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Zveza inženirskih društev Maribor združuje:
Društvo geodetov severovzhodne Slovenije
Elektrotehniško društvo Maribor
Podravsko gozdarsko društvo Maribor
Društvo strojnih inženirjev
Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije
Veterinarsko društvo Maribor
Društvo tekstilcev Maribor
Društvo za varilno tehniko
Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode
Društvo seniorjev Podravja
Društvo cenilcev in izvedencev Maribor
NCSI FEANI
Hortikulturno društvo Maribor
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UVODNA BESEDA UREDNICE
Spoštovani bralci in bralke,
Pripravili smo novo številko Glasila Zvede inženirskih društev Maribor, ki
vam prinaša mnogo zanimivih vsebin. V strokovnem delu se lahko seznanite
s spodbujanjem elektro-mobilnosti skozi pripravo lokalnih akcijskih
načrtov, svoje znanje pa lahko dopolnite s kritičnim pogledom na električne
avtomobile in njihovo razširjenostjo. Predstavljene so raziskave na
področju mehkih aktuatorjev za njihovo uporabo kot umetnih mišic, saj so mehki aktuatorji
po svojem načinu delovanja podobni delovanju biološkim mišicam, po zgradbi pa so
popolnoma drugačni. V prispevku so predstavljene različne vrste mehkih aktuatorjev glede na
njihovo zgradbo, princip delovanja, način pomikanja in aktivacijsko energijo. S področja
energetske obnove javnih stavb vam predstavljamo praktične izkušnje prenosa znanja od
energetskih strokovnjakov in raziskovalcev v javni sektor in podjetja ter pri sodelovanju
javnega in zasebnega sektorja skozi žive laboratorije. Prav tako nadaljujemo z odpravljanjem
stereotipov o neženskih akademskih poklicih in vam predstavljamo razmišljanja in izkušnje
šestih inženirk, ki so se uveljavile na strokovnih področjih, ki so še vedno precej v domeni
moških.
V drugem delu Glasila vam ponujamo precej raznoliko in zanimivo branje – od umetne
inteligence v industriji, sedemdesete obletnice Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru,
predstavitve Podravskega gozdarskega društva, 25 let javne gozdarske službe na štajerskem
ter dela mladih mizarjev Srednje lesarske šole Maribor. Za vaše zdravje smo poskrbeli s
prispevkom »Enostavno, trajnostno, naravno«, kjer vam predstavljamo nekaj zdravilnih
začimb ter vam ponujamo nekaj receptov za pripravo zdravilnih vin, ki si jih lahko pripravite
doma.
V zaključku Glasila vam podajamo še dve poročili za leto 2019, in sicer poročilo Komisije za
izobraževanje pri ZID Maribor in poročilo delovanja Sekcije študentov strojništva, društva
strojnih inženirjev Maribor.
Ob tej priložnosti vas tudi vabim, da nam pošljete vaše prispevke ali predlagate vsebine, ki vas
zanimajo.

Katja Hanžič
Urednica Glasila ZID
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ZVEZA INŽENIRSKIH DRUŠTEV MARIBOR
OCENA DELA V LETU 2019 IN PROGRAM ZA LETO 2020
V Zvezi inženirskih društev Maribor (ZID Maribor) smo imeli volilni občni zbor v četrtek, 20.
februarja 2020, na katerem smo pregledali delo v preteklem letu, razrešili staro vodstvo in
izvolili novo vodstvo z upravnim odborom in organi zveze, v enaki sestavi kot v preteklih dveh
letih. Kot predsednik zveze in upravnega odbora sem bil sam prav tako ponovno izvoljen in se
ob tej priliki zahvaljujem za zaupanje. Novo vodstvo je občnemu zboru predstavilo načrte in
plan dela za prihodnost, zlati za leto 2020.
Naj povzamem nekatere glavne aktivnosti ZID-Maribor v preteklem letu 2019 in načrte za leto
2020. Izvedli smo številna zanimiva predavanja in strokovne ekskurzije, ki jih je organizirala
komisija za izobraževanje pod vodstvom predsednice Ani Hanžič, v sodelovanju s posameznimi
društvi v zvezi. Prav tako smo izdali kvalitetno in zanimivo četrto številko strokovnega Glasila
ZID-Maribor, pripravili pa smo tudi peto številko glasila, ki je sedaj pred vami, za kar gre zahvala
urednici, uredniškemu odboru, predvsem pa se zahvaljujem avtorjem. Izvajali smo promocijo
ZID-Maribor, med drugim smo bili medijski sponzor uspešne in odmevne strokovne
konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (AIG 2019), ki se je v aprilu 2019
odvijala v Mariboru. V zvezo smo poizkušali pridobiti nova strokovna društvo, a so nekatera
organizirana na državnem nivoju, zato bomo z njimi vzpostavili drugačen, tematsko-projekten
način sodelovanja. Uspelo pa nam je konec leta 2019 v zvezo pridobiti uveljavljeno in zelo
aktivno Hortikulturno društvo Maribor, ki mu izrekamo dobrodošlico. V začetku letu 2020 smo
vzpostavili zasnovo nove, profesionalno izvedene spletne strani ZID-Maribor, na kateri je
objavljena tudi pričujoča peta številka. Dograjevanje in vzdrževanje, zlasti pa sprotno
obnavljanje spletne strani z aktualno vsebino, pa bo ena naših pomembnejših nalog v tem letu.
Seveda smo se v preteklem letu ukvarjali tudi s problematiko stroškov delovanja zveze in
društev. Zato se bomo v tem letu še posebej trudili za pridobivanje novih članov v društvih in
sponzorjev za podporo delovanja zveze. V bodoče želimo bolj izkoristiti multidisciplinarni
strokovni potencial zveze in povečati njen družbeni pomen na regionalnem in državnem
nivoju. Ob tej priliki želim vsem društvom v zvezi veliko uspeha pri delu v letu 2020 in njihovo
uspešno sodelovanje pri aktivnostih ZID-Maribor.
dr. Peter Planinšič
Predsednik ZID Maribor
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STROKOVNI ČLANKI
Spodbujanje elektro-mobilnosti skozi lokalne akcijske načrte projekt eGUTS
Katja Hanžič, Maršenka Marksel, Nina Pavletič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
in

Iztok Brinovar, Gregor Srpčič,
izr. prof. dr. Sebastijan Seme in prof. dr. Miralem Hadžiselimović
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Katja.Hanzic@um.si, Marsenka.Marksel@um.si, Nina.Pavletic@um.si, Iztok.Brinovar1@um.si,
Gregor.Srpcic@um.si, Sebastijan.Seme@um.si, Miralem.H@um.si

Povzetek
Evropska unija nesporno spodbuja uporabo alternativnih goriv v prometu, predvsem močno
spodbuja elektrifikacijo cestnega prometa. Posebej je to pomembno za mesta, kjer je cestni
promet eden izmed pomembnih virov onesnaževanja zraka. V sklopu strategij upravljanja z
mobilnostjo mesta sprejemajo cilje spodbujanja in uvajanja elektro-mobilnosti (e-mobilnosti).
Za lažje spremljanje izvajanja strategij in njihovih učinkov potrebujejo mesta akcijske načrte,
ki opredeljujejo konkretne ukrepe z izvedbenimi roki ter načine merjenja njihovih učinkov. Za
oblikovanje lokalnih akcijskih načrtov za e-mobilnost je bila v projektu eGUTS izdelana
metodologija skupaj s priročnikom in smernicami za izdelavo, za dodatno razumevanje so bila
izdelana izobraževalna e-gradiva. Na tej podlagi je devet podonavskih mest izdelalo svoje
akcijske načrte za spodbujanje in uvajanje elektro-mobilnosti, ki jih imajo namen v naslednjih
letih uresničiti.
Ključne besede: celostna prometna strategija, mobilnost, elektro-mobilnost, e-mobilnost,
lokalni akcijski načrt, eGUTS, Podonavje

Celostne prometne strategije za upravljanje z mobilnostjo v mestih
Okoljski problemi, onesnaženje zraka, podnebne spremembe ter negativni vplivi prometa na
okolje so dejavniki, ki so pomembno vplivali na globalno zavezanost k elektrifikaciji prometa.
Sektor prometa v Evropski uniji neposredno prispeva skoraj četrtino emisij toplogrednih plinov
EU in je pomemben vir onesnaženja zraka v mestih. Za znižanje emisij toplogrednih plinov ter
zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, je EU med svoje prednostne naloge uvrstila uvajanje
nizkoogljičnih tehnologij v promet. Ambicije EU so velike – do sredine stoletja morajo biti
emisije toplogrednih plinov v prometu najmanj 60 % nižje kot v letu 1990 in se morajo jasno
približevati vrednosti nič [1]. Na podlagi obstoječih politik se je prehod na mobilnost z nizkimi
7
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emisijami v EU začel v začetku tega tisočletja, elektrifikacija (predvsem cestnega) prometa pa
se v EU spodbuja skozi različne instrumente na različnih ravneh upravljanja.
Eden izmed pomembnih akterjev v elektrifikaciji cestnega prometa so evropska mesta, katerih
naloga je zagotavljanje ustrezne infrastrukture svojim prebivalcem ter oblikovanje prostora
tako, da le-ta omogoča trajnostne oblike mobilnosti. Hkrati so prav mesta tista, ki sprejemajo
ukrepe omejevanja uporabe vozil s pogonom na fosilna goriva ter spodbujajo uporabo
električnih vozil. Tako za električna vozila zagotavljajo polnilno infrastrukturo, (brezplačna)
parkirna mesta, prednostne vstope v mestna središča in podobno. Hkrati mesta spodbujajo
oziroma zahtevajo uporabo električnih vozil v javnem potniškem prometu, predvsem
električnih avtobusov, poskusno se uvajajo tudi avtobusi na vodikov pogon. Pri upravljanju
mobilnosti se mesta srečujejo tudi z izzivi, ki jih prinašajo nove oblike mobilnosti – v zadnjem
času so postali zelo priljubljeni električni skiroji, ki so mestom povzročili precej nevšečnosti
predvsem zaradi tega, ker mesta na njihov prihod niso bila pripravljena. Upravljanje mobilnosti
v mestih je torej kompleksna naloga vendar mesta niso prepuščena sama sebi.
Za zagotavljanje sistematičnega pristopa k upravljanju mobilnosti v urbanih središčih, je EU
uveljavila sistematično načrtovanje skozi koncept Celostnih prometnih strategij (CPS) v
angleščini poimenovanega »Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP«. Le-ta obravnava
celotno funkcionalno urbano območje na različnih ravneh upravljanja ter v oblikovanje
upravljanja mobilnosti vključuje vse pomembne deležnike skupaj z lokalnimi prebivalci.
Koncept CPS zahteva oblikovanje kombinacij različnih oblik transporta tako, da se zagotovi
trajnostna mobilnost prebivalcev in tovora z najmanjšim negativnim vplivom na okolje ob
hkratnem zagotavljanju ustreznega pretoka ljudi in blaga [2].
Celostne prometne strategije so torej eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti
spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.
Same Celostne prometne strategije vključujejo tudi akcijske načrte za njihovo izvedbo, s
katerimi so opredeljeni konkretni ukrepi ter časovni mejniki, skozi katere se uresničujejo
zadani cilji.

Lokalni akcijski načrti
Politike postavljajo lokalne akcijske načrte v osrčje sistema načrtovanja saj vsebujejo vizijo in
postavljajo okvir prihodnjega razvoja določenih družbenih področij (npr. mobilnost, bivanje in
bivalni pogoji, javna infrastruktura ipd.), skladno s potrebami in priložnostmi ob hkratnem
varovanju okolja in prilagajanju podnebnim spremembam [3]. Lokalni akcijski načrt jasno
določa ukrepe, ki bodo izvedeni, ter opredeljuje čas, prostor in način njihove izvedbe. Cilj
lokalnega akcijskega načrta je opredelitev ambicioznih vendar uresničljivih rešitev, ki
odgovarjajo na ključne izzive obravnavanega območja. Lokalni akcijski načrt v osnovi
obravnava štiri glavne elemente:
•
•
•
•

Specifične ukrepe/aktivnosti: Kaj bo izvedeno in kdo bo to izvedel?
Časovni okvir: Kdaj bodo ukrepi izvedeni?
Razporeditev sredstev: Kakšna sredstva so potrebna za izbrane aktivnosti in ali so na
voljo?
Spremljanje izvajanja: Kdo in kako bo nadzoroval izvajanje in dosežen napredek?
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Vsak lokalni akcijski načrt obravnava specifično ožjo tematiko – tako je lokalni akcijski načrt za
e-mobilnost strukturiran in časovno opredeljen načrt za spodbujanje in uvajanje električne
mobilnosti. Mestom pomaga pri določanju kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, dodeljevanju
odgovornosti za izvedbo ukrepov in pri vključevanju ključnih deležnikov za spodbujanje in
uvajanje e-mobilnosti. Lokalni akcijski načrt za e-mobilnost je torej konkreten izvedbeni načrt,
ki izraža zavezanost mesta pri izvajanju ukrepov na področju e-mobilnosti.

Projekt eGUTS
Za opolnomočenje mest glede oblikovanja celostnih prometnih strategij Evropska komisija
zraven usposabljanj, smernic in podporne dokumentacije, mreženja ter enotne platforme,
namenja precejšnja sredstva ter skozi različne programe financira projekte, ki se ukvarjajo s
trajnostno mobilnostjo. S sofinanciranjem programa Interreg Podonavje je bil tako izveden
projekt »Električni in zeleni urbani transportni sistemi – eGUTS«, v katerem je sodelovala
Univerza v Mariboru, aktivnosti projekta sta izvajali Fakulteta za Gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo ter Fakulteta za energetiko. Dvanajst partnerjev iz Podonavja si je
prizadevalo k večji izkoriščenosti potencialov e-mobilnosti – v osmih mestih so bile postavljene
polnilnice za električne avtomobile in kolesa, obenem je bila izdelana in preizkušena aplikacija
za izposojo električnih koles.
Pomemben del projekta je predstavljala podpora razvoju lokalnih akcijskih načrtov za emobilnost, ki jih pripravljajo in izvajajo mesta na osnovi svojih celostnih prometnih strategij. V
okviru projekta je bila pripravljena metodologija razvoja lokalnega akcijskega načrta za emobilnost na osnovi katere je oblikovan priročnik s smernicami za razvoj skupaj s predlogo
lokalnega akcijskega načrta za e mobilnost. Na Sliki 1 je prikazana eGUTS metodologija razvoja
lokalnega akcijskega načrta.

9
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Slika 1: Faze razvoja lokalnega akcijskega načrta (povzeto po projektu eWorks [3])

Za to, da bi lahko upravljalci mest samostojno sledili metodologiji in pripravili svoje lokalne
načrte, so bila v projektu izoblikovana e-gradiva za usposabljanje. Le-ta z obravnavo različnih
tem omogočajo razumevanje ključnih konceptov e-mobilnosti v urbanih območjih. Gradiva
omogočajo izboljšanje razumevanja zahtev in omejitev povezanih z e-mobilnostjo tako
snovalcem politik kakor tudi vsem, ki jih zanima tematika e-mobilnosti [4].

10
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Gradivo je razdeljeno v šest tematskih enot, pri čemer prva enota obravnava proces razvoja
lokalnega akcijskega načrta in je namenjena procesu priprave lokalnega akcijskega načrta in
opisu postopka po posamičnih korakih skupaj s praktičnimi primeri. Preostalih pet enot
obravnava različne tematsko zaključene sklope ukrepov, ki jih je možno izvesti skozi lokalni
akcijski načrt:
•
•
•
•
•

Javna polnilna infrastruktura,
e-Avtobusi v javnem prometu,
e-Vozila v občinskih voznih parkih,
e-Najem: e-postaje in e-vozila,
Drugi ukrepi:
o prednostno parkiranje za e-vozila,
o rezervirani vozni pasovi za e-vozila,
o dostop e-vozil v območja z omejenim dostopom.

Gradiva za usposabljanje ter priročnik s smernicami za razvoj skupaj s predlogo lokalnega
akcijskega načrta za e-mobilnost so pripravljena v desetih jezikih (angleški, nemški, češki,
slovaški, madžarski, slovenski, romunski, hrvaški, srbski in črnogorski jezik) ter prosto
dostopna na eguts.fe.um.si/root/module.
Z uporabo eGUTS metodologije in podpornih dokumentov, se je oblikovanja lokalnih akcijskih
načrtov za e-mobilnost lotilo devet mest v Podonavju (Slika 2).

Slika 2: Pilotna mesta projekta eGUTS, ki so izdelala lokalni akcijski načrt za e-mobilnost
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Pri pripravi lokalnega akcijskega načrta za e-mobilnost so mesta imela zelo različna izhodišča:
-

mesta z že oblikovanimi celostnimi prometnimi strategijami so lokalni akcijski načrt
pripravila kot dopolnilo k strategiji;
mesta, ki so vzporedno z oblikovanjem celostne prometne strategije pripravljala tudi
lokalni akcijski načrt za e-mobilnost, so le-tega vključile v glavni strateški dokument;
mesta brez celostne prometne strategije so pripravila akcijski načrt za e-mobilnost kot
samostojen dokument.

Vsa mesta so načrte pripravila v nacionalnih jezikih ter pripravila angleške povzetke. Pri
pregledu ukrepov, ki so jih mesta opredelila v svojih akcijskih načrtih smo ugotovili, da so
mesta za izvedbo izbrala podobne ukrepe:
-

gradnja ali spodbujanje gradnje polnilne infrastrukture za električna vozila;
uvajanje ali omogočanje izposoje/souporabe električnih koles;
uporaba električnih vozil v voznih parkih, ki so v domeni mesta (redarji, službena
vozila);
uporaba električnih vozil za šolske prevoze;
ukrepi za spodbujanje uporabe električnih taksijev in uporabe električnih avtobusov v
javnem potniškem prometu;
ukrepi aktivne parkirne politike za električna vozila,
spodbujanje dostave blaga z električnimi vozili;
promocija e-mobilnosti in izobraževanja na temo trajnostne mobilnosti.

Ob zgoraj navedenih ukrepih so nekatera mesta vključila tudi ukrepe, ki niso neposredno
vezani na e-mobilnost temveč se nanašajo na trajnostno mobilnost ali celo na splošna načela
upravljanja:
-

souporaba koles;
souporaba avtomobilov;
uporaba načel zelenega javnega naročanja;
posodabljanje strateških dokumentov in nadzor nad njihovim izvajanjem.

Po zaključenih aktivnostih izdelave lokalnih akcijskih načrtov za e-mobilnost so predstavniki
mest izmenjali svoje izkušnje. Pri tem so bile izkušnje zelo različne – tisti z že izdelanimi
celostnimi prometnimi strategijami so se v največji meri oprli na vsebine, ki so opredeljene v
strateških dokumentih. Nasprotno so v mestih brez celostne prometne strategije v oblikovanje
akcijskega načrta za e-mobilnost vključili tako prebivalstvo kot strokovnjake, hkrati pa so
razmišljali o celotnem konceptu mobilnosti mesta v prihodnosti. Ne glede na način razvoja
lokalnega akcijskega načrta za e-mobilnost pa je sedaj odgovornost vsakega izmed mest, da
načrt tudi izpelje oziroma ga preoblikuje, v kolikor se bodo razvojni cilji mesta spremenili.
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Zaključek
Evropska mesta v zadnjih letih aktivno upravljajo z mobilnostjo ter oblikujejo strategije in
izvajajo ukrepe, ki spodbujajo trajnostno mobilnost. Pomembno je, da imajo pri tem na voljo
vsa orodja, ki so potrebna za pripravo ustreznih strateških dokumentov ter za spremljanje
njihovega izvajanja. V projektu eGUTS izdelana metodologija, smernice za izdelavo lokalnih
akcijskih načrtov in izobraževalna e-gradiva so se v praksi izkazala kot učinkovito, uporabno in
razumljivo orodje. Dosegljivost takšnih podpornih orodij v nacionalnih jezikih se je izkazala kot
zelo pomemben atribut, saj je s tem omogočena uporaba takšnih orodij tistim, ki oblikujejo
strategije in ukrepe na lokalnem nivoju in, ki večkrat niso zelo vešči angleškega jezika. V
nadaljevanju pa je pomembno, da orodja oblikovana skozi projekte, ne ostanejo neizkoriščena
temveč, da se tudi po zaključku projektov posodabljajo in tako ostanejo uporabna skozi daljše
časovno obdobje.
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Mehki aktuatorji kot umetne mišice
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Povzetek
Mehki aktuatorji so aktuatorji, ki so po svojem načinu delovanja podobni delovanju biološkim
mišicam, po zgradbi pa so popolnoma drugačni. V prispevku predstavljamo različne vrste
mehkih aktuatorjev glede na njihovo zgradbo, princip delovanja, način pomikanja in
aktivacijsko energijo. Podana bo primerjava med posameznimi aktuatorji, poudarjene bodo
prednosti in slabosti posameznih konfiguracij, ter podrobneje bodo predstavljeni dielektrični
elastomerni aktuatorji, saj trenutno ti predstavljajo najbolj optimalni mehki aktuator. Podana
bo tudi primerjava posameznih elektrod, ki se uporabljajo za izdelavo dielektričnih
elastomernih aktuatorjev, ter prednost uporabe tekočih kovinskih elektrod.
Ključne besede: mehki aktuatorji, dielektrični elastomerni aktuatorji, tekoče kovinske
elektrode

Uvod
Izraz mehki aktuator se je prvič pojavil leta 1957, ko je McKibben naredil prvi takšen aktuator
na principu stisnjenega zraka [1]. Ta deluje tako, da dovod zraka v zračno komoro razširi meh
v prečni smeri, kar pa ima za posledico skrčitev aktuatorja v vzdolžni smeri. To je prvi znani
mehki aktuator, ki je kasneje bil poimenovan tudi kot umetna mišica.
Klasični aktuatorji, ki so bolj znani kot elektromotorji, so zgrajeni iz statorja in rotorja, pri
čemer je statični del v mirovanju, rotor pa se zaradi ustvarjenega magnetnega polja vrti znotraj
statorja. A vendar, če se uzremo v naravo, nikjer ne najdemo podobnega principa za
ustvarjanje premikov.
Mehki aktuatorji so aktuatorji, ki so po načinu delovanja podobni delovanju biološkim
mišicam. To so aktuatorji, ki pod zunanjim vplivom, pa naj bo to elektrika, sprememba pH
vrednosti, kemični odziv, spremenijo svojo osnovno konfiguracijo. Le ta se v večini primerov
izvede v obliki raztezka, skrčka ali pa uklona glede na osnovno konfiguracijo. V nadaljevanju
bo podan pregled različnih mehkih aktuatorjev, ki delujejo na različnih principih, imajo različne
konfiguracije, ter podane bodo razlike med posameznimi odzivi na aktivacijski medij.
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Pregled mehkih aktuatorjev
Kot je bilo že v uvodu rečeno, je prvi mehki aktuator izdelal McKibben. Princip delovanja
McKibbenovega mehkega aktuatorja prikazuje Slika 1.

