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ZNANJE BREZ MEJA 
Irena MARUŠIČ in Estera CERAR

UVOD

NEMO (Network of European Museum 
Organisations) je leta 2016 izdal publikacijo 
Museums, migration and cultural diversity, 
Recommendations for museum work1 (Muzeji, 
migracije in kulturna raznolikost – Priporočila 
za delo v muzejih) kot odgovor na migracijsko 
krizo, s katero se soočamo v zadnjih letih.

V predgovoru piše, da so v zadnjem času v 
Evropo prišli milijoni beguncev in veliko jih bo 
ostalo.2 Vendar migracije niso nov fenomen; 
nasprotno, vedno so bile del človeške zgodo-
vine. Celo besedišče v različnih jezikih potrjuje 
to dejstvo: obstaja vrsta različnih besed, s ka-
terimi opisujemo različne kategorije migran-
tov (priseljenci, izseljenci, begunci, ‘zakoniti’ ali 
‘nezakoniti’ migranti …).

Ne glede na dejanske vzroke imajo ti mno-
žični premiki ljudi (gospodarske, družbene, ver-
ske, etnične, podnebne …) nedvoumen in stalen 
vpliv na družbo. Čeprav živimo v globaliziranem 
svetu in bi zato morali biti bolj pripravljeni spre-
jemati te premike in spremembe, nas je še ved-
no veliko, ki se s težavo spopademo s pojmi, kot 
so »tuj«, »drugačen« in »neznan«, s katerimi 
pogosto povezujemo migrante. Dejstva so na-
slednja: naša družba se spreminja, javno mne-
nje je razdeljeno, politiki in mediji so, iz očitnih 
razlogov, senzacionalistični, rezultat vsega tega 
pa je, da so ljudje zmedeni.

1 Museums, migration and cultural diversity, Recommendations for museum work.  Originalno edicijo je izdal Deutscher Museumsbund e.V., Berlin, februar 2015. Angleško 
edicijo je izdal NEMO - Network of European Museum Organisations, Berlin, maj 2016.

2 Prav tam, str.3.
3 Rhiannon Mason, Identity and heritage. http://www.theheritagealliance.org.uk/tha-website/wp-content/uploads/2014/11/Heritage-and-Identity-talk-Rhiannon-Mason.

pdf Last visited: Nov, 2017
4 ICOM Statut, sprejet na 22. Generalni skupščini na Dunaju 24. Avgusta 2007: »Muzej je neprofitna, trajna institucija v službi družbe in njenega razvoja, odprta javnosti, ki 

pridobiva, ohranja, raziskuje, komunicira in razstavlja materialno in nematerialno dediščino človeštva in njegovega okolja v namene izobraževanja, preučevanja in užitka.«
5 ICOM Code of Ethics for Musuems, ICOM, 2013
6 Prav tam, str.10.

Dobra novica je, da imamo muzeje! 
To je trenutek, ko se muzeji lahko (in bi se 

morali) odzovejo in dokažejo, kako dragoceni 
so za družbo.

S časom se je vloga muzejev velikokrat 
spremenila. Danes morajo prerasti izobraževal-
no in prostočasno vlogo ter se lotiti družbeno 
pomembnih projektov. So javni prostori, v kate-
rih je v zgodovinskem kontekstu mogoče pove-
zati različne poglede na sodobna vprašanja in 
ponuditi podkrepljeno perspektivo, kako so se 
družbe v preteklosti3 odzvale na podobne pro-
bleme. Družbeno odgovoren je muzej, ki obrav-
nava vprašanja, pomembna za skupnost, in 
identificira vprašanja in izzive, pri katerih ima 
lahko njegov strokovni pristop pozitiven vpliv 
in spodbudi spremembe. Prvi del ICOM-ove de-
finicije muzejev to odlično povzema: »Muzej je 
neprofitna, trajna institucija v službi družbe in 
njenega razvoja …«4 ICOM-ov Etični kodeks5 pa 
to obravnava v 6. poglavju: 

»Muzeji delujejo v tesnem sodelovanju s 

skupnostmi, iz katerih izvirajo njihove zbirke, 

in s tistimi, ki jim služijo.«6 

ZNANJE BREZ MEJA 

Da bi izpolnil svoje poslanstvo, je Tehniški 
muzej Slovenije pripravil projekt z naslovom 
ZNANJE BREZ MEJA, ki osvetljuje pozitivni vpliv 
migracij na družbo ter poskuša prikazati tesno 
povezanost med tehniško in znanstveno dedi-
ščino na eni strani ter kulturno  in  nacionalno 
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identiteto na drugi. Predstavljamo vrsto uspe-
šnih posameznikov z različnih polj znanosti in 
tehnologije, ki so se priselili ali zapustili sloven-
sko etično ozemlje od 16. stoletja do danes.

Znanstveniki in izumitelji so se selili iz raz-
ličnih razlogov, pogosto  po lastni volji, veli-
kokrat pa so bili v to tudi prisiljeni. Včasih so 
se selili, da bi izboljšali življenjski standard in 
delovne pogoje, ali »zgolj« zato, da bi si nabrali 
novih znanj in izkušenj.

Zgodovina pa nas tudi uči, da lahko nekdo 
postane ‘tujec’, ne da bi se mu bilo treba pre-
seliti v tujino. Države in njihove meje se spre-
minjajo in slovensko ozemlje je odličen poka-
zatelj, saj se je to samo v prejšnjem stoletju 
velikokrat zgodilo. Od Avstro-Ogrske, dveh 
Jugoslavij in nazadnje neodvisne Slovenije, ki 
je del Evropske unije. Veliko je znanstvenikov 
in izumiteljev, ki so se rodili v eni državi, živeli 
v drugi in umrli v tretji – samo zato, ker so se 
meje premikale in/ali države spreminjale.

Pri pripravi projekta smo morali izbrati le 
peščico od velikega števila potencialnih kan-
didatov. V postopku izbire smo uporabili vrsto 
kriterijev in zavoljo poenostavitve smo se od-
ločili, da razlogov za posamezni izbor ne bomo 
navajali, ker jih je bilo preprosto preveč.

• Naš prvi kriterij je bila povezava s priseljeva-
njem ali izseljevanjem, bodisi neposrednim 
ali posredno prek njihovih prednikov. 

• Slovenska etnična pripadnost (neposredno 
ali prek slovenskih prednikov) in tisti, ki so 
delali in živeli na slovenskem ozemlju. 

• Z vključitvijo različnih zgodovinskih obdobij 
(od 16. stoletja do danes) smo želeli pouda-
riti, da migracije niso nov pojav, temveč prav 
nasprotno, hkrati pa smo izbor želeli narediti 
relevanten z vidika sodobnosti in mlajše ge-
neracije. 

• Vključili smo široko paleto znanstvenih di-
sciplin, vključno s kemijo, fiziko, astronavti-

ko, telekomunikacijami, elektroniko, medi-
cino in računalništvom. 

• Želeli smo vključiti pripadnike obeh spolov. 
• Pomemben »izločitveni« kriterij je bilo po-

manjkanje predmetov v naših obstoječih 
zbirkah, vključevalni pa, da  je obstajala iz-
vedljiva možnost, da bi jih pridobili.

Kot rezultat izbora smo dobili »kratek se-
znam« štirinajstih posameznikov, enajstih moš-
kih in treh žensk, od katerih so nekateri zelo zna-
ni v Sloveniji in malodane uživajo status ikone, 
drugi pa so iz različnih razlogov bili spregledani 
in so znani le peščici strokovnjakov.

Dejstvo je, da bi vsakemu od teh posame-
znikov lahko posvetili celo razstavo, vendar to 
nikoli ni bil naš namen. Na razstavi Znanje brez 
meja so predstavljeni s kratkim vpogledom v 
njihova zasebna in poklicna življenja ter skrbno 
izbranimi dosežki. Vsak od njih je predstavljen: 
 
• s kratkim življenjepisom, s posebnim pou-

darkom na njihovih »migracijah«,  
• z glavnimi poklicnimi dosežki,
• osvetlitvijo enega dosežka, ki je pomembno 

vplival na naša življenja ali ima posebno 
mesto v zgodovini znanosti in tehnologije 
(če je le mogoče predstavljen s predmetom), 

• zanimivostjo in presenetljivim dejstvom, ki 
je javnosti manj znano. 

Razstava je rezultat timskega dela, z inter-
disciplinarnim pristopom in vključuje  sodelo-
vanje strokovnjakov z različnih področij in iz 
različnih institucij doma in v tujini. Namenje-
na je različnim ciljnim skupinam, z veliko in-
teraktivnimi elementi, nekateri bodo posebej 
namenjeni mlajši generaciji. Z javnimi progra-
mi (delavnicami, pogovori, vodenimi ogledi, 
okroglimi mizami, kvizi) bomo obiskovalcem 
ponudili možnost socialnega dialoga in izraža-
nja njihovih lastnih pogledov.

Doseči želimo naslednje: 
• zlomiti vsaj nekaj stereotipov, povezanih z 

migracijami, 
• pomagati ljudem razumeti, da smo tako ali 

drugače vsi migranti, 
• pokazati pozitivno plat tega dejstva z do-

sežki v znanosti in inovacijami, ki jih pozna-
jo naše skupnosti, 

• imeti konstruktivne in pomenljive pogovo-
re z različnimi ciljnimi skupinami,  

• približevanje in povezovanje različnih de-
ležnikov, 

• promocija znanosti in tehnologije z drugač-
nega zornega kota. 

IDENTITETA IN DEDISCINA 

Lahko govorimo o povezavi med narodno 
identiteto ter tehniško/znanstveno dediščino? 

Verjamemo, da je odgovor da. Naš projekt 
je bil zgrajen okoli tega dejstva. 

Najbrž to ni izključno slovenska značilnost, 
vendar smo zelo ponosni na »naše« znanstve-
nike, ki so uspeli v tujini, po drugi strani pa 
smo bolj zadržani, ko »tujci« uspejo pri nas. 
Radi bi, da bi ljudje razumeli, kako zavajajo-
ča in ozkogleda je ta predpostavka in to je bil 
eden od razlogov, da smo uporabili zgodbe 14 
posameznikov, ki s svojimi dosežki niso samo 
naredili razlike, ampak so to dosegli tudi kot 
posledico migracij. 

Dva primera, ki predstavljata izziv: nosilka 
rekordov v bivanju v vesolju Sunita Williams 
se je rodila v ZDA očetu indijskega rodu in ma-
teri, ki je bila potomka slovenskih priseljencev. 
Pa vendar jo Slovenci sprejemajo za »pravo« 
Slovenko, pogosto nastopa v nacionalnih me-
dijih in zdi se, da smo vsi nanjo zelo ponosni. 
Tudi najbolj skeptične je prepričala, ko je na 
Mednarodno vesoljsko postajo vzela tradici-
onalno kranjsko klobaso! Njeno nasprotje je 

Fritz Pregl, ki v Sloveniji vzbuja mešane ob-
čutke. Rojen je bil v Ljubljani (glavnem mestu 
Slovenije) slovenskemu očetu in nemški ma-
teri. Študiral in delal pa je v avstro-ogrskem 
cesarstvu in v kasnejših letih v Avstriji (zara-
di razpada cesarstva), njegov delovni jezik je 
bila nemščina in ljudje so menili, da ni »dovolj 
slovenski«. Desetletja je bil izbrisan iz naših 
zapisov in knjig o zgodovini znanosti – čeprav 
je doslej edini dobitnik Nobelove nagrade slo-
venskega rodu.

Radi bi, da bi se naši obiskovalci zamislili 
nad pomenom delitve sveta na »našega« in 
»njihovega«, na »mi« in »oni«, da bi jim poma-
gali razumeti in ceniti, da skoraj nič ne traja 
večno in kar je danes »naše«, bo morda že jutri 
»tuje«. Radi bi, da bi pogledali onstran znane-
ga, da bi prestopili različne meje, tako vidne 
in, kar je še pomembneje, nevidne. 

ZA KONEC

Celoten projekt je plod različnih dejstev, oči-
tnih in malo manj očitnih: begunske »krize« v 
Evropi, večnega vprašanja, kako narediti svet 
boljši, in preizpraševanja vloge muzejev v da-
našnji družbi.

Za konec vam svetujemo, da prisluhnete 
slovenski reperski pesmi z naslovom ‘Od lju-
di za ljudi’, ki jo izvajata Murat & Jose. Besede 
iz njune pesmi odlično povzemajo namen in 
bistvo naše razstave: »...ni važno od kje kdo pri-
haja, važ’n je kaj mu v glavi dogaja ...«.
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STANKO BLOUDEK1890-1959

DUNAJ

WIENER
NEUSTADT

LJUBLJANA

IDRIJA

PRAGA

BRUEX

LEIPZIG

MÜNCHEN

BUDIMPEŠTA

TRUTNOV

Stanko Bloudek se je rodil 11. februarja 1890 
očetu Čehu in materi Slovenki v Idriji, od koder 
se je družina preselila v Most (Bruex) na Če-
škem. Po očetovi smrti so se vrnili v Idrijo. Blou- 
dek je v Pragi  študiral slikarstvo in strojništvo. 
V letih 1911 do 1918 je delal kot poklicni letalski 
konstruktor v Trutnovu, Leipzigu, Muenchnu, 
na Dunaju, Wiener Neustadtu in Budimpešti. Po 
prvi svetovni vojni se je ustalil v Ljubljani. Umrl 
je 26. novembra 1959. Pokopan je na ljubljanskih 
Žalah. 

Izumitelj, letalski pionir, načr-
tovalec športnih objektov, začet-
nik gradnje velikih smučarskih 
letalnic in vsestranski športnik. 
Danes se po njem imenuje naj-
višja nagrada za šport Republike 
Slovenije. Po mnenju številnih 
strokovnjakov je Bloudek osre-
dnja osebnost, brez katere ne 
bi bilo Planice, njenih poletov in 
svetovnih rekordov. Letalnice po 
svetu so še danes v glavnem po-
večana izvedba njegove skakal-
nice.

V Planici leta 1947. Muzej novejše zgodovine Slovenije.

LETECI CLOVEK
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Očala, ki so po razpoložljivih informacijah edini ohranjeni  
Bloudkov osebni predmet.  
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Idrija. Foto: Sanja Živković.

Bloudek popravlja kotalke v 50. letih 20. st.  
Muzej športa.

OCE SMUCARSKIH POLETOV

Bloudek je kot letalski konstruktor uresni-
čeval načelo aerodinamike in čim manjšega 
zračnega upora. Pozneje je izkušnje prenesel na 
področje smučarskih skokov ter sebi in drugim 
omogočil neverjetne dosežke.

Teoretične osnove za dolge skoke Švicarja 
Reinharda Straumanna so ga spodbudile, da je 
zasnoval in razvil veliko skakalnico, ki je tekmo-
valcem pri obvladljivi hitrosti omogočala var-
ne in vedno daljše skoke. Skakalec se ni preveč 
dvignil nad profil skakalnice in je pristal pod 
ugodnim kotom. Ključen je Bloudkov prispevek 
k obliki profila skakalnic, ki so jih do tedaj sestav-
ljale le premice in deli krožnic. Da bi se približal 
idealni krivulji, jim je dodal še prehodnice, v 
glavnem dele parabol, ter jih primerjal in uskla-
jeval z opazovanimi tiri različnih skakalcev.

"KDOR NE SKACE,  
NI SLOVEN'C"

Bil je začetnik planiških skakalnih šol. 
Zagovarjal je mnenje, da je treba skoke pripel-
jati med najširši krog ljudi. Po njegovi zamisli 
naj bi bile v Planici velike skakalnice, drugod po 
Sloveniji pa majhne, ki bi zagotavljale dovolj 
široko bazo za izbor najboljših tekmovalcev. 
Zasnoval je mrežo skakalnic po celi Sloveniji, ki 
je še danes edinstvena v svetu. To je pripomoglo 
k neverjetni popularnosti tega športa pri nas. 
Ko danes navijamo za naše orle, se premalokrat 
zavedamo, kdo jim je omogočil poleteti v nebo.

