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Zbrali smo se na svečani seji upravnega odbora sklada Borisa
Kidriča, da bi se z žalostjo v srcu spomnili dneva, ko nas je za
vedno zapustil veliki tvorec, mislec in revolucionar tovariš Boris
Kidrič. Neminljive so njegove zasluge. Na vsakem koraku novejše
zgodovine našega naroda je prisotna njegova revolucionarna ustvarjalnost. Kot skromno priznanje njegovemu delu in v njegov spomin
so naši ljudje poimenovali po njem tovarne, inštitute in šole, mesta,
trge in ulice, in tudi naš sklad nosi njegovo ime. To nam je v čast,
v spodbudo nam je in obvezuje nas. Obvezuje nas, da sledimo njegovim zamislim, da stopamo hitreje in odločneje. — Pogrešamo Te,
tovariš Boris. Vsak dan in na vsakem koraku. V Tebi združeni
revolucionarnost, prodornost, znanje, volja in odločnost so nam čvrstili korak. Bil si nam veliki učitelj. In še se nenehno učimo od Tebe.
Vedno, kadar se znajdemo pred dilemo, se v sebi sprašujemo:
kako bi v danem trenutku ukrepal Ti. Ne uspevamo vedno. Toda
trdno smo odločeni hoditi po poti, ki si jo Ti začrtal, in vztrajali
bomo na njej; to naj bo naše največje priznanje in neminljiv spomenik Tebi, naš dragi prijatelj.
Nekaj let reformnih prizadevanj je za nami; čeprav je ta doba
v povojnem razvoju naše dežele kratka, je prišlo prav v tem Času
do občutnih premikov na področju gospodarskega in družbenega
razvoja.
Priznati moramo, da je bilo vsem resolucijam navkljub v prvih
letih reformnih prizadevanj znanje potisnjeno v ozadje; na stranski
tir je bila odrinjena tudi raziskovalna dejavnost, ki je ena izmed
osnovnih gibalnih sil na vseh področjih človekovega razvoja. Vsem
resolucijam in priporočilom navkljub je gospodarstvo v tistih letih
zmanjševalo sredstva za raziskovalno dejavnost in tudi sredstva
sklada so stagnirala vse do lanskega leta. To je bilo skoraj absolutno stagniranje, kar pomeni, da sredstva sklada niso spremljala
niti vsakoletnega porasta stroškov raziskovalnega dela.
Če smo se pri skromnih sredstvih v preteklem obdobju hoteli
izogniti nepopravljivim
izgubam, smo morali drobiti sredstva.
Z majhnimi vsotami smo financirali sorazmerno veliko nalog; financiranje pomembnejših raziskovalnih projektov je bilo praktično
nemogoče. — Na drugi strani pa je upravni odbor iskal izhod iz

težavne situacije v tem, da je posvečal veliko pozornost dvigu kvalitete in racionalnemu trošenju. Predhodne recenzije
predloženih
programov so omogočile boljši vpogled v nameravane raziskave in
boljšo izbiro. Ne morem trditi, da ni možna še boljša selekcija
raziskovalnih nalog in trudili se bomo, da jo bomo dosegli; gotovo
pa je, da smo občutno zmanjšali osip in da nam je to v veliki meri
pomagalo prek kritičnega obdobja.
Kot je reforma v svojem prvem naletu pripeljala raziskovalno
dejavnost v kritično situacijo, tako globoke zakonitosti iste reforme
v zadnjem letu že postavljajo raziskovalno dejavnost tudi v praksi
na tisto mesto, ki ji pripada. Jasen dokaz za to trditev je med drugim tudi Zakon o stalnih sredstvih za financiranje raziskovalne
dejavnosti, ki ga je sprejela republiška skupščina decembra preteklega leta; ta zakon zagotavlja, da se bodo sredstva sklada do leta
1973 povečevala nekoliko hitreje od predvidene stopnje rasti družbenega proizvoda. Na ta način povečana sredstva bodo omogočila
usmerjanje na večje in večletne raziskovalne projekte, ne da bi bila
pri tem ogrožena dosedanja raziskovalna osnova.
In tako lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da postaja raziskovalno delo tudi pri nas enakopravno drugim dejavnostim. Pri tem
se zavedamo, da je treba raziskovalno delo podpreti organizacijsko
in materialno, da moramo razvoj raziskovalne dejavnosti obdržati
pod družbenim vplivom, da pa moramo Še naprej prek samoupravnega mehanizma prenašati odgovornost za lastni razvoj na same
delovne organizacije.
Zahteve reforme lahko združimo v enem samem stavku: aktivirati je treba vse obstoječe rezerve — materialne in duhovne — za
hitrejši napredek naše družbene skupnosti. Ali smo storili vse, da
to dosežemo in ali smo s svojim delom lahko zadovoljni?
Nekatere naše raziskovalne organizacije so bile ustanovljene
brez prave povezanosti s konkretnimi zahtevami našega razvoja.
Nekatere po svoji programski vsebini in številu kadrov presegajo
naše potrebe; v marsikateri od njih struktura kadrov ne ustreza.
Stik med raziskovalci in uporabniki rezultatov je v mnogih primerih še šibak. Zaradi tega še vedno ni dovolj medsebojnega vpliva na
programiranje raziskav in na izkoriščanje rezultatov.
S postopno rastjo raziskovalne dejavnosti, z ožjim povezovanjem vseh za raziskovalno delo in njegove rezultate zainteresiranih,
stopajo v ospredje tudi vprašanja organizacijske in vsebinske povezave univerze, samostojnih raziskovalnih organizacij, raziskovalnih
enot in uporabnikov. Čas je, da se temeljito lotimo teh problemov,
da ne bi zastarela organizacijska ureditev postala zavora za nadalj-

nji razvoj naše raziskovalne dejavnosti in za njeno polno integracijo v gospodarsko in družbeno življenje.
Spomnimo se Marxove misli, da postaja tudi znanost osnovna
proizvajalna sila: ustvarjanje viška vrednosti postaja vedno manj
odvisno od delovnega časa, vedno bolj pa od splošnega stanja znanosti in napredka tehnologije. Drugače povedano: ustvarjanje viška
vrednosti je odvisno od uporabe znanosti v proizvodnji. Če je tako,
potem moramo ugotoviti, da je danes sodobnejši proizvod tisti, ki
ima v strukturi cene velik delež stroškov za raziskovalno delo.
Prav sedaj so se mnoge delovne organizacije znašle v začaranem krogu. Reforma je sprostila zakone tržišča, omejila finančna
sredstva bank in proračunov, ogrozila akumulativnost posameznih
proizvodov in celih gospodarskih organizacij. Zato prav ogrožene
gospodarske organizacije nimajo denarja za raziskave, ki bi omogočile sodobnejšo proizvodnjo ali osvajanje novih proizvodov. Posledica zanemarjanja raziskovalnega in razvojnega dela pa je še
hitrejše zmanjševanje akumulacije in nadaljnje poslabšanje stanja.
Izhod iz začaranega kroga je samo eden: žrtvovati je treba
sredstva za začetne raziskave. Že prvi rezultati bodo povečali akumulacijo, ki bo omogočila nadaljnja vlaganja v raziskovalno in razvojno delo. Le na ta način je mogoče presekati škodljivi zaprti krog
in ga raztegniti v navzgor usmerjeno spiralo.
Ob takih razmišljanjih je upravni odbor sklada Borisa Kidriča
odobril nekaj sredstev tudi za industrijske raziskave. Iz teh sredstev naj bi gospodarske organizacije najemale kratkoročne kredite,
ta sredstva naj bi bila dodatna spodbuda naši industriji za vlaganje
t; razvoj. Upamo, da bomo z njimi vsaj nekaterim pomagali iz začaranega kroga.
Dovolite, da se ob tej priliki dotaknem še enega problema. Vsem
vam je znan pojav »kupovanja možganov«, ki je v svetu dobil
zaskrbljujoče dimenzije in ki predstavlja potencialno nevarnost tudi
za našo deželo.
Pri nas pa imamo posebno obliko tega problema, specifično za
naš jugoslovanski prostor, ki bi jo lahko imenovali kupovanje ali
bolje rečeno odtegovanje nacionalnih intelektualnih kapacitet. Njegova specifičnost je namreč v tem, da ne prinaša občutnejših koristi
nikomur: ne tistemu, ki je prodal, pa tudi ne tistemu, ki je kupil!
Pojav izvira iz nesorazmerja med sredstvi zveznega sklada in
republiških skladov za raziskovalno delo. Zvezni sklad bo v letošnjem letu prejel iz proračuna okoli 230 milijonov dinarjev, vsi republiški skladi skupaj pa le okoli 170 do 180 milijonov; pri vsem tem
naj bi republike sofinancirale naloge, ki jih financira zvezni sklad!