Slika 1: Princip delovanja McKibbnovega mehkega aktuatorja

Elektro aktivni polimeri
Razvoj mehkih aktuatorjev je doživel razcvet šele po letu 1990, ko so se pojavili tudi primerni
polimeri, predvsem elastomeri, ki so bili primerni za izdelavo mehkih aktuatorjev. Mehkim
aktuatorjem, ki imajo polimere kot osnovo in jih aktivira električna energija pravimo elektro
aktivni polimeri, oz. ang. »Electro Active Polymers« EAP. Le te pa v nadaljevanju delimo na
električne in pa ionske EAP. Razlika je v tem, da se električna energija pri električnih EAP
pretvori v mehansko preko Maxwellove enačbe in tako vpliva na pomik aktuatorja [2]. Pri
ionskih EAP pa električna energija sproži združitev kationov in molekul vode, ter povzroči, da
se združene molekule nakopičijo na negativnem potencialu znotraj aktuatorja in tako razmerje
ionov vpliva na upogib/pomik aktuatorja. Razliko v delovanju in princip delovanja obojih
prikazuje slika 2. Prednost električnih EAP aktuatorjev je predvsem izredno hitro delovanje,
saj se električna energija skoraj v trenutku preoblikuje v mehansko [3][4]. Ti omogočajo večje
raztezke, ki so odvisni od same konfiguracije. Prav tako konstanten dovod električne energije
vzdržuje deformirano stanje. Slabost električnih je predvsem v velikosti dovedenega
potenciala. V večini primerov je potrebnih par kilo voltov električnega potenciala, da se
aktuator deformira. Na drugi strani pa za ionske EAP aktuatorje potrebujemo zgolj par voltov
enosmerne napetosti, da se znotraj aktuatorja začnejo združevati molekule vode in kationskih
delcev. Slabost teh pa je počasna reakcija, vzdrževanje trenutne pozicije ni možno in za
povrnitev v začetno stanje potrebujemo ogromno časa. Prav tako s temi aktuatorji ne moremo
dosegati velikih pomikov.
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Slika 2: Princip delovanja električnih in ionskih EAP

Tabela 1 podaja primerjavo med električnimi in ionskimi EAP aktuatorji. Pri tem kar hitro
opazimo prednosti električnih EAP aktuatorjev. Električne EAP aktuatorje lahko razdelimo še
na podsklope. Ti bodo predstavljeni v nadaljevanju.
Za primerjavo lahko podamo, da so biološke mišice sposobne generirati hitre pomike in
dosegati mehanske napetosti do 0,35 MPa [5].
Tabela 1: Primerjava lastnosti med električnimi in ionskimi EAP aktuatorji
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Elektro aktivni kristali
Poznamo pa tudi elektro aktivne kristale oz. »Electro Active Cristals« EAC. To so kristali, kjer
dovedena električna napetost povzroči spremembo mehanske strukture. To so v bistvu
piezoelektrični kristali. Ti imajo izredno hiter odziv, so reverzibilni, lahko delujejo kot
generatorji električne energije ali kot aktuatorji, so pa zelo krhki in generirajo majhne pomike
napram EAP aktuatorjem. Dovod enosmerne električne energije povzroči privlak med
kovinskima elektrodama med katerima se nahaja piezoelektrični kristal. V kolikor EAC
uporabljamo kot generatorje, potem mehanska sila, ki deluje na kovinske elektrode in
deformira piezoelektrični kristal, povzroči nastanek električnega potenciala. Slika 3 prikazuje
princip delovanja EAC aktuatorja v aktuatorskem kot tudi v generatorskem načinu.

Slika 3: Princip delovanja elektro aktivnega kristala EAC

Spominski materiali
Kot mehki aktuatorji so primerni tudi materiali s spominom, kot so npr. kovinski materiali s
spominom oz. »Shape Memory Alloys« SMA [6]. Ti so že v osnovi zgrajeni tako, da imajo
začetno obliko, ki je njihova referenca. Pod vplivom zunanje obremenitve se njihova
konfiguracija spremeni. V začetno stanje jih povrne ali segrevanje na določeno temperaturo s
pomočjo dovajanja toplote ali pa električne energije, kjer se le ta zaradi notranje upornosti
spremeni v toplotno energijo. Princip delovanja SMA prikazuje slika 2. Tukaj gre seveda za
počasen reverzibilen odziv. Prav tako pa mehanska deformacija pri obremenjevanju ne sme
preseči meje plastičnosti materiala, saj bi ga tako trajnostno deformiralo. Pri SMA mehkih
aktuatorjih gre v veliki večini za upogibne pomike.
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Slika 4: Princip delovanja SMA mehkega aktuatorja

Tabela 2 podaja primerjavo EAP, SMA in EAC. Kot lahko opazimo, imajo najbolj optimalne in
najbolj obetajoče karakteristike EAP aktuatorji. S tem namenom bomo električne EAP
aktuatorje razdelili še v podskupine in predstavili njihove nadaljnje konfiguracije in lastnosti.

Tabela 2: Primerjava lastnosti EAP, SMA in EAC aktuatorjev

Električni EAP in njihove podskupine
Električne EAP aktuatorje lahko zopet razdelimo v podskupine glede na njihovo zgradbo. Vsem
pa je skupno, da je njihova aktivacijska energija sprememba električnega potenciala. Tako
lahko električne EAP razdelimo na dielektrične elastomerne aktuatorje, piezoelektrične
polimere, prevodne polimere, karbonske nanocevke, polimerne metalne kompozite in pa
spominske polimere. Primerjava raztezkov, generirane mehanske napetosti in deformacijske
hitrosti so podane v tabeli 3. Kot lahko opazimo imajo najboljše karakteristike glede na
raztezek, deformacijsko hitrost in tudi izkoristek ravno dielektrični elastomerni aktuatorji.
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Tabela 3: Primerjava električnih EAP aktuatorjev

Dielektrični elastomerni aktuatorji
Dielektrični elastomerni aktuatorji oz. DEA, so aktuatorji, ki so po zgradbi zelo podobni
ploščatim kondenzatorjem, saj so zgrajeni iz dielektrika in elektrod. Pri čemer je dielektrik kar
elastomer, elektrode pa ne smejo biti kovinske, saj bi s tem vplivale na raztezek aktuatorja,
temveč so v večini primerov elektrode kar prevodne paste. Slika 5 prikazuje zgradbo in princip
delovanja klasičnega dielektričnega elastomernega aktuatorja.

Slika 5: Zgradba dielektričnega elastomernega aktuatorja [7]
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Glavna prednost DEA je predvsem hitra odzivnost na električni impulz, možnost vzdrževanja
trenutnega raztezka, doseganje relativno velikega raztezka, do 20 % začetne konfiguracije, ter
možnost uporabe DEA kot senzorja. Ker je DEA po zgradbi enak ploščatemu kondenzatorju,
ima tudi DEA svojo kapacitivnost, ki pa se z raztezanjem in krčenjem spreminja. Z izkoriščanjem
te lastnosti in multipleksiranjem aktivacijskega signala s signalom za merjenje kapacitivnosti,
lahko imamo v eni konfiguraciji tako aktuator kot senzor. Kar ima velikansko prednost, saj je
potrebno pri DEA aktuatorjih pomike meriti brez kontaktno. Kakršno koli poseganje v DEA
zmanjša njihovo raztezanje.
DEA imajo dve bistveni slabosti. Prva je ta, da morajo biti prednapeti na določeno silo. S tem
se zmanjša debelina elastomera, poveča pa se možen raztezek po dovodu električne napetosti.
Tanjši kot je elastomer, bolj se bo raztegnil. Seveda pa to velja samo do določene debeline, ko
je ta presežena, pride do preboja električnega naboja med elektrodama in do uničenja
aktuatorja. Druga slabost DEA pa je velik električni potencial, saj potrebuje do 6000 V DC
električne napetosti. Pri tem je potrebno poudariti, da je pri tem potreben tok velikosti 1 mA.
Tako da skupna moč ne presega 6 W. A vseeno je potrebno to upoštevati pri izvedbi raznih
aplikacij.

Uporaba in vrsta elektrod pri dielektričnih elastomernih aktuatorjih
Kot je bilo v prejšnjem poglavju rečeno imajo trenutno najboljše lastnosti izmed vseh mehkih
aktuatorjev ravno dielektrični elastomerni aktuatorji oz. DEA. Pri tem pa je potrebno poudariti,
da na karakteristike delovanja DEA ne vpliva samo uporabljen elastomer in pa velikost
električnega potenciala, ki se meri v kV DC, temveč smiselna uporaba elektrod. Te morajo
dopuščati raztezanje in krčenje, ne smejo vplivati na mehanske lastnosti elastomera in morajo
biti dober prevodnik. V nasprotnem primeru se zmanjša velikost raztezka, prav tako pa se
spremeni uporabljeni matematični model DEA. Slika 6 prikazuje vpliv prilagodljive in
neprilagodljive elektrode na delovanje DEA.

Slika 6: Razlika med prilagodljivo (A in B) in neprilagodljivo elektrodo (C in D) [8]
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Grafit v prahu, ogljikova pasta in gumijaste elektrode
Najosnovnejša elektroda, ki se uporablja je grafit v prahu [9]. Njegova glavna prednost je, da
ne vpliva na mehanske lastnosti osnovnega elastomera. Omogoča izvedbo velikih pomikov in
ima dobro prevodnost. Njegova slabost pa je oteženo nanašanje, saj se nahaja v obliki prahu,
ki se lahko nanaša samo na lepljivo podlago. Problem nanašanja grafita v prahu se reši s
pomočjo veziva, ki je v veliki večini kar parafinsko olje. Ti dve komponenti je potrebno dobro
premešati in potem nastane dobra elektroda, primerna za uporabo v DEA, ki jo imenujejo
ogljikova pasta [9]. Pri dolgi uporabi te elektrode, se le ta začne sušiti in pokati, sicer pa ta
omogoča velike pomike. Zelo primerne so tudi gumijaste elektrode [9]. To so elektrode, kjer
že v fazi izdelave ogljikove delčke integrirajo v gumo, da je ta prevodna. V večini primerov se
za to uporablja silikon. Pri tem je potrebno paziti, da so mehanske lastnosti elastomera in
uporabljene gumijaste elektrode enake, če ne pa vsaj približno podobne. Saj s tem zopet
posegamo v karakteristike končnega aktuatorja.
Pri nanašanju elektrod na osnovi ogljika se v večini primerov poslužuje tehnike s pomočjo
razprševanja, odtiskovanja in tiskanja.

Slika 7: Metode nanašanja ogljikov elektrod a) razprševanje, b) odtiskovanje in c) tiskanje [9]

Kovinske elektrode
Uporaba kovinskih elektrod sama po sebi ni smiselna pri mehkih aktuatorjih, saj imajo kovine
tudi do 1000-krat večji Youngov modul, kot pa jih imajo osnovni gradniki mehkih aktuatorjev
oz. v konkretnem primeru DEA. S tem namenom se kovinske elektrode ne nanašajo direktno
na elastomer, ampak se oblikujejo v posebne oblike in z obliko potem omogočajo pomikanje
DEA [9]. A vendar je kljub temu njihova uporaba omejena. V konkretnem primeru, ki je
prikazan na sliki 8, so kovinske elektrode uporabljene zgolj na mikro področju med 10 in 100
μm. S tem so te praktično neuporabne pri aplikacijah z večjimi pomiki oz. večjimi aktuatorji.
Nanašanje kovinskih elektrod v veliki večini poteka s pomočjo tiskanja, prav tako pa se za
nanašanje uporablja tudi litografija.
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Slika 8: Kovinske elektrode v obliki a) spirale in b) podkve [9]

Tekoče kovinske elektrode
Poleg navadnih kovinskih elektrod se za elektrode mehkih aktuatorjev uporabljajo tudi tekoče
kovinske elektrode. To so elektrode, ki so tekoče pri sobni temperaturi. Kot takšen bi bil
primeren tudi živo srebro, a zaradi strupenosti ne pride v poštev. Pri tekočih kovinskih
elektrodah se izrablja poseben pojav, da pravilna mešanica elementov galija, indija in kositra
tvori spojino, ki prevaja električni tok in je tekoča [8]. Po izgledu podobna živemu srebru,
vendar ni strupena, ter zelo praktična za uporabo. Prednost tekočih kovinskih elektrod je v
dobri prevodnosti električnega toka, zmožnosti premagovanja večjih pomikov osnovnega
gradnika aktuatorja in vzdrževanje dobre prevodnosti, ter učinek ''samoobnavljanja''. V kolikor
bi se tekoča kovinska elektroda na eni strani aktuatorja ločila na dva dela, se med ločenima
deloma generira razlika v potencialu. Razlika v potencialu pa generira privlačno silo, ki ''zaceli''
ločeno elektrodo. Slika 9 prikazuje princip delovanja ''samoobnavljanja'' tekoče kovinske
elektrode.

Slika 9: Tekoče kovinske elektrode a) dvopolnost elektrode, b) področje ponovnega zlitja, c) ponovno zlitje
elektrode in d) shematski prikaz delovanja samoobnavljanja [8]
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Zaključek
Mehki aktuatorji počasi pridobivajo na prepoznavnosti in funkcionalnosti. Od prve omembe
mehkega aktuatorja je minilo že več kot 60 let, a vendar še vedno ostajajo določeni izzivi.
Glavni izzivi, ki so tukaj prisotni so še vedno idealna konfiguracija, ki bi bila sposobna
nadomestiti biološko mišico, ki bi bila sposobna generirati podobne pomike in generirati
podobne sile. Prav tako je pomembna aktivacijska energija, kjer je trenutno še vedno v
prednosti električna energija, saj jo najlažje transportiramo ter shranjujemo. Trpežnost
mehkih aktuatorjev je naslednji izziv. Redkokateri od prej naštetih mehkih aktuatorjev je
sposoben generirati ponavljajoče gibe do maksimalno 1000 ciklov. Če te cikle primerjamo s
cikli, ki jih je sposobna narediti biološka mišica, je to samo delček njene življenjske dobe.
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Električni avtomobili1
dr. Jože Voršič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
joze.vorsic@guest.arnes.si

Uvod
Električni avtomobil je tip avtomobila na alternativna goriva, ki za pogon uporablja en ali več
elektromotorjev namesto motorja z notranjim zgorevanjem. Električna energija je običajno
pridobljena iz baterijskih sklopov v vozilu, ki jih je mogoče večkrat napolniti. Izraz "električno
vozilo" se nanaša na vsako vozilo, ki uporablja elektromotorje za pogon, medtem ko se
"električni avtomobil" na splošno nanaša na avtomobile na avtocesti, ki jih poganja elektrika.
Prvi praktični električni avtomobili so bili izdelani v 1880-ih. Električni avtomobili so bili
priljubljeni v poznem 19. stoletju in na začetku 20. stoletja, dokler napredek motorjev z
notranjim zgorevanjem, zlasti električnih zaganjalnikov in množična proizvodnja cenejših
bencinskih vozil niso privedli do zmanjšanja uporabe vozil z električnim pogonom.

Slika 1: Električni avtomobili – EV1 in električni avtomobil Univerze v Mariboru

Medtem ko vir električne energije električnega avtomobila ni izrecno akumulator na vozilu, se
električni avtomobili z motorji, ki jih poganjajo drugi viri energije, navadno imenujejo z drugim
imenom. Mednarodno je običajna okrajšava (B)EV iz angleškega izraza »(Battery)Electric
Vehicle«.

1

Povzetek predavanja
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Najpogosteje se izraz "električni avtomobil" uporablja za akumulatorska električna vozila,
lahko pa se nanaša tudi na priključna hibridna električna vozila PHEV »Plug-in Hybrid Electric
Vehicle« in električna vozila s pogonom na gorivne celice, znana pod kratico FCEV »Fuel Cell
Electric Vehicle«.
Elektromobilnost je besedno leporečje, namenjeno uporabi električnih avtomobilov za prevoz
oseb in promet blaga kakor tudi za pripravo infrastrukture za polnjenje električnih
avtomobilov. Je močno zamreženo povezana industrijska veja, osredotočena zadostitvi potreb
mobilnosti ob upoštevanju varovanja okolja. Beseda je tudi skupni imenovalec za posebnosti
(npr. omejitve), ki jih imajo električni avtomobili.

Pogon
V nasprotju z motorji z notranjim zgorevanjem imajo elektromotorji v velikem področju
vrtljajev enak, brezstopenjski navor. Zato poskrbijo regulacijske zanke v povezavi z energetsko
elektroniko, ki vodi enega ali več motorjev vozila. Zato v osnovi ni potreben niti ročni niti
avtomatski menjalnik pa tudi ne sklopka. Tudi vzvratna vožnja je možna brez menjalnika.
Elektromotorji se sami zaženejo. Tako tudi ni potreben poseben zaganjalnik kakor tudi ne
generator. Razmišljajo pa o menjalnikih za najugodnejše prenašanje navora pri večjih vozilih
(nad 700 kg).

Slika 2: Poenostavljena slika električne napeljave električnega vozila

Zgradba elektromotorjev je enostavnejša in imajo bistveno manj premikajočih se delov kot
motorji z notranjim zgorevanjem. Ni potrebna menjava olja. Običajno uporabljajo kot
mehanske ležaje za vrteče vpetje tekačev z mastjo mazane valjčne ležaje. Tako obratujejo
električno gnana vozila, kar se tiče pogonske enote, praviloma z zelo malo vzdrževanja.
Običajno so elektromotorji zračno hlajeni, včasih tudi z vodo. Električno vozilo ne potrebuje
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rezervoarja za gorivo, niti črpalke za gorivo. Potrebuje pa regulator vožnje (energetska
elektronika) in, v kolikor je predvideno polnjenje akumulatorja na električnih napajalnih
stebričkih, hitri polnilec akumulatorja. Prihranek na masi zaradi različnih nepotrebnih naprav
v primerjavi z motorjem z notranjim zgorevanjem je krepko kompenziran z veliko težo
akumulatorja. Gostota shranjene energije v akumulatorju je bistveno manjša kot je gostota
energije pogonskega goriva.

