPD vsebuje osem kategorij. 

4. Dokumentiranje in vrednotenje neformalnih in priložnostnih 

izobraževanj v Sloveniji – Splošni pojmi 

V Sloveniji sta bili vzpostavljene dve zakoniti možnosti dokumentiranja in vrednotenje 

neformalnega in priložnostnega izobraževanja. Prvo možnost daje formalni okvir, ki ima svojo 

osnovo v formalnih izobraževalnih sistemih z vsemi potrebnimi in natančno opredeljenimi 

zahtevami. Druga možnost je slovensko ogrodje kvalifikacij (NQF), ki temelji na evropskem 

ogrodju kvalifikacij (EQF). 

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij daje možnost potrjevanja znanja, ki je bilo 

pridobljena izven formalnega izobraževalnega sistema med delom, z dejavnostmi v prostem 

času, sodelovanjem v programih neformalnega izobraževanja, s prostovoljnim delom, samo-

učenjem, itd. 

Analize možnosti kažejo, da je dokumentacija in vrednotenje neformalnega in priložnostnega 

izobraževanja v Sloveniji določena za poklice glede na stopnjo izobrazbe in slovensko ogrodje 

kvalifikacij za stopnje od 2 do 6. 

Sistematične rešitve, ki omogočajo potrjevanje neformalnega in priložnostnega izobraževanja 

nimajo dodane vrednosti samo za posameznike, ampak predstavljajo dodano vrednost 

celotnemu izobraževalnemu sistemu in gospodarstvu [16]. Razlogi za potrjevanje učnih 

rezultatov, pridobljenih v neformalnih in priložnostnih oblikah izobraževanja so: 

 Potrjevanje izkušenj, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim izobraževanjem, daje 

priložnost za povečanje mobilnosti in prožnosti na trgu dela. 

 Potrjevanje neformalnega in priložnostnega izobraževanja je priložnost za delodajalce, 

da prepoznajo izobraževalne potrebe zaposlenih in jih prilagodijo delovnim zahtevam. 

 Potrjevanje neformalnega in priložnostnega izobraževanja lahko olajša dostop do 

formalnega izobraževalnega sistema. 

 Potrjevanje neformalnega in priložnostnega izobraževanja lahko izboljša učinkovitost 

izobraževalnega sistema: za posameznika s pridobljenim neformalnim in priložnostnim 

izobraževanjem se lahko obdobje formalne izobrazbe pohitri - skrajša in postane bolj 

stroškovno učinkovito. 

 Potrjevanje neformalnega in priložnostnega izobraževanja ponuja priložnosti za 

posameznike na robu socialnega sistema: potrjevanje pridobljenih kompetenc lahko 

pomaga osebam brez izobrazbe in socialno izključenim posameznikom pri ponovni 

vključitvi na trg dela in družbo kot celoto. 

Prvi korak pri potrjevanju neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja v Sloveniji je bil 

vzpostaviti sistem potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki je opredeljen v Zakonu o 

nacionalni poklicni kvalifikaciji iz leta 2000. Sistem NVQ je bil razvit v skladu z zahtevo, ki je 
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bila zapisana v Beli knjigi o izobraževanju in usposabljanju v Republiki Sloveniji, ki je bila 

objavljena leta 1995. 

Sistem NVQ omogoča posameznikom, da pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo na 

podlagi delovnih izkušenj, ki jih preveri strokovni organ - komisija. Omogoča priznavanje, 

potrjevanje in dokumentiranje znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih izven formalnega 

izobraževalnega sistema, v uradnem dokumentu, potrdilu. Postopek za pridobitev certifikata je 

hitrejši od postopka za pridobitev formalne izobrazbe, omogoča sledenje hitrim spremembam 

trga dela in ponuja več priložnosti posameznikom, da si poiščejo zaposlitev. 

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013-2020 kot 

dolgoročni cilj opredeljuje oblikovanje nacionalnega sistema za priznavanje in potrjevanje 

formalno in neformalno pridobljenih znanj odraslih. 

Postopek potrjevanja in certificiranja je tesno povezan s postopkom certificiranja in postopkom 

pridobitve certifikata kot potrditve pridobljenih poklicnih kvalifikacij v nacionalnem sistemu 

poklicnih kvalifikacij [17]. 

Normativna ureditev sistema certificiranja je heterogena. Z Aktom o nacionalnih poklicnih 

kvalifikacijah se je začelo združevanje sistemov, vendar je veliko poklicev s posebnimi 

značilnostmi, ki imajo svojo zgodovino v naravi poklica. 

Analiza normativne ureditve področja dokumentiranja in vrednotenja izobraževanja in 

kvalifikacij kaže, da ima slovenska zakonodaja zelo različne oblike dokumentiranja in 

vrednotenja neformalnega in priložnostnega izobraževanja in učenja. Zakon o nacionalnih 

poklicnih kvalifikacijah namerava ustvariti edinstven sistem za reševanje težav (heterogenost 

in raznolikost poklicev), vendar so še vedno prisotne terminološke in konceptualne razlike. 

Potrjevanje in vrednotenje znanja in spretnosti je v zakonodaji v aktih in drugih dokumentih, ki 

so opredeljeni zelo različno. Ta vrsta opredelitev in postopkov ne temelji na razlikah v poklicih, 

temveč na trenutnem načinu reševanja na določenih področjih brez jasnejše in enotne 

metodologije. 

5. Dokumentiranje in vrednotenje neformalnih in priložnostnih 

izobraževanj v Sloveniji – Specifično za inženirje 

Na področju inženirstva v Sloveniji prednjači sistem IZS Inženirske zbornice Slovenije, ki 

preko formalne organizacije izobražuje in certificira inženirje, ki delujejo v slovenskem 

prostoru v skladu z Zakonom o graditvi objektov. Inženirska zbornica s svojim pravilnikom o 

prostovoljnem izobraževanju svoji članov skrbi za njihov CPD. Sistem je naravnan na zbiranje 

kreditnih točk iz široke palete ponudb izobraževanj, ki so v večini mejna med formalnim in 

neformalnim izobraževanjem. IZS ima približno 5700 članov, ki so večinoma inženirji 

gradbeništva, elektrotehnike in strojništva in zanje je v okviru IZS in ZGO poskrbljeno. 

Za veliko večino inženirjev, ki pa ne delujejo v okvirju reguliranega poklica inženir in teh je 

vsaj še štirikrat toliko pa skrbi Slovenska inženirska zveza z Inženirsko strokovno izkaznico, ki 

jo izdaja skupaj s krovno organizacijo FEANI. Ta izkaznica ima tri skupine podatkov: A - 

formalno izobraževanje, B - vrsta zaposlitve in C – neformalna in priložnostna izobraževanja.  

Projekt, ki se je z mesecem oktobrom 2017 končal, je imel za nalogo postaviti bolj 

transparentno in natančno metodiko vrednotenja skupine C na Inženirski strokovni izkaznici. 

Da bi bili rezultati projekta jasni, je v prilogi članka podan osnutek priročnika Zahteve in 

postopkovna načela za pridobitev Inženirske izkaznice in vnos v Slovenski register inženirjev 

[18]. 
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6. Sklepi 

Prvi koraki na področju priznavanja in potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenih 

znanj, spretnosti in kompetenc v Sloveniji so bili narejeni na področju poklicnih kvalifikacij z 

uvedbo sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Cilj je bil prepoznati znanja, spretnosti in 

kompetence posameznikov in jih potrjevati na način, ki ga je mogoče zagovarjati na trgu dela. 

Sistem priznavanja in potrjevanja se je razširil na področje formalnega izobraževanja s ciljem, 

da bi posameznikom omogočili lažje dostopanje do formalne izobrazbe, da bi še naprej razvijali 

svoje izobraževanje ali dosegli določene ravni izobrazbe. 

V zadnjih letih se je pod vplivom smernic EU priznavanje in potrjevanje usmerilo na tretje 

področje, ki se osredotoča na dokumentacijo in opis znanja in izkušenj posameznikov za 

različne namene (vključujejo zaposljivost in sodelovanje v formalnem izobraževalnem 

sistemu), še zlasti za osebni razvoj posameznika in njegove ključne sposobnosti - osnovne 

sposobnosti. 

Pomembna je večja prepoznavnost sistema za dokumentiranje in potrjevanje neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja ter razvoj splošnega zaupanja v sistem. Poleg tega obstaja za 

prihodnosti še vedno izziv za vzpostavitev nacionalnega sistema za dokumentacijo in 

vrednotenje, kot ga je predlagala EU [19]. 
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ZANIMALO VAS BO 

Maks Wraber – znanje za gozd 

Ljudmila Medved 

Bila je zgodnja pomlad in sedeli smo v pisarni vodje gozdarjev KE ZGS v 

Mislinji. Dopolnjevali smo predlog ukrepov v višinskih smrekovih 

gozdovih za nov projekt Pohorka. Delovna ura je bila pozna in nekako 

smo bili brez idej. Zaraščanje pohorskih planj na eni strani, problemi z 

naravnim pomlajevanjem v sečno zrelih sestojih z visoko lesno zalogo na 

drugi strani, sta bila naše strokovno breme. Posledice divjih voženj na 

gozdnih cestah in vlakah, razrite prometnice, ki jih za sabo puščajo motorji 

in jih najeda erozija. Vandalizem in pritlehno kazanje moči v slogu »saj je 

vse naše, kaj nam pa morete« na glavnih rastiščih divjega petelina in 

ruševca sta v nas vzbujala nemoč in bes.  