Taka nesorazmerja morajo v danih okolnostih neugodno vplivati na izbiro raziskovalnih nalog. Republike imajo sorazmerno
majhen vpliv pri izbiri nalog, morajo pa prispevati svoja sredstva
tudi pri takih projektih, ki sploh niso zanimivi za razvoj republike
— če hočejo usmeriti del zveznih sredstev v svoje raziskovalne
organizacije.. .
Razen tega pa sta teža zveznega sklada na eni strani in potreba
po sredstvih na drugi strani tako veliki, da vplivata na strokovno
objektivnost prizadetih raziskovalnih organizacij. Teža zveznega
sklada je tako velika, da mora izkriviti tudi dobro izbrane kriterije
in še tako premišljeno postavljene mehanizme za presojo programov.
Potrebno je torej čimprej razčistiti vprašanje o vlogi zveznega
in republiških raziskovalnih skladov, treba je postaviti primerne
kriterije in izdelati mehanizme, ki bodo omogočili smotrnejše povezovanje vseh družbenih sredstev, namenjenih raziskovalnemu delu.
O uspehu raziskovalnega dela in o splošnem napredku družbe
pa konec koncev odločajo vendarle strokovni kadri. Zato je sklad
Borisa Kidriča že od ustanovitve dalje štipendiral dobre študente;
kvaliteta študija je bila edini kriterij za podelitev štipendije. To
stališče je upravni odbor potrdil tudi letos: ne glede na število prosilcev z istega področja sklad ne bo omejil števila štipendij, kvaliteta študija ostane slej ko prej edini kriterij za pridobitev štipendije
sklada Borisa Kidriča.
Vsakoletna podelitev Kidričevih nagrad in nagrad sklada je na
nek način tudi odraz stanja na področju raziskovalnega dela.
Na prvi pogled je videti čudno, da upravni odbor letos ni podelil nobene Kidričeve nagrade. To pa ne pomeni, da je obseg raziskovalnega dela v letošnjem letu manjši. Komisije za posamezna
področja so tudi letos prejele v presojo veliko število del. Tako je
bilo na primer v letu 1968 samo iz fizike objavljenih nad 100 razprav. Komisije so ugotovile, da so predložena dela po kvaliteti močno izenačena in marsikje so morale poostriti dosedanje kriterije, da
so lahko med dobrimi izbrale najboljše.
Na osnovi predlogov komisij je upravni odbor na svoji seji dne
2. aprila 1969 sprejel sklep, da podeli osem nagrad sklada po 12.000
novih dinarjev, eno prvo nagrado za iznajdbe in tehnične izboljšave
v višini 6000 novih dinarjev in tri druge nagrade za iznajdbe in
tehnične izboljšave po 4000 novih dinarjev.

SKLEPI O PODELITVI
KIDRIČEVIH NAGRAD
NAGRAD SKLADA BORISA KIDRIČA
IN NAGRAD ZA IZNAJDBE IN TEHNIČNE IZBOLJŠAVE
V LETU 1969

o podelitvi Kidričeve nagrade, nagrad sklada Borisa Kidriča
in nagrad za iznajdbe in tehnične izboljšave v letu 1969
Upravni odbor sklada Bo-risa Kidriča je na osnovi 2. člena zakona o skladu Borisa Kidriča in na predlog komisije za podelitev
nagrad s področja tehniških ved, ki jo sestavljajo:
predsednik: akademik prof. dr. ing. Anton
člani: prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Kuhelj

dr. ing. Jože D u h o v n i k
dr. Dušan H a d ž i , dopisni član SAZU
dr. ing. Ladislav K o s t a
ing. Bojan K r a u t
dr. Franc K r i ž a n i č
ing. Svetko L a p a j n e
dr. ing. Milan O s r e d k a r

na svoji seji dne 2. aprila 1969 sprejel sklep o podelitvi
nagrade sklada Borisa Kidriča
1. Docentu dr. ing. Sergeju P a h o r j u za razpravi »Albedo
and Milne's Problem for Thermal Neutrons«, Nuclear Sci. Eng. 31,
110 (1968) (Albedo in Milnejev problem za termalne nevtrone), »Multiple Scattering and the Inverse Albedo Problem«, Phys. Rev. 175,
218 (1968) (Večkratno sipanje in problem inverznega albeda).
Utemeljitev:
Dr. Sergej Pahor dela že več let na teoretičnih problemih transportne teorije. Njegov zadnji prispevek k razrešitvi perečih
problemov transporta delcev ali svetlobe leži predvsem v povezavi doslej neodvisnih metod: Ambarzumian-Chandrasekharjeve, ki izhaja iz principa invariantnosti, ter Caseove, ki uporablja razvoj po singularnih lastnih funkcijah. Dr. Pahor je

izkoristil prednost obeh metod in tako razvil novo metodo za
rešitev transportnih problemov v polprostoru, seveda najprej
v monokinetskem približku.
Nadaljevanje tega dela, ki je bilo objavljeno že leta 1966, pa je
razširitev metode na hitrostno odvisne probleme, s čimer je
dobilo delo zaključeno obliko. Prednost njegove metode je v
preglednosti posameznih korakov pri izračunu, kar omogoča
dober vpogled v fizikalne procese tako pri odboju kot pri
propustnosti.
Prav ta preglednost mu je omogočila razviti nov postopek za
določitev sipalne funkcije iz merjene porazdelitve prepuščenih
in odbitih delcev oziroma svetlobe. Njegov predlog za nov način analize sipalnega eksperimenta je pomemben zato, ker se
izogne težavam, ki jih povzročajo korekture zaradi večkratnega
sipanja pri dosedanjih metodah, kar je pomemben prispevek
ne le k svetovni znanosti, temveč tudi konkretno za naše eksperimentalno delo.
Njegovi dve publikaciji v letu 1968 zaključujeta obsežnejšo
obdelavo opisanih problemov. V njih daje nove metode tako
v teoriji kot v eksperimentalni tehniki.
Vrsta člankov s področja transportne teorije uvršča dr. Sergeja
Pahorja med pomembne člane ljubljanske skupine teoretikov
tega področja, ki so v sodelovanju s skupino Michiganske univerze v Ann Arborju ter deloma z varšavsko skupino dosegli
velike uspehe v zadnjih petnajstih letih.
Upravni odbor sklada Borisa Kidriča je na osnovi 2. člena zakona o skladu Borisa Kidriča in na predlog komisije za podelitev
nagrad s področja naravoslovnih in medicinskih ved, ki jo sestavljajo:
predsednik: prof. dr. ing. Franc