Slika 3: Primerjava moči in navora elektromotorja in dieselskega motorja

Elektromotor je možno namestiti na pesto kolesa. Na pogonskih gredeh so tako kolesa z
lastnim motorjem. Pri tej vrsti pogona odpade centralna motorska enota kakor tudi pogonske
vezi od centralne enote do koles, kar poenostavi celotno zgradbo. Pri tem pa je treba vzeti v
zakup dodatno nevzmeteno maso in večjo izpostavljenost motorja okoljskim vplivom.
Kot pogonski motor je trenutno prednostno obravnavan s pretvornikom krmiljen trifazni
sinhronski stroj s permanentnimi magneti. Sinhronski stroji imajo v primerjavi z enosmernimi
stroji prednost, da nimajo drsnih kontaktov, kar pomeni mnogo manj vzdrževanja. Pretvornik
deluje pri tem načinu motorskega obratovanja kot trifazni razsmernik medtem, ko pri
zaviranju v generatorskem načinu deluje kot usmernik. Elektromotorji, natančneje rečeno
sinhronski stroji s permanentnimi magneti so dozorele naprave.
Zaviranje – vračanje energije
Elektromotorji so v generatorskem režimu primerni za povratno pretvorbo pogonske energije
(kinetične energije premikajoče mase) v električno energijo. Možnost koristnega zaviranja
prihrani pri pogostem zaganjanju in ustavljanju kakor tudi pri vožnji po hribu navzdol energijo,
ki jo sicer mehanske zavore oziroma motorska zavora pretvorijo v toploto. Pri vožnjah na dolge
razdalje je ta učinek bistveno manjši kot pri mestni vožnji na kratke razdalje.
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Poraba in izkoristek
Količina potrebne energije nekega vozila je odvisna predvsem od parametrov kot sta zračni in
tekalni upor in seveda mase vozila. Vrsta pogona je pomemben del mase vozila, saj je masa
akumulatorjev in pogonskega goriva za isto prevoženo razdaljo zelo različna.
Elektromotorji imajo visok izkoristek, torej manj energijskih izgub kot klasični motorji z
notranjim zgorevanjem. To se pozna predvsem pri delnih obremenitvah. Glede na to, da vozijo
avtomobili v mestnem prometu vedno samo delno obremenjeni, je elektromotor prav tukaj
posebej primeren. Razen tega elektromotor v mirovanju ne porablja energije. Električna vozila
so lahko tako zgrajena, da pri zaviranju pridobijo del pogonske energije. Pri tem pa je treba
upoštevati izgube pri pretvorbi, prenosu in shranjevanju energije.
Ko opazujemo izkoristek vozil glede na dovedeno energijo (bencinska črpalka oz. električna
vtičnica), odloča o učinkovitosti energijska pretvorba v vozilu. Elektromotorji, imajo izkoristek
med 85 % in 95 %, močno presegajo 35 % izkoristek bencinskih motorjev oz. največji izkoristek
45 % dizelskih motorjev. V vozilih uporabljeni elektromotorji imajo v celi obremenitveni krivulji
zelo dober izkoristek medtem, ko izkoristek motorjev z notranjim zgorevanjem močno pade
ravno pri delnih obremenitvah.

Slika 4: Primerjava izkoristka dizelskega in elektro motorja

Takšno gledanje pa ne pokaže izgub pri pripravi električne energije oz. pogonskega goriva. Če
želimo opazovati izkoristek celotnega sistema »avto«, moramo upoštevati še izgube pri
pretvorbah energije in pri prenosu energije. Izkoristki elektrarn pri pretvorbi primarne energije
so glede na vrsto zelo različni, ležijo pa med 30 in 60 %. Dodati je še treba izgube pri prenosu
in razdeljevanju električne energije, poraba primarne energije je tako nekajkrat višja od
porabe v samem avtomobilu. Faktor primarne energije (podatek, kolikokrat več primarne
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energije je porabljeno za uporabljeno električno energijo) je okoli 3. Izkoristek električnih
avtomobilov in avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje je glede na porabo primarne
energije praktično enak. Razmerje pa se vendarle počasi nagiba v korist električnih
avtomobilov z gradnjo novih elektrarn z boljšimi izkoristki in ker stalno raste delež obnovljivih
virov energije. Posebej ugodno je, če lahko lastnik električni avto neposredno napaja iz svojega
obnovljivega vira.
Primerjava skupnega izkoristka je umestna, dokler je delež fosilnih goriv v proizvodnji
električne energije visok. V državi, kjer je električna energija proizvedena pretežno iz vodne
energije kot npr. v Norveški, ima izkoristek glede na izpuste ogljikovega dvokisa precej manjši
pomen.

Emisije
Električni avtomobili so kot emisijsko čisti posebno uporabni tam, kjer je treba lokalna
onesnaženja močno zmanjšati (npr. območja s smogom). Izpolnjujejo »zero-emission«
predpise, ki veljajo v Kaliforniji od leta 1990. Z njimi je možno delno zmanjšati prometni hrup.
Elektromotorji so zelo tihi, saj ne uporabljajo glasnih eksplozijam podobnih zgorevanj pri
pretvorbi v mehansko energijo. Zmanjšanje hrupa je posebej veliko pri tovornjakih in motornih
kolesih.
Enako ostaja onesnaženje s prahom pnevmatik in zavor.
Povzročanje emisij električnih avtomobilov je treba prestaviti k elektrarnam, kjer proizvajajo
elektriko za pogon. Te emisije so lahko močno zmanjšane, če so uporabljeni primarni viri kot
so veter, sonce ali bioenergija.
Ob uporabi evropske mešanice proizvodnje električne energije (fosilna goriva 57,1, obnovljivi
viri 23,1, jedrska 15,4, ostalo 4,1 %) izpuščajo električni avtomobili v ozračje pol manj CO2 na
prevožen kilometer kot avtomobili z notranjim zgorevanjem. Je pa poraba energije pri
proizvodnji električnih avtomobilov večja kot pri proizvodnji avtomobilov z notranjim
zgorevanjem. Pri električnih avtomobilih odpade 15 % vpliva na okolje na proizvodnjo
akumulatorjev.

Potrebe po električni energiji
Napoved potreb po električni energiji in moči je velikega pomena za načrtovanje
elektroenergetskega sistema in vpliva na tehnično – ekonomske rešitve, na obseg investicij
itd. Načrtovanje je sposobnost prehiteti pričakovano obremenitev le nekaj minut, lahko pa je
tudi optimizacijski program za zadovoljevanje pričakovanih potreb porabnikov za nekaj
desetletij. Neuspešna napoved, prehitra ali prepozna, vodi k dobavi energije, ki je draga ali
nezanesljiva ali oboje. Načrtovalci morajo imeti na razpolago zanesljive podatke – pravilno
predstavljene. Prenizka napoved pomeni izgubo prihodka, previsoka prevelika vlaganja in s
tem tudi prevelike stroške.
Kratkoročna napoved je osnova za nabavo, nakup naprav in opreme, za kar so potrebna 3 do
4 leta. V slučaju prenizke napovedi se lahko zgodi, da elektrarna ni sposobna zadovoljiti vseh
potreb. Če je že napačna, mora biti kratkoročna napoved previsoka.
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Dolgoročno napoved je potrebno sproti preverjati in usklajevati naprave s potrebami.
Dolgoročna napoved ni osnova za takojšnje naročilo opreme temveč za gospodarno
načrtovanje sistema – gospodarstvo je na trdnejših temeljih, če napoved ni previsoka.
Dolgoročna napoved, če je že napačna, naj bo prenizka..
Metode prognoziranja lahko grobo delimo v analitične in modelne (korelacijske):
-

analitične opazujejo porabo in ostala dogajanja v preteklosti ter tako dobljene časovne
vrste preslikajo v bodočnost s pomočjo regresijske funkcije;

-

modelne so zasnovane na različnih kompleksnih energijskih modelih, ki upoštevajo
gospodarske odvisnosti s pomočjo korelacij (scenariji).

Ekstrapolacija
Iz statističnih podatkov za preteklo obdobje je možno takoj določiti začetno obremenitev ali
rast za posamezno skupino porabnikov ali za celoto. Ekstrapolacija je v bistvu določitev poteka
krivulj, ki opisujejo naraščanje porabe v preteklosti. Napoved dobimo s takšno krivuljo tako,
da izračunamo vrednost funkcije v določenem bodočem trenutku. Zelo preprost postopek, ki
daje uporabne rezultate. Takšen način imenujejo pogosto deterministična ekstrapolacija, saj
ne upošteva slučajnih napak v podatkih ali analitičnem modelu. Poznanih je več standardnih
modelov, najpogosteje pa uporabljamo naslednje funkcije:
-

premica

y=a+bx

-

parabola

y=a+bx+cx2

-

S krivulja

y=a+bx+cx2+dx3

-

eksponentna y=c∙edx

-

Gompartz

y

1

ln a  cedx 

Vsem modelom je skupno iskanje koeficientov in eksponentov z metodo najmanjših
kvadratov. O verjetnostnih ekstrapolacijah govorimo, če natančnost ekstrapoliranih rezultatov
ovrednotimo s statističnimi merili, kot sta srednja vrednost in srednje kvadratično odstopanje.
Nenatančnost je lahko posledica preteklih podatkov ali slabo izbranega analitičnega modela.
Z regresijsko analizo dobimo najboljše parametre za opis naraščanja porabe.
Korelacijski modeli
Korelacijske napovedi povezujejo porabo s spremenljivimi demografskimi in gospodarskimi
kazalci. Ta pristop ima to prednost, da prisili napovedovalca, da jasno spozna medsebojno
povezanost med rastjo porabe in ostalimi merljivimi faktorji. Najbolj neugodno je, da je
potrebno napovedati demografske in gospodarske kazalce, kar je običajno težje kot napoved
obremenitve. V korelaciji uporabljamo faktorje, kot so populacija, zaposlenost, gradbena
dovoljenja, zasičenje z aparati, gospodarska gibanja, podatki o vremenu itd.
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Slika 5: S-krivulja števila ljudi

In kako zgleda ˝S˝ krivulja električnih avtomobilov? In avtomobilov na sploh? Prav gotovo
moramo risati več ˝S˝ krivulj. Krivulja števila vseh avtomobilov je verjetno podobna krivulji
prebivalcev – še vedno strmo narašča. Za število, vrste in lastnosti pa je treba risati (ugibati)
različne krivulje.

Slika 6: S-krivulje avtomobilov z različnimi pogoni
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Zaključek - razvoj trga električnih avtomobilov
Od decembra 2018 je po vsem svetu 5,3 milijona avtomobilov na električni pogon (BEV in
PHEV). Nissan Leaf, predstavljen leta 2010, je najbolj prodajani električni avtomobil na svetu
s skupno 400.000 enotami (do marca 2019). Tesla Model 3 sledi na drugem mestu z 286.000
primerki (julij 2019). Luksuzna limuzina Tesla Model S je na tretjem mestu s 260.819 primerki
(januar 2019).
Tabela 1: Najbolje prodajani avtocestni električni osebni avtomobili, izdelani med letoma 2010 in 2018

Tabela 2: Registracije električnih avtomobilov po vsem svetu, 5 največjih proizvajalcev, (stanje 2018)

Na sliki spodaj je prikazano število vseh prodanih električnih avtomobilov po letih.

Slika 7: : Globalno število prodanih električnih avtomobilov v zadnjem desetletju (2019* – prva polovica leta)
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Od leta 2018 je bilo 49,1% vseh prodanih avtomobilov na Norveškem električnih, zaradi česar
je Norveška država z najvišjim tržnim deležem električnih (PHEV) avtomobilov. Več držav
podeljuje donacije in davčne olajšave za nakup novih električnih avtomobilov, pogosto
odvisno od velikosti akumulatorja.
Od aprila 2011 petnajst držav članic Evropske unije zagotavlja gospodarske spodbude za nakup
novih električnih vozil, kot so znižanja in oprostitve davkov, pa tudi bonitetna plačila za kupce
električnih in hibridnih vozil, hibridnih električnih vozil in nekaterih vozil z alternativnim
gorivom.
Kljub rasti prodaje električnih avtomobilov pa le-ti obsegajo izredno majhen delež tržišča.

Slika 8: Avtomobili po vrsti pogona v 2018

Kdaj, če sploh, bo slika obrnjena?
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Povzetek
Energetsko upravljanje in obnova stavb sta bistvenega pomena za zmanjšanje porabe energije
in energetske odvisnosti. Pri tem poudarek ni samo na izvajanju politik in zagotavljanju
finančnih sredstev za energetsko prenovo ampak tudi povečanju znanja o energetski
učinkovitosti, upravljanju z energijo ter o obnovljivi in trajnostni energiji. Potrebno je zagotoviti
prenos znanja od energetskih strokovnjakov in raziskovalcev v javni sektor in podjetja.
GRASPINNO živi laboratoriji omogočajo aktivno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja,
poglobljeno razumevanje težav ter prenos ustreznih znanj za reševanje problemov energetske
učinkovitosti stavb.
Ključne besede: živ laboratorij, energetska učinkovitost, energetska prenova, stavbe,
GRASPINNO

Uvod
Stavbni fond v Evropi je veliki porabnik energije, energetska poraba stavb znaša več kot 40 %
celotne evropske porabe ter ustvarja 36 % vseh emisij CO2 v Evropi. Visoka poraba je deloma
povezana s starostjo stavb, saj je 35 % vseh stavb starejših od 50 let, predvsem pa so stavbe
energetsko neučinkovite – le 25 % stavbenega fonda je energetsko učinkovitega. Energetska
poraba stavb posledično pomembno vpliva na potrebe po energiji ter se odraža v odvisnosti
držav od uvoza energije [1]. Z namenom zmanjšanja energetske odvisnosti in za povečanje
energetske učinkovitosti stavbnega fonda, je Evropska unija leta 2012 sprejela Direktivo o
energetski učinkovitosti, s katero so se članice zavezale k energetski prenovi vsaj 3 % stavb
letno [2]. Skladno z Direktivo so države članice pripravile nacionalne politike in oblikovale
mehanizme (so)financiranja intervencijskih ukrepov in projektov obnove, ki povečujejo
energetsko učinkovitost stavb.
Slovenija je na podlagi Direktive leta 2015 sprejela »Dolgoročno strategijo za spodbujanje
naložb energetske prenove stavb«[3], ki je bila leta 2018 dopolnjena. V Strategiji se je Slovenija
zavezala k prenovi 3 % stavb ožjega javnega sektorja letno in prenovi 1,8 mio m² stavb v širšem
javnem sektorju v obdobju 2014−2023 ter k izvedbi petih demonstracijskih projektov
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energetske prenove različnih tipov stavb. Slovenija s finančnimi mehanizmi predvsem
Kohezijskega sklada v obdobju 2014-2020 sofinancira energetske prenove stavb v lasti občin
ter neposredno investira več kot 2,1 milijona EUR sredstev za energetsko prenovo osmih stavb
v državni lasti [4]. Ob izvajanju intervencijskih ukrepov in finančnih vzpodbudah za energetsko
prenovo stavb je pomembno tudi, da skozi inovacije dosegamo nove in boljše energetske
rešitve ter da se znanje in izkušnje s področja energetske učinkovitosti širijo in nadgrajujejo.
Le-tako lahko zagotovimo, da bodo finančna sredstva namenjena za energetske prenove in
rešitve porabljena smotrno ter bodo doseženi želeni energetski prihranki. Za doseganje večje
energetske učinkovitosti je potrebno zagotoviti ustrezno znanje in veščine javnega sektorja pri
upravljanju in vzdrževanju stavb. To velja tako za obstoječe kakor tudi za nove nič energijske
stavbe. Prenos znanja o energetski učinkovitosti stavb od energetskih strokovnjakov in
raziskovalcev v javni sektor in podjetja predstavlja velik izziv. Za uspešen prenos je potrebno
ustvariti ustrezne pogoje, v katerih se lahko vzpostavi dvosmerno sodelovanje med različnimi
akterji tj. raziskovalnim ter javnim in zasebnim sektorjem. Prevečkrat je prenos znanja otežen
zaradi različnega predznanja, prioritet ter zelo različnih finančnih zmožnosti in časovnih
razpoložljivosti. Z uporabo primerne organizacijske oblike je možno doseči učinkovito skupno
raziskovanje akterjev, aktivno razvijanje in inoviranje, ki prinaša korist vsem vključenim. Za
povezovanje zelo različnih akterjev se je kot učinkovit pristop pokazala uporaba organizacijske
oblike živih laboratorijev, ki so opisani v nadaljevanju.

Koncept in metodologije živih laboratorijev
V svoji osnovi je živi laboratorij okolje, v katerem se povezujejo raziskovalci, razvijalci in
uporabniki, da bi v čim krajšem času razvili novo storitev ali izdelek skladno s potrebami
uporabnikov [5]. Prednost takšnega sodelovanja je, da se združujejo različna znanja in da lahko
končni uporabniki skozi aktivni proces izpopolnjevanja vplivajo na oblikovanje rešitve. Takšno
sodelovanje privede do večje inovativnosti in do razvoja novih tehnologij z višjo dodano
vrednostjo v primerjavi z razvojem, ki potekala znotraj enega podjetja ali raziskovalne
institucije.
Za oblikovanje živih laboratorijev v literaturi zasledimo različne metodologije. Pristop LEADERS
(»Localise, Establish living lab, Asses, Deploy, Establish community, Run, Summarise« )
postavlja smernice za ustanovitev živega laboratorija [6] v sedmih korakih [7]: prepoznavanje
deležnikov, vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva, ocenitev ustreznosti vidikov,
vzpostavitev IKT infrastrukture, vzpostavitev lokalnega ali čezmejnega partnerstva, zagon
skupnosti ter ocenitev rezultatov. Schaffers [8] poudarja, da sta pri snovanju živega
laboratorija ključni fazi inicializacija in priprava, šele nato sledi faza delovanja živih
laboratorijev ter razširjanje in komercializacija. Form IT metodologija definira proces snovanja
živega laboratorija v obliki spirale, znotraj katere obstajajo trije cikli – cikel oblikovanje
koncepta, prototipski cikel in inovacijski cikel. Za vsak cikel je značilno, da vključuje tri faze:
ocenitev priložnosti, oblikovanje in ovrednotenje, ter tri vidike: uporaba, poslovanje in
tehnologija [9]. Ob omenjenih pa je znan tudi poslovni model Canvas, ki je sicer pogosteje
uporabljen na področju podjetništva, a je prav tako uporaben za snovanje živih laboratorijev.
Slednji pristop je bil uporabljen kot osnova za oblikovanje metodologije, ki je bila uporabljena
za vzpostavitev GRASPINNO živih laboratorijev za večjo energetsko učinkovitost stavb.
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Vzpostavitev GRASPINNO živih laboratorijev in njihovo delovanje
Ustanovitev živih laboratorijev, ki so se ukvarjali z vprašanji povezanimi z energetsko porabo
stavb ter zelenim javnim naročanjem, je potekala v okviru mednarodnega projekta
GRASPINNO sofinanciranega s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. V šestih državah
Sredozemlja je bilo po enotni metodologiji ustanovljenih sedem živih laboratorijev. Razvoj je
potekal po sledečih ključnih fazah:
-

faza 1: povezovanje,
faza 2: izobraževanje in usposabljanje,
faza 3: izvajanje,
faza 4: izboljšanje,
faza 5: ocenjevanje,
faza 6: razširjanje.

Prva faza povezovanja se je izkazala za eno izmed najzahtevnejših, saj je bilo potrebno
prepoznati in pritegniti najprimernejše javne organizacije, podjetja, energetske strokovnjake
in raziskovalce za aktivno sodelovanje v živem laboratoriju. Ključno vlogo so imeli GRASPINNO
projektni partnerji, ki so kot pobudniki živega laboratorija skrbeli za medsebojno usklajevanje
med člani. Tej fazi je sledila izvedba izobraževanj in usposabljanj, ki so bila izvedena na osnovi
prepoznanih potreb članov. V okviru te faze so člani pridobili znanja in veščine s področja
upravljanja z energijo, elektronskega zelenega naročanja, zelene prenove ter možnosti
financiranja. Hkrati so testno preizkusili informacijska orodja za zeleno javno naročanje
(»eGPP – Electronic Green Public Procurement«) in orodja za ocenitev stroškov življenjskega
cikla izdelkov (»Life-Cycle Cost – LCC«). Temu je sledila faza izvajanja, znotraj katere so člani za
daljše časovno obdobje preizkušali orodja (LCC, eGPP), metodologije za upravljanje z energijo,
zeleno prenovo in zelena javna naročila ter druge rešitve z namenom, da se le-te preoblikujejo
v skladu z njihovimi potrebami. V nadaljevanju so bila orodja, metodologije in rešitve
dograjene oziroma izboljšane skladno s predlogi podanimi s strani uporabnikov. Po uvedbi
izboljšav je sledila faza ocenjevanja, znotraj katere so se ovrednotile izboljšave metod, orodij
in drugih rešitev za upravljanje z energijo in zeleno javno naročanje. Prav tako smo ocenili
delovanje živega laboratorija z anketnimi vprašalniki. Zadnja faza vzpostavitve GRASPINNO
živih laboratorijev je podala zaključne usmeritve in aktivnosti, ki so potrebne, da se izmenjava
pridobljenih znanj, veščin in rešitev nadaljuje tudi v prihodnosti. Namen živih laboratorijev je
namreč tudi ta, da se znanje širi in da se takšen način sodelovanja ohranja tudi v bodoče, pri
čemer pa naslavlja vedno nove izzive na področju energetske učinkovitosti [10].
Osnovni namen GRASPINNO živih laboratorijev je bilo ustvarjanje pogojev za medsebojno
sodelovanje in prenos znanja in veščin s katerimi bi lahko dosegli zmanjšanje energetske
porabe (predvsem v javnih) stavbah, povečali uporabo zelenih izdelkov in storitev ter
spodbudili odprto inoviranje v podjetjih. Pri tem so živi laboratoriji naslovili različne tematike
znotraj energetske učinkovitosti stavb, ki sovpadajo z potrebami po posameznih državah [11]:
-

v Sloveniji smo z živim laboratorijem naslovili prenovo javnih stavb in energetsko
učinkovitosti v skladu z načelom krožne ekonomije, in tako spodbudili javne
organizacije, majhna in srednje velika podjetja k uporabi elektronskega orodja za
zeleno javno naročanje (eGPP);

-

v Bosni in Hercegovini so s pomočjo živega laboratorija zagotovili povečanje
ozaveščenosti o zelenem javnem naročanju ter izobraževali lastnike javnih stavb o
energetski učinkovitosti;
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-

v Grčiji so v okviru živega laboratorija spodbujali mehanizme financiranja in mentorstva
za zeleno rast;

-

v Italiji so z dvema živima laboratorijema poizkušali vzpostaviti tako formalno kot
neformalno sodelovanje med zainteresiranimi stranmi za iskanje posebnih finančnih
rešitev za analizo, načrtovanje, financiranje in obnovo javnih stavb;

-

na Cipru so z živim laboratorijem prenašali znanje in izkušnje o zelenih politikah in
zelenem javnem naročanju ter spodbujali uporabo elektronskega orodja za zeleno
javno naročanje (eGPP);

-

v Španiji so s pomočjo živega laboratorija želeli zagotoviti izboljšanje upravljanja z
energijo preko razumevanja lastne porabe električne energije ter ponudili nabor
rešitev za izboljšanje poslovnih dejavnosti.