»V Delu je bil pa zanimiv sestavek o Wraberju. Si prečitala?«, me naenkrat vpraša Mirko. 

»Misliš Toneta ali Maksa?« mu odvrnem. 

»Maksa, saj je bil še nekaj tvoje »žlahte«. Peterlin je napisal odličen sestavek, kjer je 

predstavljen tudi kot naravovarstvenik.«, še doda Mirko. 

 »Ja res, bil je brat moje stare mame in večkrat je bil pri nas, ko je popisoval vegetacijo na 

Pohorju. Si vedel, da so prvi fitocenološki elaborati za gozdnogospodarsko enoto Mislinja prav 

njegovi?«, odvrnem in se spomnim, da imamo v arhivu gozdnogospodarskega načrtovanja 

vegetacijske opise - mape s polami tankega papirja na gosto natipkanega s popravki in 

elegantnim podpisom s črnilom M.Wraber. 

 

Potlačila sem podobe mojih prednikov, ki so se mi zavrtele v glavi in si obljubila, da takoj ko 

bo mogoče, članek poiščem. Prebrala sem ga na mah. Podoba resnega, karizmatičnega moža, 

ki je vsako poletje z obiskom počastil praznovanje goda (godovanje) moje stare mame in sem 

ga poznala pred skoraj pol stoletja, se je risala skozi članek.  

Ko smo dobili naslov letošnjega Tedna gozdov »Znanje za gozd« sem vedela, da je prav in 

potrebno, da tretji rod gozdarjev, ki nam korenine prednikov sežejo do Preklove domačije, 

svojemu staremu stricu posvetimo osrednjo prireditev koroških in štajerskih gozdarjev v 

njegovem rojstnem kraju na Kapli na Kozjaku. 

Maks Wraber je bil pokončen mož. Spoštovan ne samo med svojimi brati in sestrami, ampak 

tudi v širšem sorodstvu svojih nečakinj, nečakov in njihovih družin. Neverjetna povezanost 11 

bratov in sester se odraža še danes, ko na srečanje rodbine prihaja že 5. generacija njihovih 

potomcev. 

Rodil se je v trdni kmečki družini na Preklovem na Kapli leta 1905. Obsežno posestvo so 

upravljali stara mama Marija roj. Korman, ki se je na kmetijo priženila iz Činžata na Pohorju, 

ter oče Franc in mama Elizabeta, ki je bila doma iz sosednjih Lučan (danes Leutschach na 

Avstrijskem Štajerskem). Pri hiši je bilo več poslov (hlapcev in dekel), imeli so svojega mlinarja 

in žagarja »žagmajstra«. Za trdo delo pa so morali poprijeti tudi vsi otroci.  
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Slika 1: Preglova domačija 

Čas njegovega otroštva je bil prelomen čas pred 1. svetovno vojno, ko je Avstro Ogrsko že zajel 

val narodnostnih gibanj in sta bila slovenstvo in panslavizem v zamahu. Družina je bila v stiku 

z izobraženimi krogi lavantinske škofije, saj je bil njegov stric, očetov brat Maks, lavantinski 

stolni prošt in apostolski protonator.  

V letih 1912–1918 je obiskoval osnovno šolo v Ožbaltu ob Dravi. Pot ob divji soteski 

Čermenice, ki jo je prehodil tudi bos, mu je gotovo vtisnila v spomin mogočnosti naravnih sil 

vode in gozda. 

Po končani klasični gimnaziji v Mariboru (1918-1926) so domači pričakovali, da se bo odločil 

za duhovniški poklic in sledil istoimenskemu stricu, vendar je šolanje nadaljeval kot študent 

naravoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je 8. 10. 1930 tudi diplomiral. 

Čas njegovega študija je prelomen čas razvoja novih vej v naravoslovnih znanostih. V botaniki 

se nakazujejo nove, specialistične smeri (morfologija, veda o vegetacijskih združbah), ki se 

začnejo uveljavljati v akademskih krogih.  

Tako se je tudi Maks Wraber v letih 1930 in 1931 v Münchnu specializira iz rastlinske 

organografije in strokovno izpopolnjeval pri rastlinskem morfologu prof. K. I. Goeblu, kjer po 

opravljenem velikem botaničnem praktikumu in doktorantskem tečaju pripravlja doktorsko 

disertacijo o mahovnem rodu Riella.  

 

Slika 2: Prostočrtne risbe 
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Zaradi neugodnih finančnih razmer in smrti v gorah prof. F. JESENKA in prof. K. GOEBLa se 

je disertacija zavlekla.  

Doktoriral je 24. 6. 1933 in opravil doktorski izpit in doktorsko disertacijo na temo »Donos k 

poznavanju rodu Riella«. Njegova doktorska disertacija je bila prva disertacija s področja 

botanike na Univerzi v Ljubljani.  

V tem času je doživljal velike osebnostne preizkušnje. Nekaj časa je bil brezposeln in se 

preživljal in izpopolnjeval s svojimi lastnimi sredstvi. Med letoma 1931 in 1932 je odslužil 

vojaški rok v Sarajevu. Prvo redno službo je dobil leta 1934 na gimnaziji v Bjelovaru.  

Leta 1935 se je poročil s svojo nekdanjo sošolko iz klasične gimnazije Sabino Šonc. Leta 1937 

je nastopil službo na 3. državni realni klasični gimnaziji za Bežigradom v Ljubljani, kjer je 

poučeval vse do konca oktobra 1943. V letu 1943 mu je umrla žena Sabina in tako je ostal sam 

s tremi majhnimi otroki. Zbolel je za hudim vnetjem nožnega živca in vojno je pričakal doma 

oz. v bolnišnici. Kot pripadnik katoliškega svetovnega nazora je bil od 31. 5. 1945 – 22. 2. 1946 

aretiran in zaprt zaradi idejnega nasprotovanja komunizmu. Lažne obtožbe, ki so vlekle senco 

nad njegovim delovanjem, niso obrodile sadu in s sklepom vrhovnega sodišča je bil 29. 4. 1946 

oproščen vsake krivde in kazni. 

V letih 1947 in 1948 se je zaposlil kot profesor na gimnaziji v Kranju, kjer je spoznal svojo 

drugo ženo Stano Budič. Družina s 5 otroki (Anton Martin – kasnejši uveljavljen botanik Tone 

Wraber, Blaž Vladimir, Nežica Sabina ter Matjaž in Tomaž) si v 60-ih letih ustvari dom v 

Ljubljani. 

V zasebnih zbirkah, ki jih hrani Botanični vrt v Ljubljani in nekaj še tudi njegovi potomci, so 

ohranjene redovalnice in dnevniki. V svojih zasebnih redovalnicah je poleg ocen uporabljal tudi 

opisno ocenjevanje dijakov in skušal biti kar se da korekten in objektiven, čeprav je veljal za 

zelo strogega profesorja. Strog in pedanten je bil tudi do samega sebe. V ohranjenih dnevnikih 

so zapisani vsi izdatki in podrobnosti iz vsakdanjega življenja. 

 

 

Slika 3: Maks Wraber - zapiski 
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Njegov svetovni nazor in osebnost se v medvojnih in povojnih obdobjih zelo slikovito odražata. 

Kot je poudaril njegov sin Tone, predvsem dve lastnosti: smisel za pošteno in temeljito delo ter 

njegovo ljubezen do narave in domovine. 

V skladu s svojim katoliškim svetovnim nazorom je idejno odklanjal komunizem. Sodeloval je 

v mednarodni akademski katoliški organizaciji »Pax romana«. Ker pa svoje nazorske usmeritve 

ni hotel vezati s politiko, se je že pred vojno odmaknil od radikalnih katoliških gibanj »bojujoče 

se cerkve«. Februarja 1941, še v času Jugoslavije, ga je svet Tehniške fakultete izvolil za 

honorarnega predavatelja, kasnejša italijanska okupacijska oblast pa ga je tudi imenovala na to 

mesto. Obetala se mu je lepa univerzitetna kariera, pogoj pa je bil predavati v italijanščini. Kot 

velik domoljub je odklonil predavanja v italijanščini, čeprav je tekoče govoril tudi italijansko. 

Še naprej je študentom v slovenščini predaval predmet tehnična botanika do novembra 1943. 

Poštenost do samega sebe in resnicoljubnost odločitev v skladu s svojimi prepričanji sta mu bili 

veliki vrlini. V uveljavljanju in priznavanju strokovnih referenc pa zagotovo velika ovira. Ni 

bil servilni služabnik nikogaršnje oblasti in o stvareh na katere se je spoznal je govoril tako kot 

so v resnici bile. In bile so za mnogokoga neugodne. Znal pa je za to sprejeti tudi posledice. 

Kot je po spominih najmlajšega sina Tomaža, zapisal v članku Peterlin: » Maksu Wraberju so 

včasih – dobronamerno ali hinavsko – dejali, da je bil žrtev tedanjega režima. Njegov odgovor 

na to je bil: »Človek ni nikoli žrtev režima, lahko je le žrtev lastnih napačnih odločitev«. 