Adamič

člani: akademik prof. dr. Bogdan B r e c e 1 j
akademik prof. dr. Jovan H a d ž i
prof. dr. Janez M i l č i n s k i , dopisni član SAZU
prof. dr. Marjan P a v š i č
prof. ing. Franc R a i n e r
prof. dr. Andrej O. Z u p a n č i č , dopisni član SAZU
akademik prof. dr. Ivan R a k o v e c
na svoji seji dne 2. aprila 1969 sprejel sklep o podelitvi

1. Prof. dr. Dušanu K u š č e r j u za razpravo »Zagorski
ciar«, 10. knjiga Geologije, (letnik 1967, izšlo 1968).

ter-

Utemeljitev:
Razprava »Zagorski terciar« je rezultat vztrajnega petletnega
dela in neštetih opazovanj na terenu; predstavlja podrobno geološko raziskavo terciara v posavskih gubah, ki je pri nas eno
najtežjih področij.
Predložena razprava je vseskozi kritično pisana, v njej so rešeni
skoraj vsi sporni problemi, nakazanih pa je tudi veliko novih.
Avtor je povsem utemeljeno razčlenil vse terciarne plasti v
okolici Zagorja v tri sedimentacijske cikle in tako postavil
zanesljivo osnovo za vsa nadaljnja raziskovanja v posavskih
gubah. Nadalje je dognal, da diskordanca med oligocensko morsko glino in govškimi plastmi ni identična z diskordanco, ki jo
je svoj čas opisal Bittner, marveč leži znatno više, in sicer na
meji med oligocenom in miocenom. Pomembna je tudi njegova
ugotovitev, da za standardni profil govških plasti okolica Govc
ne more priti več v poštev, ker manjkajo tam višje plasti z
brakično favno, pač pa ga je najti v okolici Zagorja, kjer so te
plasti v celoti razvite. Razen tega je avtor v okolici zagorskega
terciarj a z orbitolinami dokazal obstoj spodnjekrednih skladov
in z globotrunkanami zgornjekrednih, ki so jih imeli geologi
pred njim za triadne. Z zadovoljivo rešitvijo terciarne stratigrafske problematike je dobil trdno osnovo za razjasnitev zelo
zamotanih tektonskih razmer. Posrečilo se mu je do podrobnosti rekonstruirati tektonsko zgradbo vsega zagorskega področja
do globine, dokoder so segala globinska vrtanja.
2. Doc. dr. Slavici Š i k o v e c za delo, zajeto v dveh razpravah
»Vpogled v sestavo avtohtone mostne mikroflore«, Zbornik BF X V a
(1968), »Izolacija in determinacija grozdne in mostne mikroflore
v Sloveniji«, Nova proizvodnja 6 (1968).
Utemeljitev:
Avtorica je v prvem delu, ki je bilo objavljeno leta 1968, pristopila prvič v Sloveniji v ožjem ljutomersko-ormoškem vinorodnem okolišu k organiziranim raziskavam grozdne in mostne
mikroflore. V naslednjem delu je to delo razširila s sodelovanjem Inštituta za mikrobiologijo v Perugii na študij avtohtone

mostne mikroflore na celotno slovensko vinogradniško področje.
V fundamentalni analizi je na osnovi proučevanja morfoloških
in fizioloških lastnosti determinirala 26 različnih vrst kvasnic.
Njena dela predstavljajo dragocen prispevek k uvajanju enološke znanosti v sodobno tehnologijo predelave grozdja. V odvisnosti od vrste mikroorganizmov in njihovega števila se vršijo
kvalitativno in kvantitativno pozitivni ali negativni fermentaoijskii procesi. Izolacija in determinacija kvasaiic je fundamentalno raziskovalno delo, ki nam je dalo osnovo za nadaljnje
selekcijske študije, s katerimi bomo lahko obvladali zapletene
primarne fermentacijske procese iin močno izboljšali kvaliteto
in fiziološko vrednost finalnih proizvodov predelave grozdja.
3. Dr. Dušanu Z a v o d n i k u za delo »Dinamika litoralnega
fitala na zahodnoistrski obali«, Razprave SAZU, IV. razr. Knjiga 10
(1968).
Utemeljitev:
V pričujoči razpravi gre za prvo globalno raziskavo naselij rjavih alg trdnega dna litorala (fitala) ob jemanju vzorcev po določeni metodi vsak mesec skozi štiri leta na treh lokacijah. Delo
pomeni pomemben prispevek k poznavanju biologije Jadranskega morja.
Med 456 živalskimi taksoni, ki jih je avtor ugotovil, je nekaj
takih, ki so novi za favno Jadrana, drugi so novi za favno
Sredozemskega morja, nekaj pa jih je novih celo za znanost
sploh.
Zanimiva je ugotovitev, da so v skupini mikrofavne najvažnejše nematode in predstavljajo 9/10 vse favne, vtem ko njihova
biomasa ne preseže 3 °/o celotne živalske biomase. Ena najpomembnejših ugotovitev pa je vsekakor, da je lahko rastlinska
biomasa tudi več kot 200-krat večja od biomase favne. Odtod
izvira masa organskega detrita. Fital pa daje življenjski prostor
tudi »gostom« iz sosednjih področij bentosa ali celo iz planktona. Sestava združb je ustaljena, le na področju, kjer dela tovarna »Mirna«, je prišlo do znatnejših sprememb.
Posebno pozornost je avtor posvetil pojavom, ki jih imenuje
»•dinamika naselja« — to so spremembe, ki se pojavljajo pod
vplivom zunanjih faktorjev in so dolgotrajnega značaja ter
zadevajo predvsem vagilne vrste živali z njihovimi migracijami.

Po izvršenih primerjavah avtor ugotavlja, da spada fital rovinjskega področja med najbolj gosto naseljene ekosisteme v morju,
v kvalitativnem oziru pa je bolj bogat kot so naselja istih in
podobnih alg na drugih obalah Evrope in v Črnem morju.
4. Ing. Lojzetu 2 u m r u za knjigo »Lesno gospodarstvo« (1968).
Utemeljitev:
Knjiga je plod več kot 40^1etnega avtorjevega razmišljanja in
dela in daje pomembne rezultate za praktično in teoretično
reševanje vprašanj s tega področja.
V ekonomiki Jugoslavije pomeni les najvažnejši temelj gospodarskega napredka, še posebej pa to velja za Slovenijo, kjer
zajema gozd 48 °/o njene površine, 'kar jo postavlja na prvo mesto med evropskimi deželami.
Se v nedavni preteklosti se je napredek lesarstva razvijal le po
praktičnih izkušnjah, znanstvene metode raziskovanja lesa in
njegove tehnične uporabnosti se uveljavljajo šele v novejšem
času. Poleg svojstvenega pregleda o splošnem pomenu gozdov
in lesa odkriva avtor z izvirnimi dognanji gibalne sile razvoja
lesnega gospodarstva tako pri nas kot v svetu. Obravnavana
problematika vodi do novih spoznanj, ki nakazujejo smer za
nadaljnje proučevanje razvojnih silnic tega zelo kompleksnega
biotehnično-ekonomskega področja, skladno z naglo razvijajočim se družbenim in gospodarskim dogajanjem doma in v tujini.
Upravni odbor sklada Borisa Kidriča je na osnovi 2. člena zakona o skladu Borisa Kidriča in na predlog komisije za podelitev
nagrad s področja družbenih ved, ki jo sestavljajo:
predsednik: akademik prof. dr. Gorazd