Ob vznožju planiške letalnice z napravo 
za zamrzovanje snega.  
Muzej športa.

Bloudek je preoblikoval profil skakalnice, ki so jo do tedaj sestavljale  
le premice in deli krožnic, tako da je za osnovo uporabil parabolo.  
Muzej športa.
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Literatura:
Leteči človek: Stanko Bloudek (1890 - 1959). Tehniški muzej Slovenije, 2009, ISBN 9-78961-6464-208

Spletna povezava:
Sitar, Sandi, Brovinsky, Boris: The Flying Man, Stanko Bloudek (1890-1959) Technical Museum of Slovenia. http://en.calameo.com/books/001842046fc60cfe5678f

TEKMOVALNI LOJZE

Bloudka so letala navduševala že v dijaških 
letih. Sprva je izdeloval modele, kasneje pa kon-
struiral prava letala. Leta 1928/29 je zasnoval 
lahko dvosedežno športno letalo Bloudek XV, 
imenovano Lojze. Letalo je uspešno tekmova-
lo do leta 1934, ko se je na mitingu v Zagrebu 
smrtno ponesrečil pilot Janko Colnar. Bloudka je 
nesreča tako prizadela, da je prenehal z izdelavo 
letal.

Model Lojzeta, ki ga je izdelal Albin Novak, hrani Tehniški muzej Slovenije in je na 
ogled na stalni razstavi. Tehniški muzej Slovenije. Foto Sanja Živković.

Doprsni kip Stanka Bloudka je delo kiparja Mirsada Begića. Začasno stoji v Hali 
Tivoli. Pred tem je v Tivoliju stal njegov doprsni kip, delo kiparja Stojana Batiča, 
ki pa so ga leta 2008 ukradli.  
Foto: Sanja Živković.

»Nesrečno« Bloudkovo letalo Lojze, 1930. Muzej športa.

Spomenik Stanku Bloudku v njegovi rojstni Idriji. Izdelal ga je kipar Janez Pirnat. 
Muzej športa.
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ANTON
CODELLI

1875-1954

NEAPELJ

PORTO
RONCO

LJUBLJANA

NICA

KAMINA

DUNAJ

BERLIN

Codelli se je kot strojnik in 
elektrotehnik posvečal različnim 
tehnološkim inovacijam. Razvil 
se je v genialnega vsestranske-
ga izumitelja, ki se je lahko po-
hvalil s številnimi patenti doma 
in v tujini. Bil je pa tudi mornar, 
pustolovec in celo prvi slovenski 
filmski producent.

Baron Anton III. Codelli se je rodil 22. marca 
1875 v Neaplju, kjer je bila družina v zdravilišču. 
Očetovi predniki so se z Goriške v začetku 18. 
stoletja preselili v Ljubljano. Mama je izhajala 
iz nemške plemiške družine. Anton je odraščal v 
Ljubljani in na Dunaju, kjer je leta 1898 diplomi-
ral iz strojništva. Nekaj časa je služil v avstrijski 
vojni mornarici, s katero je potoval do Kitajske in 
Japonske. Zaradi zdravstvenih težav je mornari-
co zapustil in se posvetil strojništvu in elektro- 
tehniki. 

Od leta 1911 je delal za Telefunken v nem-
ški koloniji Togo v zahodni Afriki. Ob začetku 
prve svetovne vojne so ga zajeli Francozi in 
ga skupaj z ženo odpeljali v kraj Porto Novo 
v Beninu, kjer se mu je rodila hčerka, in kas-
neje v Alžir. Sredi leta 1916 so jih premestili v 
Francijo. Codellijeva mama je preko medna- 
rodnih aristokratskih zvez dosegla, da so jih 1917 
zamenjali za ujete francoske inženirje. Prišli so v 
mesto Weggis v Švici, kjer so ostali do avgusta 
1920, ko so se vrnili v Ljubljano. 

Leta 1945 se je zaradi komunističnih groženj 
umaknil v Porto Ronco blizu Ascone v Švici, kjer 
je 26. aprila 1954 umrl in je tudi pokopan.

VSESTRANSKI  
PUSTOLOVEC

Codelli okrog leta 1930. Ilustrirani Slovenec.
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V AFRIKI

Eden njegovih najpomembnejših dosežkov 
je bila gradnja brezžične radiotelegrafske posta-
je v Togu. S sodelavci je leta 1911 v vasi Kamina 
blizu naselja Atakpame začel s pripravo terena 
za montažo devetih antenskih stolpov.  Istočas-
no so zgradili osrednjo stavbo za parne kotle, 
generatorje in ostalo tehnologijo. Konec leta 
1913 so z deli v glavnem zaključili in vzpostavi-
li prvi brezžični stik med Afriko in Evropo. Ta 
dosežek je bil za tisti čas nekaj izjemnega in 
je predstavljal višek tehnološkega razvoja ter 
pomemben mejnik v razvoju telekomunikacij.

Ob začetku prve svetovne vojne so Nemci 
sami z dinamitom razstrelili vse objekte in podrli 
antenske stolpe. Danes poleg ostankov radio- 
telegrafske postaje stoji tabla s podatki o njeni 
zgodovini. V tekstu je omenjena samo ena ose-
ba z imenom in priimkom:  Anton Codelli.

Antenski stolp v Togu v času gradnje. Slovenski etnografski muzej.

Zajezitvena dela ob potoku Ike v Kamini. Delo spremlja Codelli, ki sloni na beton-
skem zidu. Slovenski etnografski muzej.
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CODELLIJEVA  
AFRISKA ZBIRKA

Afrika ga je popolnoma fascinirala in v 
graščini v Ljubljani si je delovno sobo okrasil z 
različnimi predmeti, ki jih je prinesel iz Toga. 
Danes je Codellijeva afriška zbirka shranjena v 
Slovenskem etnografskem muzeju. 

 "POSEBNEZ" V LJUBLJANI

Codellija je spomladi 1912 na poti iz Afrike 
spremljal temnopolti služabnik Tommy, ki na 
železniški postaji v Ljubljani ni razumel, zakaj 
ljudje strmijo vanj. Ni mu preostalo drugega, 
kot da jim je zabrusil: »Bush people!« (izraz za 
necivilizirana gozdna plemena).

Obredno pokrivalo ljudstva Konkomba, izdelano iz buče, okrašeno z rogovi, 
kavriji in steklenimi obeski. Kavriji (vrsta polžev) so bili ponekod v Afriki plačilno 
sredstvo še v začetku 20. stoletja. Mladi fantje so si pri iniciacijskih obredih bojno 
opremo okrasili s kavriji in s tem predvsem dekletom izkazali svoj gmotni polo-
žaj in pripravljenost za poroko. V spopadih pa so kavriji delovali kot amuleti in 
varovali življenje bojevnika.

Togo, 20. stoletje, zbirka Antona Codellija, Slovenski etnografski muzej. Foto: 
Nebojša Tejić, STA.

Mladenič ljudstva Konkomba z obrednim pokrivalom, Togo.  
Slovenski etnografski muzej.

V Codellijevi afriški zbirki se nahaja tudi okrasje za konja.  
Foto: Marko Frelih. Slovenski etnografski muzej. 
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Literatura:
Brovinsky, Boris: Ko so konjske moči spodrinile konje. Ob 100. obletnici prvega avtomobila v Ljubljani. Tehniški muzej Slovenije, Ljubljana, 1998.

Marko Frelih: Togo album, 1911-1914: Fotografski vtisi o prvi brezžični radiotelegrafski povezavi med Afriko in Evropo, o življenju v Togu in o snemanju filma Bela boginja iz  
Wangore. Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 2007.

HUDICEV VOZ

Codelli si je omislil avto Benz Velo-Comforta-
ble že leta 1898 na Dunaju. Začetno navdušenje 
pa ga je hitro minilo, saj so mu pot do Ljubljane 
zagrenile številne težave z avtomobilom. Za na-
meček je malo pred Ljubljano trčil v neosvetlje-
no cestninsko postajo. Domov se je z na pol 
razbitim avtom pripeljal ponoči, kajti ni želel, 
da bi Ljubljančani videli takšen prihod prvega 
vozila. Preden ga je pokazal, ga je dal popraviti. 
A Ljubljančanov ni navdušil. Avtomobil so ime- 
novali hudičev voz in se prestašeno stiskali k 
stenam, kadar se je »podil« po najožjih ulicah.

Codelli v svojem prvem avtomobilu leta 1898.  
Tehniški muzej Slovenije.

Spominska plošča Antonu Codelliju na gradu Kodeljevo, ki jo je leta 1995 dalo 
postaviti društvo Heraldica Slovenika.  
Foto: Jaka Blasutto, Tehniški muzej Slovenije.
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ANTON
MAVRETIC

1934

LJUBLJANA

BOLDRAŽ

DENVER BOSTON

PENNSYLVANIAPITTSBURG

Anton Mavretič se je rodil 11. decembra 1934 
v vasi Boldraž nad Metliko. S študijem elektro-
tehnike je pričel v Ljubljani,  potem pa z ladjo 
odpotoval v ZDA, kjer je na Univerzi v Denverju 
diplomiral in magistriral iz elektronike.

Po kratkem obisku domovine se je vrnil v 
New York, na Univerzo Syracuse, kjer je opravil 
eno leto doktorskega študija. Zaradi podaljšanja 
zelene karte je naslednje leto delal za podjetje 
Westinghouse iz Pittsburgha, nato pa na Držav-
ni univerzi v Pensilvaniji dokončal doktorski štu-
dij iz elektronike. Večino življenja je preživel v 
okolici Bostona, vmes se je krajša obdobja gibal 
med New Jerseyjem, Cambridgem in Greenbel-
tom. Nazadnje je deloval kot profesor in pridru-
ženi raziskovalec pri Centru za vesoljsko fiziko 
na Bostonski univerzi.

Elektrotehnik, ki se  je v dolgi 
in uspešni karieri ukvarjal z radij-
skimi sprejemniki, analognimi 
vezji, polprevodniki, plazmo in 
sončevim vetrom ter sodeloval 
pri patentnih arbitražah. Za delo 
na področju vesoljskih tehnolo-
gij je prejel številna priznanja. Je 
doživljenjski član Inštituta inže-
nirjev elektrotehnike in elektro-
nike (IEEE), od 2007 pa tudi do-
pisni član Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti.

Delovna skupina na Massachusetts Institute of Technology (Mavretič je drugi z 
desne). Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij in Narodna in univer-
zitetna knjižnica Ljubljana.

VESOLJSKI 
 POPOTNIK
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CLOVEK, KI JE UJEL  
SONCEV VETER

»Največji izziv kot znanstveniku mi je bilo 

do sedaj sodelovanje pri vesoljskih plovilih 

Voyager.«

Kot sodelavec Nase je razvil elektroniko za 
napravo, ki meri Sončev veter. Kot projektni 
inženir je odigral ključno vlogo pri razvoju pla-
zemskega spektrometra – instrumenta PLS za 
merjenje medplanetarne plazme, Sončevega 
vetra in sestave atmosfere planetov osončja. 

Sončev veter. NASA/SOHO.

To je eno najpomembnejših orodij, ki jih je 
človek doslej poslal v vesolje. Instrument je bil 
ključen za raziskovanje globokega vesolja v 
okviru programa Voyager 1 in Voyager 2, ki naj 
bi od blizu dokumentirala velike planete naše-
ga osončja onkraj asteroidnega pasu. Končni cilj 
odprave je bil zaznati mejo našega Sončevega 
sistema. 25. avgusta 2013 je Voyager 1 kot prvi 
človeški predmet prešel to mejo in ta podatek je 
bilo mogoče pridobiti in analizirati prav zaradi 
instrumenta PLS. 

Sončev veter je poenostavljena oznaka za 
tok nabitih delcev, predvsem protonov in elek- 
tronov, ki jih Sonce brizga v medplanetarni 
prostor.

ZNANJE JE LAST VSEH

Leta 2013 je Mavretič nekaj sto kilogramov 
svojega raziskovalnega gradiva zaupal Narodni 
in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in s tem na-
redil še eno veliko gesto. V svetu, kjer znanstveni 
dosežki ali patenti hitro postanejo plen zaseb-
nih interesov, še posebno pri naprednih tehno-
logijah, s kakršnimi operirajo vesoljski programi, 
je želel svoja dognanja dati v prosto uporabo, 
da bi jih lahko uporabljale bodoče generacije 
študentov in raziskovalcev, ker je znanje lahko 
samo last vsega človeštva.

Podpis na plazemskem spektrometru.  
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij.
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ZA VEDNO LUC

Kmalu po 2. svetovni vojni, ko je bilo Antonu 
12 let, so v Boldražu napeljali eno prvih električ-
nih povezav v Beli Krajini. Anton se spominja, 
kako ga je čudovita svetloba električne žarnice 
navdihnila, da se je odločil za svojo poklicno pot.

Kot projektni inženir je Mavretič podpisan 
na zlati ploščici instrumenta PLS, ki potuje po 
medzvezdnem prostoru. In ko nekoč planeta 
Zemlje ne bo več, bo še vedno nekje globoko v 
vesolju, na časovni kapsuli Voyager, zapisano 
ime slovenskega znanstvenika, ki ga nekateri 
imenujejo »novi Noordung«. 

Plazemski spektrometer za vesoljski program Voyager.  
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij.

Voyager 1 in 2 sta bila izstreljena leta 1977 in še vedno brezhibno potujeta 

s hitrostjo 61.000 oziroma 54.000 km/uro. Njuno pot lahko spremljamo 

na https://voyager.jpl.nasa.gov/.

Literatura:
Sitar, Sandi: 100 slovenskih znanstvenikov, Ljubljana, 1987.

Kobal, Edvard: Strast po znanju in spoznavanju : pogovori z velikimi slovenskimi znanstvenicami in znanstveniki. Ljubljana : Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, 2003.

Spletne povezave:
Dokumentarni film Voyager 127AU/Dr. Anton Mavretič. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174301643

Dr. Anton Mavretič: Opazovanje znanosti. http://outsider.si/opazovanje-znanosti/

Dr. Anton Mavretič o odslikavah slovenstva. http://radio.ognjisce.si/sl/145/ssd/11357/

Intervju dr. Anton Mavretič na Radiu Študent. https://radiostudent.si/kultura/milo-rase-vitica/anton-mavreti%C4%8D

Vaš krog Anton Mavretič. https://www.youtube.com/watch?v=1gvwKISsA14

Misija raziskovalnih sond Voyager 1 & 2, SLO festival znanosti 2013. https://www.youtube.com/watch?v=gaHnKiClIM4 
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MÜNCHEN

LJUBLJANA

DURHAM

CLEVELAND

WASHINGTON D.C.

BERLIN

Znanstvenik, profesor eks-
perimentalne fizike, raziskova-
lec fizike polimerov, inovator. 
Raziskavam velikih molekul je 
ostal zvest vse življenje in na 
tem področju postal eden vodil-
nih strokovnjakov v svetovnem 
merilu.