Njegove strokovne odločitve in usmeritve na prelomu svetovnih morij so bile odločilne za 

njegovo nadaljnjo raziskovalno usmeritev. Zastavil jo je s specializacijo pri Braunu-Blanquetu 

med leti 1935-1937, ko je svoje botanično znanje izpopolnjeval na Station Internationale de 

Géobotanique méditerranéenne et Alpine (SIGMA) v Montpellieru. Spoznaval je 

zahodnosredozemsko floro in vegetacijo, se seznanjal z metodami fitosociologije in 

sinekologije. V času svojega bivanja je zbral okrog 1200 herbarijskih pol. Na fitogeografski 

ekskurziji na Poljskem se je seznanil s prof. dr. Ivom Horvatom, s katerim sta močno vplivala 

na razvoj botanike in fitosociologije v Jugoslaviji.  

Med leti 1947-1954 je bilo obdobje njegovega delovanja v gozdarski stroki. Službo je nastopil 

na Gozdarskem inštitutu Slovenije, vendar so ga po petih letih (31. 12. 1952) odpustili kot 

primer »idejno nezanesljivega znanstvenika«. Po posredovanju Titovega urada so sklep 

razveljavili. V letu 1953 je bil nameščen pri Zvezi gozdnih gospodarstev in podjetij gozdarstva 

v Ljubljani, do 30. 4. 1954 pa je služboval tudi na Sekciji za pogozdovanje in melioracijo Krasa. 

Obdobje »gozdarjenja« je tudi obdobje različnih poskusov revolucionarno zagretih sodelavcev, 

da ga osebnostno in strokovno diskreditirajo. Ko z današnje perspektive neobremenjeno 

gledamo na zgodovinsko dogajanje v takratnem obdobju slovenskega gozdarstva, je jasno, da 

so bili razgledani »Wraberji«, ki so videli onkraj planskih sečenj in obvezne oddaje, ki so dale 

m3 lesa na oltar za izgradnjo porušene domovine, zelo neprijetna vest na hitro priučenim 

logarjem, ki so slepo izpolnjevali partijske direktive. 

Kot je v spominskem zborniku zapisal dr. Mitja Zupančič: »Ukvarjal se je s fitosociološkim in 

ekološkim proučevanjem vegetacije, predvsem gozdne na slovenskem ozemlju. Monografsko je 

obdelal in tipološko kartiral gozdno vegetacijo ekološko-tipološko značilnejših gozdnih 

področij (Pohorje, Triglavsko pogorje, Slovensko primorje. V sodobno gospodarjenje z gozdovi 

je uvajal znanstvene biološke osnove (uporabna fitosociologija, gozdna genetika, melioracije 

itd.). Znanstvene naloge je reševal kompleksno in navezoval znanje o vegetaciji na probleme 

genetike gozdov, palinološke raziskave, posebno se je posvečal študiju sinekologije in 

sinsistematike uvrstitve vegetacijskih združb. Med dolgoletnim terenskim delom, ki je zajelo vso 

Slovenijo, je spoznal floro in vegetacijo naše in sosednjih dežel in zato je bilo prav njemu 

poverjeno vodstvo vegetacijskega kartiranja. Na področju fitocenologije je dosegel izredne 

uspehe, ki so odjeknili tudi v svetu. Znanstveno misel je zasnoval široko, saj se je uveljavil tudi 
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v fitogeografiji, sinekologiji, vegetacijskem kartiranju in varstvu narave. Bogato znanje iz 

fitocenologije je posredoval gozdarjem in biologom, s kolegi oral ledino na tem področju in po 

njihovi zaslugi se je ta veda danes trdno uveljavila v gozdarstvu. Na Biološkem inštitutu SAZU 

je organiziral sistematično raziskovanje vegetacijske odeje Slovenije, ustanovil fitocenološko 

skupino in jo vodil. Bil je eden glavnih organizatorjev tega raziskovanja v Jugoslaviji. 

Pomembno je tudi sodeloval s številnimi domačimi in tujimi znanstveniki in ustanovami 

biološko-ekološke, fitosociološke in gozdno-tipološke smeri, kar je pripomoglo k ustanovitvi 

najbogatejše fitocenološke knjižnice v Sloveniji. Zbral je obsežen herbarij, ki ga je podaril 

ljubljanski Univerzi.«  

Napisal je več kot 100 strokovnih elaboratov za gozdna gospodarstva. Ohranjeni terenski 

zapiski so neprecenljiv vir vpogleda v stanje gozdne vegetacije na Slovenskem v obdobju, ko 

je slovenski gozd »plačal davek revoluciji in socialističnemu razvoju«. Njegov doprinos k 

poznavanju in intenzivnem raziskovanju gozdne vegetacije Slovenije pa je za nadaljnji razvoj 

slovenske gozdarske stroke, ki je v svetu uveljavila trajnostni pomen sonaravnega 

gospodarjenja, neprecenljiv in aktualen še danes. 

Da je že v teh viharnih povojnih obdobjih na široko zastavil poznavanje ne samo vegetacije 

temveč narave kot celote, se je odrazilo v kasnejših letih, ko je postal kustos Prirodoslovnega 

muzeja Slovenije, leta 1954 tudi honorarni sodelavec Biološkega inštituta SAZU, kjer je do leta 

1961 napredoval v znanstvenega svetnika. Leta 1969 je postal častni član Prirodoslovnega 

društva Slovenije in bil izvoljen za dopisnega (po sedanjem sistemu izrednega) člana SAZU in 

dopisni član Italijanske gozdarske akademije v Firencah.  

Kot piše Peterlin: »je šele na tem mestu (SAZU op.a.) prišla do veljave njegova ožja 

specializacija in možnost navezovanja strokovnih stikov z jugoslovanskimi, predvsem pa 

mednarodnimi ustanovami in raziskovalci. V teh krogih je bil cenjen in priljubljen. Brezhibno 

je obvladal tri tuje žive jezike ter oba klasična. Dosegel je tudi, da je slovenščina postala tretji 

uradni jezik v mednarodnem Vzhodnoalpsko-dinarskem društvu za proučevanje vegetacije. Po 

smrti dr. Angele Piskernik je postal vodja jugoslovanske delegacije v Mednarodni alpski 

komisiji (CIPRA). CIPRA je bila tedaj medvladna komisija šestih držav, ki imajo dele Alp 

(Avstrija, Francija, Jugoslavija, Liechtenstein, Nemčija in Švica). Po zgledu ZR Nemčije, ki je 

prenesla članstvo na deželo Bavarsko, je Jugoslavija za to pooblastila SR Slovenijo. Menda je 

Maksa Wraberja predlagal za delegata CIPRA ing. Milan Ciglar, partizan, gozdarski 

strokovnjak, poštenjak in velik ljubitelj narave.« 

S tem obdobjem se je končala tudi politična gonja in Wraber se je uveljavil tudi kot znanstvenik 

mednarodnega pomena in eden tistih strokovnjakov, ki so že takrat prepoznali grožnjo 

uveljavljanja in napredovanja industrializacije za vsako ceno. Ko tako zaokrožimo njegovo bit 

in delovanje, je pojem naravovarstvenika logična izpeljanka njegovega delovanja.  

Kot akademik je čutil in izpolnjeval svojo dolžnost pisanja in objavljanja strokovne literature. 

Maks Wraber je avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter razprav. 

Sodeloval je tudi pri izdelavi okrog 100 strokovnih elaboratov za gozdna gospodarstva in 

napisal štiri monografije: 

• Classe des Rudereto-Secalinetales, Groupements messicoles, culturaux et 

nitrophiles-ruderales du cercle de végétation méditerranéenne; prodrome des 

Groupements végétaux, 3 (Montpellier 1936; z J. Braunom-Blanquetom) 

• Rastlinska biološka oblika – zrcalo življenjskih pogojev (1946) (COBISS) 

• Gojenje gozdov v luči genetike (1950) (COBISS) 

• Gozdna združba jelke in okroglolistne lakote v Sloveniji — Galieto rotundifolii-

Abietetum Wraber, 1955 (1959) (COBISS) 
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Objavljal je v številnih strokovnih in poljudnoznanstvenih revijah. Za svoj prispevek 

fitogeografskemu kartiranju Slovenije je leta 1970 prejel nagrado sklada Borisa Kidriča. Leto 

prej je bil izvoljen za dopisnega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter inštitucije 

Accademie italiana di scienze forestali iz Firenc. 

Njegova zasebna knjižnica strokovne literature, osebne korespondence, zapiskov ter dnevnikov 

ima danes dragocen pomen za vpogled v razvoj povojnih znanosti v naravoslovju in vpogled v 

značaj človeka, ki mu prelomni trenutki našega veka niso zlomili osebnega dostojanstva, 

poštenosti in domoljubja, čeprav mu je bila domovina velikokrat kruto mačehovska. 

Kadarkoli človek odide v večno družbo svojih prednikov, se nam zdi vedno prezgodaj. Maks 

Wraber je umrl star 67 let in kot pravi Peterlin »na višku svojih ustvarjalnih moči«.  

Razmišljujoč znanstvenik, ki je živel krščanske vrednote, je svoj drobni, a pomemben prispevek 

vesoljnemu univerzumu narave poklonil enako vdano, kot je odgovorno sprejemal odločitve 

svojega življenja. 