Kušej

člani: prof. dr. Ivan L a v r a č
prof. dr. Vlado B e n k o
prof. dr. Milica B e r g a n t
prof. dr. Bogo G r a f e n a u e r , dopisni član SAZU
prof. dr. Svetozar 11 e š i č , dopisni član SAZU
prof. dr. Rudi K y o v s k i
akademik prof. dr. Anton S1 o d n j a k
Marija V i l f a n
akademik prof. Boris Z i h e r 1

na svoji seji dne 2. aprila 1969 sprejel sklep o podelitvi
nagrade sklada Borisa Kidriča
1. Dr. Tonetu F e r e n c u za deli »Nacistična raznarodovalna
politika v Sloveniji v letih 1941—1945« in »Kapitulacija Italije in
narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943«.
Utemeljitev:
Obe deli dr. Ferenca predstavljata širšo celoto po načinu dela,
po uporabljenih virih in po svojem pomenu v zgodovinopisju
o NOB na Slovenskem. Doslej prevladuje v tem zgodovinopisju
razdrobljeno opisovanje posameznih enot, usmerjeno predvsem
v faktologijo bojevanja, sicer zanimivo za podrobnosti, a v slabem stiku z osrednjimi problemi tedanjega zgodovinskega razvoja. Obe Ferenčevi knjigi, v katerih obravnava dva prav gotovo osrednja problema na Slovenskem (načrt o fizičnem uničenju
slovenskega naroda kot etnične celote v prvi, enega od
najvažnejših uspehov ter najbrž največjo krizo v obliki nemške
ofenzive v drugi) pa pomenita močan prodor problemskega
obravnavanja naše najnovejše zgodovine. Prav pomanjkanje
tega smo doslej najbolj občutili. Kvalitetni dvig tega zgodovinopisja pa pomeni tudi širina uporabljenih virov — in prav to
je omogočilo Ferencu velik del novih rezultatov. V celoti je
podoba povsem nova. Obe deli je pripravljal v približno deset
let trajajočem zamudnem delu po Evropi in Ameriki (ZDA,
Anglija, Nemčija in seveda domače gradivo). Obe deli pokažeta
na povsem nov način tudi pomen dogodkov na Slovenskem za
tedanji splošni razvoj v Evropi.
2. Prof. dr. Borisu M a j e r j u za delo »Med znanostjo in metafiziko«.
Utemeljitev:
V svoji knjigi nam je avtor ustvaril dovolj kritičen in dovolj
sistematičen prikaz sodobnega filozofiranja. V uvodnem delu
se ukvarja z razmerjem Kant-Hegel-Marx, nato pa preudari
pozitivizem 19. stoletja, novokantovstvo, filozofijo življenja in
fenomenologijo. Eksistencializem zastopajo njegovi glavni predstavniki: Heidegger, Jaspers in Sartre. Nato obravnava avtor
glavne zastopnike sodobnega logičnega pozitivizma in zaključuje svoj prikaz s konceptualnim pragmatizmom. K znanstveni

tehtnosti vsega dela prispevajo še vsebinsko bogate opombe in
dovolj izčrpna bibliografija.
Knjiga dr. Borisa Majerja pomeni izviren in filozofsko fundiran
pristop k postavljeni problematiki, iki ga odlikuje kritični vidik
ustvarjalnega marksizma. Avtorju gre predvsem za to, da bi
pokazal, kaj filozofija dandanes nasploh je in v čem je zasnovan njen predmet. Pri tem se kritično sooči po eni plati s stalinističnim pojmovanjem marksistične filozofije, po drugi plati
pa z glavnimi tokovi sodobne buržoazne filozofije. Argumentirano prikaže bistvo sodobne nemarksistične filozofije in obrazloži potrebo filozofske angažiranosti.
V svoji celoti predstavlja knjiga zelo uspelo sintezo avtorjevih
misli o sodobnih problemih in tokovih v filozofiji. Delo se odlikuje po lepem slogu in jasnem, razumljivem jeziku.
Knjiga predstavlja pomemben znanstveni dosežek; glede na dosedanje stanje tovrstne filozofsko-znanstvene literature pri
Slovencih pa ima v marsičem pionirski značaj.
3. Prof. dr. Vojanu R u s u
dialektiko in metafiziko«.

za delo »Sodobna filozofija

med

Utemeljitev:
Za proučevanje sodobne filozofije je vsekakor važno njeno razmerje do dialektike in metafizike. Dr. Vojan Rus se je v svoji
knjigi lotil tega problema s posebnim ozirom na kategoriji istovetnosti in razlike.
Avtor ne gleda na filozofijo kot zgolj na teorijo, marveč mu je
filozofija del življenja, zgodovine. S tega vidika spremlja razvoj
postavljenega problema od antične grške filozofije, zlasti od
Aristotela sem. Kar zadeva kasnejšo filozofijo, se je obširneje
ustavil pri Kantovem in Heglovem pojmovanju dialektike. Avtor se posebej ustavi pri Marxovem pojmovanju človeka in
revolucije, ki ga kritično sooči z raznimi stalinističnimi interpretacijami in deformacijami marksistične filozofske misli.
Druga polovica knjige je posvečena obravnavanju novoheglovske dialektike v primerjavi s Heglovo, medtem ko je novokantovstvo obdelano v okviru spoznavno^teoretične tematike. Kategoriji istovetnosti in razlike sta obravnavani še na primerih
filozofije novopozitivizma, pragmatizma, Husserlove fenomenologije in Sartrovega eksistencializma.

Delo v nekem smislu predstavlja nadaljnje razvijanje misli,
vsebovanih v avtorjevem spisu »Dialektika človeka, misfli in
sveta«, ki je izšlo dobro leto prej.
Kritično ugotavljajoč, da sodobna marksistična filozofska misel
stoji pred vrsto problemov, ki jih še ni dovolj obdelala ali jih
celo ni niti načela, avtor hkrati zavrača dovolj razširjeno in
dovolj preprosto cepljenje marksizma na sodobno nemarksistično filozofijo.
Knjiga je samostojno znanstveno delo in svojski prispevek k
reševanju dane problematike.
Upravni odbor sklada Borisa Kidriča je na osnovi 2. člena zakona o Skladu Borisa Kidriča in na predlog komisije za podelitev
nagrad za iznajdbe in tehnične izboljšave, ki jo sestavljajo:
predsednik: Lojze V i d m a j e r
člani: prof. ing. Leopold A n d r e e
ing. Marko C e 1 a r c
na svoji seji dne 2. aprila 1969 sprejel sklep o podelitvi
prve nagrade
1. Ing. Desu J a v o r n i k u

za izum »Plazemski

gorilnik

Utemeljitev:
Predmet izuma je plazemski gorilnik, ki omogoča rezanje visoko legiranih specialnih jekel in barvnih kovin s plazma plamenom.
Po tem izumu je bil na Zavodu za varjenje izdelan prototipni
gorilnik, s katerim so na zavodu izvedli oa. 7 km rezov materialov raznih debelin, jekel do debeline 70 mm in medenine do
debeline 35 mm. V primerjavi z dosedaj znanimi načini priprave polfabrikatov iz tako debelih materialov daje ta način rezanja bolj gladke in bolj precizne površine odreza; naknadna
mehanična obdelava je potrebna v najmanjši meri. Ta način
rezanja je od drugih doslej znanih načinov kalkulativno mnogo
cenejši.
V svetu sicer obstajajo plazemski gorilniki, vendar nekatere
zelo razvite države nimajo takih gorilnikov iz lastnega razvoja;

komisije, ki jo sestavi j a jo:
predsednik: Lojze V i d m a j e r
člani: prof. ing. Rafael E r ž e n
ing. Marjan F r e 1 i h
na svoji seji dne 2. aprila 1969 sprejel sklep o podelitvi
druge nagrade
1. Ing. Matjažu L e s k o v š k u
voju multipleksne tehnike.