Anton Peterlin se je rodil 25. septembra 1908 
v Ljubljani, kjer se je tudi šolal. Po maturi na re- 
alni gimnaziji je študiral na filozofski fakulteti 
in se zaposlil na fizikalnem inštitutu Tehniške 
fakultete. Eno leto se je izobraževal v Berlinu in 
leta 1938 doktoriral. Vrnil se je na Filozofsko fa-
kulteto Univerze v Ljubljani in postal docent na 
katedri za fiziko ter leta 1946 univerzitetni profe-
sor. Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
ga je leta 1949 izvolila za svojega rednega člana. 
Zaradi številnih nesoglasij je zapustil domovi-
no. Leta 1960 je odšel v München in naslednje 
leto v ZDA, kjer je prevzel vodenje laboratorija 
Camille Dreyfus v Durhamu. Ob tem je poučeval 
še na tamkajšnji univerzi Duke in na Univerzi v 
Clevelandu kot gostujoči profesor. Leta 1973 je 
se je zaposlil v Nacionalnem biroju za standarde 
v Washingtonu, kjer je delal do svoje upokojitve 
leta 1984. Umrl je 24. marca 1993, le nekaj mese-
cev po vrnitvi v Ljubljano.

Peterlin med predavanjem, 1970. Založba Družina.

"USODA JE  
TVOJE DELO!"
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INSTITUT "JOZEF STEFAN"

Pomemben je njegov prispevek pri izgradnji, 
organizaciji in v prvih letih vodenju največjega 
raziskovalnega inštituta v Sloveniji, ki deluje še 
danes. Institut je bil ustanovljen kot Fizikalni in-
stitut SAZU, svečano odprtje novih prostorov na 
Jamovi cesti in poimenovanje po fiziku Jožefu 
Stefanu pa je bilo na kulturni praznik leta 1953. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz političnih 
krogov, osrednjo vlogo je odigral takratni go- 
spodarski minister Boris Kidrič. Pričakovanja 
glede jedrske energije so bila po vojni velika in 
podobne inštitute so ustanavljali po vsem svetu.

Zanimivo je, da je Peterlin umrl ravno na roj- 
stni dan Jožefa Stefana, 24. marca.

"NEOBETAVNI" POLIMERI

Pri raziskovalnem delu se je posvečal pred-
vsem študijam polimerov, to je velikih molekul, 
sestavljenih iz več manjših enot – monomerov. 
Po Peterlinovih besedah je ukvarjanje s polimeri 
v letih po vojni veljalo za neobetavno in z nji-
mi naj se ne bi ukvarjal noben pameten človek. 
Kasnejši razvoj je pokazal, kako so se motili, saj 
polimeri zaradi širokega spektra lastnosti igrajo 
bistveno in vsestransko vlogo v našem vsakdan-
jem življenju.

Med polimere sodijo tudi molekule DNK 
in Peterlin je v reviji Nature objavil članek z iz-
računom njihovih elastičnih lastnosti. Zanimi-
vo je, da sta le dva meseca kasneje v isti reviji 
Watson in Crick predstavila odkritje zgradbe te 
molekule v obliki dvojne vijačnice.

Peterlin ob podelitvi častnega članstva Instituta »Jožef Stefan«, 1968. Institut 
»Jožef Stefan«.

Ob kipu Jožefa Stefana na dvorišču Instituta »Jožef Stefan«. Iz filma Usoda je 
tvoje delo; Portret akademika prof. dr. Antona Peterlina, TV Slovenija, 1993.

Peterlinova poslovna torba, kupljena v ZDA, ki ga je desetletja spremljala na 
poslovnih poteh.      
Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

Peterlinovo logaritemsko računalo, ki ga je vsakodnevno uporabljal pri svo- 
jem delu. Logaritemska računala so uporabljali inženirji in študenti tehnike 
za hitro izračunavanje dokaj točnih rezultatov v strojništvu, elektrotehniki, 
letalstvu, vojski, geodeziji in povsod tam, kjer se uporablja logaritme, kotne 
funkcije, korene, kvadrate, množenje in deljenje. Kasneje je računalo nado-
mestil kalkulator HP-35, ki ga je leta 1972 pomagal zasnovati France Rode.  
Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.
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"TRI UNIVERZITETNE  
NERODE"

Mnogo o razmerah v času takoj po vojni pove 
zgodba o »treh univerzitetnih nerodah«, kot jo 
je poimenoval sam Peterlin. Trije univerzitetni 
profesorji, vsi po imenu Anton (poleg Peterlina 
še Kuhelj in Moljk), so se s polnimi kovčki denar-
ja, ki ga je zagotovil takratni politik Boris Kidrič, 
odpravili v Italijo po nakupih raziskovalne opre-
me. Odprava se je sprevrgla v pravo moro, saj 
so profesorje prestregli karabinjerji, jim zasegli 
tri milijone lir in jih za nekaj mesecev poslali v 
zapor, od koder jih je rešilo šele diplomatsko po-
sredovanje. Prizadevanja za vrnitev zaplenjene-
ga denarja so trajala dobrih šest let, na koncu so 
dobili nazaj le pol milijona lir.

CUVAR  
SLOVENSCINE

»Peterlin je bil strog čuvar pravilne 
slovenščine. Bolj smo se bali, ali bomo neko  
stvar predstavili v pravilni slovenščini, kot da bo 
strokovno pravilna. Pri strokovnih zadevah se je 
dalo z njim diskutirati, pri slovenščini nikakor.« 
(Peter Gosar, Peterlinov študent)

Literatura:
Anton Peterlin, Razstava, avtor Stanislav Južnič, TMS 24. september 2008.

Sitar, Sandi: 100 slovenskih znanstvenikov, Ljubljana, 1987.

Bukošek, Vili, Peterlin-Neumaier, Tanja, Stepišnik, Janez, Strnad, Janez, Svetina, Saša, Peterlin, Anton: Anton Peterlin 1908-1993 : življenje in delo = his life and work. Ljubljana. 
[uredili Vili Bukošek ... et al.] : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Institut Jožef Stefan, 2008.

Anton Moljk. Institut »Jožef Stefan«.

Znanost in človekov blagor, del pogovora s Peterlinom, ki je nastal v okviru 19. 
kulturnih večerov Bojana Štiha, 1984.

Anton Kuhelj okoli 1950. Digitalna knjižnica Slovenije.

Ob podelitvi častnega doktorata Univerze v Ljubljani Antonu Peterlinu leta 
1988 so odkrili njegov doprsni kip, ki je delo kiparja Marjana Keršiča – Belača.  
Postavljen je pred Institutom »Jožef Stefan«.  
Foto: Sanja Živković, Tehniški muzej Slovenije.
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DUNAJ
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CELOVEC
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GRADEC

LUNZ AM SEE

LJUBLJANA
NOVO 
MESTO

Zavedna Korošica, Angela Piskernik, se je 
rodila 27. avgusta 1886 v Lobniku pri Železni 
Kapli v preprosti slovenski družini, kjer nič ni 
bilo samoumevno razen tega, da si je z učen-
jem mogoče izboriti svoj prostor pod soncem. 
Po zaključku šolanja na celovškem učiteljišču je 
maturirala v Gradcu ter končala študij na Duna-
ju. Kot prva Slovenka je leta 1914 doktorirala iz 
bioloških ved. Izpopolnjevala se je v Lunzu am 
See, Trstu in na Dunaju. Leta 1916 pa je dobila 
službo v Deželnem muzeju v Ljubljani, kjer je 
napredovala do muzejske asistentke. Kasne-
je je poučevala na različnih šolah v Ljubljani in 
Novem mestu. Po vojni je postala ravnateljica 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije in honorar-
na referentka za varstvo narave pri Zavodu za 
spomeniško varstvo. Umrla je 23. decembra 1967 
v Ljubljani.

Druga Slovenka z akadem-
skim nazivom s področja nara-
voslovja. Bila je botaničarka, 
mednarodno priznana naravo-
varstvenica, muzealka, predava-
teljica in zagovornica ženskih ter 
narodnostnih pravic. Zaslužna je 
za ustanovitev Triglavskega na-
rodnega parka in zavarovanje 
ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst. Zato je leta 1967 prejela 
Van Tienhovenovo nagrado, ki 
ji jo je podelila evropska nara-
vovarstvena ustanova Stiftung 
F.V.S. Planinska zveza Slovenije 
je po njej poimenovala najvišje 
priznanje na področju varstva in 
ohranjanja gorske narave.

VARUHINJA  
NARAVE IN NARODA

V laboratoriju leta 1922. Arhiv Republike Slovenije.

ANGELA
PISKERNIK

1886-1967
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VARUHINJA NARAVE

Brez njenih vztrajnih prizadevanj danes ne bi 
imeli našega edinega nacionalnega parka – Tri-
glavskega narodnega parka in  ne bi bil ohran-
jen alpski botanični vrt Juliana v Trenti.

PISKERNICA

Leta 1941 je napisala prvi kompletni slovenski 
določevalni ključ za določanje cvetnic in prapro-
tnic. Ta knjiga, ki popisuje kar 2222 botaničnih 
vrst, je njeno najpomembnejše botanično delo, 
ob katerem so se generacije učile spoznavati 
floro. V botaničnih krogih so ga skrajšano poi-
menovali kar »Piskernica«. 

Iz zbirke »taboriščnih« kuharskih receptov.  
Arhiv Republike Slovenije.

Ključ za določanje cvetnic in praprotnic, 1941.  
Prirodoslovni muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

Herbarij Angele Piskernik iz leta 1949.  
Prirodoslovni muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

Angela (na desni) s prijateljico pod slapom v Trenti, 1950.  
Arhiv Republike Slovenije.
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"KAJ PA SI DANES KUHALA?"

V času druge svetovne vojne je bila Pisker- 
nikova internirana v koncentracijskem tabo-
rišču Ravensbruck. Ker so se lačne taboriščnice 
najraje pogovarjale o hrani, so se že zjutraj 
pozdravile z vprašanjem: »Kaj pa si danes ku- 
hala?« Piskernikova si je recepte sojetnic skrbno 
in vestno zapisovala in tako ustvarila enkratno 
in nenavadno zbirko kuharskih receptov, ki so se 
ohranili v rokopisni verziji, edinstveni na svetu.

"PISKER NA GLAVO,  
JEZIK ZA ZOBE"

Kot samosvoja ženska širokega obzorja in 
delovanja je v času svojega agitiranja ob ko-
roškem plebiscitu morala pogoltniti marsikate-
ro pikro na račun svojega priimka, tako so v 
časopisih objavili opozorilo, »naj si raje povezne 
pisker na glavo in da jezik za zobe«.

Znala pa se je tudi pošaliti na lasten račun 
v zvezi s tem. Ob nakupu fička, ki je bil svetlo-
modre barve, kakršni so bili tudi emajlirani lonci, 
je bojda rekla, da so ji ga dodelili ravno zato, ker 
je »pisker plav«.

Literatura:
Praprotnik, Nada: Alpski botanični vrt Juliana. 1. ponatis. Ljubljana: Trajanus d.o.o., 2016.

Stergar, Janez:  Dr. Angela Piskernik (1886-1967), koroška naravoslovka, naravovarstvenica in narodna delavka. V: Žižek A. ur. Ženske skozi zgodovino: zbornik referatov  
32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev. Celje: Grafika Gracer, 2004, str.227-257.

Praprotnik, Nada: Angela Piskernik (1886-1967) in njeno botanično in muzejsko delovanje. V: Scopolia revija Prirodoslovnega muzeja Slovenije, 83/84, 2015, str. 326-354.

Piskernik, Angela: Zgodovina prizadevanj za ustanovitev triglavskega narodnega parka. V: Varstvo narave, I, 1962, str. 9-73. 

Wraber, Tone: Dr. Angela Piskernik (1886-1967). V Varstvo narave, IV, 1969, str. 5-11.

Petrič, Iztok, Jareš, Jakub, Iglič, Aleš: Ana Jenko Šterba-Boehm (1885-1936), prva Slovenka z doktoratom kemije. V: Acta Chimica Slovenica, 62, 2015, str. 140-144.

Taboriščna številka Piskernikove.  
Arhiv Republike Slovenije.

Z modrim fičkom v Bohinju, 1964.  
Arhiv Republike Slovenije.

Angelina očala z dioptrijo iz 60. let.  
Arhiv Republike Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.
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Herman
PotOCNik
Noordung

1892-1929

DUNAJ
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PULA

GRADEC

HRANICE

Herman Potočnik se je rodil 22. decembra 
1892 v Pulju, kjer je njegov oče, sicer iz Slovenj 
Gradca, služboval kot mornariški štabni zdrav-
nik. Po njegovi nenadni smrti se je mati s štirimi 
otroki preselila v rojstni Maribor, kjer je Herman 
dokončal osnovno šolo. Nižjo vojaško realko je 
obiskoval v Bad Fischau pri Dunaju, višjo voja- 
ško šolo v Hranicah na Moravskem in tehniško 
vojno akademijo v Mödlingu pri Dunaju. Tam je 
leta 1913 postal strokovnjak za gradnjo mostov 
in železniških konstrukcij ter leto zatem pristal 
na bojiščih prve svetovne vojne. Od bojev na 
bosansko-srbski, galicijski in soški fronti je stak-
nil pljučno tuberkulozo, zaradi katere je bil pri 
27 letih invalidsko upokojen. Kljub pešajočemu 
zdravju in finančni krizi je diplomiral na Tehni-
ški visoki šoli za elektrotehniko in strojništvo na 
Dunaju. Umrl je 27. avgusta 1929 na Dunaju in je 
tam tudi pokopan.

Inženir, specialist za raketne 
tehnologije, vojaški častnik ter 
predvsem pionir kozmonavtike 
oz. astronavtike, vesoljskih pole-
tov in tehnologij.

Ena redkih Potočnikovih fotografij.  
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij.

PRVI VESOLJSKI  
ARHITEKT

42 43



VOZNJA PO VESOLJU

Leta 1928 je izšla njegova edina knjiga z 
naslovom Problem vožnje po vesolju – raketni 
motor, ki danes velja za eno temeljnih del prve 
generacije pionirjev vesoljskih poletov. Nepos-
redno je vplivala na delo druge generacije ve-
soljskih pionirjev in dokončno utemeljila novo 
vedo – kozmonavtiko oz. astronavtiko. Potočnik 
je v njej pod psevdonimom Noordung objavil 
več revolucionarnih prijemov za polete v brez-
težnost in vakuum, v prvem delu knjige pa je 
spretno in jedrnato povzel znanje svojih pred-
hodnikov. Največja vrednost njegovega dela so 
načrti vesoljske postaje, ki velja za prvo celovito 
vesoljsko arhitekturo. 

ODISEJA 2001

Vesoljska postaja naj bi bila umeščena na 
geostacionarno orbito, katere pomen je prvi na-
tančno opredelil Potočnik, populariziral pa nekaj 
desetletij pozneje Arthur C. Clarke v reviji Wire-
less World. S kroženjem postaje in centrifugalno 
silo bi se ustvarjala umetna težnost, ki bi človeku 
omogočila daljše neprekinjeno bivanje v vesolju. 
Vesoljski arhitekti z vsega sveta so posnemali Po-
točnikovo krožno obliko vesoljske postaje z vrte-
čim se obodom. Tik pred pristankom na Luni se je 
celo pojavila v Kubrickovemu filmu Odiseja 2001, 
ki je bil posnet po Clarkovi kratki zgodbi. Na geos-
tacionarni orbiti se danes nahajajo telekomunika-
cijski in informacijski sateliti z vsega sveta.

Potočnikovo vesoljsko plovilo v Kubrickovem filmu Odiseja 2001.   
NASA.

V vesolje in nazaj

Pričujoči izvod Potočnikove knjige je znak povezave vseh temeljnih pojmov nje-
govega posmrtnega življenja – ruski kozmonavti so jo namreč odnesli na Medna-
rodno vesoljsko postajo, trenutno edino človeško naselbino izven planeta Zem-
lje, izdalo in s kritiškimi predgovori opremilo pa jo je Kulturno središče evropskih 
vesoljskih tehnologij – KSEVT, ki nadaljuje razvoj Potočnikovih zamisli. Knjiga ima 
dva poštna žiga, in sicer iz Zvezdnega mesta in Mednarodne vesoljske postaje.  
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij. Foto: Nebojša Tejić, STA.
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"PIONIR VESOLJSKE  
TEHNIKE"

Potočnikov grob je dolgo časa veljal za izgu-
bljenega, ker je nekdo pozabil plačati najemni-
no in so ga domnevno prekopali. Leta 2012 ga je 
našel mariborski zgodovinar Primož Premzl na 
dunajskem evangeličanskem pokopališču Sim-
mering, kjer je danes nagrobnik s skico bivalne-
ga kolesa in pripisom »pionir vesoljske tehnike«.