 

Besedilo in fotografije 

Ljudmila Medved 
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Od fotoaparata do fotoknjige 

mag. Gerhard Angleitner 

Za začetek malo zgodovine 

S fotografijo se ukvarjam že več kot 50 let. Spočetka s klasičnimi filmi v črno-beli tehniki, ko 

smo sami mešali kemikalije za razvijanje in fiksiranje, fotografije pa smo izdelovali s 

primitivnimi povečevalniki v zatemnjeni kopalnici. Leta 1970 sem preklopil na barvne 

diapozitive in leta 1975 na barvne 

negative. Ta prehod je bil vezan na 

možnost izdelave barvnih fotografij v 

nekaterih fotolaboratorijih, ki so nam 

bili dostopni na začetku v Avstriji in 

kasneje v Ljubljani. Izdelava barvnih 

fotografij je vnesla pestrost tudi v 

razstavno dejavnost. Dotedanje 

fotografske razstave, v glavnem s 

črno-belimi fotografijami, so postajale 

vedno bolj pisane. Leta 1995 sem na 

prigovarjanje prijateljev tako 

organiziral svojo prvo samostojno 

razstavo z naslovom Zimske impresije. 

Fotografije so nastajale na Ribniški 

koči, kjer smo s prijatelji in njihovimi 

družinami preživljali zimske počitnice. 

Od takrat pa do danes sem razstavljal na 40 samostojnih razstavah in na preko 30 skupinskih.  

Za elektronika, ki se ukvarja s fotografijo, se spodobi, da preklopi na digitalni način zajemanja 

fotografij. Tako sem svoj prvi digitalni fotoaparat dobil leta 2002, vendar sem istočasno z njim 

še celo leto fotografiral tudi s klasičnim aparatom, kjer sem imel na voljo širši razpon 

objektivov. 

Moji glavni fotografski motivi so iz narave, utrinki s potovanj in kulturni dogodki. Posebno rad 

fotografiram svoj rodni Maribor z Mestnim parkom, Lentom in Pohorjem. Devet let že 

oblikujem fotoknjige. Od leta 1996 sem član Fotokluba Maribor. 

Od filmskega traku do digitalnega tipala 

Elektronika, s katero sem se profesionalno ukvarjal, je vse močneje prodirala tudi na področje 

fotografije. Pri klasičnih fotoaparatih so se začeli pojavljati prvi modeli, kjer je vgrajen 

svetlomer že omogočal polavtomatsko delovanje, kasneje pa že s popolno avtomatiko, ki je 

danes običajna pri digitalnih aparatih. 

Napredek elektronike je prinesel močan preobrat v fotografsko industrijo v 90. letih prejšnjega 

stoletja. Videokamere so takrat že imele elektronska tipala za zajem slike in ta tipala so 

predstavljala prve nadomestke filma v fotoaparatih. Kvaliteta posnetkov iz teh kamer je bila v 

primerjavi s klasičnim filmom še zelo revna, zato se je pa izredno skrajšal čas od posnetka do 

prikaza oz. uporabe. Bil je začetek, ki je v naslednjih 10. letih razvoja praktično izpodrinil 

analogno fotografijo, s katero se danes ukvarja le še peščica entuziastov, ki jih zanima 

umetniška plat fotografije. Novo revolucijo v fotografiranje so prinesli telefoni z vgrajenim 

fotoaparatom. Kdo bi si pred 10. leti mislil, da bodo te žepne naprave v tako kratkem času 

sposobne tako pridobiti na kvaliteti fotografij. Mali kompaktni fotoaparati, ki so prinesli 

Črno-bela fotografija iz leta 1964, ki prikazuje avtorja članka  

še v drugi funkciji. Igral je bas kitaro v ansamblu “Korali”, 

posnetek je iz nastopa na Popevki vesele jeseni v Hali C. 
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množičnost na področje fotografije, tako sedaj izgubljajo svoj tržni delež na račun telefonov. 

Razvoj je tako usmerjen v tehniško zahtevnejše fotoaparate, kjer je za dosego kvalitetnih 

fotografij potrebno že malo več znanja iz teorije fotografiranja. 

Kako nastane fotografija 

Fotografija, v kakršnikoli obliki je, pomeni svetlobni zapis nekega trenutka, ki smo mu z 

ustreznim aparatom priča in ga želimo shranit na ustrezni medij. Prej je to bil film s svetlobno 

občutljivo površino, sedaj so to digitalni senzorji, ki so sposobni svetlobne informacije mnogo 

kvalitetnejše obdelati. Obema medijema pa je skupno to, da mora količina svetlobe za zapis 

ustrezati lastnostim medija. Osnovna lastnost medija je njegova občutljivost. Izraža se v 

vrednostih po raznih normah. Občutljivost filmov je bila v Evropi označena po DIN normah, v 

Ameriki pa po ASA vrednostih. DIN standardi so vezani na logaritemsko skalo, medtem ko so 

ASA vrednost linearne. Mednarodna organizacija za standarde ISO (ustanovljena leta 1987) je 

prevzela ASA norme za enovito označevanje občutljivosti medijev.  

Tabela 1: Primerjava DIN in ASA/ISO norm 

DIN norme 18 21 24 27 

ASA / ISO norme 50 100 200 400 

 

Sedaj se uporabljajo izključno ISO norme, kjer velja ISO 100 za neko osnovno vrednost, ki 

omogoča najkvalitetnejši zapis slike, če so dane ostale možnosti za fotografiranje. Pri filmih so 

bile občutljivosti za normalne uporabnike na voljo z vrednostmi od ISO-100 do ISO-400, pri 

elektronskih medijih pa lahko te vrednosti v samem fotoaparatu spreminjano. Kako sploh 

izberemo ustrezno občutljivost? Pri filmih je bila občutljivost vezana na velikost zrna v 

kemijskem premazu. Manjša občutljivost je pomenila manjše zrno, s tem je bila omogočena 

večja ostrina posnetka, vendar je bil takšen film tudi svetlobno manj občutljiv. To je imelo za 

posledico izbiro daljšega časa osvetlitve oz. odpiranje zaslonke v objektivu. O teh kombinacijah 

bomo spregovorili še kasneje. Daljši časi osvetlitve so namreč zahtevali mirno držo fotoaparata, 

kar je bilo običajno vezano na uporabo stojala. Pri reporterskem (ali turističnem) fotografiranju 

stojala ne nosimo s seboj. S tem smo primorani uporabit kratke čase osvetlitve, kar nam 

omogoča izbira medija z večjo svetlobno občutljivostjo. Takšen medij (film) pa ima večje zrno, 

ki zmanjšuje ostrino posnetka. Pri elektronskih medijih, kjer lahko občutljivost povečujemo do 

vrednosti par tisoč ISO, je ta problem ostrine še toliko bolj izražen. Tu se pojavi še drugi 

negativni efekt, pojav elektronskega šuma, ki je najbolj viden na sivih površinah. Kako torej 

izbrati prave vrednosti parametrov? 

V nadaljevanju bomo govorili samo o elektronskih medijih, oz. o digitalnih fotoaparatih. Že 

preprosti aparati in večina telefonov ima nekoliko možnosti izbire parametrov fotografiranja, 

napredne kamere pa ponujajo toliko nastavitev, da je potrebno kar nekaj znanja, da se te 

možnosti uporabijo. Na kaj torej moramo paziti? Pravilno osvetljen posnetek je odvisen od treh 

parametrov, ki so med seboj povezani. Najprej izberemo ustrezno občutljivost senzorja, kjer 

upoštevamo, da nižje vrednosti pomenijo večjo ostrino in manj šuma. Z izbiro ISO vrednosti 

smo že določili kombinacijo časa osvetlitve in odprtino zaslonke. Če krajšamo čas osvetlitve 

moramo povečevat odprtino zaslonke, ki pa je vezana na fizično izvedbo objektiva. Tako v 

žargonu govorimo o "svetlih" objektivih (v angleški terminologiji uporabljajo izraz "hitri" 

objektivi), kjer so vrednosti odprte zaslonke od 1,2 do približno 2,8. Takšni objektivi so fizično 

večji in ustrezno dražji. Vrednosti od 3,5 naprej pa so že normalne in cenovno ugodnejše. In 

kakšno vrednost zaslonke izberemo? Iz osnov fotografiranja poznamo povezavo med odprtino 

zaslonke in globinsko ostrino posnetka. Pri pokrajinskih posnetkih želimo veliko globinsko 
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ostrino, torej izberemo bolj zaprto zaslonko, pri portretih pa naj bo okolje portretiranca 

zabrisano, neostro, zato izberemo odprto zaslonko. Za take posnetke torej uporabimo "svetle" 

objektive. Izbira časa osvetlitve pa je odvisna od načina fotografiranja, ali fotografiramo iz roke 

ali pa s pomočjo stojala. Pri vsakodnevnem fotografiranju in na potovanjih normalno ne 

uporabljamo stojala, torej izberemo takšen čas osvetlitve, da posnetka ne "stresemo". Nekoč je 

veljalo pravilo, da je najdaljši čas zaklopa ekvivalenten inverzni vrednosti goriščne razdalje 

objektiva. Za ilustracijo vzemimo objektiv z goriščnico 50 mm in izberemo najdaljši čas 

osvetlitve 1/50 sekunde. Če je svetlobe dovolj, je ta čas vedno lahko krajši. Posnetek bo samo 

bolj oster, ker je manjša verjetnost da premaknemo aparat med osvetlitvijo. 

Ali moramo vrednosti teh treh parametrov, občutljivosti ISO, odprtino zaslonke in čas 

osvetlitve nastaviti ročno ali so dane še kakšne druge možnosti? Iz prakse lahko rečemo, da 

največ ljudi fotografira z avtomatiko, morda si ročno izberejo le ISO vrednost. Sicer so pa pri 

boljših aparatih na voljo različne možnosti, ki jih izbiramo s programskim koleščkom. Poglejmo 

te možnosti na programskih koleščkih treh različnih fotoaparatov. 