za tehnično izboljšavo pri raz-

Utemeljitev:
Ing. Matjaž Leskovšek je razvil naprave za multikompleksno
telegrafsko tehniko, pri čemer je uporabil najnovejše izsledke
elektronike z uporabo najsodobnejših polprevodniških elementov in s tem dosegel visoko zanesljivost delovanja naprav, kakor tudi dobro tehnično in ekonomsko rešitev.
Konstruktivna izvedba naprave omogoča veliko fleksibilnost
pri praktični uporabi in enostavnost pri vzdrževanju. Aplikativnost naprave dokazuje dejstvo, da jo je glavni dobavitelj
opreme za avtomatizacijo jugoslovanskih železnic, firma Electric
Lorenz, Stuttgart, vključila v svoj dobavni program. Naprave
so v proizvodnji v Združenem podjetju Iskra.
Naprave se lahko uporabljajo predvsem pri signalno-varnostnih
napravah železnic, za telekomande v elektrogospodarstvu, za
telegrafski promet v javnem PTT omrežju in v posebnih mrežah;
komisije, ki jo sestavljajo:
predsednik: Lojze V i d m a j e r
člani: prof. dr. Darko J a m n i k
docent dr. Bojan V a r i
na svoji seji dne 2. aprila 1969 sprejel Sklep o podelitvi
druge nagrade
2. Dr. ing. Jožetu P a h o r j u , ing. Jožetu S n a j d e r j u in
ing. Marjanu H r i b a r j u za tehnično izboljšavo »Analogni računalnik za vrednotenje rezultatov Rose Bengal testa«.

Delo predstavlja zasnovo in praktično izvedbo analognega elektronskega računalnika, ki je bil razvit posebej za zgoraj omenjeni test. Računalnik izračuna hitro in natančno iz krivulje
radioaktivnosti krvi 3 parametre, ki so karakteristični za funkcijo žleznih celic jeter. Ker je razvit posebej za te analize, je
računalnik zaradi tega zelo enostaven v upravljanju in odčitavanju rezultata. Za njegovo konstrukcijo je bila uporabljena
najsodobnejša tehnika elektronskega vezja in elementov, kar
pride do izraza v priročni velikosti, zanesljivosti in ceni.
Naprava je že dalj časa v praktični rabi na oddelku za nuklearno medicino Interne klinike v Ljubljani. Pokazala je zanesljivost v tolmačenju preiskav z radioaktivnim »Rose Bengalom«,
zaradi opisane enostavnosti v upravljanju pa je uporabna pri
standardnem delu v laboratoriju. Isti sistem je mogoče uporabiti
tudi pri kinetičnih študijah presnove drugih substanc in s tem
pri funkcijskih preiskavah drugih organov.
3. Ing. Mitji V i d m a r j u za iznajdbo »Trifazni alternator z
drsnimi obroči z vgrajenim napetostnim regulatorjem in nosilci
usmerniških diod«.
Utemeljitev:
Alternator s krempljastim rotorjem je najmodernejši električni
vir energije za motorna vozila, ki zagotavlja dolgo življenjsko
dobo, polnjenje akumulatorja pri minimalni vrtilni hitrosti motorja, brezkontaktno krmiljenje in regulacijo napetosti ter majhno porabo prostora. Izumitelj je na podlagi obširnih teoretičnih
študij uspel razviti alternator, ki spada po svojih karakteristikah v vrh evropske proizvodnje. To dokazuje primerjava specifičnih moči:
Iskra alternator Al 68A
Motorola alternator
Duccati alternator
Bosch alternator

170 W/kg
165 W/kg
156 W/kg
143 W/kg

Iskra ta alternator že proizvaja in ga je plasirala pri proizvajalcih kamionov in avtobusov v Jugoslaviji, ČSSR in Poljski.

IZVLEČKI IN BIBLIOGRAFSKI PODATKI
NAGRAJENIH, ODKUPLJENIH IN FINANCIRANIH DEL
IZ SKLADA BORISA KIDRIČA

nagrajene in odkupljene razprave po razpisanih temah,
razprave o delih, ki jih je sklad financiral,
razprave v zvezi z nagrajenimi iznajdbami,
razprave štipendistov sklada.
Podatki o razpravah navajajo:
a) naziv ali predmet dela,
b) naziv prevzemnika teme in avtorja oziroma nosilca (ter
morebitnih sodelavcev),
c) stroko oziroma tematiko,
d) opis in kratko vsebino dela,
e) dosežene rezultate,
f) publiciranje,
g) podatek o financiranju.
Katalog del hrani arhiv sklada, v tipkopisih oziroma separatih
so dela na razpolago pri prevzemnikih nalog in v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
UDK 301.18:329

a) NASTAJANJE IN RAZVOJ LJUDSKOFRONTNEGA GIBANJA
NA SLOVENSKEM.
b) Inštitut za zgodovino delavskega gibanja:
Janko L i š k a.
c) Družbene vede, zgodovina.
d) Utemeljitev zamisli za proučevanje nastajanja in razvoja ljudskofrontnega gibanja, obrazložitev pripravljalnih nalog in posameznih tem, pregled arhivskih, časopisnih in spominskih virov
ter nerešenih vprašanj v zvezi z njimi.
e) Zamisel proučevanja kompleksne teme in proučevanja njenih
posameznih sestavnih delov — z navedbo literature ter arhivskih, časopisnih in spominskih virov. Na podlagi sestavljenih
pregledov nedostopnega arhivskega gradiva se uredi do stopnje

dostopnosti ustrezno arhivsko gradivo. Sestavi se potrebna kompleksna bibliografija, uredijo oz. sistematično se zbero potrebni
spominski zapiski. Začne se s sistematičnim proučevanjem predvidenih tem. Na podlagi tako nastalih monografij, razprav in
študij se v doglednem času napiše izčrpna sintetična zgodovina
delavskega in ljudskofrontnega gibanja v tridesetih letih na Slovenskem.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1966.
UDK 301.18:930.24

a) PRIMORSKA V NARODNOOSVOBODILNEM BOJU
1941 — JANUAR 1943.
b) Inštitut za zgodovino delavskega gibanja:
dr. France Š k e r 1.
c) Družbene vede, zgodovina.
d) Proučiti proces narodnoosvobodilnega gibanja na Primorskem
v celoti v letih 1941 — januar 1943 na temelju primarnih in
sekundarnih virov in ga rekonstruirati, kakor se je v resnici
odvijal.
e) Razprava je osvetlila začetke osvobodilnega gibanja na Primorskem oziroma iz kakih temeljev je raslo in se razvijalo do januarja, ko je zaradi prelomnih dogodkov v svetovnem protifašističnem
boju stopilo v novo fazo. Prikaz Primorske v navedeni dobi je
glede na celotno zgodovino slovenskega narodnoosvobodilnega
boja regionalnega značaja, toda osvetljuje mnogo posebnosti, ki
jih drugod v taki obliki ni bilo. Boj proti Italijanom, ki so sebe
imeli za zakonito oblast na Primorskem, je bil združen s posebnimi oblikami, ki jih drugod ni bilo. Razprava prikazuje vse
posebnosti osvobodilnega boja na Primorskem, zlasti njegov
množični razmah, čeprav je proti njemu delovalo mnogo ovir, ki
jih v centralni Sloveniji ni bilo. V razpravi so prikazane vse faze
razvoja, vsi tokovi, ki so bili v razvoju angažirani, ter vse silnice
akcije in reakcije v omenjeni dobi. Razprava je prišla do mnogih novih rezultatov, ki doslej niso bili znani ali pa so bili neutemeljeni. Na temelju gradiva so bila mnoga dejstva na novo
ocenjena ali sploh prvič ovrednotena v sklopu celotnega razvoja
osvobodilnega gibanja na Primorskem.