Čeprav so GRASPINNO živi laboratoriji reševali različne težave in izzive, so vsi imeli skupen cilj
– soustvarjati nove rešitve in prenašati znanje o zeleni trajnostni rasti.

Izkušnje GRASPINNO živih laboratorijev
Učinkovitost GRASPINNO živih laboratorijev je bila ocenjena z anketiranjem članov živih
laboratorijev, ki so v njih sodelovali (predstavniki javnih organizacij, majhnih in srednje velikih
podjetij, energetski svetovalci, raziskovalci). Anketa je bila izvedena v letu 2018, sodelovalo je
86 anketirancev vseh sedmih živih laboratorijev. Z raziskavo smo od članov živih laboratorijev
pridobili povratne informacije o njihovem zadovoljstvu ter o zaznanih koristih in izboljšanju
znanja. Na tej podlagi smo ocenili učinkovitost živih laboratorijev pri širjenju znanja na
področju energetske učinkovitosti. Anketiranci so svoje izkušnje ocenjevali s 5-stopenjsko
Likertovo lestvico od 1 – slabo, 2 – zadostno, 3 – dobro, 4 – zelo dobro do 5 – odlično.
Anketiranci so ocenjevali svoje znanje po različnih tematikah pred in po udeležbi v aktivnostih
živega laboratorija. Rezultati so prikazani na Sliki 1. Razvidno je, da je večina članov živega
laboratorija pred pristopom imela zadostno ali dobro znanje o zelenih politikah, mehanizmih
mentorstva, zelenih javnih naročilih, dobrih praksah s področja energetske učinkovitosti in
konceptu živega laboratorija. Le majhen delež anketiranih (med 1-3 %) je imelo odlično znanje
o omenjenih temah. Po izvedenih aktivnostih živega laboratorija so anketiranci svoje znanje
ocenjevali višje kot pred udeležbo v živem laboratoriju. Tako je narasel delež anketiranih, ki
svoje znanje ocenjuje kot »zelo dobro« pri:
-

zelenih politikah iz 16 % na 40 %;
mentorskih mehanizmih iz 6 % na 35 %;
financiranju zelenih investicij iz 10 % na 34 %;
zelenem javnem naročanju iz 15 % na 43 %;
dobrih praks s področja energetskih učinkovitosti iz 8 % na 43 %;
razumevanju koncepta živega laboratorija iz 9 % na 41 %;
pilotnih aktivnostih iz 8 % na 34 %;
poznavanju eGPP orodja iz 6 % na 30 %.

Prav tako je mogoče opaziti, da je narastel delež tistih, ki svoje znanje ocenjujejo kot odlično
znanje, in sicer v največji meri znanje o pilotnih aktivnosti za energetsko prenovo, kjer je delež
tistih, ki imajo odlično znanje narastel iz 3 % na 21 %.
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Slika 1: Znanje pred in po vključitvi v GRASPINNO živ laboratorij
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Zaključek
Živ laboratorij spodbuja njegove člane k soustvarjanju novih znanj in rešitev z izmenjavo
izkušenj na področju zelenih javnih naročil, mentorstva, financiranja, zelenih politik in
energetskega upravljanja. Takšno soustvarjanje in prenos znanja in izkušenj lahko privede do
novih rešitev za bolj zeleno trajnostno rast. Vzpostavitev GRASPINNO živih laboratorijev je
prinesla koristi javnim organizacijam, malim in srednje velikim podjetjem ter oblikovalcem
politike v obliki soustvarjanja novih rešitev, krepitve sodelovanja in/ali v obliki različnih vrst
partnerstva, možnosti izmenjave izkušenj, razvoja in promocije inovativnih izdelkov,
razumevanja upravljanja z energijo, sooblikovanja inovativnih ukrepov in priporočil politike ter
razvoja pozitivnega odnosa do zelene (trajnostne) rasti.
Opazili smo, da je večina članov (iz različnih razlogov) izrazila pozitiven odnos do sodelovanja
v živih laboratorijih in bi sodelovanje v prihodnosti tudi ponovila. Njihovo znanje o zelenih
politikah, mehanizmih mentorstva, zelenih javnih naročilih, dobrih praksah s področja
energetske učinkovitosti, konceptu živega laboratorija in pilotnih aktivnosti na področju
energetske učinkovitosti, se je po sodelovanju v živih laboratorijih izboljšalo.
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Povzetek
V prispevku predstavljamo zgodbe uspešnih inženirk, ki so uspele na različnih področjih
tehnike: Maria Kanov – predsednica in soustanoviteljica združenja Women@EIT, Andra Dodič
– direktorica tehnologije v poslovni enoti elektronika in pogoni v podjetju Kolektor Group
d.o.o., Nina Zalaznik – produktni vodja za pametne gospodinjske števce v podjetju Iskraemeco,
Tajda Bogovič – je razvijalka v podjetju Marg d.o.o., v Tehnološkem parku Ljubljana, Lucija
Brezočnik – asistentka na UM FERI in predsednica afinitetne skupine IEEE WIE Slovenija; in
Bojana Živec – projektni vodja večjih gradbenih projektov za Mater Hospital v Avstraliji. Njihov
zgled naj spodbudi dekleta, da se ne ozirajo na predsodke glede izbire tehniškega poklica, če si
ga želijo.
Ključne besede: inženirke, tehnika, STEM, ženske v znanosti, enakopravnost spolov

Uvod
Elektrotehnika, gradbeništvo, kemija, strojništvo, radiologija, računalništvo in informatika so
le nekatere izmed tehniških in inženirskih smeri, ki so nekdaj veljale za izključno »moško«
stroko. Vprašanje, ki se pri tem porodi, je, ali je temu še vedno tako ali smo vseeno priča kakšni
spremembi. Odgovor na zastavljeno vprašanje smo iskali že v prejšnjem prispevku [1]. Leto
pozneje ugotavljamo, da se svetovni trend še vedno ni bistveno spremenil – kar 87 % vseh
inženirjev je del moške populacije [2]. Ena izmed zadnjih večjih raziskav organizacije SWE
(»The Society of Women Engineers«) [3] je razkrila, da se še vedno zelo majhen odstotek žensk
odloča za študij na področju STEM (»Science, Technology, Engineering, and Mathematics«) –
slika 1. Vendar ne gre zanemariti dejstva, da se stvari spreminjajo. Če je bilo ob koncu 90. let
prejšnjega stoletja v tehniških smereh okoli 8 % žensk, se je delež v obdobju zadnjih 30 let
zvišal na okoli 13 % [4]. Lahko bi rekli, da se družba spreminja in z njo pogled na dojemanje t.
i. »moških« in »ženskih« poklicev.
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Slika 1: Odstotek ženskih diplomantk po disciplinah [3]

Mlada dekleta se pri izbiri študija soočijo z marsikaterim vprašanjem oz. dilemo predvsem
takrat, ko imajo v mislih tehniške študijske smeri [5] [6]. Vprašanja kot npr. »Kako bom
opravljala in uspela v moški stroki?«, »Ali bom lahko nekoč tudi jaz zasedla visoke položaje in
postala vodja moškim kolegom?« in »Ali bom deležna očitkov družbe, če se odločim za študij
tehniške smeri?«, so le nekatera izmed vprašanj, ki se porodijo. S podobnimi vprašanji so se
soočile tudi naše sogovornice, inženirke, ki delujejo na različnih področjih. Nekatere imajo za
sabo že kar dolgo in uspešno karierno pot, nekatere pa so svojo pot bolj ali manj šele začele.
Vsem pa je skupna strast do poklica, ki ga opravljajo in v njem uživajo. Svoje razmišljanje in
življenjsko pot v pretežno moških domenah so bile pripravljene deliti in hkrati odgovoriti na
vprašanja mladih deklet.
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Maria Kanov
Zdravo, sem Maria. Moja strast je kombiniranje tehnologije z oblikovanjem. Trenutno delam
kot oblikovalec uporabniške izkušnje in projektni manager na Dunaju – mojem rojstnem kraju.
Poleg polne zaposlitve sem tudi predsednica in soustanoviteljica Women@EIT, evropske
ženske mreže na področju IT. V prostem času rada plešem in se učim tujih jezikov.

Slika 2: Maria Kanov (osebni arhiv)

Kaj je bil glavni razlog za izbiro študija in kako bi opisali vašo študijsko pot v pretežno moški
domeni?
Po končanju srednje šole se je večina mojih sošolcev odločila za študij podjetništva, prava ali
medicine. Sama sem hotela drugačno pot, nov izziv, ki me bo izpopolnil. Ker me zanimajo
različne stvari, sem vedela, da želim nadaljevati na interdisciplinarnem študiju. Odločila sem
se, da se vpišem na Medicinsko informatiko na Univerzi za tehnologijo na Dunaju. Omeniti
moram tudi, da je tudi mama po poklicu računalničarka in me je spodbudila za nadaljevanje
kariere v tehniški smeri.
Priznati moram, da je bil začetek težak. Z izjemo ene, so bili vsi profesorji moški. Na univerzi
sem doživela tako pozitivne kot negativne izkušnje. 80 % študentov je bilo moških, ki so za
razliko od mene prihajali iz računalniških srednjih šol in imeli računalniško predznanje. V
srednji šoli sem z malo truda prišla do odličnih ocen, zato me je šokiralo, ko mi na univerzi ni
uspelo opraviti prvi matematični in programerski izpit. Morala sem »pogoltniti« svoj ponos in
trdneje delati v primerjavi s preostalimi. Rezultat trdega in vztrajnega dela se je pokazal v
dejstvu, da mi je uspelo končati študij med prvimi. To mi je dalo potrdilo, da zmorem vse.
Kakšni so po vašem mnenju razlogi, da je na tehniškem področju še vedno relativno malo
število žensk?
Najverjetnejši razlog je pomanjkanje ženskih vzornic. Dejstvo je, da ženske še dandanes
predstavljajo manjšinski del v svetu tehnologije. Glede na mojo izkušnjo menim, da če mlada
ženska nima nikogar v družini, po katerem bi se lahko zgledovala, se ne bo odločila za nadaljnjo
pot v tehniški smeri. Poleg tega gre omeniti tudi pomanjkanje samozavesti pri dekletih v
primerjavi s fanti, kar jim zapre možnosti in se raje odločijo za »varnejšo« pot. To pa sovpada
tudi s spolnimi stereotipi, ki so še vedno prisotni v družbi. Velikokrat sem dobila vprašanja oz.
pripombe kot npr. »Ali si prepričana, da ni računalništvo pretežko za dekleta?« in »Ti niti ne
izgledaš kot dekle, ki študira računalništvo!«. Pomembno je, da te taki očitki ne ustavijo na
poti.
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Če bi imeli možnost, kakšne spremembe oz. iniciative bi uvedli, da bi se delež žensk na vašem
področju povečal?
S pomočjo Women@EIT aktivno sodelujem pri uvajanju sprememb. Z različnimi aktivnostmi
spodbujamo članice, da začnejo svojo poslovno pot in navdihujejo naslednje generacije.
Promoviramo ženske kot vzornice na različnih področjih. Medse pa sprejemamo tudi moško
družbo, saj na različnih dogodkih želimo poudariti zavedanje neenakosti med spoloma in
slednjo tudi zmanjšati.
Kljub temu pa je še vedno kar nekaj prostora za napredek. Že sama miselnost bi se morala čim
prej spremeniti. To bi lahko dosegli z različnimi projekti, ki bi bili namenjeni osnovnošolkam in
srednješolkam – tistim, ki še nimajo izoblikovane ideje o nadaljnji izobrazbi oz. poklicu. Lahko
bi se srečale z uspešnimi ženskami in spoznale, kako zanimiva je pravzaprav tehnologija. Hkrati
pa bi jim prav slednje lahko predstavljalo neko inspiracijo. Več žensk kot bo vstopilo na to
področje, bolj se bodo lahko stereotipi brisali in spreminjali skupno mnenje ter podobo
družbe. Na splošno bi se okrepila vrednost žensk vseh starosti in pomenilo spremembo, od
katere bi na koncu vsi imeli korist.
Imate kakšno zgodbo, ki vas je zaznamovala oz. imela vpliv na kasnejšo karierno pot?
Seveda! Na dodiplomskem študiju sem študijsko pot začela s šestimi dekleti in približno
dvajsetimi fanti. V obdobju treh let so kolegice ena za drugo pustile študij, ena med njimi celo
zadnje leto. To je bilo srce parajoče. Vsem se je zdelo (pre)težko in preveč tehnične narave. V
mojih očeh pa je to bilo zgolj napačno razmišljanje. Menim, da niso dobile dovolj podpore niti
iz okolja niti s strani univerze. K temu je tudi pripomoglo dejstvo, da niso imele ženskega
lika/heroja, ki bi jim lahko predstavljal inspiracijo. Na koncu študija sem tako ostala edina
ženska. Z namenom, da bi preprečila podobne situacije oz. zgodbe, sem dala pobudo za
ustanovitev Women@EIT ter s tem študentkam na magistrskem študiju omogočila občutek
pripadnosti in pomoči na nadaljnji karierni poti.
Če bi morali izpostaviti eno žensko iz tehniške domene kot vzor, katero bi in zakaj?
Kljub temu da je kar nekaj žensk, ki bi jih lahko omenila, pa so zame najbolj navdihujoče tiste,
ki jih osebno poznam in se lahko od njih neposredno česa naučim. Zato bi izpostavila kar svojo
mamo Doris. Bila je del pionirske ekipe, v kateri so kot prvi uporabljali luknjane kartice in imeli
priložnost izkusiti to evolucijo računalništva. Ko je bila stara 25 let, je ustanovila svoje lastno
IT podjetje in to v času, ko je bilo to področje ženskam še popolna neznanka. V času kariere se
je morala soočiti z diskriminacijo, ki jo je bila deležna s strani moških kolegov. Slednje jo je
utrdilo in spodbudilo, da se proti temu bori. Usklajevanje trdega dela in hkrati biti mama
samohranilka je v mojih očeh več kot občudovanja vredno. Upam, da bom nekega dne postala
tako močna ženska kot je ona.
Kakšen je vaš nasvet mladim? Na podlagi česa se naj odločijo za študij?
Če že veš, kaj želiš študirati, je to odlično in te ne mislim prepričati v kaj drugega. Če pa si še v
dvomih in imaš deloma v mislih tudi tehnične poklice, ti lahko rečem le: »Izberi to!«. Naj te ne
bo strah, če ti ne bo na začetku vse šlo kot si si mogoče zamislil(a). Pomembnejše je, da imaš
ambicijo, veliko energije in da si najdeš skupino študentov, ki si boste med seboj pomagali.
Seveda, pot verjetno ne bo lahka in se boš moral/morala soočiti s številnimi izzivi in padci.
Verjamem, da nas lahko ravno slednje pripelje do uspeha. Konec koncev nas to naredi boljše,
zato je potrebno v procesu uživati in kar je najpomembnejše – noben padec naj te ne zlomi.
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Andra Dodič
Prihajam z Notranjske, rojena Idrijčanka, trenutno živim v Logatcu. Sem mama sinu Petru, ki
je študent in hčerki Karin, ki je svoje študentsko obdobje ravnokar uspešno zaključila. Glede
na dejstvo, da so moji otroci vsaj v določenih pogledih že zelo samostojne in neodvisne
osebnosti, mi daje zadnja leta nekaj več prostega časa, namenim ga predvsem prijateljem,
pohodništvu, branju knjig, peki v svoji domači kuhinji in še čemu.
Zaposlena sem v podjetju Kolektor Group d.o.o., v Kolektorju pa delam že od zaključka študija
na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, torej 26 let. Poslovna pot me je vodila prek
konstrukcije električnih strojev in naprav, vodenja tehničnih projektov, vodenja programa
magnetike, do trenutne funkcije direktorice tehnologije PE Elektronika in pogoni.

Slika 3: Andra Dodič (osebni arhiv)

Kaj je bil glavni razlog za izbiro študija in kako bi opisali vašo študijsko pot v pretežno moški
domeni?
Velikokrat sem že razmišljala, kaj je dejansko botrovalo moji odločitvi. Vsekakor je bila to
ljubezen do fundamentalnih ved kot sta matematika in fizika. Hkrati pa želja, da bi ta bazična
znanja uporabila pri odkrivanju nečesa novega. Očarale so me informacije o velikih
spremembah, ki so se v svetu napovedovale. Do teh informacij takrat ni bilo tako lahko priti
kot danes. V strokovnih revijah se je veliko pisalo, da bodo roboti nadomestili ljudi v
proizvodnih procesih, pritegnile so me informacije o t.i. androidih, t. j. robotih, ki posnemajo
človeka. Vse to je bilo za tisti čas novo, nepredstavljivo, a hkrati zelo privlačno. Odločitev za
študij elektrotehnike in znotraj tega študija specializacija za področje avtomatizacije in
robotike je bila tako nekako normalna pot.
Že v času študija sem se bila primorana soočiti s praktično izključno moško družbo. Dejansko
mi to nikoli ni predstavljalo večje ovire, nasprotno, fantje so mi bili vedno cenjeni kolegi, tako
na fakulteti, kot tudi kasneje. Ko smo preživeli par prvih mesecev, kjer se je pogovor skoraj
izključno gibal okrog »vojaških tem« (fantje so se namreč ravno vrnili z obveznega služenja
vojaščine), je študentsko življenje steklo svojo normalno pot.
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Kakšni so po vašem mnenju razlogi, da je na tehniškem področju še vedno relativno malo
število žensk?
Še vedno je stvar v prvi vrsti v vzgoji in smernicah, ki jih mladi dobijo v sklopu svoje družine in
privatnega okolja. Tehnična dela so nekje očitno še vedno stigmatizirana, najmanj kot fizično
zahtevna… Zdaj se postavite v vlogo zaščitniških staršev, ki si za svojo hčerko želijo lepo
prihodnost…
Po drugi strani pa je tukaj nezmožnost družbe kot take, da bi predstavila tovrstne poklicne poti
kot atraktivne, poklice same pa kot vsesplošno prepoznane in opazne. Konec koncev smo vsi
radi del neke velike zgodbe, radi vidimo, da so naši dosežki prepoznani in, v kolikor to zaslužijo,
tudi izpostavljeni.
Če bi imeli možnost, kakšne spremembe oz. iniciative bi uvedli, da bi se delež žensk na vašem
področju povečal?
Kot sem že večkrat izpostavila, v svojem okolju v zadnjem času na tem področju zaznavam
pozitiven trend. V svoje vrste smo v zadnjih letih sprejeli kar nekaj zelo uspešnih mladih
kolegic. Če pomislim, da sem bila pred 26 leti, po prihodu s fakultete, edina ženska med 30
zaposlenimi v takratnem razvojnem oddelku, nas je sedaj že nekje 10-15 %. Spremembe so se
torej že začele, botrovala jim je verjetno sprememba generacije, družba po mora sedaj ta
trend prepoznati in narediti poklic ustrezno atraktiven, tako za fante kot za dekleta.
Imate kakšno zgodbo, ki vas je zaznamovala oz. imela vpliv na kasnejšo karierno pot?
Vsekakor bi na tem mestu lahko omenila leta 2007 uspešno zaključen projekt razvoja rotorja
za brezkrtačni motor aktuatorja odmične gredi. Gre za sistem VVT (»Variable Valve Timing«),
ki zmanjšuje porabo goriva v vozilih s klasičnimi ICE (»Internal Combustion Engine«). Vgrajen
je v vozila BMW xDrive in skrbi za ustrezno dovajanje zraka v izgorevalno komoro motorja.
Deluje na principu, ki je nekoliko drugačen od principa »klasičnih« motorjev. Ti imajo na
sesalnem delu sistema dušilno loputo, ki se odpira in zapira, odvisno od potreb delovanja
motorja. V kolikor motor za optimalno delovanje potrebuje manj zraka, se dušilna loputa
pripre in zmanjša dovod zraka v motor. Slabost tega sistema se kaže predvsem pri nizkih
hitrostih delovanja motorja, ko je dušilna loputa praktično zaprta, kar ustvarja podtlak v
sesalnem sistemu in posledično izgube pri delovanju motorja.
Motorji z vgrajenim VVT sistemom, v nasprotju s prej omenjenim delujejo pri konstantno
odprti dušilni loputi. Količino zraka, ki pride v izgorevalno komoro, pa v tem primeru določa
višina in čas dviga ventilov na sesalni strani. Tako ni problema podtlaka v sesalnem sistemu,
učinkovitost delovanja motorja se izboljša in posledično se zmanjša poraba goriva. VVT sistem
dejansko posnema človeško dihanje. Ko deluje človek pod veliko obremenitvijo, ko na primer
teče, so vdihi globoki, količina zraka, ki ga spustimo v pljuča, je velika. V primeru, ko je
obremenitev telesa manjša, pa ne omejimo zraka s tem, da bi si zamašili usta ali nos, kot to
denimo naredi dušilna loputa pri klasičnem motorju, ampak dihamo bolj plitko. Na ta način
organizmu še vedno zagotovimo zadostno oz. optimalno količino zraka.
To je bil eden izmed prvih rotorjev za brezkrtačne pogone, ki smo ga industrializirali.
Tehnološka rešitev je bila sad Kolektorjevega znanja in je implementirala veliko rešitev, ki smo
jih uspešno prenesli s takrat nosilnega komutatorskega programa, od košarične tehnologije,
do brizganja duroplastov, večgnezdnih orodij itn. Tako smo bili v stanju dati na trg rotor, v
katerem je tudi naš kupec videl velike prednosti. Magnetna reža v motorju je bila minimalna,
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motor je bil s tega naslova zelo kompakten, učinkovitost celotnega sistema pa posledično
toliko večja.
Projekt izpostavljam, ker je bil prvi, kjer sem poleg aktivnega sodelovanja pri definiranju
tehničnih rešitev delovala tudi v vlogi vodje. Poleg tega je to projekt, ki od leta 2007 še vedno
uspešno teče v sklopu podjetja Kolektor KFH. V letih, ko so bile potrebe trga največje, smo
proizvedli tudi do milijon rotorjev na leto. Vse do danes nismo dobili s trga nobene negativne
informacije, kar potrjuje dejstvo, da je celotna ekipa svoje delo dobro opravila.
Kakšen je vaš nasvet mladim? Na podlagi česa se naj odločijo za študij?
Ljudje smo najboljši v tem, kar delamo s srcem, zato moramo temu primerno izbrati tudi svoj
študij. Ne morem si zamisliti, da bi vsa ta leta opravljala delo, ki me ne bi veselilo in
izpolnjevalo. To pa ne pomeni, da niso bili v vseh teh letih nikoli trenutki, ko sem preklinjala
dan, ko sem sprejela to svojo odločitev. Generalno pa me to delo izpolnjuje in daje globoko
osebno zadovoljstvo.
Mladim bi torej svetovala, v kolikor v sebi čutijo to poslanstvo, a vseeno oklevajo, ali bi se
podali na to pot, naj se zavedajo, da ni ovir, je samo osebna določitev. Da je naše delo vsak
dan polno izzivov, da bo izzivov na tem področju v prihodnosti še veliko več, raznolikost dela
bo velika. Da to delo omogoča sodelovanje z najboljšimi strokovnjaki na posameznih področjih
iz celega sveta, omogoča osebno rast in razvoj ter zavedanje, da soustvarjamo prihodnost. In
nenazadnje, da je za uspeh, potrebno povezovanje znanj z različnih področij in z različnimi
pristopi k delu, ki jih med drugim zagotovimo tudi z bolj uravnoteženo prisotnostjo moških in
žensk.
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Nina Zalaznik
Po izobrazbi univerzitetno diplomirana inženirka elektrotehnike, po poklicu pa produktni vodja
za pametne gospodinjske števce v podjetju Iskraemeco. Navdušujejo me pametna omrežja in
na sploh celotna elektroenergetska industrija. Na tem področju imam še skoraj osemletno
kariero z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Verjamem tudi, da je vsak dan priložnost za novo
znanje, in predvsem, da smo inženirji tisti, ki spreminjamo svet na bolje.