Prve barvne ilustracije vesoljske postaje v 
ZDA nasploh so ilustracije Potočnikove posta-
je na naslovnici revije Science Wonder Stories 
iz avgusta 1929 – to sta bila tudi mesec in leto 
Potočnikove prezgodnje smrti. Frank R. Paul je 
natančno ilustriral vse tri dele postaje: observa-
torij, sončno elektrarno oz. podporno strojnico 
in bivalno kolo.

SLOVENSKI VIZIONAR

»Potočnik je bil velik vizionar in dober inže-

nir. Njegove zamisli o vesoljskih plovilih so 

enkratne za čas, v katerem je živel. Slovenci 

bi ga morali več promovirati, saj je le malo 

takšnih vizionarjev, kot je Potočnik. Žal so 

ga nekateri pisci uvrstili med Avstrijce, Čehe 

… Ni treba gojiti pretirane ponižnosti, ko je 

treba svetu sporočiti resnico in se, če so raz-

logi upravičeni, tudi pohvaliti in s ponosom 

zapisati, da je Potočnik slovenski vizionar.« 

(Anton Mavretič)

Ilustrirana revija Science Wonder Stories, avgust 1929.   
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij.

Literatura:
Kobal, Edvard: Herman Potočnik Noordung : ob 80-letnici nastanka knjige Das Problem der Befahrung des Weltraums  Der Raketen - Motor (Problem vožnje po vesolju).  

Ljubljana : Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, 2008.

Premzl, Primož, Sitar, Sandi, Potočnik, Herman, Kokoschinegg, Gustav: Herman Potočnik Noordung : življenjepis v besedi in sliki. Maribor. (prevodi iz nemščine Metka Smodiš ; 
uredil Primož Premzl) :  Umetniški kabinet Primož Premzl, 2013.
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FRIDERIK
(FRITZ)
PREGL

1869-1930

LEIPZIG

PRAGA

GRADEC

LJUBLJANA

INNSBRUCK

TÜBINGEN

Kot zdravnik in kemik se je 
zavedal pomena kemijskega 
vpogleda v proučevano snov 
in kmalu je medicinska kemija 
postala osrednje področje nje-
govega delovanja. V Gradcu je 
opravljal najpomembnejše nalo-
ge na medicinski fakulteti in na 
univerzi kot njen rektor.

Leta 1923 je prejel Nobelovo 
nagrado za kemijo in se tako zapi-
sal med nesmrtne znanstvenike. 

Slovenci smo se mu simbol-
no oddolžili s poimenovanjem  
Preglove nagrade za dosežke na 
področju kemije in sorodnih ved.

Friderik (Fritz) Pregl se je rodil v Ljubljani 3. 
septembra 1869 očetu slovenskega in materi 
nemškega rodu. Zgodaj je izgubil očeta, zato 
sta zanj skrbeli mati in babica. Po šolanju v 
rojstnem mestu je študiral medicino v Gradcu, 
kjer je kasneje tudi doktoriral.

Po napredovanju od privatnega docenta do 
izrednega univerzitetnega profesorja za fizio-
logijo na graški medicinski fakulteti se je izpo-
polnjeval pri vrhunskih znanstvenikih v Pragi, 
Tübingenu in Leipzigu. Sledila je vrnitev v Gra-
dec, od tu pa je odšel za nekaj let v Innsbruck, 
kjer je nadaljeval s proučevanji na področju 
medicinske kemije.

Kljub povabilom različnih univerz in ra- 
ziskovalnih inštitucij z Dunaja, Berlina in Lju-
bljane je Pregl ostal zvest graški univerzi vse 
do svoje prezgodnje smrti 13. decembra 1930. 
Pokopan je v Gradcu.

Portret Friderika Pregla. Nobelprize.org.

(TUDI) NAS  
NOBELOVEC
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ZNANSTVENIK  
NAJVECJEGA FORMATA

Pregl se je pri proučevanju žolčnih kislin, nji-
hove kemijske sestave in deležev posameznega 
kemijskega elementa v spojinah soočal s prak-
tičnimi problemi, zlasti v zvezi z zagotovitvijo 
dovolj velike količine biološkega materiala za 
analize. Za tedaj znane analitske metode bi po-
treboval okoli 400 mg spojine, ki bi jo pridobil 
s predelavo približno 100 kg žolča. Za celotno 
analizo žolčnih kislin pa bi potreboval vsaj 2 ali 
3 g spojine oziroma moral v ta namen predelati 
od 500 do 800 kg žolča! 

Zato je razvil novo metodo dela, ki je omogo-
čala že ob uporabi manjših količin snovi pravilne 
rezultate analize. To je dosegel tako, daje zmanj-
šal aparaturo in izboljšal občutljivost tehtnice 
na milijoninko grama, s tem je zmanjšal težo 
preizkusne snovi, skrajšal čas postopka in znižal 
stroške. V praksi je pomenilo, da je že 150 mg 
izolirane kemijsko čiste snovi zadostovalo za 
določitev več kot le enega kemijskega elemen-
ta v spojini. Metoda za kvantitativno organsko 
analizo je bil dosežek, vreden Nobelove nagrade 
za kemijo.

Naslovnica knjige Kvantitativna organska mikroanaliza iz leta 1917. 

PREGLOVA METODA  
V PRAKSI

Preglova metoda je v kasnejših letih pripo-
mogla k številnim novim odkritjem ter imela 
vpliv na razvoj kemije, fizike, biologije in me-
dicine. S pomočjo metode so raziskovalci moš-
kih spolnih hormonov dokazali, da je nekaj 
hormonov prisotnih tudi v urinu. Uspelo jim 
je izolirati 15 mg kemijsko čistega hormona iz 
15 000 litrov urina. Brez Preglove metode bi 
za analizo potrebovali vsaj 100-krat več »su-
rovine«.

DRUGI POSKUS

Pregl je leta 1917 pri berlinski založbi Sprin-
ger izdal knjigo o kvantitativni organski mikro-
analizi. Tega leta so ga nekateri kemiki prvič 
predlagali za Nobelovo nagrado, žal neuspešno. 
Pretehtalo je mnenje, da je prispevek preozek, 
premalo pomemben. Kljub temu so ga ponovno 
predlagali ter leta 1923 uspeli.

Preglova aparatura za mikroanalizo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. V 
preteklosti se je večkrat spraševalo o Preglovem odnosu do slovenstva in sloven-
skega. Neizpodbitno dejstvo pa je, da se je oddolžil tudi univerzi v rojstnem mes-
tu Ljubljani in ji okoli leta 1925 poklonil repliko svoje aparature za mikroanalizo. 
Del te aparature sedaj hrani Pedagoška fakulteta UL, drugi del je žal izgubljen. 
Foto: Tamino Petelinšek.
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"TIPICEN" ZNANSTVENIK 

Bil je tipičen predstavnik znanstvenika na 
prehodu 19. v 20. stoletje: delaven, skromen, in-
dividualist,  ostal je samski, popolnoma predan 
znanosti. Ni pa bil zazrt vase. Rad se je družil z 
vedoželjnimi in delovnimi študenti, jim posre-
doval svoje znanje in izkušnje, kot dekan in rek-
tor se je zavzemal za izboljšanje življenjskega 
standarda študentov.

Pregl pri delu v laboratoriju na Univerzi v Gradcu.  
Avstrijska nacionalna knjižnica Dunaj.

Doprsni kip Friderika Pregla s spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši v  
Gosposki ulici 19 pri Križankah v Ljubljani. Izdelal ga je kipar Boštjan Putrih.

Foto: Jaka Blasutto, Tehniški muzej Slovenije.

Literatura:
W. V. Farrar, Pregl, Fritz. V: T. Williams (ured.), Collins Biographical Dictionary of Scientists. Glasgow. Harper Collins Publishers, 1994, str. 399.

Pregl, Fritz - v: E.Bruckmueller (ured.), Personen Lexikon Oesterreich. Wien. Verlagsgemeinschaft  Oestereich-Lexion, 2001,str. 382.

V. Brumec, Kratka zgodovina medicine. Maribor. Založba Pivec; 2008, str.100.

F. Pregl, Die quantitative organische Mikroanalyse 1917 (faksimile prvotne izdaje).
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LOS ALTOS 

NORTHWESTERN

NOŽICE

LJUBLJANA

Rodil se je v kmečki družini v vasi Nožice 
blizu Radomelj. Po diplomi na Fakulteti za ele-
ktrotehniko Univerze v Ljubljani je odšel na 
nadaljnji študij v ZDA, kamor ga je vlekla tudi 
srednješolska ljubezen do kasnejše žene Mije, 
ki je z družino živela v Chicagu. Leta 1962 je 
magistriral na Univerzi Northwestern v Illino-
isu. Nato sta se z ženo preselila v Palo Alto v 
Kaliforniji, kjer je bil pri podjetju Hewlett-Pac-
kard zaposlen skoraj 20 let. Leta 1979 sta z 
družabnikom ustanovila podjetje Sielox. Leta 
1990 se je zaposlil v podjetju za področje sate-
litske navigacije v Sunnyvalu v Kaliforniji. De-
vet let kasneje se je pridružil dvema sodelav-
cema pri ustanovitvi podjetja eRide. Upokojil 
se je leta 2008. V Kaliforniji je ostal do svoje 
smrti in je tam tudi pokopan.

Elektroinženir in izumitelj, 
podjetnik, ljubiteljski mizar in 
navdušen igralec tenisa. 

Rode pri delu v Hewlett-Packardu. Družinski album.

SOUSTVARJALEC 
SILICIJEVE DOLINE

FRANCE RODE
1934-2017
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KALKULATOR ZA V ZEP

Rode je bil vodilni izumitelj prvega znan-
stvenega žepnega kalkulatorja HP-35 za raču-
nanje aritmetičnih, logaritemskih in kotnih 
funkcij. Podjetje Hewlett-Packard, v katerem 
je bil zaposlen Rode, je že razvilo namizni ra-
čunalnik, ko se je Hewlett domislil, da bi bilo 
dobro izdelati tudi računalnik, ki bi ga lahko 
spravil v svoj srajčni žep. Za razvoj so potre-
bovali leto dni, njegova prodaja pa je presegla 
vsa pričakovanja. Ameriški predsednik Richard 
Nixon ga je kot primer dosežka najnovejše 
ameriške tehnologije vzel s sabo ob svojem 
prvem uradnem obisku Kitajske. Kmalu zatem 
so ga kot zelo uporaben izdelek vzeli s seboj 
astronavti na pot v vesolje. 

Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), najvišja strokovna 
avtoriteta na tem področju, je leta 2009 razglasil kalkulator HP-35 za »prelomni 
izdelek elektroinženirstva in računalništva«. Spominska plaketa z besedilom 
tega priznanja visi v preddverju laboratorijev podjetja Hewlett-Packard v Palo 
Altu v Kaliforniji. IEEE mejnik na področju elektrotehnike in računalništva.  
Tehniški muzej Slovenije. Foto: Sanja Živković.

S sodelavci v Hewlett-Packardu, na mizi HP-80.  
Družinski album. 

Pri projektu HP-80 je Rode sodeloval kot  projektni vodja in prvi soizumitelj. 
Poenostavil je finančne izračune in s tem nadomestil nerodne in zamudne 
preglednice, ki so jih uporabljali v bankah in drugih finančnih institucijah. Na 
ta kalkulator je bil še bolj ponosen kot na HP-35, ker je po njegovem zahteval 
največ iznajdljivosti in ustvarjalnosti.  
Reklamni letak za HP-80. Družinski album.

Žepni kalkulator HP-35. Tehniški muzej Slovenije. Foto: Tamino Petelinšek.

Na razglasitvi priznanja za HP-35 kot IEEE mejnika leta 2009.  
Družinski album.
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Literatura:
Gobec, Edi: Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji : njihove sledi na Zemlji in v vesolju. Ljubljana,  Družina, 2015.

Kobal, Edvard:  Strast po znanju in spoznavanju : pogovori z velikimi slovenskimi znanstvenicami in znanstveniki. Ljubljana, Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, 2003.

Spletna povezava:
Pogovor z Rodetom: https://www.youtube.com/watch?v=UUaRQ3rqvPg

IZUMITELJ

Je izumitelj in soizumitelj 23 patentov na 
področjih digitalne elektronike, računalništva in 
merilnih naprav, ki se uporabljajo po vsem sve-
tu. Med drugim je patentiral elektronsko klju-
čavnico in sodeloval pri razvoju nove satelitske 
navigacije (GPS) za letala. 

UPORABNO MIZARJENJE

Rode je v mladosti pozimi večino prostega 
časa preživljal v mizarski delavnici svojega stri-
ca. Tam si je izdeloval igrače in druge koristne 
predmete, ki so bili predragi, da bi jih kupili. Tako 
si je naredil med drugim svoje prve smuči, učne 
pripomočke za gimnazijo, hišni radio aparat in 
logaritemsko računalo, ki ga je uporabljal ves 
čas univerzitetnega študija. Mnogo let kasneje 
je sodeloval pri izvedbi elektronske verzije tega 
računala.

Rode pri računanju z logaritemskim računalom, ki ga je izdelal sam.  
Družinski arhiv.

Rodetova denarnica z vizitkami, kjer je delal, in elektronska ključavnica, ki jo je 
patentiral. V denarnici je vedno imel tudi dinarski, tolarski in dolarski bankovec. 
Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

Rode med predavanjem v Ljubljani. Družinski arhiv.

Rode je leta 1999 z dvema kolegoma ustanovil podjetje eRide Inc. z idejo, da se 
GPS vgradi v mobilni telefon. Izdelal je integrirana vezja, ki se še danes upora-
bljajo za navigacijo v telefonih in avtomobilih. Družinski arhiv.
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DUNAJ

CELOVEC

Ukvarjal se je z vsemi podro-
čji tedanje fizike: mehaniko, hi-
drodinamiko, akustiko, termodi-
namiko, kinetično teorijo plinov, 
elektromagnetizmom in optiko, 
najpomembnejši pa so njegovi 
prispevki k nauku o toploti in te-
oriji toplotnega sevanja. Po njem 
se imenuje tekmovanje učencev 
in dijakov v znanju fizike za Ste-
fanova priznanja.

Jožef Stefan se je rodil 24. marca 1835 slo-
venskima staršema v Šentpetru na Koroškem, 
kar je danes del Celovca. Gimnazijo je obisko-
val v Celovcu. Matematiko in fiziko je v letih od 
1853 do 1858 študiral na dunajski univerzi, kjer 
je ostal tudi po doktoratu. Leta 1860 je postal 
dopisni član avstrijske Akademije znanosti in tri 
leta kasneje najmlajši univerzitetni profesor v 
Avstriji. Leta 1866 je bil imenovan za direktorja 
fizikalnega inštituta.

V naslednjih letih se je posvetil hitro se raz-
vijajočemu področju elektrike in magnetizma. 
Ustvaril je vrhunski laboratorij, ustanovil av-
strijsko elektrotehniško društvo in predsedoval 
znanstveno-tehnični komisiji velike elektroteh-
nične razstave na Dunaju leta 1883. Umrl je 7. 
januarja 1893 na Dunaju, kjer je tudi pokopan.

Stefanov portret. Grafika: K. Schoenbauer.