f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1965.
UDK 330.18:531.75:389.15

a) GOSPODARSKA IN DRUŽBENA ZGODOVINA SLOVENCEV
(ENCIKLOPEDIČNA OBRAVNAVA PO PANOGAH) — MERE
IN UTEZl.
b) Sekcija za občo in narodno zgodovino SAZU:
dr. Pavle B 1 a z n i k , dr. Sergej V i l f a n .
c) Družbene vede, zgodovina.
d) Z uporabo vseh razpoložljivih virov ugotoviti notranje relacije
posameznih krajevnih mer, njihove medsebojne relacije in relacije do tistih mer, ki omogočajo redukcijo na merski sistem.
e) V smislu programa sta avtorja vzpostavljala zvezo med starejšimi
in novejšimi urbarji za isto zemljiško gospostvo. V okviru posameznih gospostev sta sledila spremembam v nazivju mer (kar
tudi omogoča identifikacijo starejših mer), ugotavljala sta relacijo
merskih sistemov v okviru enega gospostva, hkrati pa sta povezovala te mere z ljubljansko, kar bo v nadaljnjem omogočalo
preračunavo na mersko enoto. Doseženi rezultati predstavljajo
važen prispevek k sedanjemu poznavanju mer na Slovenskem
in h končnemu sintetičnemu pregledu.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1968.
UDK 301:331.69

a) PSIHO-SOCIALNI ASPEKTI ABSENTIZMA V INDUSTRIJI.
b) Inštitut za sociologijo in filozofijo univerze:
Ana K r a n j c - Č u k .
e) Sociologija, družbene vede.
d) Definicije absentizma so zelo različne. Običajno pomeni absentizem celotno neprisotnost (absenco) na delovnem mestu: zamude,
izhode, izostanke. Zaradi pomanjkljivih podatkov, na katere smo
v naši praksi naleteli, je absentizem, ki ga mi proučujemo, omejen le na celodnevne izostanke. Absentizem je bolj reakcija na
določeno nezadovoljstvo, kot pa navada. V spremenjenih proizvodnih razmerah se tudi spreminjata oblika in obseg.

e) Empirični podatki so bili zbrani na 10 °/o slučajnem sistematičnem vzorcu. Osnovni vzorec iz štirih tovarn je znašal okoli 450
delavcev. Vse potrebne podatke pa nam je uspelo zbrati le za 365
zaposlenih. Zbiranje empiričnih podatkov se je nanašalo na 48
itemov. Potekalo je s pomočjo več tehnik:
a) intervjuja z nekaterimi vodilnimi v tovarni,
b) vprašalnika o absentizmu, prek katerega smo zbirali le obobjektivne podatke o izostankih, s katerimi razpolaga tovarna,
c) ankete o psiho-socialna klimi v podjetju.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1966.
UDK 301:352

a) EKONOMIČNOST KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA
V VEČJIH MESTIH SRS.
b) Ekonomski center Maribor:
Franjo V e t r i h , dipl. ek.
c) Družbene vede.
d) Izvršena je gospodarska analiza naslednjih dejavnosti: oskrba
z vodo, oskrba s plinom, oskrba z električno energijo, javna razsvetljava, telefon, krajevni avtobusni promet, javno zelenje in
vzdrževanje cest.
e) Osrednji del proučevanja je primerjava stroškov poslovanja po
enoti storitve ali proizvoda (lastna cena) med devetimi mesti v
Sloveniji oziroma med ustreznimi podjetji, po poslovnih podatkih
iz leta 1966 ter delno iz leta 1965. Poizkusili smo najti zakonitosti,
ki vplivajo na razlike v stroških med mesti. Ponekod je obdelana tudi struktura stroškov po važnejših pozicijah. Poleg kvantitativne raziskave je podan tudi metodološki pristop k proučevanju gospodarskih značilnosti analiziranih dejavnosti.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1967.
UDK 301:69:728

a) PRELIMINARNA ŠTUDIJA SOCIOLOŠKIH ASPEKTOV
STANOVANJSKE GRADITVE V SLOVENIJI.
b) Inštitut za sociologijo in filozofijo univerze:
Sonja T r a m š ek.

d) V Sloveniji socioloških raziskav o stanovanjskem, planiranju in
graditvi doslej ni bilo. S pričujočo študijo smo želeli dati osnove
za takšno raziskovanje.
e) Proučili smo literaturo o stanovanjski problematiki, pisano v
slovenskem jeziku, in iz nje izluščili tista dela oziroma odlomke,
ki so zanimivi s sociološkega vidika. Pri tem nam je bilo na
razpolago zelo malo gradiva. Proučevali smo tudi literaturo o
stanovanjski problematiki sociološkega aspekta v drugih jugoslovanskih republikah. Najpomembnejše so bile za naš kontekst
nekatere novejše sociološke raziskave. Z namenom, da bi se podrobneje in na konkreten način seznanili s stanovanjsko problematiko v Sloveniji, smo ko-ntaktirali z nekaterimi institucijami, ki se v Sloveniji ukvarjajo s stanovanjsko problematiko.
Rezultate teh stikov smo opisali v študiji. Pregledali smo tudi
statistične in druge podatke o stanovanjski graditvi, ki jih zbirajo Zavod za statistiko SRS, stanovanjska podjetja in drugi,
ter ocenili njihovo uporabnost za sociološke analize in raziskave.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1967.
UDK 341:711

a) PRAVNA NARAVA NADZRACNEGA PROSTORA.
b) Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose pri pravni
fakulteti:
hab. doc. dr. Borut B o h t e.
c) Mednarodnopravna tematika.
d) Raziskava podaja, po opredelitvi pojmov nadzračnega prostora
ter raziskovanja in uporabe nadzračnega prostora, genezo razvoja prava o prostoru nad državnim območjem skozi analizo
doktrine in prakse držav najprej glede zračnega prostora, nato
pa po prikazu problema razmejitve po isti metodi obravnava
aktualna vprašanja mednarodnopravnega položaja nadzračnega
prostora ob prodoru človeka v vesolje. Pri tem posveča raziskava
posebno pozornost posameznim pravnim problemom v zvezi z
dejavnostmi držav v nadzračnem prostoru ter organizacijskim
oblikam mednarodnega sodelovanja v tej domeni. Poskus konstrukcije pravne narave nadzračnega prostora, ki upošteva spre-

minjajočo se strukturo mednarodnega prava, izhaja iz temeljnih
mednarodnopravnih načel za miroljubno raziskovanje in uporabo nadzračnega prostora, ki jih konkretizira prikaz določenih
pravic in dolžnosti držav de lege lata in de lege ferenda.
e) Rezultate raziskave je potrdila tudi novejša delna kodifikacija
na tem področju. Raziskava je pripomoček za razumevanje razvoja in pomena pogodbenih določb nadzračnega prava.
f) Delo je bilo delno objavljeno v: »Year book of Space Law«,
Mc Gill Institute.
g) Razprava v zvezi s financiranjem v letu 1963.
UDK 343.9:343.8