 

 

Vidimo, da je kar nekaj oznak enakih.  

- AUTO, A+ ali SR+: najmarkantnejša je zelena oznaka, ki ponuja popolnoma 

avtomatsko delovanje, kjer aparat sam določi vrednosti za ISO, zaslonko in čas zaklopa. 

Elektronika je toliko "pametna", da z ozirom na motiv izbere primerno kombinacijo. Če 

je potrebno, vključi tudi bliskovko. Ta način fotografiranja uporabimo v primerih, ko 

moramo na hitro uporabiti aparat in ne razmišljamo o vsebini posnetka. 

- P: programska avtomatika, ki omogoča tudi določene prednastavitve. Pri določeni izbiri 

ISO bo aparat izbral ustrezno kombinacijo časa in zaslonke. Bliskovka se samodejno ne 

bo vklopila. Ta način je primeren za splošno fotografiranje, n.pr. pokrajine. 

- Tv, S: polavtomatska avtomatika z izbiro časa (T-Time, S-Shutter) nam pri določenem 

ISO nastavi ustrezno zaslonko. To polavtomatiko izberemo v primeru, ko želimo s 

prednastavljenim časom zagotoviti oster posnetek, na katerega ne bo vplivalo 

premikanje aparata, kadar fotografiramo na primer premikajoče objekte. 

- A: predizbira zaslonke (A-Apreture), ko želimo vplivati na globinsko ostrino posnetka. 

Ta način uporabljamo običajno pri fotografiranju portretov ali določenih oseb v 

množici, kjer želimo izpostavit določen lik. 

- M: ročni način (M-Manual) nam omogoča lastno izbiro časa in zaslonke, ki ga izberemo 

v primerih ko želimo doseči posebne rezultate. 

Ostale nastavitve, ki jih vidimo na programskih koleščkih nam ponujajo že ustrezne 

kombinacije prednastavitev za izbrano vrsto motiva. Običajno so to primerne kombinacije za 

fotografiranje portretov, pokrajine, športa ali makro posnetkov. Pri nekaterih aparatih lahko 

nastavimo tudi povsem svoje kombinacije (C, C1, C2...), ki jih izberemo nato preprosto z 

zasukom kolesca v ustrezen položaj. 
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Shranjevanje posnetkov 

V času digitalizacije se je zaradi množičnega fotografiranja, posebno s telefoni, nakopičilo 

toliko posnetkov, da je nemogoče imeti pregled in posredno koristno uporabljati te posnetke. 

Največkrat ostanejo posnetki na spominskih karticah, večinoma kasneje v računalniku ali na 

zunanjih diskih, manj pa se sedaj izdelujejo papirne fotografije, ki omogočajo oglede tudi 

drugim. 

V mali meri se še izdelujejo klasični albumi, v novejšem času pa imamo na voljo elegantnejšo 

možnost. To nam ponujajo nekateri fotolaboratoriji ali tiskarne z izdelavo fotoknjig. Takšna 

knjiga je elegantnejša od albuma in nam omogoča povsem osebno oblikovanje prikaza 

fotografij, kamor lahko dodamo tudi tekst, s katerim opisujemo vsebino tematike, ki jo v knjigi 

prikažemo. Na voljo so nam različni programi, odvisno od ponudnika storitev, ki nam ponudijo 

ogromno možnosti za izbiro ozadij, okvirjev in posebnih efektov, ki tako knjigo naredijo 

zanimivo za oglede. Ponujajo nam različne velikosti in kvalitete tiska, tako da lahko za vsako 

priložnost izberemo ustrezno obliko in velikost in tako ovekovečimo nek dogodek, potovanje 

ali preprosto serijo fotografij z določeno tematiko. Večina programov omogoča oblikovanje 

naslovnice, ki daje knjigi še poseben pečat. Na spodnjih slikah prikazujem dve velikosti 

fotoknjig. Manjša, v izmeri 20x20 cm z mehkimi platnicami je fotoknjiga s fotografijami 

Maribora, ki jo izdelujem že 9 let s sprotnimi spremembami, ki se v mestu dogajajo. Druga, 

velikosti 20x30 cm, pa je zapis trodnevnega potovanja po Panonski nižini na Madžarskem, v 

Srbiji in na Hrvaškem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedilo in fotografije 

mag. Gerhard Angleitner 

 

Fotoknjiga s fotografijami mesta Maribor 

Fotoknjiga – zapis s potovanja po Panonski nižini 
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 Osnutek: Zahteve in postopkovna načela za pridobitev 

Inženirske izkaznice in vnos v Slovenski register inženirjev  

izr. prof. dr. Karl Gotlih 

za Registracijski odbor SI, Inženirska izkaznica 

 

 

 

Uvodna izjava: 

Naslednje zahteve in postopkovna načela urejajo postopke odločanja v zvezi s podeljevanjem 

Inženirske izkaznice in sprejemom v Slovenski register inženirjev. Zahteve in načela obenem 

služijo kot pregledna navodila za prosilce za ocenjevanje možnosti za uspeh njihove vloge in 

za razumevanje postopkov odločanja Registracijskega odbora. 

1 Uvod 

Inženirska izkaznica je strokovna izkaznica, ki jo je možno pridobiti prostovoljno pri strokovnih 

združenjih, ki sodelujejo pri zasnovanem konceptu, in z njim povezan vpis v Slovenski register 

inženirjev. Namen izkaznice je zagotoviti enotno in priznano obliko po vsej Evropi za 

dokumentacijo ustreznih kvalifikacij, ki so pomembne za inženirsko stroko. O registraciji 

posameznika v Slovenski register inženirjev odloča Registracijski odbor, ki deluje v imenu 

nacionalne strokovne organizacije SIZ. 

Ta priročnik služi kot osnova za odločitve Registracijskega odbora. Določa standarde in načine 

dodeljevanja Inženirske izkaznice in vpis v Slovenski register inženirjev. 

2 Vloga 

Vloge za Inženirsko izkaznico je možna oddati le z elektronsko prijavo in vsi potrebni dokazi 

morajo biti priloženi kot elektronski dokumenti. Da bi preprečila zlorabo in napačno 

predstavitev, mora vlagatelj podati izjavo, da 

- so vsi podatki pravilni in popolni, 

- predloženi dokumenti ustrezajo izvirnim dokumentom. 
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3 Predpogoji za podelitev Inženirske izkaznice in sprejem v Slovenski register 

inženirjev 

Predpogoj za podelitev Inženirske izkaznice je uspešen zaključek osnovnega inženirskega 

študija na akreditiranem inženirskem programu slovenskih univerz. Prosilec mora biti 

upravičen do naziva "inženir" v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih nazivih. 

Temeljni inženirski programi slovenskih univerz so: 

- univerzitetni, ki vodijo k diplomi dipl. inž. stroke (UN) in/ali mag. inž. stroke in 

- strokovni, ki vodijo k diplomi dipl. inž. stroke (VS). 

V posebnih primerih lahko Registracijski odbor Inženirsko izkaznico podeli tudi diplomantom 

inženirskih programov tujih univerz. Vloge bo Registracijski odbor v tem primeru obravnaval 

posamezno. Vstopni pogoj za obravnavo vloge je, da je prosilec pridobil del svoje strokovne 

kvalifikacije (študija, poklicne izkušnje ali element vseživljenjskega strokovnega izobraževanja 

na področju inženirstva) v Sloveniji. 

4 Razvrstitev inženirskih študijev 

Razvrstitev inženirskih študij (A) temelji na novem evropskem sistemu visokošolskega 

izobraževanja (bolonjski sistem). Vsebuje tri kategorije, ki ustrezajo trem ciklom Evropskega 

visokošolskega sistema: 

A1 ustreza prvemu ciklu z zaključkom FCD (prva bolonjska stopnja), 

A2  ustreza drugemu ciklu z zaključkom SCD (druga bolonjska stopnja), 

A3  ustreza tretjemu ciklu z zaključkom TCD (tretja bolonjska stopnja). 

Stopnje iz starih študijskih programov se ustrezno uvrstijo v enega od treh ciklov. Za slovenski 

visokošolski sistem tako obstaja: 

A1 dodiplomski univerzitetni inženirski programi na univerzah in dodiplomski 

visokošolski strokovni programi na univerzah in samostojnih visokošolskih 

zavodih z nazivi dipl. inž. stroke (UN) ali dipl. inž. stroke (VS); 

A2  magistrski inženirski programi na univerzah z nazivom mag. inž. stroke; 

A3  doktorski programi na univerzah z nazivom doktor znanosti iz področja – stroka, 

dr.. 

5 Priznavanje študija 

Za olajšanje postopka priznavanja je pripravljen nacionalni seznam sprejetih inženirskih 

študijskih programov (A1 in A2), ki ga Registracijski odbor stalno vzdržuje in razvija. Študijske 

programe, ki so že vključeni na ta seznam, odbor samodejno upošteva pri preučevanju vloge. 

V vseh drugih primerih se inženirski programi posredujejo komisiji Registracijskega odbora v 

preverbo in tako se seznam prepoznanih programov nenehno razširi. 