RAZISKOVALEC Z  
UMETNISKO DUSO 
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STEFAN ZA VEDNO

Stefanovo ime bo ostalo zapisano v zgodo-
vino prek fizikalne konstante σ (Stefanova kon-
stanta), ki nastopa v enačbi in v stilizirani obliki v 
znaku največje slovenske raziskovalne ustanove 
– Instituta »Jožef Stefan«. Predlog za poimeno-
vanje je podal Anton Peterlin z utemeljitvijo, da 
je Stefan najvidnejši slovenski fizik svetovnega 
slovesa. 

»Slovenci smo strašno nenaklonjeni vsa-

kemu, ki je nadarjen za naravne znanosti. 

Vzemimo Jožefa Stefana. Na Koroškem so 

ga toliko časa preganjali, da je potem postal 

Nemec. Naša majhnost se nam močno maš-

čuje.« (Anton Peterlin)

Pročelje Instituta »Jožef Stefan« leta 1955. Institut »Jožef Stefan«.

TEMPERATURA SONCA

Stefan je najbolj poznan po zakonu o toplot- 
nem sevanju črnega telesa, ki pravi, da je gosto-
ta energijskega toka, ki ga seva črno telo, soraz-
merna s četrto potenco temperature. »Svojo« 
enačbo je praktično uporabil za oceno tempe-
rature Sončeve površine. Leta 1879 je z analizo 
eksperimentalnih podatkov prišel do, za tiste 
čase, najboljšega približka – 5500 stopinj Celzija 
(5780 K). Zanimivo je, da je pri izračunu kot eden 
prvih uporabil absolutno temperaturno skalo, 
imenovano po Kelvinu, ki ne pozna negativnih 
vrednosti in se začne pri -273 stopinjah Celzija. 
To je absolutna ničla, pri kateri se ustavi vse gi-
banje osnovnih gradnikov snovi.

Matematično potrditev enačbe je prispeval 
njegov učenec Ludwig Boltzmann pet let kasne-
je. Stefan-Boltzmannov zakon je edini fizikalni 
zakon, ki ga je odkril Slovenec in po njem nosi 
tudi ime. 

Sončne prominence na jugozahodnem delu sonca 1900. Creative commons.

Tekoče železo v železarni. 
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STEFANOV PROBLEM

Ob koncu življenjske poti se je vrnil k ter-
modinamiki in začel s študijem faznih prehodov 
med agregatnimi stanji  (voda-led) in gibanjem 
mejne ploskve med obema fazama. Pojav je 
danes poznan pod imenom Stefanov problem in 
je še vedno aktualen pri proučevanju in nadzoru 
strjevanja staljenih kovin v metalurgiji.

"UMETNISKA DUSA"

Že kot dijak celovške gimnazije je pisal pesmi 
v slovenščini in objavljal v različnih časopisih. Z 
glasbo pa se je ljubiteljsko ukvarjal vse življenje. 
V mladih letih je bil predvsem vnet pevec, nato 
se je naučil igranja violine in ob koncu življenja 
je eno celo sam izdelal.

DOMOVINA 
(Jožef Stefan, 1855) 

Ljuba domovina, 

kako si zakrita, 

krog in krog z gorami

tesno si ovita.

Malo jih je malo, 

kteri te poznajo, 

manj še tistih, 

kteri radi te imajo.

Mene pa le vleče 

med gorice tvoje, 

tje kjer tožno serce 

ima ljube svoje. 

Literatura:
Sandi Sitar, Jožef Stefan,  pesnik in fizik, založba Park, Ljubljana 1993.

Sandi Sitar, 100 slovenskih znanstvenikov, Ljubljana, 1987.

Doprsni kip Jožefa Stefana pred Institutom »Jožef Stefan«, ki je delo kiparja 
Jakoba Savinška.  
Foto: Sanja Živković, Tehniški muzej Slovenije.
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Aleš Strojnik se je rodil 21. maja 1921 v Lju-
bljani, kjer je diplomiral na Tehniški fakulteti. 
Kot letalski konstruktor je delal v tovarni Peter 
Hribar pod mentorstvom prof. Kuhlja, pri kate-
rem je kasneje doktoriral na Strojni fakulteti. 
Po zaposlitvi na Fakulteti za elektrotehniko se 
je specializiral za elektronsko mikroskopijo v 
slovitih Cavendishevih laboratorijih Univerze 
v Cambridgeu. Leta 1969 je sprejel mesto re-
dnega profesorja na državni univerzi v Arizo-
ni. Strojnik se je dobro zavedal pomembnosti 
mednarodnega sodelovanja. Pot ga je vodila 
po vsem svetu od Švedske, Egipta, Nemčije, 
Avstralije in ZDA. Umrl je na svojem domu v 
mestu Tempe 6. novembra 1995. Pokopan je 
na ljubljanskih Žalah.

Deloval na področju ele-
ktronike, elektronske optike, 
vakuumske tehnike, elektro- 
energetike, elektrostatike, ma-
gnetike, fizike in konstrukcije  
letal.

Predavanje, Karlsruhe.  
Družinski album.

ONKRAJ VIDNEGA

ALES
STROJNIK

1921-1995
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MLADOSTNA LJUBEZEN

Po upokojitvi se je vrnil k svoji mladostni 
ljubezni do letalstva. Skonstruiral in zgradil je 
več lahkih letal in jadralnih letal s pomožnim 
motorjem. Njegovo letalo S-4 je v svoji kategori-
ji doseglo celo svetovni hitrostni rekord. 

MOJSTER "PING PONGA"

Strojnik ni bil le odličen igralec namiznega 
tenisa, sam si je izdeloval tudi pripomočke. Svoje 
tehnično znanje je uporabil za izdelavo loparjev, 
ki so nasprotnikom pomenili nerešljivo uganko. 

Pred vzletom z letalom S1, vzpetina nad Bokalcami pri Ljubljani.  
Družinski album.

Med poletom v svojem letalu.  
Družinski album.

Elektronski mikroskop LEM 5, ki ga je Iskra izdelala leta 1969, že po odhodu 
Aleša Strojnika v Avstralijo. Gre za naslednika uspešne serije LEM 4,  
ki je bila v Iskrini proizvodnji od leta 1966. 
Foto: Irena Marušič, Tehniški muzej Slovenije.

Elastan, 370 kratna povečava. Volna, 2500 kratna povečava. Poliamid,  1800 kratna povečava.

68 69



DO ATOMA NATANCNO

Strojnik je leta 1955 razvil in izdelal prvi lju-
bljanski elektronski mikroskop – LEM1. Takratna 
Jugoslavija je postala peta država na svetu z 
lastnim elektronskim mikroskopom, ki je bil v 
celoti plod domačega znanja. V naslednjih letih 
so v Laboratoriju za elektronsko mikroskopijo, 
ki ga je na Fakulteti za elektrotehniko ustano-
vil in vodil Strojnik, nastali različni elektronski 
mikroskopi, poimenovani od LEM1 do LEM4. Sle-
dnji, ki ga je serijsko proizvajala kranjska Iskra, je 
imel med drugim prvi na svetu zračno hlajenje. 

Elektronski mikroskop omogoča večjo ločlji-
vost od optičnega, s katerim lahko razločimo po-
drobnosti, ki niso dosti manjše od tisočinke mi-
limetra. Ločljivost je namreč omejena z valovno 
dolžino vidne svetlobe (od 0,4 do 0,7 tisočinke 
milimetra). Elektronski mikroskop za opazova-
nje uporablja snop hitrih elektronov, ki se po za-
konih kvantne fizike obnaša kot valovanje. Za-
radi mase elektronov ima takšno valovanje do 
stotisočkrat manjšo valovno dolžino od vidne 
svetlobe in omogoča zaznavanje posameznih 
atomov.

POUCEVANJE

Pomembno je Strojnikovo pedagoško delo 
na Fakulteti za elektrotehniko med leti 1950 
in 1969, kjer je slovel kot izjemen predavatelj. 
Verjel je, da je poučevanje pomembna dolžnost 
vsakega profesorja, zato je napisal učbenike za 
vsa področja, ki jih je predaval.  Vrhunske so tudi 
njegove poljudne publikacije in strokovne knji-
ge o letalstvu.

Literatura :
Aleš Strojnik, Marija Scholl,  Physics Today, Maj 1997.

Sandi Sitar, 100 slovenskih znanstvenikov, Ljubljana, 1987.
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Marija Strojnik se je rodila 13. julija 1950 v 
Ljubljani. Študij fizike je začela na ljubljanski 
univerzi in zaključila na arizonski državni uni-
verzi v kraju Tempe blizu Phoenixa. Tu je sode-
lovala z očetom Alešem Strojnikom, ki je gradil 
elektronski mikroskop. Po magisterijih iz fizike, 
optike in inženirstva je leta 1979 kot prva ženska 
na arizonski univerzi v Tusconu doktorirala iz 
optičnih znanosti.

Po zaposlitvah v podjetju Rockwell Inter-
national, danes Boeing, v Los Angelesu in nato 
Honeywell v Phoenixu se je zaposlila na Kalifor-
nijskem inštitutu za tehnologijo, ki je tudi center 
Nase. Trenutno raziskuje in predava v Optičnem 
raziskovalnem centru v Leonu v Mehiki, kjer se 
posveča odkrivanju eksoplanetov – planetov 
izven našega Osončja. Zasnovala je poseben in-
štrument, ki s signalom nakazuje obstoj planeta 
okrog bližnje zvezde.

Optična fizičarka, specialistka 
za infrardeče sevanje, urednica 
in profesorica.  

Strojnikova na 23. slovenskem festivalu znanosti v Ljubljani, 2017.  
Foto: Sanja Živković .

ISKALKA PLANETOV

Marija 
Strojnik

1950 
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OD KAMENE DOBE  
DO FUTURIZMA

Kot znanstvenica, ki se celo življenje ukvarja 
s prihodnostjo, se Marija včasih sprašuje, kako bi 
bilo živeti v kameni dobi. Imela bi krajše življenje 
zaradi malo hrane, kar po njenem niti ne bi bilo 
tako slabo, ker bi umrla, preden je trikrat zbolela 
za rakom. Ker niso poznali leč, bi živela brez op-
tične tehnologije, ki ji vsak dan pomaga videti in 
jo orientira po neznanih terenih. V kameni dobi 
bi potrebovala dober vid za iskanje hrane, danes 
potrebuje dober vid (in pametni telefon), da 
se znajde v tujih mestih. Njeni otroci in njihovi 
otroci pa bodo potrebovali inteligentne kamere, 
ki jih bodo usmerjale pri odkrivanju planetov v 
bližnjih sončnih sistemih. 

ODPRAVA CASSINI

Njeno najbolj znano delo je razvoj 
avtonomne tehnike za optično navigacijo, ki je 
danes ena izmed temeljnih metod za določitev 
položaja in orientacijo na Zemlji in v njeni bližini. 
S pomočjo zvezdnih zemljevidov in inteligentne 
CCD kamere ter računalnika, ki je po njenih al-
goritmih izračunal navodila za smer, je vesoljsko 
plovilo postalo neodvisno od računanja na Zem-
lji. Tehnologijo so prvič uporabili  v Cassinijevi 
odpravi proti zunanjim planetom za potovanje 
na Saturn.

Za ta izum ji je Mednarodna inženirska or-
ganizacija za optiko (SPIE) leta 1996 kot prvi 
ženski podelila prestižno nagrado Georgea W. 
Goddarda.

Prestižna nagrada Georgea W. Goddarda, 1996.  
Foto: Tamino Petelinšek. Družinska last. 

CCD (charge-coupled device) kamera s svetlobno občutljivim elektron-
skim detektorjem, ki jo Strojnikova uporablja pri svojem delu, 1992.  
Družinski album. 
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MLADA ZNANSTVENICA

Kljub »tradicionalno dekliško orientirani« 
vzgoji je zgodaj pokazala zanimanje za znanost. 
Očetu Alešu, strokovnjaku za elektrotehniko, je 
pomagala pri delu že od otroštva in se naučila 
veliko fizike in optike. V osmem razredu je celo 
zgradila tranzistorski radio aparat. Prvi poleti 
na luno so ji vzbudili ljubezen do raziskovanja 
sončnega sistema in vesolja.

Kot predavateljica v Optičnem raziskovalnem centru v Leonu v Mehiki, 2016. 
Družinski album. 

Aleš Strojnik s hčerko Marijo na 33. letnem kongresu Ameriškega društva za 
elektronsko mikroskopijo v Las Vegasu, Nevada.

Pri delu v laboratoriju, 1975.  
Družinski album.

Literatura :
Gobec, Edi: Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji : njihove sledi na Zemlji in v vesolju. Ljubljana,  Družina, 2015.

Kobal, Edvard:  Strast po znanju in spoznavanju : pogovori z velikimi slovenskimi znanstvenicami in znanstveniki. Ljubljana, Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, 2003.
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LJUBLJANA

RAŠICA

DUNAJ

SALZBURG
KEMPTEN

LAUFFEN

BAD URACH

DERENDINGEN

NUREMBERG

ROTHENBURG

LAŠKO

LOKA

TRST

REKA

ŠENTJERNEJ

V ZACETKU JE BILA BESEDA

Primož Trubar naj bi se po določenih virih ro-
dil 8. junija 1508 v Rašici pri Velikih Laščah mli-
narju in tesarju Mihi ter materi Jeri. Šolal se je 
za duhovnika na Reki in v Salzburgu ter študiral 
na Dunaju. Služboval je v Trstu, Loki pri Zidanem 
Mostu, v Laškem, Ljubljani in Šentjerneju. Zaradi 
prestopa v luteransko vero je pobegnil v Nemči-
jo, kjer je služboval v Nürenbergu, Rothenburgu, 
Kemptnu in Bad Urachu. Po vrnitvi v Ljubljano 
je nastopil službo predstojnika protestantske 
cerkve v Ljubljani. Po ponovnem izgnanstvu je 
nekaj časa bival v mestu Lauffen in se kasneje 
ustalil v Derendingenu, kjer je 28. junija 1586 
tudi umrl.

Protestantski duhovnik, ver-
ski reformator, prevajalec, oče 
prve slovenske tiskane knjige ter 
utemeljitelj slovenskega knjiž- 
nega jezika in slovstva.

Trubarjev portret. Lesorez, Jacob Lederlein, 1578.

Trubarjev portret. Lesorez, Jacob Lederlein, 1578.
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LUBI SLOVENCI ...

Trubar je leta 1550 napisal in objavil prvo ti-
skano knjigo v slovenskem jeziku, Katekizem. Pri 
tem ga je vodila osnovna vrednota protestan-
tizma, to je omogočiti preprostim ljudem, da se 
seznanijo z božjo besedo v svojem jeziku. S  Ka-
tekizmom je postavil temelje knjižnega jezika, ki 
naj bi ga razumeli govorci vseh slovenskih na-
rečij. V njegovem času je govorjena slovenščina 
obstajala le v obliki geografsko in socialno raz-
ličnih narečij. S tem je poenotil slovenski narod, 
navzven pa poudaril njegovo drugačnost. Še da-
nes je njegovo dejanje osnova slovenske nacio-
nalne identitete in slovenske države. 

»Kadar ta slovenski jezik se povsod glih inu 

v eni viži ne govori – drigači govore z dosti-

mi besedami Krajnci, drigači Korošci, drigači 

Štajerji inu Dolenci ter Bezjaki, drigači Kra-

šovci inu Istrijani, drigači Krovati. Obtu smo 

mi letu naše delu v ta krajnski jezik hoteli 

postaviti za dosti riči volo, nerveč pak, ker 

se nom zdi, de ta tih drugih dežel ludi tudi 

mogu zastopiti.« 

(Primož Trubar)

ABECEDA

Vedoč, da mora ljudi najprej naučiti branja in 
pisanja, je istega leta (1550) kot Katekizem izdal 
tudi Abecednik, 8-listno knjižico s prvo sloven-
sko abecedo. 