a) UBOJI KOT SOCIALNI, SOCIOLOŠKI, PSIHOLOŠKI IN SOCIALNO-PATOLOŠKI PROBLEM (KAZENSKOPRAVNI, SOCIOLOŠKI, SOCIALNI, SOCIALNOPATOLOŠKI, VIKTIMOLOŠKI, PSIHOLOŠKI IN FORENZlCNO-PSIHIATRIČNI VIDIKI).
b) Inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti:
Boris U d e r m a n , dipl. prav., s sodelavci.
c) Kazensko pravo, sodna psihiatrija, kriminologija.
d) Namen študije je raziskati problematiko ubojev kot najhujših
kaznivih dejanj zoper življenje in telo v današnjem časovnem
obdobju na območju SR Slovenije, njihove pojavne oblike, regionalno razprostranjenost, pogoje, v katerih nastajajo, in možnosti
za njihovo preprečevanje, posebno tedaj, ko gre za hudo skaljene
medsebojne odnose v družinskih in sorodstvenih skupnostih, kjer
bi lahko družba s pravočasno in primerno intervencijo preprečila najhujše posledice.
e) 2e razmeroma majhen poskusni vzorec nakazuje, da so navedene hipoteze realno zastavljene, ne pa tudi v celoti potrjene.
Saj to tudi ni bil namen pilotnega opazovanja. Namen je bil
v tem, da bi vsestransko proučili potreben instrument arij anketnih vprašalnikov in intervjuja, metodologijo raziskovanja in
njeno organizacijo, da bi lahko dosegli zastavljene cilje. Glede
na prezentirano gradivo rezultatov poskusnega vzorca in na
podlagi izkušenj, ki smo si jih s tem pridobili, cenimo, da smo
svoj namen dosegli in da predložena metodologija ustreza zahtevam osnovnega projekta. Po našem mnenju lahko pride do
manjših modifikacij le pri dokončni redakciji šifrantov, in sicer

samo za manjše število vprašanj odprtega tipa, pri katerih se
register možnih odgovorov lahko še nekoliko razširi, kar pa za
celotno zasnovo ni bistvenega pomena, temveč je to čisto tehnično vprašanje.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1968.
UDK 38(940)497.1

a) MEŠČANSKI KAPITALI OD ZGODNJEGA KAPITALIZMA DO
FIZIOKRATIZMA NA OSREDNJEM SLOVENSKEM.
b) Mestni arhiv, zgodovinski arhiv mesta Ljubljane:
dr. Sergej V i l f a n ,

s sodelavci.

c) Družbene vede.
d) Ugotovitev kvantitativnih podatkov o moči, gibanju in delovanju ter akcijskem radiju ljubljanskih meščanskih kapitalov
in o udeležbi trgovskih kapitalov v produkciji.
e) Obdelava virov, ki vsebujejo kvantitativne podatke, tj. trgovskih računskih knjig, oporok, zapuščinskih inventarjev in prijav
upnikov v ediktnem postopku, računska obdelava teh virov ter
sklepanje iz računskih rezultatov na trgovsko in drugo dejavnost. Razen že prej omenjenih tegovskih računskih knjig je bilo
doslej obdelanih okrog 60 popisov premoženj, pri čemer je bilo
deloma mogoče ugotoviti strukturo premoženja, zlasti pa zelo
različne načine naložbe kapitala in značilno strukturo terjatev.
Rezultati bodo objavljeni in bodo deloma predstavljali zaključeno študijo, deloma pa bodo uporabljeni v nadaljnjih raziskavah neagrarne gospodarske zgodovine Slovenije.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letih 1965—1968.
UDK 530.1:541.43

a) ELEKTRIČNE IN STRUKTURNE LASTNOSTI TANKIH
PLASTI Cr-SiO.
b) Nuklearni inštitut »Jožef Štefan«:
dr. V. M a r i n k o v i č ,
dr. B. N a v i n š e k.

mgr. J. G a s p e r i č ,

d) V mikroelektroniki se danes uporabljajo najrazličnejši tankoplastni pasivni in tudi aktivni elementi, ki so izdelani po različnih fizikalnih ali kemijskih postopkih. Tanke plasti so tiste
plasti, ki jih nanašamo na substrate (stekla, keramike) in je njihova debelina med 100 A in 2
Fizikalni postopki pripravljanja
tankih plasti so vakuumsko naparevanje in razprševanje. Te
plasti so v električnem pogledu uporovne, prevodne, dielektrične,
polprevodne, magnetne, v nekaterih primerih tudi superprevodne pri nizkih temperaturah. Na področju mikroelektronike so v
teku iskanja novih materialov za elektronske aplikacije in raziskave zvez med sestavo strukture in električnimi lastnostmi
tankih plasti. Naše delo je posvečeno predvsem raziskavam
Cr-SiO uporovnih tankih plasti.
e) Namen raziskav je bil ugotoviti odvisnost električnih lastnosti
od načina priprave ter mikrostrukture tankih plasti kermeta
Cr-SiO. V ta namen so bile izmerjene električne upornosti in
temperaturni koeficient upornosti plasti, ki so bile pripravljene
z bliskovnim naparevanjem pri temperaturah med 20° C in 300° C.
Sestava in struktura plasti je bila preiskovana z elektronsko mikroskopijo in difrakcijo, elektronsko mikroanalizo ter rentgensko fluorescenčno analizo in difrakcijo. Pri plasteh Cr-SiO so
bili zasledovani pojavi staranja, ki povzročajo reverzibilne spremembe upornosti. Podana je diskusija možnega mehanizma teh
pojavov.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1967.
UDK 533.5

a) ŠTUDIJ PROBLEMATIKE ENOVELJAVNOSTI REZULTATOV
PRI MERJENJU TOTALNIH IN PARCIALNIH TLAKOV V
VISOKEM VAKUUMU IN ULTRA VAKUUMU.
b) Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko:
Rastislav Z a v a š n i k , dipl. ing., s sodelavci.
c) Vakuumska merilna tehnika.
d) Pridobivanje izkušenj pri delu z ioniaacijsko triodo in monopolnim masnim filtrom.
e) Delo je bilo predvsem eksperimentalno, delno je obsegalo tudi
razvoj aparatur. Rezultate meritev smo skušali vedno teoretično

razložiti. Preiskali smo vrsto vplivov na delovanje ionizacijske
triode in masnega filtra. Merilne glave smo usmerili z absolutno
pretočno metodo. Aparaturo, glave in črpalni sistem smo precej
izpopolnili. Omogočene so meritve totalnih in parcialnih tlakov
v vakuumski tehniki.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1968.
UDK 537.12

a) RAZISKAVE TVORBE EPITAKSIJSKIH PLASTI SILICIJA NA
SILICIJEVI PODLAGI — III. FAZA: OSVAJANJE EPITAKSIJSKE TEHNOLOGIJE.
b) Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko:
dr. Evgen K a n s k y , s sodelavci.
c) Elektronika.
d) V tretjem delu omenjenih raziskav smo izdelali poskusno serijo
epitaksijskih ploščic. Težišče našega dela je bilo na razvoju epitaksijskega postopka. Pri tem smo morali raziskati tehnološke
parametre za epitaksijsko rast in končno pregledati lastnosti izdelanih epitaksijskih plasti.
e) Na osnovi pregleda lastnosti naših epitaksijskih plasti smo prišli
do naslednjih zaključkov. Naš epitaksijski postopek s predpripravami traja približno 2 uri. V reakcijsko cev položimo naenkrat
4—8 substratnih ploščic s premerom 1,5" oz. 1,25". Izdelane epitaksijske ploščice so vrste n ± n, debelina epitaksijskih plasti
je do 9/v, specifična upornost 1,5 .Q cm. Na substratih z nižjo
koncentracijo primesi smo dobili epitaksijske plasti z upornostjo
10 Q cm. Pregled upornosti v odvisnosti od lege na susceptorju
nam potrjuje, da smo dosegli zadostno enakomernost. Razlike
v upornosti na površini ene ploščice znašajo ± 8 do ± 27 ®/o od
poprečne vrednosti, to je v mejah tehničnih pogojev. Preiskava
zložitvenih napak in disiokacij je pokazala zelo majhno gostoto
teh napak. Verjetno je napak malo, ker so plasti rastle pri razmeroma visoki temperaturi z majhno hitrostjo. Zato lahko v bodoče znižamo temperaturo in zvečamo hitrost rasti, ne da bi
bistveno poslabšali kvaliteto epitaksijskih plasti. Pričakujemo, da
bo znižanje temperature zmanjšalo zastrupljanje epitaksijskih
plasti s primesmi iz substrata tako z difuzijo, kakor tudi s prenosom čez plin. Naše nenatančne, samo orientacijske meritve profila