Da bi ocenili profesionalno usmerjenost programa v inženirstvo, se uporabljajo deskriptorji 

učnih izidov okvirnih standardov EUR-ACE®, kot tudi predmetne zahteve, ki jih FEANI določi 

za inženirski programe, tudi z ozirom na mednarodno priznanje. 
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Za odločanje se lahko uporabijo naslednji dokumenti: 

1. diploma, 

2. dodatek k diplomi, 

3. prepis zapisov, 

4. pregled kurikuluma, 

5. objavljena poročila o akreditaciji. 

Priznanje A3 zahteva doktorat iz inženirske stroke. 

Prepoznavanje tujih študijskih smeri se vedno opravi s posamičnim preučevanjem zadeve v 

Registrskem odboru. 

6 Priznavanje poklicnih izkušenj 

Strokovne izkušnje (B) niso predpogoj za pridobitev Inženirske izkaznice; tudi diplomanti brez 

strokovnih izkušenj lahko pridobijo Inženirsko izkaznico. Vendar pa je predpogoj za 

dokumentacijo B uspešno izpolnjen pogoj kategorije A. 

Upoštevajo se le poklicne izkušnje, pridobljene po priznani A1 stopnji. 

Delo kot inženir se lahko dokumentira pod kategorijo strokovne izkušnje B. Tabela inženirskih 

del, ki jo definira in uporablja FEANI, lahko služi kot referenca za priznavanje poklicnih 

izkušenj. Registracijski odbor bo ta seznam inženirskih del in funkcij še naprej razvijal na 

podlagi predloženih referenčnih primerov. 

Prosilci morajo predložiti dokazilo o zaposlitvi ali, če je to možno, potrdilo, ki ga izda 

delodajalec. 

Obstajajo tri kategorije: 

B1 zaposleni v zasebnem sektorju, 

B2  zaposleni v javnem sektorju, 

B3  samozaposlene osebe 

Registracijski odbor odloči o vnosu B1 do B3 na podlagi dokumentov, ki jih predloži vlagatelj. 

Predpogoj za podelitev B1, B2 ali B3 na Inženirski izkaznici je dokaz o najmanj dveh (2) letih 

delovnih izkušenj v posamezni kategoriji. 

7 Priznavanje stalnega strokovnega spopolnjevanja (CPD) 

Stalno izobraževanja ni predpogoj za pridobitev Inženirske izkaznice, vendar ga je mogoče 

dokumentirati. Usposabljanje lahko zajema vsebinsko specifične in interdisciplinarne ter 

multidisciplinarne teme. Vse poklicne in nad-strokovne kvalifikacije za vzdrževanje in 

nadaljnji razvoj inženirstva ali inženirskih kompetenc so priznane kot stalni strokovni razvoj. 

Sistem inženirskih izkaznic ponuja sistem za dokumentiranje formalnih in neformalnih ali 

priložnostnih učnih dejavnosti. Vlagatelji lahko sami izberejo vrsto dejavnosti usposabljanja, 

ki so jo opravili, in dodajo informacije in dokaze (če so dostopni). 

Upoštevane so le nadaljevalne izobraževalne dejavnosti, ki so bile zaključene po priznani 

stopnji A1. 

Dejavnosti CPD so lahko tehnične ali ne-tehnične narave. 
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Vrste tehničnih učnih dejavnosti, priznanih za Inženirsko izkaznico, štirinajst kategorij: 

a) usposabljanje v podjetju, 

b) zunanje usposabljanje, 

c) podiplomsko – akademsko usposabljanje, 

d) inženirsko raziskovanje, 

e) poučevanje ali inštruiranje, 

f) sodelovanje s strokovnimi inženirskimi organizacijami, 

g) razvoj tehničnih predpisov, kodeksov ali normativov, 

h) tehnični obisk / ekskurzije, 

i) udeležba na konferenci, kongresu ali konvenciji, povezani s stroko, 

j) priprava in predstavitev tehničnega gradiva, 

k) priprava in objava v strokovni publikaciji, 

l) izdelava, proizvodnja, konstruiranje, 

m) tehnični nadzor kakovosti, pregled ali vrednotenje, 

n) usklajevanje in upravljanje. 

Posamezen inženir mora redno vzdrževati svoj zapis CPD aktivnosti v uradu za Inženirsko 

izkaznico, tako da posodablja svoje podatke v zbirki podatkov. Zagotavljanje informacij o 

aktivnostih CPD se lahko opravi kadarkoli, vendar je priporočljivo, da se dokazi pošljejo šele 

potem, ko je dejavnost v celoti končana. Informacije, ki jih morajo predložiti vlagatelji, so: 

 ime in kontaktni podatki, 

 član nacionalnega inženirskega združenja, 

 za vsako vrsto sprejetih dejavnosti CPD mora imeti opis dejavnosti CPD z naslednjimi 

podatki: 

- datum / trajanje dejavnosti CPD (mesec / leto), 

- ime dejavnosti CPD, 

- kratek opis aktivnosti CPD, 

- trajanje dejavnosti v urah, 

- dokazila o dejavnosti CPD. 

Inženirji naj načrtujejo svoje dejavnosti CPD po možnosti v skladu z opredelitvijo zahtevanih 

kompetenc ali priporočil v ustreznem profilu kvalifikacije ali delovnega mesta. Ta izbira 

potrebnih kompetenc lahko temelji na samoiniciativi inženirja glede na merila, rubrike ali 

elemente v okviru potrebnih kompetenc. 

Vrednost ur za nekatere, vendar ne vse vrste, je določena s pravilnikom FEANI CPD (glej 

tabelo spodaj). Na inženirju je, da opravi čim več ur usposabljanja. 
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Vrsta CPD Največje število  

opravljenih ur 

Opombe 

1. Predavanja in vaje v 

podjetju 

Ni omejitev* Opravljene v predavalnici ali 

virtualnem okolju 

2. Formalna podiplomska 

akademska izobraževanja 

Ni omejitev* Vse tovrstne aktivnosti 

vključujejo določene oblike 

preverjanj 

3. Zunanji tečaji 

usposabljanja 

Ni omejitev* Priznana organizacija ali 

ponudnik usposabljanja 

4. Aktivno sodelovanje s 

strokovnimi inženirskimi 

organizacijami 

Meja je povprečno 15 ur na 

leto 

Vključuje prostovoljno delo v 

upravnih odborih in komisijah; 

članstvo v visokošolskih 

akreditacijskih komisijah; 

sodelovanje v CPD preverbah; 

mentorstvo kolegu za 

pridobitev delovnih izkušenj; 

sodelovanje v snovanju in 

reviziji tehničnih standardov. 

5. Strokovni obiski ali druge 

zunanje naloge 

Meja je povprečno 5 ur na leto Mora biti sposoben dokazati, 

kako je razširil znanje in 

veščine, povezane s stroke. 

6. Posodabljanje strokovnega 

razvoja, ki temelji na 

osebnem študiju 

Meja je povprečno 5 ur na leto Za vsako opravljeno učno 

dejavnost je treba dokazati, 

kako sta se z njo razširila 

znanje in spretnosti, povezani s 

stroko. 

7. Priprava in predstavitev 

tehničnega gradiva na 

konferenci 

Meja je povprečno 10 ur na 

leto 

Upoštevajo se članki, ki so bili 

recenzirani pred objavo 

8. Priprava in publikacija v 

reviji oziroma knjigi 

Meja je povprečno 20 ur na 

leto 

Objava mora biti povezana s 

stroko 

9. Poučevanje ali inštruiranje 

pri dejavnostih, povezanih 

s CPD v stroki 

Meja je povprečno 15 ur na 

leto 

Ta vrsta ni predvidena za 

inženirje, ki so člani 

visokošolskih ali raziskovalnih 

ustanov 

* Najvišja vsota ur za 1., 2. in 3. je povprečno 25 na leto. 

 

Odvisno od količine CPD aktivnosti, ki se opravijo letno, so kategorije navedene v inženirski 

izkaznici naslednje: 

C1  inženir z manj kot 20 urami CPD letno, 

C2  inženir z 20 do 40 ur CPD letno, 

C3  inženir z več kot 40 ur CPD letno. 

Zahteva za dokumentacijo C1, C2 ali C3 je izpolnjena s posodobitvijo baze podatkov. 
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Poleg tehničnih učnih aktivnosti lahko prosilci vnesejo tudi v netehnične učne dejavnosti. 

Razpoložljive kategorije temeljijo na Evropskem okvirju za usposobljenost za vseživljenjsko 

učenje. Vključujejo: 

- tuji jeziki, 

- digitalna pismenost, 

- družbena in državljanska vzgoja, 

- podjetništvo, 

- drugo. 

Dokumentacija učne dejavnosti poteka na enak način kot pri tehničnih učnih dejavnostih, 

vendar pa samoocenjevanje temelji na različnih evropskih okvirjih usposobljenosti. Za področja 

kompetenc, v katerih poseben okvir kompetenc (še) ni na voljo, bo samoevalvacija temeljila na 

evropskem ogrodju kvalifikacij (EQF). 

8 Veljavnost 

Veljavnost Inženirske izkaznice je omejena na 10 let. 