Slika 4: Nina Zalaznik [8]

Kaj je bil glavni razlog za izbiro študija in kako bi opisali vašo študijsko pot v pretežno moški
domeni?
Izbira študija je bila precej naključna, ker sem bila več let prepričana, trdno odločena, da
postanem zdravnica, natančneje kirurginja. Pred odločitvijo za fakulteto sem razmišljala, kaj
drugega bi se še dalo početi z izobrazbo medicinske fakultete in sem se navdušila nad
medicinsko opremo; nakar sem ugotovila, da lahko to počnem tudi kot elektro inženirka. Ko
sem za informativne dneve obiskala fakulteto za elektrotehniko, sem se tam takoj počutila kot
doma in sem v trenutku vedela, da bo to prava odločitev zame. Poleg tega pa izhajam iz
družine inženirjev.
Študij je bil sam po sebi kot študij zahteven. Redno sem obiskovala vsa predavanja in vaje ter
študirala. Razen, da sem imela pretežno sošolce, res nisem čutila, da bi bil to študij rezerviran
za moške.
Kakšni so po vašem mnenju razlogi, da je na tehniškem področju še vedno relativno malo
število žensk?
Verjetno zaradi prevladujočih stereotipov. Osebno menim, da je vsaka ženska lahko odlična v
moškem poklicu in vsak moški odličen v ženskem poklicu. Najboljši frizerji in kuharji so še
vedno moški, pa se nihče ne obregne ob to. Projekt Inženirka leta, ki se je začel v 2018 bo
zagotovo pripomogel k temu, da se razbijejo stereotipi in se predstavi ženske inženirke v pravi
luči.
Na sploh ne primanjkuje samo inženirk, ampak tudi inženirjev. Menim, da se inženirskih
poklicev ne predstavlja na dovolj atraktiven način in, da se ne predstavijo vse možnosti, ki jih
inženirski poklici omogočajo.
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Če bi imeli možnost, kakšne spremembe oz. iniciative bi uvedli, da bi se delež žensk na vašem
področju povečal?
S projektom Inženirka leta se je začela glavna iniciativa za spodbujanje inženirk. Namen
projekta je, da se predstavi zglede in razloži pomembno vlogo in prispevek inženirjev k razvoju
družbe.
Izbor Inženirke leta naslavlja problem »nevidnosti« inženirk v družbi. Cilj izbora je s
spoznavanjem slovenskih inženirk pokazati, kako zanimive stvari počnemo in kako s svojim
znanjem in delom prispevamo k napredku. Inženirke smo vsekakor osebe, ki lahko s svojo
osebnostjo in delom mlade spodbudimo, navdušimo in opogumimo za odložitev o inženirski
študijski in poklicni poti.
Imate kakšno zgodbo, ki vas je zaznamovala oz. imela vpliv na kasnejšo karierno pot?
Iz mladosti se spomnim, kako sem vedno občudovala mojega očeta, ki je po duši in izobrazbi
pravi inženir. Vse zna, vedno ima pravi odgovor in vse zna popraviti. Poleg tega je še uspešen
manager. Spomnim se, ko sva se nekega dne pogovarjala in sem mu rekla, da si želim, ko bom
velika, postati tako pametna in uspešna kot on. Njegov odgovor je bil, da svet lahko napreduje
samo, če je vsaka generacija boljša od prejšnje, in da upa, da bom ne samo tako uspešna kot
on, ampak še bolj.
Te besede so mi bile vsekakor gonilo za vsakodnevni trud, učenje in skrb za napredek. Verjetno
od tu pride moja misel, da je vsak dan priložnost za novo znanje in izboljšave.
Če bi morali izpostaviti eno žensko iz tehniške domene kot vzor, katero bi in zakaj?
Veliko jih je, Marie Curie, Ada Lovelace, Amelia Earhart, Grace Hopper in druge, vse, ki so nam
lahko v navdih, da moraš slediti svojim sanjam. Vse so se požvižgavale na družbene stereotipe
in s trdim delom prišle do svojih sanj.
Kakšen je vaš nasvet mladim? Na podlagi česa se naj odločijo za študij?
Mladim bi svetovala, naj predvsem razmislijo, kakšne spremembe bi v svetu radi naredili, kje
bi radi pustili svoj pečat, in se na podlagi tega odločili kakšna znanja za to potrebujejo. Študij
predstavlja le kratek del življenja, in ni bistven zato, kako se bo življenje odvilo naprej. Ko
začneš s službo, ali ustvarjaš svoj posel, se vsega naučiš na novo in sproti. Vseeno pa je koristno
imeti vsaj nekaj predznanja pravega.
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Tajda Bogovič
Sem Tajda Bogovič, doktorska študentka Računalništva in informatike na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM. Opravljam poklic »backend« razvijalke v
podjetju Marg d.o.o., v Tehnološkem parku Ljubljana. Sem tudi del številnih združenj kot npr.
Women@EIT, SEI Alumni in EIT Alumni.

Slika 5: Tajda Bogovič (osebni arhiv)

Kaj je bil glavni razlog za izbiro študija in kako bi opisali vašo študijsko pot v pretežno moški
domeni?
Eden izmed ključnih razlogov za izbiro študija je bila ljubezen do matematike. Glede na to, da
tudi računalništvo nekako temelji na slednji, sem vedela, da je to prava izbira študija. Gotovo
je h končni odločitvi vplivalo tudi dejstvo o možnosti zaposlitve po končanju študija. Prav tako
pa ne gre zanemariti dejstva, da je računalništvo bistveno več kot samo pisanje programov oz.
aplikacij. Za skoraj vsakim strojem, orodjem, aparatom, avtom in še mnogim drugim stvarem
se v ozadju skriva računalništvo, bodisi v obliki algoritma bodisi kot neka tehnologija. Lahko bi
rekli, da je računalništvo prisotno na različnih področjih in marsikdaj (še posebej v medicini)
predstavlja edinstveno odkritje.
Priznati moram, da prvi dnevi mojega študija še zdaleč niso bili lahki, a z vztrajnostjo in trdim
delom sem končala z odliko. Če bi se danes mogla ponovno odločiti za študij, bi vsekakor
naredila isto odločitev. Še tako veliki izzivi, ki so me v času študija spremljali, so me naredili
močnejšo in neustrašno.
Kakšni so po vašem mnenju razlogi, da je na tehniškem področju še vedno relativno malo
število žensk?
Po mojem mnenju je treba upoštevati več dejavnikov: splošno nezanimanje žensk za tehniške
študije, mnenje v družbi in politika. Marsikdaj še vedno prevladuje mnenje, da bi nekateri
poklici morali ostati »moški poklici«. Menim, da se stvari spreminjajo, da se nekako stereotipi
brišejo in razlike zmanjšujejo. Se pa strinjam, da se morajo ženske marsikdaj bolj dokazovati
in šele ko se dokažejo, dobijo priznanje o svoji odličnosti tudi s strani moških kolegov.
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Če bi imeli možnost, kakšne spremembe oz. iniciative bi uvedli, da bi se delež žensk na vašem
področju povečal?
Verjetno bi bilo zaželeno splošno večje spodbujanje deklet oz. žensk za tehniške študije. Ideja
kot je npr. delavnica Programiranje za dekleta, ki jo je že pred leti uvedel Inštitut za
računalništvo Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, je zagotovo ena izmed
iniciativ. Prav tako bi bilo zaželeno splošno povečanje deleža žensk v akademskih vodah ter
splošno brisanje stereotipov.
Imate kakšno zgodbo, ki vas je zaznamovala oz. imela vpliv na kasnejšo karierno pot?
Med študijem sem imela priložnost izkoristiti kar nekaj izobraževanj v tujini. Vedno znova sem
tako s strani tujih podjetnikov kot akademikov dobila potrdilo, da sem na pravi poti.
Če bi morali izpostaviti eno žensko iz tehniške domene kot vzor, katero bi in zakaj?
Menim, da je prav vsak posameznik ne glede na spol in poklic vreden občudovanja in
spoštovanja. Sama sem bila namreč presenečena nad zgodbo treh temnopoltih žensk
Katherine Goble Johnson, Dorothy Vaughan in Mary Jackson, po katerih so posneli tudi film
Hidden Figures. S svojim znanjem in sposobnostjo so dokazale, da so kljub rasni, spolni in
kulturni diskriminaciji pomemben člen pri najbolj zahtevnih projektih NASE in so premikale
meje na različnih področij, od fizike do računalništva in inženirstva vesoljskih plovil.
Kakšen je vaš nasvet mladim? Na podlagi česa se naj odločijo za študij?
Kot je bilo že omenjeno v enem izmed odgovorov na vprašanje, je vsak študij in trud, ki ga je
potrebno vložiti, spoštovanja in občudovanja vreden, zato naj sledijo svojim sanjam in željam.
Noben poklic ni več ali manj vreden, vse dokler ga opravljaš vestno, v njem uživaš in za dosego
cilja »ne hodiš preko trupel«.
Sama odločitve študija računalništva ne obžalujem, si pa vsekakor želim, da bi videla več takih
kolegic in kolegov v klopeh, ki so pripravljeni sodelovati, si med seboj pomagati, niso
individualisti oz. se zavedajo dejstva, da »v slogi je moč«.
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Lucija Brezočnik
Sem Lucija, asistentka in doktorska študentka računalništva in informatike na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Zaposlena sem v
Laboratoriju za informacijske sisteme na Inštitutu za informatiko. Raziskovalno se ukvarjam s
podatkovnim rudarjenjem, strojnim učenjem, razvojem programske opreme in agilnimi
metodami razvoja. Sem tudi predsednica IEEE Women in Engineering (WIE) Slovenija.

Slika 6: Lucija Brezočnik (osebni arhiv)

Kaj je bil glavni razlog za izbiro študija in kako bi opisali vašo študijsko pot v pretežno moški
domeni?
Že od malega me je zanimala tehnika, da pa je bila odločitev za informatiko na FERI-ju prava
izbira, se mi je sproti potrjevalo v času študija. Po moje se je najbolje odločiti za poklic, ki te
veseli in ga boš rad opravljal ne glede na morebitne predsodke o njegovi primernosti za tvoj
spol. Pri odločanju o vrsti študija sem na začetku izbirala med različnimi naravoslovnimi in
tehniškimi študiji, vendar sem se na koncu odločila za študij informatike, kjer si lahko pridobiš
zelo široko znanje od programiranja, načrtovanja informacijskih sistemov po pravilih
načrtovalskih in arhitekturnih vzorcev, poznavanja inteligentnih in vgrajenih sistemov, pa vse
do identifikacije in upravljanja poslovnih procesov. Zaradi tega študentje ob koncu študija,
predvsem po zaključeni drugi bolonjski stopnji, kjer znanje še poglobijo, nimajo težav pri
zaposlitvi. Tudi veselje do dela z računalnikom, ki me je pritegnil že v osnovni šoli, je botrovalo
k takšni izbiri.
Kakšni so po vašem mnenju razlogi, da je na tehniškem področju še vedno relativno malo
število žensk?
Bi se kar strinjala z eno izmed zadnjih raziskav, ki je razkrila, da je za skoraj 60 % žensk največja
ovira pri izbiri poklicne kariere predsodek o t. i. moških in ženskih poklicih. Na žalost mnogi še
zmeraj menijo, da je inženirstvo primerno le za moške. Temu botruje tudi premajhna vidnost
uspešnih žensk in mentoric, ki bi lahko navdušile mlada dekleta za študij tehnike. Po drugi
strani pa ne smemo zanemariti dejstva, da gre pri izbiri vrste študija in kasneje poklica za
osebno odločitev. Ne vidim smisla, da bi ženske prepričevali v izbor študija, npr. računalništva
ali informatike, lahko pa jih informiramo, da v tem poklicu ne bodo same. Res je, da nas je
sedaj precej manj kot moških, vendar upam, da nas bo v prihodnje več.
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Če bi imeli možnost, kakšne spremembe oz. iniciative bi uvedli, da bi se delež žensk na vašem
področju povečal?
V začetku leta 2018 smo ponovno aktivirali afinitetno skupino IEEE Women in Engineering
(IEEE WIE) Slovenija, ki jo vodim. Njena primarna motivacija je promocija inženirk in
znanstvenic v Sloveniji. Spada v globalno mrežo IEEE WIE, ki združuje članice in člane z vsega
sveta. Ker se tudi v Sloveniji soočamo s problemom majhnega števila deklet, ki se vpišejo na
študije s področja STEM, se v skupini trudimo promovirati in navdihniti dekleta, da takšen
študij ni omejen zgolj na moški spol.
Imate kakšno zgodbo, ki vas je zaznamovala oz. imela vpliv na kasnejšo karierno pot?
Slovenska sekcija IEEE [7] vsako leto v mesecu septembru priredi izbirno tekmovanje
študentskih znanstvenih člankov v okviru Elektrotehniške in računalniške konference ERK v
Portorožu. Avtor najboljšega članka iz vsake študentske veje v Slovenski sekciji IEEE ima
pravico sodelovanja na študentskem tekmovanju IEEE regije 8. Leta 2016 sem na 25.
konferenci ERK kot prva ženska zmagala s svojim člankom Izbira atributov pri klasifikaciji na
osnovi optimizacije z rojem delcev, ki sem ga pripravila pod mentorstvom prof. dr. Vilija
Podgorelca. Angleško verzijo članka, brez podatkov o avtorju in fakulteti, s katere prijaham,
sem nato poslala na razpis za regijsko tekmovanje. Bila sem zelo ponosna, ko sem v mesecu
marcu prejela obvestilo, da se je moj članek uvrstil med pet najboljših v finalni del tekmovanja.
Poleg mojega so se v finale uvrstili še trije študentski članki iz Belgije in eden iz Madžarske.
Tekmovanje študentskih člankov IEEE regije 8 je bilo jubilejno, že 50. po vrsti in je potekalo 7.
julija 2017 v okviru konference EUROCON 2017 na Ohridu v Makedoniji. Zelo sem ponosna, da
sem osvojila prvo mesto, veseli pa me tudi podatek, da mi je to uspelo kot prvi ženski v
zgodovini tekmovanja.
Če bi morali izpostaviti eno žensko iz tehniške domene kot vzor, katero bi in zakaj?
Težko bi izpostavila zgolj eno vzornico. Zagotovo sta name pustili velik vtis Stephanie “Steve”
Shirley, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja odprla svoje IT podjetje in prvotno
zaposlovala zgolj ženske, ter Katie Bouman, ki nam je s svojim algoritmom omogočila prikaz
prvega portreta črne luknje.
Kakšen je vaš nasvet mladim? Na podlagi česa se naj odločijo za študij?
Dekletom, ki pa se še odločajo ali je smiselno študirati in postati inženirka, svetujem naslednje.
Pojdite in ne dovolite, da vam družba narekuje, kaj je prav in kaj ne. Če imate željo, zanos in
energijo, vam bo uspelo.
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Bojana Živec
Sem Bojana Živec in sem projektni vodja večjih gradbenih projektov za Mater Hospital v
Brisbane, Avstraliji. Bolnica ima čez 7000 redno zaposlenih in več kot 50 stavb, ki jih pomagam
vzdrževati, prenavljati in dograjevati. V naslednjih nekaj letih bomo dogradili privatno bolnico
v Springfieldu, kjer bomo dodali čez 250 postelj k obstoječim 80. To bo eden večjih projektov
v JV delu Queenslanda pri katerem bom imela priliko sodelovati.