Ponatis Trubarjeve knjige Katekizem iz leta 1935,  
Tehniški muzej Slovenije.

Foto: Sanja Živković.
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TRUBARJEVA "POTICA"

Prve zapise o slovenski potici najdemo že v 
Trubarjevem času. Takrat se je sicer imenovala 
povitica, tj. neke vrste pogača iz zvitega testa. 
Besedo najdemo zapisano v izdaji Katekizma iz 
leta 1575 in v Novem testamentu iz leta 1577.

SODI S KNJIGAMI

Vse Trubarjeve knjige, ki so bile natisnjene v 
Nemčiji, so do slovenskega bralca pripotovale v 
sodih. Lesen sod je bil tedaj kot vodotesna po- 
soda uporabljen za prevoz najrazličnejših vrst 
blaga. Hkrati je ta način tovorjenja najbolje pri- 
krival vsebino pošiljke in odlično služil tihota-
pljenju prepovedanih protestantskih knjig v 
času pregona protestantov.

Viri in literatura:
Sitar, Sandi: Primož Trubar, začetnik slovenske književnosti (1508-1586). Utemeljitev strokovne in znanstvene publicistike. V: Sto slovenskih znanstvenikov.  

Ljubljana, 1987, str. 15-16.

Janez Bogataj, Potica iz Slovenije, Ljubljana, 2013.

Trubarjev Catechismus, Ljubljana, 1935.

Primož Trubar, Abecedarium 1550, Ljubljana, 1966.

Spletne povezave:
Rajhman, Jože: Trubar, Primož (1508-1586). V: Slovenski biografski leksikon. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi729148/

Ponatis Trubarjeve knjige Katekizem iz leta 1935,  
Foto: Nebojša Tejić, STA. Tehniški muzej Slovenije.

Kip Primoža Trubarja je delo Franca Bernekerja, postavili pa so ga v času 
Hribarjevega županovanja leta 1910 v takratni Bleiweisov park pred Narodnim 
domom, kjer je pozneje dobil za ozadje pravoslavno cerkev. Foto: Irena Marušič, 
Tehniški muzej Slovenije.
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NEEDHAMEUCLID

ANNAPOLIS

HOUSTON
MELBOURN

Sunita L. Williams se je rodila 19. septembra 
1965 v Euclidu v Ohiu očetu indijskega rodu De-
epaku N. Pandyji in materi Bonnie U. Pandya, 
rojeni Zalokar, potomki slovenskih priseljencev 
v Cleveland.

Odraščala je v Massachusettsu in se šolala 
na Pomorski akademiji ZDA v Annapolisu, kjer je 
diplomirala iz fizike. Usposobila se je za pilotko 
helikopterja in kasneje postala testna pilotka za 
preizkušanje različnih zračnih vozil. Leta 1995 
je dosegla magisterij iz strojništva na Inštitutu 
za tehnologijo na Floridi. Po obisku vesoljskega 
centra v Houstonu ter srečanju z astronavti se 
je  navdušila nad astronavtiko. Med več tisoč 
kandidati se je uvrstila med nekaj deset tistih, 
ki jih je NASA izbrala za tečajnike ter postala del 
njihove astronavtske enote. 

Pilotka, častnica in ena naj- 
aktivnejših astronavtk, ki je v 
okviru odprav na Mednarodno 
vesoljsko postajo dosegla več 
rekordov. Med drugim je ena 
redkih z več kot le enim obiskom 
vesolja.

SPREHAJALKA PO 
VESOLJU

Williamsova v astronavtski opremi. NASA.

1965
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MEDNARODNA  
VESOLJSKA POSTAJA

Med bivanjem na Mednarodni vesoljski po-
staji je izvajala znanstvene poskuse in popra-
vljala ter dograjevala postajo v odprtem vesolju 
(izven postaje). Zaupano ji je bilo upravljanje z 
robotsko roko, pri čemer ji je bilo v veliko pomoč 
pridobljeno znanje fizike in strojništva. 

Izjemna vzdržljivost in iznajdljivost ji je 
omogočila, da je postavila nekaj rekordov. S 195 
dnevi, ki jih je neprekinjeno preživela na Medna-
rodni vesoljski postaji, je bila do junija 2015 re-
korderka med astronavtkami. Skupno je prebila 
v vesolju dobrih 321 dni oz. skoraj 11 mesecev. Do 
leta 2017 je bila tudi rekorderka med ženskami s 
7 vesoljskimi sprehodi in s časom, ki ga je prebila 
v odprtem vesolju, skupaj kar 50 ur in 40 minut.

Mednarodna vesoljska postaja. NASA.

MARATON: VESOLJE  
PROTI ZEMLJI

Sunita in njena starejša sestra Dina sta nav-
dušeni maratonski tekačici. Že kot otroka sta 
radi tekmovali. V maratonu sta se preizkusili 
tudi v času, ko je Sunita delovala na vesoljski po-
staji. Medtem ko je Dina tekla po bostonskih uli-
cah, je Sunita tekla na tekaški napravi na postaji. 
Zaradi ugodnejših klimatskih razmer je astro-
navtka v vesolju premagala tekačico na Zemlji. 

»Pri vsaki odpravi gre bolj za odkrivanje sebe 

kot odkrivanje novih krajev. In iz nekega ne-

znanega razloga potrebujemo vso to teh-

nologijo, da pridemo sem gor in šele tu ra-

zumemo, kako preproste so stvari v resnici. 

Od tod je res težko razumeti meje, vojne in 

sovraštvo!« (Sunita Williams)

Med vadbo na mednarodni vesoljski postaji. NASA

Pri popravilih na zunanjščini Mednarodne vesoljske postaje. NASA.
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KRANJSKA KLOBASA  
V VESOLJU

Med najlepše spomine bivanja na Mednaro-
dni vesoljski postaji med decembrom 2006 in 
junijem 2007 Sunita uvršča druženje z dvema 
ruskima kozmonavtoma v času večerje. Tako 
je prišlo tudi do večera, ko je Sunita postregla 
sodelavcema s kranjsko klobaso, darilom njene 
mame. Vsem trem vesoljcem je slovenski kloba-
sičarski izdelek zelo teknil.  

Literatura:
E. Kobal, D. Petrač : Astronavtka Sunita L. Williams : državljanka vesolja. Ljubljana. Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, 2010. 

Med vadbo na mednarodni vesoljski postaji. NASA.

Astronavtski kombinezon Sunite Williams, ki ga je nosila kot povel-
jnica odprave »Expedition 32« (od 1. junija 2012 do 6. septembra 2012) 
in  »Expedition 33« (od 16. septembra 2012 do 15. novembra 2012)   na 
Mednarodni vesoljski postaji. Ob obisku Slovenije leta 2013 ga je po-
darila prebivalcem Leš pri Tržiču, od koder izhaja družina njene mame.  
Foto: Sanja Živković.

Kombinezon   hranijo v spominski sobi Sunite L. Williams v Lešah, ki jo as-
tronavtka redno obišče, ko je v Sloveniji. Sobo je uredil in skrbi zanjo Zavod 
slovenski astronavt, ki je tudi v rednem stiku z astronavtko. Vsako leto v 
spomin na dan njenega prvega prihoda v Leše organizira Astronavtski dan, 
obogaten z različnimi dejavnostmi za mlade. Zavod si predvsem prizadeva za 
popularizacijo astronavtskega poklica. Velika  Sunitina želja je, da bi kdo od 
slovenskih otrok nekoč  šel po njeni poti.

(Melanija Primožič, Zavod slovenski astronavt).
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LJUBLJANA

RIM

TRST

Baron Sigmund (Žiga) Zois se je rodil  23. no-
vembra 1747 v Trstu. Njegov oče Michelangelo, 
po rodu iz Švice, se je iz pokrajine Bergamo v 
Italiji preselil v Ljubljano, kjer se je ukvarjal s tr-
govino. Hitro je obogatel in pridobil plemiški na-
ziv barona. Drugič se je poročil s Slovenko Ivano 
Kappus pl. Pichelstein.  Družina se je preselila v 
Trst in se vrnila v Ljubljano, ko je imel Sigmund 
(Žiga) dve leti. Šolal se je v Ljubljani in v Italiji, 
dodatno pa se je izobraževal na potovanjih po 
Nemčiji, Franciji, Nizozemski in Švici. Po očetu 
je podedoval plemiški naslov pa tudi številna 
posestva in fužine.  Umrl je 10. novembra 1819 v 
Ljubljani, kjer je tudi pokopan.

Osrednji slovenski prosvet-
ljenec, mecen, podjetnik, mine-
ralog,  naravoslovec in ornitolog.  
Po njem se imenujejo štipendije 
za mlade učenjake in najvišja 
državna nagrada  za dosežke v 
znanosti.

RAZSVETLJENEC Z  
VELIKO ZACETNICO

Baron Sigmund (Žiga) Zois, portret. Prirodoslovni muzej Slovenije
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TRIGLAV VULKAN?

V Zoisovem času še niso natančno vedeli, 
kako so nastale kamnine, ki gradijo vrhove Ju-
lijskih Alp. Nekateri so menili, da so najvišji vr-
hovi nastali zaradi delovanja vulkanov, drugi so 
temu nasprotovali. Odgovor je našel Zois. Zaradi 
iskanja železove rude je financiral dve odpravi v 
Alpe, ki sta mu iz okolice Triglavskih jezer prines-
li fosile amonite (izumrla skupina morskih živa-
li iz srednjega zemeljskega veka). S tem je Zois 
dokazal, da so tudi kamnine iz zgornjih delov 
Julijskih  Alp nastale s sedimentacijo v morskem 
okolju in niso vulkanskega izvora. 

CISTO NOV MINERAL

Leta 1804 je trgovec z minerali Simon Pre-
šern Zoisu priskrbel material s Svinjške planine 
na Koroškem. Zois je v njem prepoznal nov, do 
takrat še neprepoznan mineral, kar so mu po-
trdili tudi tuji strokovnjaki. Abraham Gottlob 
Werner, nemški mineralog in utemeljitelj klasi-
fikacijskega sistema, ga je Zoisu v čast leta 1805 
poimenoval zoisit.

Zoisit sodi v skupino silikatov in je eden od 
pomembnih mineralov v trdni Zemljini skorji. 
Navadno je neprozoren in bel ali siv, iz drugih 
nahajališč pa je lahko različno obarvan (rožnati 
je thulit).  V Tanzaniji so odkrili modro vijoličaste 
kristale zoisita, ki jih imenujejo tanzanit in ima-
jo vrednost dragih kamnov. 

Zoisit iz locus typicus nahajališča Prickler Halt na Svinški planini v Avstriji.  
Foto: Miha Jeršek in Matjaž Učakar. Amonit iz okolice Triglavskih jezer. Foto: Matija Križnar.
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PTICE PO SLOVENSKO

Manj znano in raziskano je Zoisovo ukvar-
janje z ornitologijo. Narodna in univerzitetna 
knjižnica v Ljubljani hrani dva izjemna rokopi-
sna zvezka ornitoloških zapisov s konca 18. sto-
letja. V Ornitološkem dnevniku je sistematični 
seznam ptičjih imen, ki obsega kar 430 vrst, z 
znanstvenim, francoskim in angleškim imenom. 
V Nomenclaturi Carniolici pa je Zois prvič zapi-
sal slovenska imena za veliko večino tedaj zna-
nih ptičev na Kranjskem. 

DRAGOCENA ZBIRKA  
MINERALOV

V času delovanja je uspel zbrati obsežno 
zbirko mineralov, ki danes velja za osrednjo kul-
turno-zgodovinsko zbirko mineralov na Sloven-
skem in jo hrani Prirodoslovni muzej Slovenije. 
Vsebuje tudi rude, fosile in kamnine.

Del bogate Zoisove zbirke v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.  
Foto: Miha Jeršek.

V Zoisovi zbirki se nahaja tudi več kot 1,2 kilograma težak kos jantarja, ki ni  
največji samo v Sloveniji, ampak daleč naokoli.  
Foto: Miha Jeršek.

Prepelica. Druga polovica 19. stoletja.  
Foto: Nebojša Tejić, STA. Tehniški muzej Slovenije.

Škorec. Druga polovica 19. stoletja.  
Foto: Nebojša Tejić, STA. Tehniški muzej Slovenije.

 
Slavec. Druga polovica 19. stoletja.  
Foto: Nebojša Tejić, STA. Tehniški muzej Slovenije.
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Bronast doprsni kip Sigmunda Zoisa, delo Mirsada Begiča, ki stoji na pročelju 
Zoisove palače na Bregu v Ljubljani. (Na dvorišču je vzidan Zoisov nagrobni 
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Foto: Jaka Blasutto, Tehniški muzej Slovenije.
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PREDMETI NA RAZSTAVI  
ZNANJE BREZ MEJA.

STANKO BLOUDEK

OČALA, ki so po razpoložljivih informacijah 
edini ohranjeni Bloudkov osebni predmet.

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Idrija. foto: Sanja Živković.

TEKMOVALNI LOJZE
Bloudka so letala navduševala že v dija-

ških letih. Sprva je izdeloval modele, kasneje 
pa konstruiral prava letala. Leta 1928/29 je 
zasnoval lahko dvosedežno športno letalo 
Bloudek XV, imenovano Lojze. Letalo je uspeš-
no tekmovalo do leta 1934, ko se je na mitingu 
v Zagrebu smrtno ponesrečil pilot Janko Co-
lnar. Bloudka je nesreča tako prizadela, da je 
prenehal z izdelavo letal.

Model »Lojzeta«, ki ga je izdelal Albin Novak, hrani TMS in je na ogled 

na stalni razstavi.

PLANICA, NAŠA KRALJICA
Bloudek je prvo skakalnico v Planici skon-

struiral sam, pri njeni posodobitvi pa je sode-
loval z Ivanom Rožmanom. Za vsako priredi-
tev posebej je skakalnico večkrat premeril in 
predlagal preureditve. Zemeljska dela so bila 
opravljena le deloma, korekture je Bloudek 
večinoma naredil iz snega. Ni je skakalnice na 
svetu, ki bi se v tako kratkem času tolikokrat 
spremenila kot Bloudkova planiška velikanka. 

Maketa skakalnice v Planici, narejena po 
Bloudkovih načrtih. 

Janko Samsa, 2009. Tehniški muzej Slovenije. Foto: Irena Marušič.

ANTON CODELLI

IZ AFRIKE
Obredno pokrivalo ljudstva Konkomba, 

izdelano iz buče, okrašeno z rogovi, kavriji in 
steklenimi obeski. Kavriji (vrsta polžev) so bili 
ponekod v Afriki plačilno sredstvo še v začet-

ku 20. stoletja. Mladi fantje so si pri iniciacij-
skih obredih bojno opremo okrasili s kavriji in 
s tem predvsem dekletom izkazali svoj gmotni 
položaj in pripravljenost za poroko. V spopa-
dih pa so kavriji delovali kot amuleti in varo-
vali življenje bojevnika. 

Togo, 20. stoletje, zbirka Antona Codellija, Slovenski etnografski muzej.

Foto: Nebojša Tejić, STA.

ANTON MAVRETIC

SPOMINSKA ENOTA, PROTOTIP
Leta 1972je Mavretič  izdelal eno zgodnjih 

spominskih enot za Nasini vesoljski plovili 
IMP 7 in 8. Prototip je nastal kot eksperiment 
s Faradayevimi čašami za merjenje Sončeve 
plazme oz. vetra. Za današnji čas je 7 kilobi-
tov podatkovne shrambe neznatno, takrat pa 
je bil to pomemben korak do veliko večjega 
projekta. Konstrukcija s štirimi Faradayevi-
mi čašami, ki je pet let pozneje nastala pod 
Mavretičevim okriljem, je postala eden naj-
pomembnejših vesoljskih instrumentov vseh 
časov – instrument PLS – v programu Voyager. 