9 Izključitev in izbris iz registra  

Če se ugotovi, da je prosilec posredoval napačne podatke ali se ugotovi, da krši etična načela 

inženirske stroke, si Registracijski odbor pridržuje pravico izbrisa osebe iz registra. V tem 

primeru so vsi shranjeni podatki osebe blokirani in izbrisani. Vsaka identifikacija, ki je morda 

še veljavna, mora biti vrnjena ali dokazano uničena. 
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Aktivnosti Društva živilskih in prehranskih strokovnih 

delavcev severovzhodne Slovenije v letu 2017 

Marija Sraka 

predsednica Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije 

Letos je Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije v Mariboru 

obeležilo že 55 let delovanja in zasluga za ta mali jubilej gre prvim ustanoviteljem društva. V 

letih od ustanovitve društva do danes je društvo vodilo 14 predsednikov, ki so bili vsi vizionarji 

in usmerjeni v povezovanje stroke in članov društva iz celotne severovzhodne Slovenije. 

Društvo je ob vseh večjih jubilejih izdalo obsežen almanah in do danes je izdanih že 5 

almanahov, zadnji ob 50. obletnici društva leta 2012.  

Da je naše društvo eno najbolj aktivnih, prepozna tudi širša javnost, kar dokazujejo priznanja, 

ki jih je društvo prejelo. Posebej smo ponosni na prejeto Listino mestne občine Maribor ob 50. 

obletnici delovanja društva. Predsednica društva, Marija Sraka, univ. dipl. inž. pa je prejela 

priznanje ob 70 letnici Zveze inženirskih društev za dolgoletno uspešno vodenje zveze. 

 

Slika 1: Marija Sraka prejela priznanje ob 70 letnici Zveze inženirskih društev (vir: ZID) 

Cilji društva so usmerjeni na povezovanje stroke, živilske in prehranske industrije ter 

izobraževalnih inštitucij. Individualni člani imamo veliko možnosti in priložnosti za ohranjanje 

kontaktov in spoznavanje stroke preko številnih strokovnih ekskurzij in predavanj. 

Letni program aktivnosti skrbno pripravimo in letno izvedemo 4 strokovne ekskurzije po 

domovini in v tujino, 2 strokovni predavanji, obiske sejmov, posvetov, simpozijev in 

kongresov. 30. maja letos se je 10 članov društva udeležilo strokovnega simpozija Mlinarstvo 

in pekarstvo v Portorožu. Aktivno smo vključeni v organizacijo prireditev ob Tednu 

vseživljenjskega učenja. Letos smo imeli tudi predstavitev Društva živilcev za diplomante 

Izobraževalnega centra Piramida, saj si želimo v svoje vrste privabiti več mladih.  

Za promocijo društva in za izdajo strokovne literature skrbi prejšnja predsednica društva dr. 

Blanka Vombergar s svojimi sodelavci. Letos smo skupaj z Izobraževalnim centrom Piramida 

Maribor pri založbi Kmečki glas izdali že tretjo knjigo z naslovom »Ječmen«. Prva knjiga je 

bila »Ajda« in druga »Proso«. Ista ekipa pa je zaslužna tudi za pripravo letnega tematskega 

stenskega koledarja, ki ga prav tako izdajamo skupaj z Izobraževalnim centrom Piramida in 

Društvom ajda. Za leto 2017 smo izbrali slike in recepte kruhov in peciva iz ječmena. Poleg 
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tega sodelujemo na raznih konferencah, simpozijih in strokovnih srečanjih, ter svoje prispevke 

objavljamo v zborniku ob Dnevu hrane.  

Društvo se vzorno povezuje tudi s številnimi drugimi društvi. Vzorno je sodelovanje z 

Društvom za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje, saj nam predsednik društva prim. 

Mirko Bombek, dr. med., spec. inter. med. enkrat leto predava na temo preprečevanja srčno-

žilnih obolenj. Enako smo povezani z Veterinarskim društvom Maribor, s katerim pripravimo 

skupno strokovno predavanje in letos nam je mag. Gregor Pen, dr. vet. med. pripravil 

predavanje z naslovom Afriška kuga kopitarjev. V tem sklopu predavanj je direktor 

Izobraževalnega centra Piramida Maribor, Davorin Urih, prof., imel predavanje z naslovom 

»Kitajska dežela svile, porcelana in prijaznih ljudi«. Podravsko gozdarsko društvo nas vsako 

leto prijazno povabi na dogodke ob Tednu gozdov. Letos se je nekaj naših članov udeležilo 

zanimive prireditve »Znanje za gozd« 1. junija na Kapli na Kozjaku. Vzorno sodelujemo s 

Slovenskim prehranskim društvom in drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji. 

 

 

Slika 2: Predavanje prim. Mirka Bombeka, dr. med., spec. inter. med. (vir: Stanko Vorih) 

Za leto 2017 smo pripravili program strokovnih ekskurzij že decembra lani, a smo v dveh 

primerih zaradi sprememb v podjetjih morali spremeniti destinacijo strokovne ekskurzije. Prvo 

strokovno ekskurzijo smo imeli 15. junija, ko smo spoznavali živilsko industrijo na Ptuju in v 

okolici. Najprej smo se ustavili v Ptujskih pekarnah, kjer je zadišalo po kruhu in pecivu. Pot 

smo nadaljevali do Perutnine Ptuj, kjer smo si ogledali klavnico in proizvodnjo svežega 

perutninskega mesa, ter degustirali hrenovke. Svoja vrata nam je odprla prijazna družina in nam 

razkazala svoj Mlin Korošec. Očarani smo bili nad lepoto Haloz prikazani na prezentaciji in 

nad odličnimi vini v Ptujski kleti. Odlično kosilo z bogračem in pecivom se je prileglo na terasi 

hotela Primus v Termah Ptuj. V vseh podjetjih so nas prijazno sprejeli, nam predstavili podjetja, 

proizvode in nas pogostili z odličnimi dobrotami. V sončnem vremenu smo spoznali Ptuj kot 

pravi biser Slovenije in ugotovili, da so živilska podjetja v razcvetu. 
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Slika 3: Obisk v Perutnini Ptuj (vir: Alenka Brglez) 

 

 

Slika 4: Terme Ptuj – kosilo na terasi GH Primus (vir: Marija Sraka) 

V sončni, zlati jeseni smo se 28. septembra podali v Prekmurje, na Goričko, kjer smo najprej 

raziskovali svet vulkanov v Vulkaniji na Gradu, spoznali vulkanske kamnine in minerale in 

uživali v čudoviti predstavitvi zgodovine zemlje in vesolja. Pot smo nadaljevali do oljarne, 

pridobivanja medu in predelave sadja Štesl v Gerlince, ter si mimogrede ogledali še mozaik dr. 

Marka Rupnika v cerkvi na Pertoči. Ko je bil čas za kosilo, je prijetno zadišalo po dobrotah 

Mesarstva Kodila, najprej salamah, prekmurski šunki, ocvirkih in pašteti z odličnim ajdovim in 

rženim kruhom, nato pa pravim bogračem. Po ogledu proizvodnje prekmurske šunke in ostalih 

Kodilovih specialitet smo se odpravili do zadnje točke, odlične slovenske pivovarne Bevog v 

Bad Radkerskurgu. Strokovna predstavitev proizvodnje svetovno znanih in degustacija odličnih 

vrst piva sta nas prepričala, da se tudi s pivom lahko dokažemo Slovenci, če ne doma, pa v 

tujini. 
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Slika 5: Pred Vulkanijo v Gradu na Goričkem in v središču maskota Oli (vir: Marija Sraka) 

Jesen je lepa tudi v naši prestolnici in tako smo 13. oktobra obiskali Ljubljano (namesto 

Pivke). Ljubljanske mlekarne so nam bile že dolgo cilj, ki pa je bil težko dosegljiv. Letos pa so 

nas v Ljubljanskim mlekarnah prijazno sprejeli, nam pokazali film o uspešni firmi, predstavili 

proizvode in razkazali proizvodnjo, zaključili pa smo ob degustaciji palete različnih okusov 

jogurtov. Pot smo nadaljevali v Ilirijo, kjer je bil navdušeni predvsem ženski spol ob ogledu 

frizerskih in kozmetičnih studijev, ob predstavitvi filma o razvoju Ilirije, njenih sodelovanjih s 

svetovno kozmetično industrijo Revlon in ostalimi. Odhajali smo s promocijskimi vrečkami in 

darilnimi boni, ki smo jih takoj unovčili v odlično založeni trgovini. Okrepčali smo se s kosilom 

in se napotili na sejem Narava-zdravje na Gospodarsko razstavišče Ljubljana. Sejem je imel 

letos novost, saj je bila ena hala namenjena konoplji in njeni vsestranski uporabnosti. Izvedeli 

smo veliko novega, okušali zanimive proizvode in prijetno zaključili druženje. 

Zadnja letošnja strokovna ekskurzija je bila 24. novembra po Mariboru, ko smo si ogledali 

pripravo in razdeljevanje hrane v UKC Maribor, hotel Habakuk, Distribucijski center za sadje, 

zelenjavo in meso Mercator v Bohovi in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, vinsko 

klet na Meranovem, se seznanili z negovanjem vina, ki smo ga tudi degustirali.  

Vsako leto si naši člani ogledajo razne strokovne sejme doma in v tujini. Letos so bili to: SIGEP 

v Riminiju v Italiji - sejem sladoleda in slaščičarske industrije, BIOFACH in VIVANS v 

Nürnbergu v Nemčiji – sejem ekološko pridelanih živil in predelane hrane ter kozmetike in 

sejem okusov v Ljubljani. 