Slika 7: Bojana Živec (osebni arhiv)

Kaj je bil glavni razlog za izbiro študija in kako bi opisali vašo študijsko pot v pretežno moški
domeni?
Čeravno je gradbeništvo pretežno moška branža, se po vpisu na GING gradbeništvo Univerze
v Mariboru nisem počutila osamljeno. Naša generacija je bila precej uravnotežena in število
moških ni bilo dosti večje od števila žensk. Čeprav se je nekaj sošolk preusmerilo in študija ni
končalo, se nas je večina z veseljem podala v slovensko gradbeno industrijo. Po študiju sem se
zaposlila na Proplus inženiringu, kjer sem se imela srečo seznaniti z delom gradbenega
nadzora, koordinacijo projektne dokumentacije in projektnim vodenjem. Pred 11 leti sem se
odločila za velik življenjski podvig saj sva se z možem preselila v Avstralijo. Tu se je borba šele
prav začela. V gradbeni operativi, kjer sem začela delati, je bilo zelo malo žensk in tako je še
danes. Razmere se sicer izboljšujejo in vedno več je mladih inženirk, ki se odločijo za
operativno gradbeništvo. Pot do uravnoteženosti je še dolga saj je po ocenah danes v gradbeni
operativi manj kot 2 % žensk. Moj glavni razlog za izbiro študija je bila želja po zagotovljeni
službi, v času po slovenski osamosvojitvi, ko so bile ekonomske razmere slabe. Glede na to, da
mi dela nikoli ne manjka, sem se modro odločila.
Kakšni so po vašem mnenju razlogi, da je na tehniškem področju še vedno relativno malo
število žensk?
Razlogi, zakaj je žensk v določenih industrijah manj, so kar univerzalni. Določene branže so
domena moškega spola in je vanje težko prodreti. Gradbeništvo v Avstraliji je zagotovo ena
izmed njih. Velikokrat sem bila edina ženska in prenekaterikrat sem morala tako strankam kot
podizvajalcem dokazati, da tja spadam. Dokler nisem imela otroka, je bilo sprejemljivo, da sem
začela delati ob zgodaj zjutraj in bila v službi do večera. Če temu dodamo še dve uri vožnje na
poti v službo in domov, v dnevu ne ostane veliko ur. Po rojstvu sinčka Lawrenca pa je bilo to
vedno težje. Kadar sem izostala od dela, ker je Lawrence zbolel, sem se počutila, da bremenim
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ostalo ekipo. Če sem prišla ob 7 zjutraj, so me pozdravili z dober dan namesto dobro jutro.
Dolge ure in predanost delu so pogoj. Fleksibilnost ni bila na izbiro.
Če bi imeli možnost, kakšne spremembe oz. iniciative bi uvedli, da bi se delež žensk na vašem
področju povečal?
Za razumevanje trenutnega stanja potrebujemo kvalitetno in točno statistiko. Za reševanje
problema pa je potrebna širša družbena iniciativa, državni programi, sodelovanje
izobraževalnih institucij z gospodarstvom in nenazadnje uvedba minimalnih kvot za industrijo,
kjer se kljub ostalim iniciativam razmere ne izboljšajo. Različne države imajo različne vzvode.
Apliciranje primernih za slovenske razmere bo izjemno pomembno za hitrost reševanja
problematike.
Imate kakšno zgodbo, ki vas je zaznamovala oz. imela vpliv na kasnejšo karierno pot?
Dejstvo, da sem vzornica, me je prešinilo takrat, ko mi je moja zelo uspešna sodelavka Amelia
povedala, kako močno sem vplivala na njeno kariero. Kot skrbnik projektnih pogodb je
postajala vedno bolj nezadovoljna in se začela obnašati kot njeni moški kolegi. Povedala sem
ji, da razumem nastalo situacijo, vendar ni potrebe po posnemanju njihovega obnašanja in da
sem naklonjena temu, da se ženske obnašajo ženstveno in ne možato. Ta nasvet ji je
pripomogel pri njenem obnašanju in v enem letu so vsi zaposleni opazili spremembe pri
njenem delu. Njene pogodbe so postale bolj podrobne in profesionalne, njena komunikacija
je bila prijaznejša in zmanjšal se je nivo stresa.
Sem prva v družini, ki je študirala inženirstvo, in končala v gradbeništvu. Dejstvo, da so
projektne in gradbene ekipe različne, mi osebnostno zelo ustreza. Ponosna sem na vse
projekte, ki sem jih uspela realizirati, in vedno sem imela občutek, da je moj doprinos
pomemben. Z velikim zadovoljstvom pokažem stavbe, na katerih sem delala, prijateljem in
družini ter jim povem razne smešne gradbene zgodbe iz ozadja. Ampak ni bilo vedno
enostavno. Pogosto sem se počutila, da se moram dokazati, da pripadam tej industriji. Na
začetku moje kariere v Avstraliji večina moških še ni sodelovala z žensko na gradbišču. Še več,
ko sem postala projektni vodja, mi je dosti sodelavcev povedalo, da še niso imeli ženske vodje.
To je pomenilo, da moram dokazati svojo tehnično kompetentnost in da hkrati razumem
njihov način razmišljanja. Ravno to pa je tudi največji problem za ženske – kako pri vsem tem
ostati ženstvena. Sama z ohranitvijo svojih ženskih lastnosti razbijam stereotip o gradbincih in
vzpodbujam ženske, da ohranijo svojo ženstvenost.
Če bi morali izpostaviti eno žensko iz tehniške domene kot vzor, katero bi in zakaj?
Tanya Plibersek je avstralska političarka, ki je bila med leti 2013 in 2019 namestnica vodje
laburistične stranke in namestnica vodje opozicije, že od leta 1998 pa je poslanka parlamenta
v Sydneyju. Rodila se je slovenskim staršem priseljencem in diplomirala na Univerzi za
tehnologijo v Sydneyju. Že v treh avstralskih vladah je bila ministrica, odgovorna je bila za
stanovanjske zadeve, položaj žensk, socialne zadeve in zdravstvo.
Kakšen je vaš nasvet mladim? Na podlagi česa se naj odločijo za študij?
Dobro premislite kaj vas veseli. Danes obstaja veliko osebnostnih testov, ki vam bodo pomagali
pri izbiri vaše karierne poti. Če si zamislite, da boste nekaj počeli naslednjih 40 let, potem naj
vas vaše delo veseli in je v skladu z vašo osebnostjo.
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Zaključek
Če smo bili pred leti še vedno priča delitvi poklicev na »moške« in »ženske« poklice, se ta
sčasoma manjša. K temu so verjetno pripomogli različni projekti, ki spodbujajo mlada dekleta
za izbiro tehniških oz. inženirskih poklicev. Ključni element projektov so ženske, inženirke, ki
so v družbi še vedno kljub njihovim neverjetnim uspehom in znanju premalokrat slišane. Ravno
slednje lahko predstavljajo odličen vzor ne le dekletom, temveč celotni družbi. Maria, Andra,
Nina, Tajda, Lucija in Bojana so zagotovo dober zgled. S svojo življenjsko in karierno pot so
dokazale, da so ženske enakovredne moškim kolegom in da prebrodijo vse prepreke do
uresničitev sanj.
Kljub temu, da se družba spreminja, pa je prostora za izboljšavo še precej. Družba bi morala
stremeti k temu, da bi bilo podobnih zgodb vedno več, kajti le tako se bo družba še dodatno
spreminjala ter postala uspešnejša in mi z njo.
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ZANIMALO VAS BO
Umetna inteligenca v industriji
dr. Boris Tovornik
Umetna inteligenca v industriji je bila osrednja tema konference AIG19 (Avtomatizacija v
industriji in gospodarstvu), ki je bila marca 2019 v Mariboru. To je tematika, ki predstavlja
področje intenzivnega raziskovanja že od sredine prejšnjega stoletja. Z razvojem novih in
zmogljivejših računalnikov je dobila močnejši pomen in možnost uporabe. Danes se o umetni
inteligenci pogovarjamo kot o tehnologiji, ki bo spremenila našo bodočnost. Poznamo veliko
definicij, vendar je najlažje razumeti to, ki pravi: umetna inteligenca – imenovana tudi strojna
inteligenca. Je inteligenca v nasprotju z naravno inteligenco, ki jo izvajajo ljudje in živali. Je
sposobna zaznavanja, obdelave iz okolja in učenja.
Umetna inteligenca je tesno povezana s področjem, ki mu pravimo industrija 4.0. Pod pojmom
industrija 4.0 razumemo 4. industrijsko revolucijo. To so pametne tovarne. Pametne tovarne,
podprte z umetno inteligenco, so vse bližje realizaciji in to zahteva nova znanja in temu
primerno izobražene inženirje. Ko smo se pred dvajsetimi leti prvič sestali na konferenci, ki jo
je zasnovalo Društvo avtomatikov Slovenije, se je govorilo o optimalnih nastavitvah
regulatorjev vseh vrt. Danes si s tem več ne belimo glave. Investitorje zanima enostavnost in
udobje rokovanja z napravo ali sistemom, ki pa mora zadostiti vsem ostalim kriterijem, ki jih
omogoča avtomatizacija.
Za sodobnega menedžerja velja, da če se ne bi izobraževal in bi pri poslovnih odločitvah ravnal
tako, kot je to počel pred dvajsetimi leti, njegovo podjetje ne bi moglo biti uspešno. Enako
velja za inženirja avtomatika. Na področje avtomatike in robotike ima velik vpliv bliskovit
razvoj računalništva in komunikacijske tehnologije. Zato ima izobraževanje inženirjev izjemno
pomembno vlogo. Ker slovi slovenska znanost v svetu kot vodilna na področju umetne
inteligence, je bila konferenca odlična priložnost, da iz prve roke slišimo kaj se na tem področju
dogaja. Pokazalo se je, da naša domača podjetja veliko vlagajo v implementacijo umetne
inteligence v industrijsko okolje.
V dveh konferenčnih dneh se je zvrstilo 22 predstavitev člankov, od katerih je bilo več kot dve
tretjini projektov realiziranih v industriji in manj kot tretjina raziskovalnih projektov..
Poslušali smo štiri uvodna predavanja na temo umetne inteligence in možnosti njene uporabe
v industriji. Prav tako so bila tudi ostala predavanja prvega dne povezana s to osnovno temo.
Drugi delovni dan so bile na sporedu predstavitve člankov iz področja avtomatike. Izkazalo se
je, da Slovenija razpolaga z zelo uspešnimi in visoko usposobljenimi inženirji in podjetji, ki so v
vseh zahtevnih situacijah sposobni poiskati pravo rešitev in uspešno sledijo svetovnim
trendom razvoja.
Na okrogli mizi smo skušali odgovoriti na vprašanje, katera znanja in kompetence potrebuje
študent oziroma diplomant avtomatike. V prvem delu je tekla razprava o vprašanju, ali so učni
programi za študij avtomatike ustrezni in kaj bi bilo koristno spremeniti. V drugem delu se je
govorilo o strokovnih kompetencah, ki bi jih naj imel diplomant elektrotehnike. V razpravah
so sodelovali predstavniki gospodarstva in univerz.
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Za študente smo prvi dan konference organizirali borzo kadrov, na kateri so sponzorji
konference predstavili zaposlitvene možnosti in pričakovanja, ki jih imajo do mladih kadrov.
V študentski sekciji so študenti avtomatike in robotike predstavili rezultate svojega
raziskovalnega dela. Študentskih člankov je bilo10 in sicer 8 iz FE Ljubljana in 2 iz FERI Maribor.
Konference se je udeležilo nekaj več kot 150 udeležencev. Od tega je bilo 28 študentov
večinoma iz FE Ljubljana, za katere je fakulteta organizirala avtobusni prevoz v Maribor. Žal
študentov iz FERI Maribor ni bilo, ker v matičnem zavodu niso dobili dovoljenja za udeležbo na
konferenci. Vseh 10 udeležencev tekmovanja je prejelo priznanja. Prvi trije najbolje ocenjeni
članki so dobili lepe nagrade. Prvo nagrado za najboljši članek je podelilo podjetje Siemens
d.o.o., drugo nagrado je dalo podjetje MIEL d.o.o., tretje mesto je nagradilo podjetje EmSiso.
Zveza inženirskih društev Maribor je sodelovala kot medijski sponzor.

dr. Boris Tovornik
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25 let javne gozdarske službe na Štajerskem
mag. Jožef Mrakič
Državni zbor RS je leta 1993 sprejel Zakon o gozdovih, ki je v marsičem nadaljeval
gospodarjenje z gozdovi po treh znanih načelih: trajnost, sonaravnost, večnamenskost. Ta
zakon je prinesel s seboj tudi novo organiziranost gozdarstva v Sloveniji. Gozdna gospodarstva
so se razdelila na izvajalsko-ekonomsko enoto, ki je obdržala ime GG Maribor, na zadruge
lastnikov gozdov in na javno gozdarsko službo. Pretežni del javne gozdarske službe od takrat
(1994) opravlja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), del pa gozdarski inštitut. Vsaka taka
sprememba prinese za sabo veliko dobrega in slabega.

Zavod je pri svojem delu združil slovenske gozdove ne glede na lastništvo, pokrival je vse dele
nove države, kot redko katera služba. Nihče od strokovnih delavcev ni izgubil službe, dela je
bilo za vse dovolj. Zakon je celo predvidel, da so se vsi gozdarski tehniki, ki so bili predvideni
za javno gozdarsko službo morali vpisati na višjo gozdarsko stopnjo, kar je v dvignilo nivo
znanja in odgovornosti zaposlenih gozdarjev.
Slaba stran delovanja Zavoda je v njeni birokraciji, ki se je s tem zakonom povečala in se žal še
stalno povečuje.
Glavne dejavnosti ZGS so :
•
•
•
•
•
•

gozdnogospodarsko načrtovanje,
gojenje in varstvo gozdov,
gozdna tehnika,
gozdne živali in lovstvo,
izobraževanje lastnikov gozdov in obveščanje javnosti,
in mnogo drugih v obliki raziskovanja in projektov.
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Zavod za gozdove je terensko organiziran v 14 območnih enotah, 69 krajevnih enotah, 400
revirjev in 10 loviščih s posebnim pomenom (LPN).
Mariborska območna enota deluje v šestih krajevnih enota, ki so v Podvelki, Rušah, Mariboru,
Ptuju, Slovenski Bistrici in Halozah in v lovišču s posebnim namenom Pohorje (LPN Pohorje).
Teren pokriva 37 revirnih gozdarjev in 5 revirnih lovcev, ki se pretežno gibajo na ovršju Pohorja
kjer se na 28.000 ha razteza lovišče. Skupaj nas je trenutno zaposlenih 59 večinoma gozdarskih
strokovnjakov.
Pri revirnih gozdarjih se tudi sicer začne naše dela z gozdom. Revirni gozdarji v mariborskem
območju označijo na leto preko 500.000 m³ lesa in prav toliko število dreves, sodelujejo v
projektih, izdelujejo gozdnogojitvene načrte, nudijo pomoč pri gozdnogospodarskih načrtih,
bdijo nad varstvom gozdov, osveščajo javnost, skrbijo za prevoznost gozdnih cest, sodelujejo
pri izobraževanjih lastnikov gozdov, rešujejo spore med lastniki in še bi lahko našteli. To je v
vojaškem žargonu naša »konjenica«. V pomoč so jim specialisti za določeno področje in
načrtovalci gozdov na območni enoti.
V imenu širše družbe bdi nad našim delom
Svet Zavoda oziroma svet Območne enote,
ki ga sestavljajo predstavniki različnih
interesnih skupin – predstavniki lastnikov
gozdov, varstva narave, lovstva, kmetijstva,
občin, in ustanovitelja.
Javna gozdarska služba in njeno svetovanje
je brezplačno in dostopno za vse lastnike
gozdov. Financirana je iz državnega
proračuna in iz lastnih prihodkov.
Gozdarstvo je zaradi dolgoročnosti, počasne rasti dreves, nepredvidljivosti narave absolutno
medgeneracijska panoga. Prav zaradi tega na tem mestu ne smemo pozabiti vseh generacij
gozdarjev, ki so delali na našem območju. Vsak je dal pečat gozdovom, ki jih danes gledamo,
obiskujemo, občudujemo ali grajamo. Tukaj se še posebej spominjam najstarejšega še
živečega med njimi gospoda Iva Žnidaršiča, ki letos praznuje 95 let.
ZGS je še po 25 letih nepogrešljiva institucija predvsem zaradi njegovega usmerjenega in
načrtnega delovanja, zaradi pristnega stika z lastniki gozdov, zaradi tvornega sodelovanja z
drugimi institucijami, zaradi prepoznavnosti v javnem življenju.
Na prvem mestu je potrebno pohvaliti naše sodelovanje z lastniki gozdov s katerimi se
srečujemo dnevno, in občasno na številnih tematskih delavnicah ter tečajih za varno delo z
motorno žago in traktorjem.
Na mariborskem območju štejemo za dosežek dve tradicionalni aktivnosti za lastnike in
javnost:
1.

Izbor »Najskrbnejši lastnik gozda« v območju je tista dejavnost, ki smo jo začeli
leta 1996 v Mariboru in so jo dve leti kasneje povzela vsa slovenska območja. Lani
smo tako izbirali že dvajsetič po celi Sloveniji tiste lastnike, ki so lahko vzor drugim.
Slovenija je v tem času dobila široko mrežo po površini gozdov zelo različnih 280
lastnikov, ki so vzor okolici in gonilo dobrega gospodarjenja z gozdom v prihodnosti.
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2.

Srečanja »Gozdovi na robu mesta«, ki potekajo že nekaj let na različnih lokacijah v
bližini mesta pa tudi nekoliko dlje, predstavljajo gozd in gozdarstvo širši javnosti.
Na njih skupaj s Podravskim gozdarskim društvom sodelujemo z najrazličnejšimi
institucijami in civilno družbo mesta Maribor in okolice.

Omeniti moramo tudi tradicionalna srečanja gozdarjev treh držav Pannonia, ki se odvijajo že
47 let vsakič v drugi državi. Srečanje se je rodilo na pobudo mariborskih gozdarjev (Franc
Cafnik, Branko Štampar) in je pripomoglo blažitvi takratne železne zavese med temi državami
(Madžarska, Avstrija, Slovenija).
Naše tvorno sodelovanje z drugimi institucijami v območju se pretežno nanaša na občine (42),
Zavod za varstvo narave, Kmetijsko gozdarsko zbornico, osnovne šole, vrtce, fakultete, srednje
gozdarske šole, druge izobraževalne zavode, Zavod za varstvo kulturne dediščine, varstvo
voda, gospodarske družbe v gozdarstvu, na novoustanovljeno družbo »Slovenski državni
gozdovi«…
Zadnjih pet let so delo Zavoda zaznamovale ujme. Občutek je in tudi podatki dokazujejo, da se
gozdarstvo zadnja leta ukvarja le še z neurji oziroma katastrofami. Po podatkih avstrijskih
kolegov tudi v sosednji državi vsako leto več kot polovica poseka dobijo iz katastrof v gozdu
(veter, sneg, plazovi, …). Italija, Češka imata danes samo zaradi podlubnikov 50 mio m³
poškodovanih dreves.

Globalne spremembe klime še kako vplivajo na našo mikroklimo. Odvisnost od svetovnih
trendov je v tej majhni Sloveniji vse večja. Narava se pa ne pusti in nam iz leta v leto vrača
udarce, ki so vse hujši. V mariborskem območju smo v zadnjih 5 letih samo zaradi različne
poškodovanosti gozdov (žled, lubadar, veter) in drugih bolezni posekali 1 mio m³ lesa (dva
etata).
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Gozdarji poslušamo jezik gozda vsak dan in verjamemo, da ga vsaj del tudi razumemo.
Skrivnosti, ki jih ob tem odkrivamo, skušamo s pomočjo gozdnih učnih poti, različnih
predstavitev gozda, pisnega materiala o gozdu in z neposrednim vodenjem različnih skupin po
gozdnih poteh približati širokemu krogu ljudi. Upamo, da gozd s tem postaja doživetje in ljudje
spoznavajo, kakšno bogastvo se razprostira na hribu za domačo hišo.
Stanje gozdov po svetu:
•

Gozdovi in drevesa preživljajo, grejejo, zdravijo dajejo zatočišče veliki množici
ljudi v nerazvitem svetu in na podeželju;

•

730 mrd € ali 1,1% globalne ekonomije uradno prihaja iz gozda, neformalno 3
do 4 krat več;

•

13,2 mio ljudi zaposluje gozdarstvo sveta uradno, neuradno 3 krat več oz. 41
mio ljudi;

•

27% energije dobi Afrika iz lesa;

•

2,4 mrd ljudi na svetu kuha z lesom (vsak tretji Zemljan), skoraj 1 mrd si greje
vodo z lesom; 1,5 mio m³ ga pokurimo v Sloveniji na leto.

•

1,3 mrd ali 18% svetovnega prebivalstva živi v domovih narejenih iz materiala,
ki izvira iz gozda (vsak peti prebivalec);

•

Prebivalec sveta konzumira cca 11 kg gozdnih nelesnih sadežev/ leto

•

80 % zdravil prihaja iz gozdnih površin;

•

Proces izginjanja gozdov na planetu žal še nismo uspeli ustaviti, drevesa po
svetu padajo z alarmantno hitrostjo.

Vsak od nas lahko naredi majhen korak za planet (ugasne luč, se odreče zrezku, ne vzame
plastične vrečke, …. ali posadi drevo). Tovrstni duh se prav v tem času hitro širi po Evropi in
svetu. Gibanje mladih za ohranitev planeta (Greta Thunberg) je seme novega, ki poganja
optimizem v žile ogroženemu planetu. Naši predniki so morali zaradi občutljivih naravnih
razmer pred posegi v gozdove misliti tudi na dolgoročne posledice ravnanja v okolju. Tako
delamo tudi danes, prav tako bodo morali ravnati tudi prihodnji rodovi. Ogrevanje Zemlje in
prihajajoče klimatske spremembe bodo zagotovo zelo močno vplivale na stanje in dogajanja v
naših gozdovih. Vse to bo velik izziv za gozdarsko stroko in tudi lastnike gozdov, če želimo čim
bolj ohraniti zeleno bogastvo Slovenije.
Skrbi zaradi preteklih ujm se morda ohlajajo, vedno bolj vroče, preteče in negotove so
napovedi za prihodnje dogajanje v gozdovih našega planeta Zemlje.

Besedilo in fotografije

mag. Jožef Mrakič
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70 let Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru2
Tina Podkrajšek Kotnik
Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru je v sredo, 27. 11. 2019,
praznovala Dan Fakultete za strojništvo. Dogodek sicer Fakulteta od leta
2016 praznuje vsako leto v novembru, vendar pa je bilo tokrat drugače.
Na naši fakulteti smo še posebej ponosni na ta dan, saj smo praznovali
tudi 60. obletnico, ko je bil sprejet zakon o ustanovitvi Višje tehniške šole v Mariboru. Tako se
je naša pot pravzaprav začela.
Fakulteta je nastala iz potreb gospodarstva in svoje poslanstvo s povezovanjem kakovostnega
znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in izobraževalnega dela na področju inženirskih ved
tudi danes še vedno prispeva k razvoju znanosti ter k tehnološkemu napredku gospodarstva
in družbenega okolja.