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij.

ANTON PETERLIN

Peterlinova poslovna torba, kupljena v ZDA, 
ki ga je desetletja spremljala na poslovnih poteh. 

Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

PETERLINOVO LOGARITEMSKO RAČUNA-
LO, KI GA JE VSAKODNEVNO UPORABLJAL PRI 
SVOJEM DELU.

Logaritemska računala so uporabljali inže-
nirji in študenti tehnike za hitro izračunavanje 
dokaj točnih rezultatov v strojništvu, elektro-
tehniki, letalstvu, vojski, geodeziji in povsod 
tam, kjer se uporablja logaritme, kotne funk-
cije, korene, kvadrate, množenje in deljenje. 
Kasneje je računalo nadomestil kalkulator HP-
35, ki ga je leta 1972 pomagal zasnovati France 
Rode. 

Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.
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ANGELA PISKERNIK

ANGELINA OČALA z dioptrijo iz 60. let. 
Arhiv Republike Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

KLJUČ ZA DOLOČANJE CVETNIC IN PRA- 
PROTNIC, 1941. 

Prirodoslovni muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

HERBARIJ Angele Piskernik iz leta 1949. 
Prirodoslovni muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

HERMAN POTOCNIK NOORDUNG

V VESOLJE IN NAZAJ
Pričujoči izvod Potočnikove knjige je znak 

povezave vseh temeljnih pojmov njegovega 
posmrtnega življenja – ruski kozmonavti so 
jo namreč odnesli na Mednarodno vesoljsko 
postajo, trenutno edino človeško naselbino 
izven planeta Zemlje, izdalo in s kritiškimi 
predgovori opremilo pa jo je Kulturno središ-
če evropskih vesoljskih tehnologij – KSEVT, ki 
nadaljuje razvoj Potočnikovih zamisli. Knji-
ga ima dva poštna žiga in sicer iz Zvezdnega 
mesta in Mednarodne vesoljske postaje. 

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij. Foto: Nebojša Tejić, STA.

FRIDERIK (FRITZ) PREGL

PREGLOVA APARATURA ZA MIKROANALIZO. 
V preteklosti se je večkrat spraševalo o Preg-

lovem odnosu do slovenstva in slovenskega. 
Neizpodbitno dejstvo pa je, da se je oddolžil 
tudi univerzi v rojstnem mestu Ljubljani in ji 
okoli leta 1925 poklonil repliko svoje apara-
ture za mikroanalizo. Del te aparature sedaj 
hrani Pedagoška fakulteta UL, drugi del je žal 
izgubljen.

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Foto: Tamino Petelinšek.

FRANCE RODE

KALKULATOR ZA V ŽEP
Rode je bil vodilni izumitelj prvega znan-

stvenega žepnega kalkulatorja HP-35 za raču-
nanje trigonometričnih, logaritemskih in ek-
sponentnih funkcij. Podjetje Hewlett-Packard, 
v katerem je bil zaposlen Rode, je že razvilo 
namizni računalnik, ko se je Hewlett domislil, 
da bi bilo dobro izdelati tudi računalnik, ki bi 
ga lahko spravil v svoj srajčni žep. Za razvoj 
so potrebovali leto dni, njegova prodaja pa je 
presegla vsa pričakovanja. Ameriški predse-
dnik Richard Nixon ga je kot primer dosežka 
najnovejše ameriške tehnologije vzel s sabo 
ob svojem prvem uradnem obisku Kitajske. 
Kmalu zatem so ga kot zelo uporaben izdelek 
vzeli s seboj astronavti na pot v vesolje. 

Kalkulator HP-35. Tehniški muzej Slovenije. Foto: Tamino Petelinšek.

Rodetova denarnica z vizitkami, kjer je de-
lal in elektronska ključavnica, ki jo je paten-
tiral. V denarnici je vedno imel tudi dinarski, 
tolarski in dolarski bankovec. 

Tehniški muzej Slovenije. Foto: Sanja Živković.

IEEE MEJNIK NA PODROČJU ELEKTROTEH-
NIKE IN RAČUNALNIŠTVA

Inštitut inženirjev elektrotehnike in elek-
tronike (IEEE), najvišja strokovna avtoriteta 
na tem področju, je leta 2009 razglasila kalku-
lator HP-35 za “prelomni izdelek elektroinže-
nirstva in računalništva”. Spominska plaketa 
z besedilom tega priznanja visi v preddverju 
laboratorijev podjetja Hewlett-Packard v Palo 
Alto v Kaliforniji. 

Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.
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Rodetova identifikacijska priponka za za-
poslene v podjetju Hewlett-Packard. 

Last družine Rode. Foto: Nebojša Tejić, STA.

MARIJA STROJNIK

Njeno najbolj znano delo je razvoj avtonomne 
tehnike za optično navigacijo, ki je danes ena iz-
med temeljnih metod za določitev položaja in 
orientacijo na Zemlji in v njeni bližini. S pomoč-
jo zvezdnih zemljevidov in inteligentne CCD ka-
mere ter računalnika, ki je po njenih algoritmih 
izračunal navodila za smer, je vesoljsko plovilo 
postalo neodvisno od računanja na Zemlji. Teh-
nologijo so prvič uporabili  v Cassinijevi odpravi 
proti zunanjim planetom za potovanje na Saturn.

Za ta izum ji je Mednarodna inženirska or-
ganizacija za optiko (SPIE) leta 1996 kot prvi 
ženski podelila prestižno nagrado Georgea W. 
Goddarda. 

Last družine Strojnik. Foto: Tamino Petelinšek.

SUNITA L. WILLIAMS

Astronavtski kombinezon Sunite Williams, 
ki ga je nosila kot poveljnica odprave “Expe-
dition 32” (od 1. junija 2012 do 6. septembra 
2012) in “Expedition 33” (od 16. septembra 
2012 do 15. novembra 2012) na Mednarodni 
vesoljski postaji. Ob obisku Slovenije leta 2013 
ga je podarila prebivalcem Leš pri Tržiču, od 
koder izhaja družina njene mame. 

Kombinezon  hranijo v spominski sobi Suni-
te L. Williams v Lešah, ki jo astronavtka redno 
obišče, ko je v Sloveniji. Sobo je uredil in skrbi 
zanjo Zavod slovenski astronavt, ki je tudi v re-
dnem stiku z astronavtko. Vsako leto v spomin 
na dan njenega prvega prihoda v Leše, orga-
nizira Astronavtski dan, obogaten z različnimi 
dejavnostmi za mlade. Zavod si predvsem pri-
zadeva za popularizacijo astronavtskega pokli-
ca. Velika  Sunitina želja je, da bi kdo od sloven-
skih otrok nekoč  šel po njeni poti.

Melanija Primožič, Zavod slovenski astronavt. Foto: Sanja Živković.

PRIMOZ TRUBAR

ABECEDA
Vedoč, da mora ljudi najprej naučiti branja 

in pisanja, je istega leta (1550) kot Katekizem 
izdal tudi Abecednik, 8-listno knjižico s prvo 
slovensko abecedo. 

Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

LUBI SLOVENCI…
Trubar je leta 1550 napisal in objavil prvo 

tiskano knjigo v slovenskem jeziku, Kateki-
zem. Pri tem ga je vodila osnovna vrednota 

protestantizma, to je omogočiti preprostim 
ljudem, da se seznanijo z božjo besedo v svo-
jem jeziku. S  Katekizmom je postavil temelje 
knjižnega jezika, ki naj bi ga razumeli govorci 
vseh slovenskih narečij. V njegovem času je 
govorjena slovenščina obstajala le v obliki ge-
ografsko in socialno različnih narečij. S tem je 
poenotil slovenski narod, navzven pa poudaril 
njegovo drugačnost. Še danes je njegovo deja-
nje osnova slovenske nacionalne identitete in 
slovenske države. 

Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

SIGMUND (ZIGA) ZOIS

PTIČI PO SLOVENSKO
Manj znano in raziskano je Zoisovo ukvar-

janje z ornitologijo. Narodna in univerzitetna 
knjižnica hrani dva izjemna rokopisna zvezka 
ornitoloških zapisov s konca 18. stoletja. V Or-
nitološkem dnevniku je sistematični seznam 
ptičjih imen, ki obsega kar 430 vrst, z znan-
stvenim, francoskim in angleškim imenom. 
V Nomenclaturi Carniolici pa je Zois prvič za-
pisal slovenska imena za veliko večino tedaj 
znanih ptičev na Kranjskem. 
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ŠKOREC. Druga polovica 19. stoletja. 
Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

PREPELICA. Druga polovica 19. stoletja.
Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

SLAVEC. Druga polovica 19. stoletja.
Tehniški muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

ODKRITJE NOVEGA MINERALA
Zoisit iz nahajališča Prickler Halt na Svin-

ški planini v Avstriji. Hrani Prirodoslovni mu-
zej Slovenije. Leta 1804 je trgovec z minera-
li Simon Prešern Zoisu priskrbel material s 
Svinjške planine na Koroškem. Zois je v njem 
prepoznal nov, do takrat še neprepoznan mi-
neral, kar so mu potrdili tudi tuji strokovnjaki. 
Abraham Gottlob Werner, nemški mineralog 
in utemeljitelj klasifikacijskega sistema, ga je 
Zoisu v čast leta 1805 poimenoval zoisit.

Prirodoslovni muzej Slovenije. Foto: Sanja Živković.

BRUŠEN TANZANIT.
Prirodoslovni muzej Slovenije. Foto: Nebojša Tejić, STA.

Zoisit sodi v skupino silikatov in je eden od 
pomembnih mineralov v trdni Zemljini skorji. 
Navadno je neprozoren in bel ali siv, iz drugih 
nahajališč pa je lahko različno obarvan (rožna-
ti je thulit).  V Tanzaniji so odkrili modro vijoli-
časte kristale zoisita, ki jih imenujejo tanzanit 
in imajo vrednost dragih kamnov.
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ZNAMKE

Poštne znamke niso zgolj lističi z natisnje-
no podobo in nominalno vrednostjo. Država z 
motivi predstavlja svoje naravne, kulturne in 
zgodovinske znamenitosti ter ohranja spomin 
na zaslužne posameznike, dogodke in velike 
obletnice. 

V Muzeju pošte in telekomunikacij v Pol-
hovem Gradcu, dislocirani enoti Tehniškega 
muzeja Slovenije, hranimo bogato filatelistič-
no zbirko, ki obsega okoli 1.500 znamk, prilo-
žnostnih ovitkov in poštnih celin. Med njimi 
še posebej izstopa zbirka verigarjev, prvih slo-
venskih znamk, ki bodo prvič na ogled javnosti 
na občasni razstavi ob 100. obletnici izdaje v 
letu 2018. 

Pobrskali smo po naši zbirki in preverili, 
kdo so izbrani znanstveniki razstave Znanje 
brez meja, ki so si prislužili javno priznanje 
tudi v tej podobi.

Anton Peterlin, 2012 Razglednična dopisni-
ca ob stoletnici rojstva slovenskega fizika An-
tona Peterlina. Na dopisnici je prikazan njegov 
kip, Institut »Jožef Stefan«, katerega ustanovi-
telj je bil, ter model velemolekule. (S0004576)

Herman Potočnik – Noordung, 1992 Prilo-
žnostna znamka, izdana ob stoletnici rojstva 
Hermana Potočnika – Noordunga, z upodo-
bitvijo Zemlje in vesoljske postaje. (A343.
LBK142)

Jožef Stefan, 1993 Priložnostna znamka, iz-
dana ob stoletnici smrti Jožefa Stefana. (A343.
LBK031)

Jožef Stefan, 1993 Ovitek prvega dne z mo-
tivom Jožefa Stefana, izdan skupaj z znamko 
in žigom prvega dne ob stoletnici njegove 
smrti. (A343.LBK032)

Primož Trubar, 2008 Ovitek prvega dne  
z znamko Primož Trubar, z motivom knjige  
na ovitku in žigom prvega dne »29.1.2008  
PRIMOŽ TRUBAR CATECHISMUS 1515 VELIKE 
LAŠČE«. (A1204.LBK005)

Primoz Trubar, 2008 Priložnostna znamka 
iz serije Znamenite osebnosti z motivom po-
membne osebnosti slovenske kulturne zgodo-
vine – Primoža Trubarja. Izšla ob 500. obletnici 
njegovega rojstva. (A1204.LBK001)

Jurij Vega, 1994 Priložnostna znamka, ki je 
izšla ob dvestoletnici izida njegovega najpo-
polnejšega, desetdecimalnega logaritmovni-
ka Thesaurus logarithmorum completus in v 
počastitev 240. obletnice njegovega rojstva. 
(A343.LBK091)

Jurij Vega, 1994 Ovitek prvega dne na temo 
odkritja in izumi z motivom Jurija Vege in Jane- 
za Puharja. (A343.LBK092)

Jurij Vega, 1954 Priložnostna znamka FNR 
Jugoslavija ob 200. obletnici rojstva Jurija 
Vege. (A3411.LBK253, Slovenika)
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Žiga Zois, 1997 Ovitek prvega dne na temo 
znamenite osebnosti z motivom barona Žige 
Zoisa in risbo Zoisovega izuma –  puhalnika za 
plavž. (A389.LBK039)

Žiga Zois, 1997 Priložnostna znamka na 
temo znamenite osebnosti z motivom barona 
Žige Zoisa. (A389.LBK038)

1998, 100 let avtomobilizma na Sloven-
skem, BENZ VELO »Comfortable«, prvi avto-
mobil v lasti barona Codellija (S0003282).

Žiga Zois – Zoisit, 2005 Leta 2005 je izšla 
priložnostna poštna znamka z mineralom zo-
isitom. Tistega leta je minilo 200 let, kar so 
evropski mineralogi objavili novico o odkritju 
novega minerala, ki so ga poimenovali po Žigi 
Zoisu. (S0003298)

Žiga Zois – Zoisit, 2005, Ovitek prvega dne 
z motivom barona Žige Zoisa in mineralom 
zoisitom. (S0003176)
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LJUBLJANA

MARIBOR

CELOVEC
BELJAKBRESSANONE

BOLZANO

MERANO

BREGENZ BUDIMPESTA

"POCASI HODI, 
 DALJ BOS PRISPEL 
 - AMPAK Z DOLGIMI 
 KORAKI!"

S temi besedami se začne popotni dnevnik 
tiskarskega pomočnika Albina Pogačnika iz leta 
1908. Po šolanju v Budimpešti je šel peš na obve-
zni »valc«, potovanje po tujih deželah in tiskar-
nah, kjer se je izpopolnil v tiskarski obrti. Tedaj je 
bilo popotovanje utečen način pridobivanja zna-
nja in izkušenj tudi za obrtniški stan. Pogačnik, 
ki je bil velik ljubitelj narave in gora, v dnevniku 
predvsem navdušeno opisuje lepote in zanimi-
vosti pokrajine, ki jo je prehodil, ne omenja pa 
tiskarn na poti, kot bi morda pričakovali. V času 
med  25. junijem in  6. septembrom 1908 je pre-
hodil pot od Budimpešte do Bregenza v Avstriji v 
skupni razdalji kar 1.200 kilometrov. Dnevnik je 
napisan v madžarskem jeziku, saj je nekaj časa 
živel in se šolal v Budimpešti.