Svoj letni zbor je imelo društvo 3. marca, ki ga je s predavanjem Certificiranje ekoloških živil 

popestrila Lilijana Šurlan, inž. živ. Sekretariat društva je imel letos 4 seje. 1. decembra pa bo 

letno srečanje vseh članov upravnega in nadzornega odbora, ko bomo pregledali uspešnost 

delovanja društva in pripravili program aktivnosti za naslednje volilno leto.  
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Društvo šteje danes 155 članov različnih profilov od živilskih tehnologov, veterinarjev, 

agronomov, biologov, kemikov, zdravnikov do ekonomistov. Veseli smo vsakega novega 

člana, saj se žal naše število z leti zmanjšuje. Posebej smo hvaležni za vso podporo živilske 

industrije in za finančno pomoč donatorjev in simpatizerjev.  

Veseli smo sodelovanja z drugimi društvi Zveze inženirskih društev, zato prijazno vabljeni na 

naše dogodke.  

V prazničnem času, ko prestopamo v novo leto 2018, pa vsem želim mirne praznične dni, v 

novem letu pa osebnih in poslovnih uspehov, polno obilja in sreče. 

 

 

 

Marija Sraka 

predsednica Društva živilskih in prehranskih 

strokovnih delavcev SV Slovenije 
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Aktivnosti Komisije za izobraževanje pri ZID Maribor 

 v letu 2017 

Ani Hanžič 

predsednica Komisije za izobraževanje pri ZID Maribor 

Dodatno strokovno izobraževanje in dopolnilno usposabljanje v času ko tehnologija in znanost 

prinašata vedno nove rešitve, sta nujni in sestavni del aktivnosti vsakega strokovnjaka. V 

Komisiji za izobraževanje znotraj ZID Maribor, ki združuje 10 društev in FEANI, sledimo delu 

tega poslanstva z izvedbo izobraževalnih srečanj in ekskurzij. 

Prvo izobraževanje smo izvedli že v mesecu januarju, ko je mag. Gregor Pen, dr. vet. med. 

izvedel strokovno predavanje z naslovom »Afriška kuga kopitarjev«. 

 

Mušica iz rodu culikoidov s piki katere se prenaša Afriška kuga kopitarjev (po domače konjska kuga). 

Mag. Pen v svojih predavanjih opozarja na premike v svetovnem zdravstvu predvsem okoli 

širjenja različnih okužb, ki ne poznajo meja in slej ko prej prizadenejo tudi zdravje ljudi in 

živali v našem okolju. Tokrat je izbral bolezen, ki prizadene kopitarje in drobnico in primere te 

okužbe tudi v Sloveniji. 

V februarju smo v okviru strokovne ekskurzije obiskali Lesarsko šolo Maribor, kjer nas je 

sprejel direktor/ravnatelj šole Aleš Hus, univ. dipl. inž. les. Po predstavitvi šole, programov 

Srednje lesarske šole in študija na Višji strokovni šoli, smo si ogledali:  

 razstavo pručk: iz različnih vrst lesa je izdelanih okoli 140 enako velikih pručk; 

 razstavo izdelkov dijakov Srednje lesarske šole: 
različne mize in omare, veliko šahovsko polje z 

lesenimi figurami in drugi uporabni izdelki; 

 restavratorski oddelek, kjer restavrirajo sakralne 

podobe, pohištvo, okvire slik in podobno;  

 gozdarski poligon – v okolici šole je učna delavnica v 

naravi, v kateri se dijaki učijo o spoznavanja lesa v 

naravi, o tem kako raste in živi gozd, o prebivalcih v 

gozdu in predvsem, kako ohranjati in uporabljati 

naravne gozdne danosti, 

 šolske delavnice – opremljene s sodobnimi stroji tudi 

numerično vodenimi. Predvsem delavnice dišijo po svežem lesu, čeprav nas ta prijetni 

vonj lesa spremlja že od vstopa v šolo.  
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V februarju in marcu 2017 smo v sodelovanju z Društvom ALUMNI Fakultete za strojništvo 

Univerze v Mariboru pripravili sklop predavanj 

mag. Antona Pristavca. Izobraževanje je bilo 

namenjeno strojnim inženirjem, ki se pri svojem delu 

srečujejo z vitkimi in dinamično obremenjenimi 

konstrukcijami, in študentom tehniških fakultet.  

 

Junija smo ob Tednu gozdov s sloganom »ZNANJE ZA GOZDOVE« obiskali Podružnično 

osnovno šolo Kapla na Kozjaku. Naslovna tema v okviru Tedna gozdov 2017 je bila »Pomen 

znanja v gozdarstvu« in dogodek je bil povezan z letošnjo 70-letnico Gozdarskega inštituta 

Slovenije in 70-letnico Biotehniške fakultete. Gozdarji, ki delujejo na Pohorju in Kozjaku so v 

tej luči predstavili pionirsko vlogo dr. Maksa Wraberja pri kartiranju gozdnih rastišč v 

Sloveniji. Kapla je rojstni kraj dr. Maksa Wraberja. 

Vsebina strokovne prireditve: 

- kulturni program učencev osnovne šole; 

- razvoj fiitocenologije v Sloveniji; 

- življenjska pot dr. Maksa Wraberja; 

- naravovarstvo in dr. Maks Wraber; 

- razstava plakatov, eksponatov in risbic učencev OŠ Kapla; 

- razglasitev skrbnega lastnika gozda na OE Maribor za leto 2016 in posaditev drevesa 

ob šoli na Kapli. 

   

Uvodna beseda mag. Jožefa Mrakiča, predsednika Podravskega gozdarskega društva, in Kulturni in razvedrilni 

program učencev Osnovne šole Selnica ob Dravi 

 

Zasaditev spominskega drevesa ob Podružnični osnovni šoli Kapla na Kozjaku 
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V oktobru smo organizirali strokovno predavanje »Kako izbrati pravo vrsto lesa za uporabo 

na prostem?«, predaval je prof. dr. Miha Humar, dekan Biotehniške fakultete Univerze v 

Ljubljani. 

  

Predavatelj prof. dr. Miha Humar in primer lesene hiše 

Izvedeli smo, da les v zadnjem obdobju vedno bolj pridobiva na pomenu. Še posebej narašča 

uporaba v gradbeništvu od lesenih fasadnih oblog, podnic do lesenih hiš. Pri tem pa se pogosto 

srečamo z vprašanjem, katero lesno vrsto izbrati za posamezen namen uporabe. Na tem 

področju vlada veliko mitov in polresnic, ki jih smo skušali razsvetliti z najnovejšimi podatki. 

Posebno pozornost smo posvetili macesnovini, ki v Sloveniji velja za najbolj odporno lesno 

vrsto. 

 

V novembru smo v okviru strokovne ekskurzije obiskali Muzej Laznica in si ogledali 

Etnološko zbirko sodarskega orodja in steklarskih izdelkov. 

V etnološki zbirki je prikazano orodje in 

pripomočki za ročno izdelavo sodarskih izdelkov, 

kot so sodi, škafi, korita, lijaki in drugo. Več kot 250 

let je trajalo obdobje, ko so na področju Pohorja in 

celotne štajerske dežele obratovale steklarne, v 

zgodnjem obdobju imenovane glažute. Glažute so 

bile različne tako po obsegu proizvodnje kot tudi po 

številu zaposlenih. V začetku so glažute izdelovale 

navadno steklenino za vsakdanjo rabo, kasneje pa so 

proizvodnjo razširile na finejše izdelke iz brušenega 

in kristalnega stekla (Smolnik oziroma Areh). S 

proizvodnjo raznih vrst steklenine se je povečala tudi zaposlitev steklarskih strokovnjakov in 

pomožnih delavcev, Med zaposlenimi so bile tudi žene in otroci. V največji pohorski glažuti 

(pri Rušah) je sredi 19. stoletja delalo 160 moških, 40 žensk in 52 otrok. V istem času je na 

Pohorju obratovalo 6 glažut, ki so skupno zaposlovale 556 ljudi. V muzeju je na ogled bogata 

zbirka steklarskih primerkov izdelanih v pohorskih glažutah. 
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Obisk Muzeja steklarstva 23. november 2017 

V okviru izobraževalnih aktivnosti Komisija za izobraževanje skrbi za izdajo Glasila ZID, ki 

je bilo prvič izdano leta 2016 ob 70-letnici delovanja ZID. Glasilo tako praznuje prvo obletnico 

svojega prvega izida. V letu 2017 sta bili izdani dve številki Glasila ZID v spletni in tiskani 

verziji.  

Kratek pregled izvedenih izobraževalnih aktivnosti nam pokaže, da smo v letu 2017 izvedli 8 

izobraževalnih aktivnosti (5 predavanj, 1 prireditev in 2 strokovni ekskurziji), ki se jih je 

udeležilo 159 udeležencev. Izobraževalne aktivnosti je Komisija za izobraževanje izvedla v 

sodelovanju z: 

- Podravsko gozdarsko društvo – 2 aktivnosti 

- Veterinarsko društvo Maribor – 1 aktivnost 

- Društvo ALUMNI – 3 aktivnosti, 

dve strokovni ekskurziji pa je Komisija izvedla samostojno brez soorganizatorja. V primerjavi 

z letom 2016 je nekoliko upadlo število aktivnosti, kakor tudi število udeležencev.  

V Zvezi inženirskih društev Maribor smo ponosni na kvalitetno in strpno sodelovanje med 

posameznimi društvi, kar se odraža  tudi pri izvedbi programa v letu 2017. 

 

Besedilo in fotografije 

Ani Hanžič, 

predsednica Komisije za 

izobraževanje pri ZID Maribor 

 

 