V 60. letih obstoja smo izobrazili številne generacije mladih inženirjev. Skupaj jih je na vseh
stopnjah študija v tem času zaključilo študij več kot 10.000! Številna podjetja širom po Sloveniji
in tudi v tujini nestrpno čakajo na nove inženirske kadre, ki bodo skladno z našim sloganom
skupaj z njimi soustvarjali boljšo prihodnost.
V času obstoja fakultete, od njenih prvih zametkov, pa do danes, se je na njej zvrstilo tudi kar
nekaj generacij učiteljev in sodelavcev, ki so fakulteto pomagali graditi in ji dali neizbrisen
pečat. Tudi danes imamo sodelavce, ki dosegajo izjemne rezultate na vseh področjih svojega
dela – v interakciji s študenti, na znanstveno raziskovalnih področjih v državnem in svetovnem
merilu, pa tudi kot izjemne osebe na področju osebne rasti.
Prav tako smo izjemno ponosni na dosežke svojih diplomantov in doktorandov, kot tudi
dosežke študentov, ki se udeležujejo različnih študentskih projektov ter tekmovanj doma in v
tujini. Naj omenimo samo nekatere: Formula Student, kjer so naši študenti dosegli v zadnjem
letu izjemno odmevne dosežke v mednarodnem merilu: projekt »Product Innovation Project«
na TU Graz, Aeronavtično društvo Univerze v Mariboru, projekti Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Po kreativni poti do

2

Objavljeno z dovoljenjem Univerze v Mariboru
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praktičnega znanja ter Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), sodelovanje
študentov na več razpisih oziroma tekmovanjih gospodarskih družb in še in še.
Prispevek Fakultete za strojništvo na področju znanstvenih publikacij pomembno prispeva k
znanstveni odličnosti Univerze v Mariboru kot celote, to je zlasti razvidno na različnih
mednarodnih lestvicah, ki rangirajo univerze na svetu in Evropi. V zadnjem letu smo pridobili
šest novih projektov kohezijskih skladov Raziskovalci na začetku kariere ter tri nove projekte
ARRS, uspešni pa smo bili tudi pri prijavi bilateralnih projektov. Zelo aktivno sodelujemo v štirih
projektih Obzorje 2020 ter v šestih Strateško razvojno inovacijskih partnerstvih (SRIP). Pridobili
smo 5 novih mladih raziskovalcev.
Na Fakulteti za strojništvo se izobražujejo redni in izredni študenti na
dodiplomskih in magistrskih študijskih programih Strojništvo,
Gospodarsko inženirstvo, Mehatronika, Tehniško varstvo okolja,
Tehnologije tekstilnega oblikovanja ter Inženirsko oblikovanje
izdelkov.
Pomembno dejstvo predstavlja tudi naraščanje zanimanja
srednješolcev za študijske programe fakultete, saj so naši študijski
programi izjemno aktualni. Fakulteta sodi na Univerzi v Mariboru
med najuspešnejše članice tako po uspešnosti študentov, številu
diplomantov na dodiplomskih in podiplomskih programih, po obsegu
prihodka iz industrije in projektov, solidni opremljenosti laboratorijev, ter mednarodno
priznanih profesorjih in nenazadnje z izjemno dobro organizirano mednarodno izmenjavo in
sodelovanjem.
Vedno bolj intenzivno se povezujemo z gospodarstvom. V dveh letih smo podpisali sporazum
o strateškem sodelovanjem z desetimi slovenskimi proizvodnimi podjetji. Z vsemi podjetji smo
okrepili vezi na področju študijske in razvojno-raziskovalne dejavnosti. Zelo aktivno deluje
Alumni klub, v okviru katerega je bilo izvedenih kar nekaj srečanj in tudi zelo odmevnih
predavanj. Prav tako na FS deluje novo oblikovani Strateški svet, kjer s strokovnjaki iz
gospodarstva sodelujemo pri strateškem razvoju FS. V mesecu septembru 2018 smo s
pomočjo podjetja BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje prenovili eno izmed predavalnic.
Pogoji, v katerih fakulteta že nekaj let deluje, niti približno niso takšni, kot bi si jih želeli in bi
do njih bili tudi upravičeni. Pri tem imamo v mislih predvsem neustrezno financiranje izvajanja
študijske dejavnosti, ki nas v primerjavi z večino drugih članic univerze postavlja v izrazito
neenakopraven položaj. Tudi vse preveč opreme in prostorov danes skupaj z nami praznuje
visok jubilej, kar pomeni, da so korenita posodobitev opreme, temeljita obnova obstoječih
prostorov in širitev v obliki novogradnje že več kot potrebni. Vse to se nam v enakem vrstnem
redu v bližnji prihodnosti tudi obeta. Vodstvo fakultete si za to nedvomno zelo prizadeva in bo
s temi prizadevanji nadaljevalo tudi v prihodnje.
Na naši fakulteti pa se, kljub tehniški usmerjenosti, nismo pripravljeni odreči tudi temeljnim
človeškim vrednotam. To smo pokazali tudi s tem, ko smo kot prva fakulteta na UM pred skoraj
natanko tremi leti zmogli doseči konsenz in sprejeti kodeks etike raziskovanja in objavljanja, ki
ga tudi udejanjamo. Na to smo lahko ponosni, morda celo bolj kot na nekatere sicer odmevne
rezultate našega dela, ki pa se vedno znova ocenjujejo in interpretirajo na različne načine in
so pogosto tudi brez vnaprejšnjega dogovora prevrednoteni, včasih žal celo tudi
razvrednoteni.
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Etična ravnanja, človeško dostojanstvo, poštenje, iskrenost, družbena odgovornost in
pokončna drža so vrednote, ki nikdar ne izgubijo svoje prave vrednosti in predstavljajo temelj
zdrave družbe. Samo na takšnih temeljih bo ta fakulteta obstala in praznovala še veliko takšnih
jubilejev, kot smo mu priča danes.
Praznovanje Dneva FS nam ponovno ponuja priložnost tudi za to, da izpostavimo določene
posameznike in se jim s priznanji zahvalimo za njihov doprinos k naši skupni rasti.
Kljub nekaterim preprekam na naši fakulteti radi izpostavljamo uspešne zgodbe in naše
dosežke. Zato smo na današnji dan podelili priznanja svojim zaposlenim, študentom ter
poslovnim partnerjem, ki so in bodo tudi v prihodnje ponesli ime Fakultete za strojništvo in
Univerze v Mariboru doma in po svetu.
Med študenti so priznanje prejeli Marko Zadravec kot študent leta ter skupina študentov, ki
se je izkazala v okviru projekta razvoja radijsko vodenega letalskega modela Aeronavtičnega
društva Univerze v Mariboru (ADUM).
Naša fakulteta sodeluje z veliko gospodarskimi družbami, ki izdatno podpirajo študijsko
dejavnost na fakulteti. Zato smo podelili svečano listino Fakultete za strojništvo dolgoletnemu
partnerju podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje., s katerim sodelujemo na različnih
področjih, omogočili pa so tudi prenovo ene izmed naših predavalnic. Direktor podjetja g.
Matija Petrin je zbrane tudi nagovoril.
Priznanja smo podelili več sodelavcem, in sicer mag. Frančišku Tašnerju za strokovno delo,
doc. dr. Tomažu Vuhererju za sodelovanje z gospodarstvom, prof. dr. Zoranu Renu za
raziskovalno delo, doc. dr. Gregorju Harihu kot raziskovalcu na začetku kariere, prof. dr.
Mateju Vesenjaku in doc. dr. Luciji Črepinšek Lipuš za pedagoško delo. V novi kategoriji
Priznanje FS za inovacijo poslovnih procesov je prejemnik Robi Kuserbanj. Letos pa smo
ponovno podelili priznanje za življenjsko delo, ki ga je prejel zasl. prof. dr. Alojz Križman.

Skupaj z našimi predhodniki smo prehodili pomembno pot, pred nami in našimi nasledniki pa
so novi izzivi, ki jim bomo skupaj, v to smo prepričani, zagotovo kos.
Tina Podkrajšek Kotnik
Fakulteta za strojništvo
Univerze v Mariboru
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Enostavno, trajnostno, naravno
Francka Čuk
To je moto Kneippove zveze za leto 2020 in res v povezanosti z naravo lahko enostavno
udejanjimo tako moderno trajnost v skrbi za lastno dobro počutje in zdravje.
»Narava je najboljša lekarna« je vedel Kneipp že pred več kot 120 leti. Njegov koncept
zdravljenja se je na podlagi znanstvenih dognanj nadgrajeval, še vedno pa sloni na petih
stebrih: voda, gibanje, prehrana, zelišča in življenjski red. Za vsem tem stoji vedenje, da je
delujoči imunski sistem, zdravo telo in premagan vpliv stresnih situacij edina pot do
samozdravljenja in odpornosti. Uporaba Kneippovih terapij ob preventivi lahko veliko težav
pozdravi, ali vsaj zmanjša bolečine. To je še posebej pomembno pri vedno večji širitvi tako
imenovanih civilizacijskih bolezni. Pri tem medicina podprta z naravnimi postopki pripomore
k vedno bolj zaželenim naravnim postopkom zdravljenja, ko upoštevajo celostnega človeka.
Seveda pa se ne sme opustiti sodelovanje z lečečim zdravnikom.
Po Kneippu je od 120 vodnih terapij še vedno najbolj poznana hoja po vodi in oblivi. Saj hladna
voda krepi imunski sistem in utrjuje človeka pred vplivi stresa. Pri akutnih , pa tudi kroničnih
težavah seveda uporabimo katerega od ovitkov, kopeli, obkladkov ali zmakanja (umivanje).
Je pa seveda Kneipp veliko več kot le voda. K stebru gibanje sodijo vse vrste aktivnosti, ki
krepijo mišice, sklepe pa tudi presnovo in harmonizirajo živčni sistem. Na področju prehrane
je pomembno uživati naravi prijazno pridelana živila, saj se samo tako dobro počutimo. Jesti
moramo redno, raznoliko in regionalno. Življenjski red zajema sozvočje telesa, duha in duše –
pozitivne poglede na življenje in svet, čuječnost, psihologijo in udejanjenje zdravega načina
življenja.
Zelišča so pomembna pomoč pri vsakodnevnih težavah, pri zdravljenju in lajšanju bolezni.
Pomagajo zmanjšati uporabo kemičnih sredstev pri prebavnih težavah, pri glavobolu,
nespečnosti ali živčnih obremenitvah.

Čari zimskih zelišč in začimb
Zimski čas je hladen, temen zaradi dolgih noči, pokrajina je pokrita s snegom. Narava počiva.
Se pa prav v tem času zgodi največ v letu, zamenjamo letnico, dnevi se začenjajo spet daljšati
in sonce vedno bolj prijazno greje.
Rimljani so Novo leto praznovali marca z nastopom pomladi, ko so zamenjali konzule. Leta 154
p. n. š. pa zaradi upora španskih kmetov tega niso hoteli in so leto skrajšali na 9 mesecev ter
začeli z Janusu - čuvarju mestnih vrat - posvečenim mesecem. Novo leto so razuzdano
praznovali našemljeni. V krščanstvu to škofom ni bilo všeč in so ob Božiču pozivali k
spokornosti. Z letom 1691 pa so Novo leto spet prestavili na 1. januar.
Mnoge šege in navade so vezane na temne zimske dni, ko so bili ljudje večinoma doma, odvisni
od zalog hranil in domačih živali, čakajoč na podaljšanje dneva in novo moč sonca in toplote.
Domove so okrasili z zimzelenim rastlinjem (bela omela, bršljan, pušpan, bor, smrečje) in
vsem, kar je simboliziralo plodnost (mak, fige, granatna jabolka, štorži). Čas so si krajšali z
bajkami in prerokovanji (jabolko, svinec, gosja kost, copati). Slovanski bog Svarog je umiral,
mladi Svarožič pa se je rojeval in medtem so imela posebno moč hudobna bitja – pehta baba,
divja jaga, divji lovci... Koledniki (ime je iz latinščine - calendae januariae), pozvačini, kurenti…
naj bi jih pregnali.
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Germanska in skandinavska ljudstva so častila ogenj in zato še zdaj nekaj praznikov v zimskem
času ne pomeni nič brez njega. Advent – čakanje na prihod - je s svojim vencem, zdaj vedno
bolj tudi pri nas, ob tedenskem prižiganju sveče več, spomin na skrb za ognjišče in dom. Pohod
Lucij s svečami preganja vedno daljše noči. Okraševanje drevesc in celih naselij z lučkami pa je
samo modno posnemanje starodavnih običajev. V naših krajih so prižigali badnjak ali čok, ki je
moral biti tako velik, da je bil na ognjišču od Božiča do Novega leta. Iz načina gorenja so
prerokovali: miren plamen - dobra letina, iskrenje - več jagenčkov ali piščancev, prasketanje poroka.
Brin je veljal za čuvarja pred zlimi duhovi. Svojo moč je dobil s tem, da je dobila jagoda križ, ko
je skril Marijo z detetom pred zasledovalci. Po drugi zgodbi pa mora čarovnica, ki hoče v hlevu
škoditi živini najprej prešteti iglice na vejici zataknjeni na vrata. To seveda traja do jutra in tako
izgubi moč.
V Kneippovem zdravljenju grizljamo jagode vsak dan postopoma on 1 do 20 in spet nazaj pri
prehladnih ali prebavnih težavah.
V kulinariki sodi brin k mesu tistih živali, ki se poleti pasejo ob njem, torej ovce, koze in divjad.
Za »lovsko« pripravo jeter pomokamo na pol cm debelo narezane kose, jih popečemo v ponvi,
odložimo in na preostanku prepražimo strte brinove jagode, zalijemo z vodo ali jušno osnovo.
Vrnemo v omako jetra, posolimo in dodamo kislo smetano.
Hrast ima po zgodbah iz druidskih časov posebno magično moč, še posebej za belo omelo, ki
zraste na njem. S tem, ko mu listi ne odpadejo, naj bi dokazoval, da se da kljubovati zimi. Po
koroški pravljici pa je to svojo trmo plačal z obliko listja. Peklenščki so hoteli v nebesa, Bog pa
jim je povedal, da bo šlo, ko bo odpadlo vse listje. Na hrastu je seveda ostalo in zato so ga jezni
razcefrali. Ne morejo pa škoditi hiši, ki jo varuje hrastova vejica.
Hrastova skorja je staro domače zdravilo za kožne težave. Uporabimo jo za mokre ovitke, pa
tudi za sedeče kopeli. Posušene v prah stolčene šiške lahko uporabimo kot posip za rane.
V nadomestke pravi kavi pogosto primešajo želod, saj vsebuje tanin, škrob, sladkor,
beljakovine in maščobe. Tudi posušene liste lahko dodajamo zdravilnim čajem.
Jabolko spremlja tako veliko zgodb, da vidimo, da je pomembno za človeka že od nekdaj.
Antični Grki so se zapletli v trojansko vojno, ker je Paris podaril jabolko
Afroditi in ne Ateni, pa se je užaljena boginja maščevala. Adam in Eva sta
bila pregnana iz raja, ker se mu nista mogla upreti. Znana pisateljica
kriminalk Agata Christi je baje ob vsakem pojedenem jabolku opisala
kakšen umor. Pa je bilo treba imeti kar lepo zalogo jabolk, saj je napisala
veliko romanov.
V novoletnem času uporabljamo jabolka za krašenje pogrinjkov, vencev in kot sredstvo za
prerokovanje. Pravilna zvezda na prerezu je pomenila srečo.
Eno jabolko na dan, prežene zdravnika vstran - je tudi naša ljudska modrost. Uporabljamo
sveže nastrganega pri zaprtosti, že oksidirano porjavelega pa pri driski. Krhlji so zimska sladica,
lupine uporabimo v čajnih mešanicah, kis pa je eden najbolj zdravih. Recepti za kompote,
zavitke in pite so znani na vseh koncih sveta.
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Žito je simbol osnovne hrane, zato so ga sejali v posodice kot božično žito, da bi zagovorili
dobro letino. Od naših starih sort se vrača pira, ki jo uporabimo kot zrnje za kavo, kuhano za
priloge, pa seveda kot moko. Vsebuje vse življenjsko
pomembne snovi v idealnem razmerju in to v obliki, ko
jih telo najboljše izkoristi. Je pravo polnovredno živilo.
Zanimiva jed je koromač pečen na pirinih zrnih. V
zelenjavni juhi skuhamo pirina zrna, v drugi juhi pa
koromač. Odcedimo obe juhi, ju zmešamo in začinimo
z galgantom ter ponudimo za uvod. Pirina zrna damo
na ognjevaren krožnik, nanjo položimo koromač,
pokrijemo s sirom, potresemo s papriko, kumino in
koščki masla ter zapečemo v pečici.
Polnovredna žitna prehrana je največ, kar lahko storimo za svoje zdravje in preventivo. Pa tudi
čaji iz zelenja žit in ajde spet dobivajo pomen.
Dan naj bi začenjali z zdravim zajtrkom iz polnovrednega kruha ali kosmičev s sadjem, medom
in kavo ali čajem.
Začimbe, kot so cimet, klinčki, piment, kardamom, oranžat in citronat so začimbe, še posebej
v zimskem času pomagajo ogreti telo od znotraj, budijo dobro počutje in zbistrijo duha. Zato
so nepogrešljivi v sladicah in drugi hrani. S svojimi učinkovinami pa pomagajo tudi pri prebavi
in presnovi, kar je ob obilni hrani in manj gibanja zelo pomembno. Pa ne samo to, tudi kot
dišavna olja pričarajo praznično vzdušje.
Prazniki pa so prav to, da se sprostimo, se družimo, ustvarjamo tudi kaj lepega, ne samo
potrebne stvari. Po Kneippovo se razgibajmo in poiščimo harmonijo v sebi in dali jo bomo
lahko tudi svojim bližnjim. Pozitivna naravnanost nas edina vodi v lepše in boljše počutje.

Zdravilna vina
Že starodavna ljudska medicina je cenila zdravilne moči grozdja, vina in tudi žganja. Saj soli
vinske kisline pospešujejo odvajanje vode in tako izločanje škodljivih snovi iz telesa. Zelišča
seveda to še povečajo in tako so zdravili težave s prebavo, putiko, motnje krvnega obtoka,
bolezni ledvic in jeter. Samostanske medicine si sploh ne moremo predstavljati brez lastne
vinske kleti. Veliko nasvetov Hildegarde iz Bingna temelji prav na uporabi zeliščnih vin.
Enciklopedija ljudskega zdravilstva G. F. Mosta iz 19. stoletja navaja, da vina iz zelišč, cvetov in
korenin izlužijo grenčine in druge aromatične sestavine, ter tako postanejo zdravila. Tudi
Kneipp jih omenja v knjigi Moje vodne terapije.
Sodobna znanost večino teh starodavnih metod potrjuje. Zelišča in začimbe izločijo v alkohol
koristne sestavine, ki jih uživamo ali uporabljamo za ovitke ali masaže, da pospešimo
prekrvavitev obolelega dela telesa.
Vino naj bi bilo dobro, naravno, belo ali rdeče. Pri sestavi dodatkov lahko izbiramo po količini
in različnosti tudi po lastnem navdihu.
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Angelika
Pomaga pri oslabelosti po napornem delu in pri bronhialnih težavah, vzpodbuja sluznico.
-

50 g narezane korenine
1 l vina

Postavimo za en dan na sonce ali v topel prostor. Pijemo zjutraj in zvečer po kozarček.

Gabez
Pri pljučnih težavah, bronhialnem katarju, motnjah prekrvavitve, prebavnih težavah.
-

2 do 5 korenin se drobno nareže
1 l belega vina

Pustimo 5 do 6 tednov, nato pijemo 3 krat na dan kot liker.

Rožmarin
Pomaga pri nizkem krvnem tlaku, revmi, putiki, trebušnih kolikah in harmonizira slabost.
-

10 do 20 g narezanih listkov
1 l vina

Pustimo 5 dni in nato spijemo dnevno 1 kozarec.

Vrtnica
Pri zobobolu z njim grgramo, pri glavobolu pa naredimo ovitek.
-

1 žlica vrtničnih cvetov
¼ l rdečega vina

Zavremo vino, dodamo cvetje in po 15 minutah uporabimo.

Pehtran
Pospešuje izločanje urina in ureja prebavo
-

1 vejica svežega pehtrana
¼ litra vina

Kuhamo 3 do 5 minut, odcedimo in po požirkih pijemo med 15. in 19. uro pred polno luno ali
pri prvem krajcu.

68

Glasilo Zveze inženirskih društev Maribor št. 5, marec 2020 – ZANIMALO VAS BO

Peteršilj
Krepi srce pri starostnih težavah, pri nervozi, pri vremenski preobčutljivosti, pospešuje
prekrvavitev in zmanjšuje tvorbo edemov.
-

Šopek svežega peteršilja
2 žlici vinskega kisa
80 do 100 g medu
1 l vina

Vino in peteršilj kuhamo 10 minut na rahlem ognju, dodamo med in kis ter še 5 minut pustimo
na toplem. Odstranimo morebitno peno in nalijemo v steklenico. Pijemo šilce 3 krat dnevno.