TISKAR 
 ALBIN POGACNIK 
 (1889-1934)

Rodil se je v Ljubljani. Ko je imel šest let, sta se 
z mamo preselila k stricu v Budimpešto. Tam se je 
šolal in izučil tiskarske obrti. Po obveznem »val-
cu« je za dva meseca odšel v Švico in se zaposlil 
v neki tiskarni zato, da je lahko preplezal tamkaj-
šnje gore. Pri 17. letih je šel na triletno služenje 
vojaščine v Celovec, leta 1914 se je vrnil v Budim-
pešto in se oženil. Po začetku 1. svetovne vojne je 
moral na fronto v Galicijo, kjer je bil ranjen in se 
je eno leto zdravil na Ptuju. Kasneje je bil na Soški 
fronti, zadnje leto vojne pa je delal na Dunaju v 
Državni tiskarni. Po koncu vojne se je za kratek čas 
vrnil v Budimpešto. Ker je bilo življenje tam težko, 
se je leta 1923 preselil v Ljubljano, delal v različnih 
tiskarnah, leta 1925 pa postal vodja Tiskarne Sava 
v Kranju. Leta 1927 je v Stražišču ustanovil lastno 
Tiskarno Kolektor za drobni tisk. Umrl je leta 1934. 
Obrt je nadaljeval njegov najstarejši sin Albin. 
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MADZARSKA
 BUDIMPESTA- 

SZEKESFEHERVAR
 25. JUN. 1908

Iz Budimpešte sem krenil 25. junija 1908 
zjutraj ob 6. uri. S solznimi očmi in s tesnobo 
v srcu sem zapustil svojo mater, edino, kar me 
je tešilo, je bilo spoznanje, da mora biti tako. 
Pred zahodnim kolodvorom sem se usedel na 
tramvaj in se z enim prestopom preko Albert-
falve odpeljal vse do Budafoka. Od tod dalje pa 
peš. Tod sem se takoj potešil, saj sem vse do Ki-
s-Téténya hodil med češnjami in murvami. Sa-
moumevno je, da sem se povzpel na murvo in 
prvič rabutal. Češnje so bile še premajhne. 
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 Od tu naprej je bila pot skozi Nagytéténya 
enako dolgočasna, a sem se kmalu potešil, saj 
me je kmečka družina vzela na voz, na katerem 
sem se več kot uro premetaval do naselja Érd. 
Tu smo se ločili in spet sem pešačil, toda tokrat 
sem ob cesti opazil višnjo; splezal sem nanjo in 
se najedel. Tako sem s polnim želodcem krenil 
dalje preko Kis marton-puszte do Martonvására, 
kjer sem se spet lahko povzpel na voz in v ¾ ure 
vožnje prispel do Baracske. Ta vas je ravno na 
pol poti med obema mestoma, prispel pa sem 
točno ob 12. uri. Na koncu vasi sem za kosilo po-
jedel, kar mi je mati zapakirala za popotnico, in 
se za 1 uro odpočil. Preko Pettend-puszte, Kápol-
nás-Nyéka, Velence in Sukorója sem zvečer ob 

7. prispel v Pákozd. Tukaj sem moral poiskati 
prenočišče. Iskal sem gospoda sodnika, toda ni 
ga bilo doma. Na priporočilo več ljudi sem se 
vrnil na začetek vasi, kjer je bila pristava. Tukaj 
sem lahko prespal v hlevu, na kočiji. Res je, da bi 
lahko prespal, vendar sem spal zelo malo, tako 
nenavadno mi je bilo to za prvič. 

MADZARSKA
 VESZPREM-VELIKA  

KANIZA (NAGY-KANIZSA) 
 1. JUL. 1908

Danes sem skozi naselja Kis-Komárom, 
Salambok in Récse šel v Veliko Kanižo, nikjer 
nič zanimivega, same njive. Zelo sem bil vesel, 
da sem prispel, če bi to vedel, ko sem krenil, 
ne bi izbral te poti. Tukaj v Veliki Kaniži sem se 
usedel na vlak in se odpeljal vse do Varaždina. 
Tudi stalo je veliko, 1 forint in 5 krajcarjev, kar je 
bil skoraj dvodnevni viatikum. Takoj sem odšel 
k stari mami. Bila je zelo presenečena, komaj 
me je prepoznala. Ona govori samo hrvaško, 

jaz pa izključno madžarsko in nemško, zato se 
nisva razumela. A sta nama v pomoč priskočila 
ženska, ki je znala nemško, in moški, ki je govo-
ril madžarsko, tako sta onadva tolmačila babici, 
kaj želim. Od kolodvora sem v prvo našel njeno 
stanovanje, pa čeprav je minilo 9 let, odkar sem 
odšel od tu. Vse je tako, kot je bilo, kadar sem 
odšel. Sčasoma sem se spomnil, kako je bilo 
takrat, ko sem bil tukaj.
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SLOVENIJA
 CELJE-LJUBLJANA
 12. JUL. 1908 

Zjutraj ob 5. sem nadaljeval svojo pot, ki ne-
prestano vijuga. Ob poti so bili vseskozi neka-
kšni izviri, ki so prišli še kako prav, saj je bilo iz-
jemno vroče, vetra pa ni bilo. Dobršno pot sem 
opravil, da bi iz Sv. Martina prišel do Kamnika. 
Tukaj me je že dajalo domotožje in ker sem se 
zelo potil, sem se usedel na vicinalko, s pomočjo 
katere sem za 35 krajcarjev ob ¾ na 12 prispel 
v Ljubljano. Tukaj sem lahko videl, da je po zad-
njem velikem potresu skoraj celotno mesto 
zgrajeno na novo, tako da je zunanjost mesta 

precej lepa. Popoldne sem se povzpel na grad, 
ki je sredi mesta na pribl. 200 metrih, pod njim 
pa vijuga reka Ljubljanica. Od zgoraj se ponuja 
lep razgled na vse strani, še posebej na planino 
Rak na severu, katere vrh sega v višino 1031 m. 
Gora je popolnoma gola in zelo obiskana s stra-
ni turistov, drugače se imenuje Steinische Alpen. 
V mestu po glavnih cestah vozi tramvaj. Mesto 
ima dekliško šolo, na pročelju katere so z relief-
nimi črkami zapisani pregovori. 

13. JUL. 1908 

Danes sem odšel v park Tivoli, ki leži zunaj 
mesta. V parku je tudi jezerce, na katerem po-
leti veslajo, pozimi pa drsajo. Tudi jaz sem veslal 
pol ure za 10 krajcarjev. Višje na gori je grad Ti-
voli, ki ga obdaja lep park. Nekoliko višje je tudi 
gostilna, imenovana Švicarija, ki je grajena po 
švicarskem vzoru in je v lasti mesta. Tukaj vedno 
igra kakšna glasba. Je zelo obiskana. Še višje na 
vrhu je razgledišče, ki ponuja lep razgled na ce-
lotno mesto in grad na nasprotni strani. Naspro-
ti srednjega mostu (Frančiškanski most) stojita 
Frančiškanska cerkev in trg, na katerem stoji 

zares lep kip. Gre za  kip učitelja Prešerna. To je 
stoječ lik, kateremu ženski lik od strani podaja 
palmo. Višje je Jubilejni most, ki je lepo grajen, 
nov most. Zgrajen je v modernem stilu, v enem 
loku. Tam so še 3 manjši kipi, trenutno pa se gra-
di štirinadstropna tiskarna, ki bo prav tako zelo 
lepa. Pozoren sem postal tudi na to, da tukaj v 
okolici ogromno žensk kolesari.
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AVSTRIJA  
CELOVEC-BELJAK

 19. JUL. 1908

/…/ Ko sem se razgledoval po ulici, se je v 
meni nenadno prebudil turist, kakor da bi me 
gore privlačile – jaz pa sem šel.

VZPON NA KEPO
 2144 M

Dopoldne ob 11. uri sem krenil iz mesta pro-
ti jugu na Italianer strasse, ki je v bistvu glavna 
cesta proti Trstu. Iz mesteca sem hitro prišel 

na prosto, bolje rečeno med gore. Najprej sem 
prišel v Villach Bad, kjer je veliko različnih term 
in kopališč. Tukaj pa me je čakalo nič kaj prijetno 
presenečenje, kajti kakor hitro sem zapustil kraj, 
je začelo deževati. Najprej sem oblekel plašč iz 
lodna, a je tako močno padalo, da sem se bal, 
da bom kljub temu premočen. Bil sem prisiljen 
pol ure stati pod košatim drevesom. Ko je dež 
nekoliko pojenjal, sem krenil dalje, dokler nisem 
prišel v majhno vasico, katere imena nisem uspel 
izvedeti. Tukaj se od ceste odcepi manjša cesta, 
ki preko vasic Teharče (Techanting) in Malošče 
(Mallestig) pelje proti Ločam (Latschach). 

Tukaj v Ločah (Latschach) sem proti severu 
videl Baško jezero (Faaker See), ki leži na višini 
561 m nad morjem. Pred njim leži majhno kopa-
lišče Bače (Faak), ki je povezano tudi z železnico. 
V Ločah sem vstopil v prvo gostilno, na kateri je 
bilo več tabel. Na prvi tabli je pisalo, da se tukaj 
lahko prijavljajo alpske nesreče, na drugi tabli 
pa je pisalo, da rdeča oznaka pelje k Bertha-
-Hütteju proti Kepi. Vstopil sem in ker sem bil la-
čen, sem prosil za hrano. Gospodinja je bila zelo 
dobrohotna in ko sem povedal, da sem turist iz 
Budimpešte, je za 10 krajcarjev dala kruh, ki je 
(vsaj v Budimpešti) vreden 5 krajcarjev, in šunko, 
vredno vsaj 20 krajcarjev. Hkrati me je podučila, 
v katero smer moram iti. Pot sem moral nadalje-

vati na južni strani cerkve, kjer je že bila oznaka. 
Že od samega začetka pot ni bila pretirano lah-
ka, vodila je po kamnitem drobirju in koreninah, 
majhen potok sem moral prečkati kar dvakrat. 
Pot je preko vasi Spodnje in Zgornje Rute (Unter 
und Ober-Greuth) peljala v Ovčno (Outschena), 
ki ima majhno cerkev. Od tam ni razgleda, kajti 
pogled v vse strani zastirajo visoki iglavci. Ljud-
je tukaj živijo od gozdarstva, ki omogoča precej 
dobro preživetje. Ko sem prispel, sem vstopil v 
edino gostilno, katere naslov so mi dali v spodnji 
gostilni. Tukaj sem dobil zastonj sesirjeno mle-
ko, suho klobaso in kruha, kolikor sem želel. Imel 
sem izvrstno, mehko posteljo, za katero sem 
odštel 20 krajcarjev. Dobro sem se naspal. 
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20. JUL. 1908 

Danes sem vstal zjutraj ob 6, zajtrkoval sem 
in ob ½ 7. krenil. Pot je vodila skoraj navpično. 
Ob ½ 9-ih sem prispel v Bertho-Hütte (zaveti-
šče), kjer je na red pazila ženska z otrokom. Tam 
sta že bila turista iz Berlina, ki se zaradi oblač-
nega vremena še nista povzpela na vrh. Ob ½ 
10. se je zjasnilo in sem se sam povzpel na vrh, 
kar je zahtevalo dvourno delo. Označena pot 
dvakrat pelje mimo visokih skal, kjer je speljana 
debela vrv, da človek ne bi padel. Proti vrhu je 
bilo težko hoditi, ker je bilo treba plezati sko-
raj navpično po kamnitem drobirju, ki se je ne-
prestano odlamljal in z velikim ropotom padal 

v globino. Končno mi je uspel dosežek, da sem 
prišel na vrh. Na vrhu je bil tako gost oblak, da 
ničesar nisem mogel videti. Moral sem počakati 
2 uri, dokler se ni zjasnilo. A takrat se mi je po-
nudil izjemen prizor. Proti vzhodu visoki vrhovi 
Karavank. Proti severu jezera Vrbsko (Wörther 
See), Osojsko (Ossiacher See) in Baško (Faaker 
See), obdana z  gorami. Proti zahodu Beljak v 
dolini, v kateri vijuga reka Drava, ki v sončnem 
soju zgleda, kot da bi bila iz srebra. Dolgo vijuga, 
preden prispe do Roža (Rosenthal). Proti jugu se 
vidi Triglav s svojimi visokimi vrhovi. 

Ko sem se nagledal, sem šel iskat planiko 
med skalami. Marsikatero alpsko cvetje sem na-
šel, tudi alpenfloro, ki raste v majhnih grmičkih 
in ima vijoličaste cvetove, a planike nisem našel 
nikjer, pa čeprav sem splezal tudi na mesta, od 
koder bi zlahka padel. Ko sem se naveličal bre-
zupnega iskanja, sem krenil nazaj. Kakor gams 
sem skakal s skale na skalo in se popoldne ob 8. 
srečno vrnil do zavetišča. Tukaj sem se vpisal v 
knjigo in hotel izplačati 20 krajcarjev za bivanje, 
a ženska ni sprejela denarja. Zato sem kupil 4 
razglednice, ženska pa mi je še 2 podarila, tako 
sem s 6 kartami zapustil zatočišče na nadmorski 
višini 1610 m. Vrnil sem se v Loče, svojo pot sem 
nadaljeval v Bače, od koder sem preko gore Tolo-

na (666 m) prispel v Marijo na Zilji (Maria Gail), 
ob ½ 7. pa nazaj v Beljak, kjer je gospodinja že 
mislila, da sem ostal tam nekje zgoraj, ves polo-
mljen. Ko sem pogledal nazaj na Kepo, je sonce 
posijalo prav na vrh gore, kakor bi ga okronalo, 
in takrat sem občutil, da sem popolnoma postal 
ujetnik gora in da bi se bil sposoben še enkrat 
povzpeti. 

Zvečer, ko sem prispel nazaj v mesto, sem bil 
čisto dobro in nisem čutil utrujenosti. Bolje je 
hoditi po  gorah kot po položnih cestah, ker gora 
ne kvari nog, kvečjemu utrudi človeka. 
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BELJAK (VILLACH)- 
BRIXEN (BRESSANONE)

 24. JUL. 1908

/…/ Že je bilo proti večeru in ko je sonce posi-
jalo na vrhove Dolomitov, so bili ti v prekrasnih 
rdečkastih barvah. Šel sem naprej in naenkrat 
dohitel valcerja. Tudi on je bil turist, ki je želel iti 
v gore. Zdaj je vsako leto tu in dela velike ture. Je 
tudi Madžar, a je delal na Tirolskem in v Vorarl-
bergu, tako je zdaj videti kot pravi Vorarlberžan, 

tudi obleke ima takšne. Spodaj kratke hlače s 
trakovi ob strani. Majhen zelen klobuk. Bela 
srajca z zelenimi naramnicami za hlače in pisan 
robec. Nogavice mu ne sežejo čisto do čevljev. 
Sedaj sva bila že dva, česar sem se veselil tako 
jaz kot tudi on. /…/

SVICA
 BERLINGEN
 14. AVG. 1908

Danes dopoldan, potem ko sem nemški de-
nar zamenjal s švicarskim, sem ob 8. prestopil 
mejo. Tukaj me niso zadržali. V vasi z imenom 
Berlingen sem opoldne vstopil v gostilno. Prosil 
sem za veliko steklenico piva in juho. Juho sem 
pojedel z velikim kosom kruha, kar mi je le pove- 
čalo apetit. Pojedel sem še pečenko in pečen 

krompir. Na koncu sem dobil črno kavo. Za vse 
to sem plačal 1 frank, kar je 48 krajcarjev, potem 
ko sem omenil, da sem popotnik. Pozneje sem 
kupil tudi čokolado, a sem od nje dobil takšno 
bolečino v želodcu, da sem prišel le do nasled-
nje vasi, do Steckborna. Od tam sem zvečer šel 
na Verpflegstatio (mesta, kjer popotnikom na 
valcu izplačujejo denar). Tukaj v Švici so Verpfle-
gstatije v gostilnah in zanje ni treba delati kot 
v Avstriji. 
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