Pelin
Zdravi bolezni ledvic, gripo, prehlad, seneni nahod, žolčne kamne, slabovidnost…
-

40 ml pelinovega soka (lahko tudi 30 g suhega zelišča ali 60 g svežega)
150 g medu
1 l vina

V zavreto vino zlijemo sok, dodamo med in še toplo prelijemo v steklenico. Pijemo od maja do
oktobra vsak drugi dan šilce na tešče.

V knjigah Hildegarde iz Bingna najdemo še veliko več receptov – galgant, vijolice, kurkuma,
meta…
Besedilo

Francka Čuk
Fotografije:
www.nasasuperhrana.si
www.Needpix.com
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Podravsko gozdarsko društvo se predstavi
Matjaž Vrecl
Začetki Podravskega gozdarskega društva segajo v leto 1946,
ko je bilo v marcu mesecu ustanovljeno Društvo inženirjev in
tehnikov s sedežem v Mariboru, pri njem pa smo gozdarji in
lesarji imeli svojo sekcijo. Tako to leto štejemo za leto
nastanka našega društva, ki je v svoji več kot sedemdesetletni zgodovini spremenilo kar nekaj
imen in statutov. Vendar pa osnovni namen in poslanstvo društva ostaja ves čas enako: Skrb
za gozdove in gozdarstvo kot panogo.
V vseh teh letih je društvo združevalo in združuje
gozdarje, lesarje, ljudi, ki so kakorkoli povezani z
gozdom, ljubitelje in prijatelje gozda in narave. Danes
šteje društvo 74 članov.
Naš osnovni cilj je približevanje gozda in gozdarstva
javnosti, izobraževanje in popularizacija le-tega. V ta
namen prirejamo ali sodelujemo pri organizaciji
različnih dogodkov kot so delavnice, ekskurzije, vodenje
po gozdnih učnih poteh. Naša osnovna učilnica pa je prvenstveno vedno v gozdu ali v njegovi
bližini, glavna učiteljica pa seveda narava.
Delovanje društva
Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nepridobitnih dejavnosti:


izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov s predavanji, seminarji, posvetovanji,
prireditvami, ekskurzijami, študijskimi potovanji in drugimi oblikami izobraževanja,



ustvarjanje in razvijanje pozitivnega odnosa do gozda v javnosti in med članstvom,



skrb za popularizacijo gozdov in gozdarstva,



vzpostavljanje stikov in sodelovanje z domačimi in mednarodnimi gozdarskimi in
okoljevarstvenimi organizacijami,



vzpostavljanje stikov, sodelovanje in razumevanje med različnimi gozdarskimi in
negozdarskimi interesnimi skupinami,



sodelovanje pri oblikovanju gozdarske politike in pravnih predpisov s področja
gozdarstva,



izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za člane društva,



razvijanje družabne, kulturne in športne dejavnosti za svoje člane.

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih pridobitnih dejavnosti:


organiziranje strokovnih predavanj, posvetovanj in prireditev za širšo javnost,



organiziranje in izvajanje gozdarskih tečajev za širšo in organizirano javnost,



organiziranje in izvajanje društvene založniške dejavnosti,
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organiziranje in prodajanje reklamnih artiklov (zloženke, značke, majice, kape,
nogavice),



vodenje in izobraževanje širše javnosti po gozdnih učnih poteh (GUP),



izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za širšo javnost,



priprava in izvedba gozdarskih in ekoloških projektov.

Naj med dejavnostmi društva malo podrobneje opišem le nekatere:
Gozdne učne poti
Z gozdnimi učnimi potmi želimo obiskovalcem približati gozd, njegovo rast in njegov razvoj.
Izmed neštetih poti in steza, ki vodijo po gozdovih, naj bi učne poti služile kot pomoč pri vašem
samostojnem raziskovanju gozda. Člani društva po učnih poteh vodimo šolsko in predšolsko
mladino, kakor tudi vse zainteresirane skupine. Z nami lahko stopite v stik na kontaktnih
naslovih društva in se dogovorimo za kraj in čas vodenja.
Teden gozdov
Že več desetletij v Sloveniji en teden v letu označujemo za teden gozdov. V tem tednu potekajo
številne aktivnosti vezane na gozdove, gozdarstvo in promocijo le-tega. Podravsko gozdarsko
društvo vseskozi aktivno sodeluje pri teh aktivnostih, še posebej pri organizaciji osrednje
prireditve na mariborskem območju.
Strokovna predavanja
Za namen izobraževanja članov in ostale javnosti ter promocije gozdarske stroke, PGD vsako
leto pripravi strokovno predavanje z gozdarsko ali pa naravoslovno oz. potopisno tematiko.
Predavanja organiziramo v sodelovanju z Zvezo inženirskih društev, katere člani smo.

Tečaj dela z motorno žago
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Strokovne ekskurzije
Vsako leto organizira PGD eno ali več dnevno strokovno ekskurzijo. Enodnevne ekskurzije
potekajo po Sloveniji, več dnevne pa v tujini. Vedno so gozdarsko obarvane in pri njihovi
izvedbi nam pomagajo kolegi gozdarji domačini. Namen ekskurzij je spoznavanje gozdarstva
in gospodarjenja z gozdovi drugod; predvsem pa je njihov namen prijetno druženje in počutje
članov.
Srečanja upokojencev
PGD organizira vsako leto srečanje članov, ki že imajo status upokojenca. Srečanja potekajo v
naravi in imajo gozdarsko tematiko. Zaključek je ob prigrizku in ob debati starih znancev in
stanovskih kolegov.

Predavanje za upokojence

Gozdarska srečanja Pannonia
Namen srečanj Pannonia je v razvijanju strokovnih in medčloveških stikov, ki jih združuje
podobnost klimatskih, rastiščnih in gozdnogospodarskih danosti znotraj regij (obmurski in
podravski pas v Sloveniji, SZ Podonavje na Madžarskem in avstrijskem Gradiščanskem).
Prvo posvetovanje PANNONIA '73 je bilo 30 in 31. 08. 1973 v Sloveniji v Pomurju. Poleg
slovenskih se ga je udeležilo 6 madžarskih in 4 avstrijski strokovnjaki. Srečanja trajajo dva dni
in se od 1973 leta neprekinjeno prirejajo vsako leto enkrat, izmenjaje v Sloveniji, Avstriji in na
Madžarskem.
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Spomenik splavarju
V Podravskem gozdarskem društvu že dolga leta tli želja po postavitvi spomenika splavarjem
v Mariboru, na delu, ki je po splavarjih tudi dobilo ime – na Lentu. Z njim bi zabeležili
gospodarsko dejavnost, ki je 800 let spremljala mesto Maribor in mu dala tudi neizbrisen
pečat. Obenem se čutimo dolžni in poklicani, da se zahvalimo tisočem pohorskim in kobanskim
fantom, ki so opravljali to težko delo in bistveno prispevali k življenju in razvoju mesta Maribor.
Aktivnosti na relaciji PGD – MOM so se pričele že leta 2001, ko smo na občino poslali pobudo
z idejno zasnovo in lokacijo za postavitev spomenika. Vse do danes naša prizadevanja niso bila
uspešna, vendar z njimi nadaljujemo.
Pregled dela Društva v okviru Zveze inženirskih društev od 2010 do 20193
Vsako leto konec meseca maja Podravsko gozdarsko društvo ob Tednu gozdov pripravi za vse
člane Zveze inženirskih društev Maribor izobraževalno aktivnost vsebinsko vezano na gozd.
Vsebina aktivnosti je pestra in vredna, da jo na kratko obnovimo:
25. 3. 2010

Gozdne ptice varovane z NATURO 2000

27. 5. 2010

EKOLOŠKI DAN – Rozikina učna pot (Bolfenk – Razglednik)

28. 11. 2011 Mestni gozdovi Maribora – bogastvo ali breme?
29. 5. 2013

»Gozdovi za vse – v živo« MERANOVO – POHORJE

29. 5. 2014

GOZDOVI NA ROBU MESTA - PIRAMIDA

18. 12. 2014 RAZSTAVA - 60 let načrtovanja v mariborskem gozdnogospodarskem območju
28. 5. 2015

GOZDOVI NA ROBU MESTA - Studenci in Lesarska šola Maribor

28. 5. 2016

GOZDOVI NA ROBU MESTA – Betnavski gozd

01. 6. 2017

ZNANJE ZA GOZDOVE – Kapla na Kozjanskem

26. 10. 2017 Kako izbrati pravo vrsto lesa za uporabo na prostem?
30. 5. 2018

»GOZD JE KULTURA« Botanični vrt Univerze v Mariboru v Pivoli

28. 5. 2019

»GOZD IN GOZDARSTVO V SAMOSTOJNI SLOVENIJI« - Mariborski otok

Po ne povsem točni statistiki beležimo okoli 350 udeležencev navedenih prireditev. Ob
dejstvu, da smo poleg izobraževanja bili vsi še fizično aktivni, je doprinos Podravskega
gozdarskega društva v Zvezi inženirskih društev Maribor vreden vsega spoštovanja.

3

Pripravila Ani Hanžič, predsednica Komisije za izobraževanje ZID
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Poleg naštetih aktivnosti Podravsko gozdarsko društvo tradicionalno sodeluje z gozdarskimi
društvi po Sloveniji in z gozdarskimi društvi sosednjih dežel. Smo tudi člani Zveze gozdarskih
društev Slovenije in Zveze inženirskih društev Maribor.
Upam, da vam je zgornje pisanje uspelo na kratko predstaviti naše društvo. In, če v njem vidite
možnost za uresničevanje svojih interesov, velja povabilo: PRIDRUŽITE SE NAM!
Vse informacije o Podravskem gozdarskem društvu dobite na naši spletni strani:
www.pgdmb.si.

Matjaž Vrecl
predsednik Podravskega gozdarskega društva
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Bodoči mizarji so postavili na ogled svoje izdelke
Ani Hanžič
Člani ZID Maribor smo bili 5. junija 2019 gostje Lesarske šole Maribor. Na obrobju Maribora
med bujnim zelenjem stoji šola, ki živi in dela z lesom in, resnično diši po svežem lesu. To je
Lesarska šola Maribor s svojimi 600 dijaki in študenti na srednji in višji stopnji strokovnega
izobraževanja.
Na poti proti šolskemu poslopju so približno 30 m dolgo steno opremili člani Rezbarske sekcije
mestne četrti Studenci. Rezbarji, na čelu s kiparjem Slavkom Jelušičem delajo pod vodstvom
priznane umetnice Vlaste Zorko.

V avli šole so obiskovalce sprejeli sedanji direktor Lesarske šole Maribor in istočasno ravnatelj
Srednje lesarske in gozdarske šole Aleš Hus, ravnatelj Višje strokovne šole Miroslav Novak in
vodja šolskih delavnic Drago Žnidarič.
Šolska avla je polna izdelkov. Pritegne predvsem raznolikost izdelkov . izvirnost snovanja in
kvaliteta izdelave. Nekateri izdelki imajo vkomponirano steklo in površine imajo zanimivo
abstraktno podobo. Vodja šolskih delavnic, ki odhaja po 41 letih dela z mladino v »tretje
življenjsko obdobje« meni, da je les sam po sebi lep in ga ni potrebno olepšati z drugimi
dodatki.
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Pot do izdelave svojega zaključnega izdelka dijak prične z nabavo ustreznega lesa in nadaljuje
z izdelavo tehnološke dokumentacije. V maju ima na razpolago 80 ur, da pod vodstvom
mentorja izdela svoje zaključno delo. Razstava izdelkov traja le nekaj dni, saj dijaki ob zaključku
šolskega leta izdelek odnesejo domov v trajen spomin na svoja srednješolska leta.
Študente oblikovanja smo zatekli v njihovem ateljeju, ki je opremljen predvsem z risalnimi
deskami. Prenos ideje na papir je prvi korak v oblikovanje novega izdelka in prav tukaj je
nastala intarzija črtne kode, ki jo z »pametnim telefonom« lahko praktično uporabiš za vse
informacije o delu in življenju šole.

Po sprehodu med izdelki smo se napotili še v učilnico za lovstvo in gozdarstvo. Ravnatelj Aleš
Hus je s ponosom povedal, da že štiri leta izobražujejo gozdarje. Razen zunanjega gozdarskega
poligona so uredili še gozdarsko učilnico, kjer nas je sprejela profesorica strokovnih predmetov
Mateja Kišek. Beseda je nanesla ne le na gospodarno ravnanje s tem naravnim bogastvom,
temveč tudi o velikem poudarku na varno delo v gozdovih, saj so številke o poškodovanih v
naših gozdovih prevelike.
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Ob šolskih obveznostih pa se dijaki udejstvujejo še v Lovskem in Sekaškem krožku, navezujejo
stike z gozdarskimi društvi in se vsako leto udeležijo državnega sekaškega tekmovanja.
V sproščenem razgovoru smo zvedeli še marsikaj zanimivega o bodočem razvoju šole.
Mednarodno sodelovanje širom po Evropi je po besedah Miroslava Novaka dobro utečeno
Dijaki in študentje si tako med šolanjem pridobivajo dragocena znanja in izkušnje s podobnim
delom v drugih deželah. V mesecu novembru bo srečanje vseevropskih lesarskih šol in že sedaj
smo sprejeli prijazno vabilo, da ponovno obiščemo šolo, ki diši po lesu.

Besedilo in fotografije

Ani Hanžič
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POROČILA DRUŠTEV, KOMISIJ IN SEKCIJ ZID
Poročilo delovanja Sekcije študentov strojništva
Društva strojnih inženirjev Maribor v 2019
Nejc Filip Svenšek
V letu 2019 je Sekcija študentov strojništva še naprej delovala zelo aktivno.
Izvedli smo kar nekaj projektov in ponudili veliko priložnosti za izobraževanje
bodočih inženirjev strojništva izven študijskih klopi. Sledili smo svojemu cilju, da
krepimo zavest in skupno pripadnost inženirskemu strojniškemu poklicu,
skrbimo za kvalitetne obštudijske dejavnosti, skušamo vzpostaviti povezave z gospodarstvom
in študentu omogočiti vpogled v realne vsakodnevne situacije s katerimi se srečujejo v
podjetjih. Vseskozi pa nam je bilo osnovno vodilo, da ponudimo možnost izobraževanja in
razširjanje obzorij študentov, med katerimi opažamo vse več zmanjševanja interesa za
udeleževanje na raznorazne obštudijske dejavnosti ne samo pri nas, ampak tudi v okviru
ostalih organizacij. Študentje pa so za razloge obštudijske neaktivnosti navajali predvsem
časovno obremenjenost, ki jim jo nalaga bolonjski sistem in finančno nezmožnost.
V Sekciji študentov strojništva je bilo v preteklem letu delovno aktivnih okoli 5 članov, s
katerimi smo kljub težavam z udeleževanjem študentov izpeljali kar nekaj projektov. Naše
članstvo se je zmanjšalo za nekaj članov, saj so zapustili študentske vrste.
Projekti v letu 2019:
Po času izvedbe:
1. Pomoč pri organizaciji Plesa inženirjev, 14. 3. 2019
 Organizacija srečelova na dogodku (izkupiček je šel za organizacijo
Eurotoura 2019)
2. Enotedenska mednarodna strokovna ekskurzija EUROTOUR 2019, 25. 3. - 31. 3. 2019
(45 študentov)
 Ducati Bologna
 Enzo Ferrari muzej Modena
 Muzej Ferrari Maranello
 Nica - Azurna obala
 Monako - ogled trase F1
 Marseille - Muzej evropskih in sredozemskih civilizacij
 Marseille - stadion Orange Velodrome
 Podjetje Enogia
 Tehniški muzej Leonardo da Vinci Milano
3. Bogračfest, 19. 4. 2019
 Sodelovali in ZMAGALI smo s svojo ekipo na tekmovanju v kuhanju
najboljšega Bograča
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4. Strojniški piknik, 6. 5. 2019
 Sodelovali smo pri organizaciji strojniškega piknika

5. Ekskurzija v delovna okolja, 15. 5. 2019 (25 študentov)
 Podzemni rovi TAM
 Orodjarna Emmi Celje
 Pivovarna Laško

Museo Enzo Ferrari Modena (EUROTOUR 2019)

Pogled na traso F1 v Monaku (EUROTOUR 2019)
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Obisk podjetja Enogia v Marseillu (EUROTOUR 2019)

V Sekciji študentov strojništva smo dosegli večino od začrtanih ciljev za leto 2019,
neuresničene načrte pa bomo poskušali izboljšati in izvesti znova. Veseli smo vseh sodelovanj
z ostalimi društvi in organizacijami, naš kontakt sss.dsi.info@gmail.com.

Nejc Filip Svenšek
Predsednik Sekcije študentov strojništva
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Aktivnosti Komisije za izobraževanje
pri ZID Maribor v letu 2019
Ani Hanžič
JANUAR 2019
1. Strokovno predavanje: Pogled sistemske teorije na gozd kot popoln avtopoetski
ekosistem
Predavatelj: Anton Komat
Datum: 31. januar 2019
Kraj: Tehniške fakultete Maribor
Udeležba: 22 članov
FEBRUAR 2019
2. Strokovno predavanje: Preteča bolezen zahodnega Nila »west Nile fever«
Predavatelj: mag. Gregor Pen
Datum: 21. februar 2019
Kraj: Tehniške fakultete Maribor
Udeležba: 12 članov
MAREC 2019
3. Vodeni ogled: Globoko pod zemljo je tovarna, o kateri …
Datum: 21. marec in 4. april 2019
Kraj: TAM Maribor
Udeležba: 39 članov
APRIL 2019
4. Strokovno predavanje: Vedeti, kako ohraniti zdravje
Predavateljica: Francka Čuk
Datum: 18. april 2019
Kraj: Tehniške fakultete Maribor
Udeležba: 16 članov
MAJ 2019
5. Vodeni ogled: Akademija distribucije Elektro Maribor v Mariboru
Datum: 9. maj 2019
Kraj: Elektro Maribor
Udeležba: 7 članov
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6. Prireditev: Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji
Datum: 28. maj 2019
Kraj: Mariborski otok
Udeležba: 21 članov
JUNIJ 2019
7. Vodeni ogled: To je moj zaključni izdelek
Datum: 5. junij 2019
Kraj: Lesarska šola Maribor
Udeležba: 6 članov
8. Strokovna ekskurzija: Ločeno zbiranje odpadkov
Datum: 20. junij 2019
Kraj: Deponija Snage Maribor
Udeležba: 8 članov
OKTOBER 2019
9. Strokovno predavanje: Projektiranje nosilnih aluminijastih konstrukcij po
EUROCOD 9
Predavatelj: mag. Anton Pristavec
Datum: 17. oktober 2019
Kraj: Tehniške fakultete Maribor
Udeležba: 35 članov in študentov
NOVEMBER 2019
10. Strokovno predavanje: Predstavitev modelov vrednotenja nepremičnin
Predavateljica: mag. Melita Ulbl
Datum: 7. november 2019
Kraj: Tehniške fakultete Maribor
Udeležba: 14 članov

82

Glasilo Zveze inženirskih društev Maribor št. 5, marec 2020 – POROČILA DRUŠTEV, KOMISIJ IN SEKCIJ ZID

POVZETEK
V letu 2019 (2018 – 8) je bilo izvedenih 10 aktivnosti z 180 (2018 – 204) udeleženci:
-

5 predavanji (99)
3 ogledi (52)
1 strokovna ekskurzija (8)
1 strokovna prireditev (21)

Organizatorji:
-

Podravsko gozdarsko društvo – 2
Veterinarsko društvo Maribor – 1
Društvo tekstilcev Maribor – 1
Društvo seniorjev Podravja – 1
Društvo geodetov Severovzhodne Slovenije – 1
Elektrotehniško društvo – 1
Društvo za varilno tehniko Maribor – 1
Komisija za izobraževanje – 2

V arhivu ZID MB so v mapi za izobraževanje shranjena vsa vabila, poročila, vabila, liste
prisotnosti, slikovno gradivo in zahvale predavateljem. Vabila so sprejeli predsedniki
posameznih društev in bila so objavljena na spletni strani zveze. Z aktivnostmi smo obveščali
Mariborčane preko radia Maribor, za kar je skrbel g. Vili Šetar, ki je ob enem tudi prispeval
fotografije s posameznih predavanj.
Strokovna ekskurzija gozdarjev je bila objavljena tudi v dnevniku Večer. Zapis o ogledu izdelkov
na Lesarski šoli pa v prilogi Večera Štajerc.
Za kvalitetno izveden program so zaslužna posamezna društva, ki s svojo angažiranostjo
poiščejo izvajalce, običajno so to člani tega društva. Brez te pomoči ne bi bilo mogoče
pripravljati in izvajati programa.

Ani Hanžič
Predsednica Komisije za Izobraževanje
pri ZID Maribor
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PODPIRAJO NAS
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