kažejo, da smo imeli v več primerih znatno zastrupljanje epitaksijskih plasti iz substratov. Vendar mehanizma tega zastrupljanja zaenkrat še ne moremo opredeliti.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1967 in 1968.
UDK 537.12:621.317

a) RAZISKAVE TANKIH PLASTI FOTOKATOD — III. DEL.
b) Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko:
Primož G s p a n , dipl. ing., s sodelavci.
c) Vakuumska elektronika.
d) V okviru naloge smo nadaljevali s fizikalno-kemijskimi raziskavami fotokatod. Predmet preiskav so bile multialkalijske fotokatode vrste Ag-RbaO, Ca20 in Ag-K>0,Cs20 ter fotokatodi
Ag-CszO in CsaSb.
e) Doseženi program raziskav je bil naslednji:
— raziskati nestabilnost multialkalijskih fotokatod;
— določiti množino Rb, K in Cs v fotokatodni plasti in na notranjih stenah poskusnih fotocelic;
— določiti pri sintezi fotokatod vrste Cs3Sb in Ag-Cs20 množino
posameznih komponent ter razmerji Cs/Sb in Cs/O v zvezi
s fotoelektrično emisijo;
— s fotoelektrično in potenciometrično analizo preiskati potek
sinteze fotokatode Cs3Sb.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1968.
UDK 537.12:546.79

a) RAZVOJ IN IZDELAVA PNEVMOTAHOGRAFA NA OSNOVI
IONIZACIJSKE METODE ZA MERJENJE HITROSTI PLINOV.
b) Nuklearni Inštitut »Jožef Štefan«:
Marjan H r i b a r , dipl. fiz., Zdenko M i 1 a v c , dipl. ing.
c) Elektronika, uporaba radioaktivnih izotopov.
d) Namen dela je bila izdelava prototipa pnevmotahografa za splošno klinično rabo za merjenje pretokov plinov od 0 do 600 l/min

in izdelava naprave za sinhronizacijo umetnih pljuč (ventilatorjev) z bolnikovim dihanjem. Pri izdelavi smo se opirali na rezultate raziskav v okviru obdelane teme iz leta 1965. Obe deli
sta bili uspešno zaključeni in napravi preizkušeni v Splošni bolnišnici Maribor. O rezultatih smo poročali na II. evropskem kongresu o anesteziji. Sinhronizator je bil vgrajen tudi v novo verzijo ventilatorja, ki ga izdeluje TAM v Mariboru v sodelovanju
z Elektrostrojnim klubom Maribor in s Splošno bolnišnico Maribor.
e) Delo je nadaljevanje teme: »Raziskave z aparaturo za merjenje
pretoka plinov po metodi ionizacije z izvori a ter razvoj in izdelava omenjene aparature«, iz programa SBK v letu 1965 in po
programu, ki je bil predviden v zaključku navedenega dela. Rezultat dela sta pnevmotahograf z obsegom od 0 do 600 l/min za
pretakajoče se pline in sinhronizator za proženje umetnih pljuč
(ventilatorjev). Preizkus obeh naprav v Splošni bolnišnici v Mariboru je uspešno potekel. O delu in o uporabnosti naprav smo
poročali na II. evropskem kongresu o anesteziji v K0benhavnu
avgusta leta 1966. O teoretičnih in eksperimentalnih raziskavah
v zvezi s tem delom je bilo poročano v J ARI. Napravi se lahko
uspešno uporabljata v medicinski praksi in upati je, da bosta postali del standardne medicinske instrumentacije.
f) Referat na II. evropskem kongresu o anesteziji, K0benhavn, 1966.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1966.
DK 543.3

a) DOLOČEVANJE DETERGENTOV V VODAH.
b) Kemijski inštitut »Boris Kidrič«:
Zoran F e r l a n , mgr. farm., Tit O s o j n i k , dipl. ing.
c) Analitska kemija.
d) Naziv detergenti se je udomačil za sodobna pralna površinsko
aktivna sredstva, ki se uporabljajo v industriji, kakor tudi v gospodinjstvu. Vendar detergent (ime za trgovski produkt) vsebuje
mimo aktivne substance še dodatke za uravnavanje ustrezne pH
vrednosti, ojačenje ali slabljenje praha itd. Nas zanimajo v prvi
vrsti aktivne snovi detergentov, katere poznamo tudi pod skupnim imenom tensidi.
e) Za uresničitev naloge smo predvsem morali mimo študijskega
in analitskega dela dobiti podatke o vrstah detergentov, ki se

v naši državi proizvajajo in uporabljajo. Zato smo najprej anketirali večje proizvajalce detergentov in nekaj tekstilnih tovarn.
Iz teh podatkov vsaj približno ocenimo, koliko detergentov
lahko pride v naše odvodnike. Zavedamo se, da je ta podatek
zelo približen, saj pridejo v Slovenijo in Jugoslavijo znatne
količine detergentov iz inozemstva. Prispelo gradivo smo obdelali, kot tudi dosegljivo literaturo s tega področja. Z ozirom
na dobljene podatke smo za določanje detergentov izbrali najprimernejše postopke, ki smo jih vpeljali, eksperimentalno in
statistično obdelali ter jim določili točnost in natančnost.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1967.
UDK 543.3

a) TEST ZA OBREMENITEV VODE — II. DEL.
b) Kemijski inštitut »Boris Kidrič«:
Zoran F e r 1 a n , mgr. farm., Tit O s o j n i k , dipl. ing.
c) Analitska kemija.
d) Vzporedno z naraščanjem gospodarstva narašča tudi zahteva
po industrijski, pitni, napajalni in drugi vodi. Uporaba čedalje
večjih množin vode v industrijske ali komunalne namene povzroča, da v odvodnike odtekajo čedalje večje množine raznovrstnih odpadnih voda. Nevarnost, ki jo predstavljajo odpadne
vode za prirodne odvodnike, je med drugim sprožila novo vrednotenje odpadnih voda in od vodnikov. Potrebno je bilo najti
merilo, ki bi nam omogočilo predvideti učinek odpadne vode na
odvodnike. Merilo, ki se še najbolj približa razkroju organskih
snovi v prirodnih odvodnikih, je določevanje biokemijske potrebe po kisiku. Postopek je sorazmerno dolgotrajen in manj primeren za hitro kontrolo. Za take primere je treba poseči po
kemijskih metodah oksidacije, ki seveda potekajo pod drugačnimi pogoji in z drugačnimi sredstvi kot v prirodi. Namen obravnavane naloge je, da postopoma pridemo do take kemijske metode, ki bi se čimbolj približala prirodni oksidaciji organskih
spojin, ali pa do take, ki bo dala primerljive rezultate.
e) Na podlagi dosedanjih izkušenj in najnovejših dognanj so dosedanji in novejši postopki za določanje kemijske potrebe po
kisiku preizkušeni na testnih substancah in odpadnih vodah. Pri
delu je bilo eksperimentalno preizkušeno šest postopkov ali njiho-

vih modifikacij na modelnih raztopinah in nekaterih odvodnih
in odpadnih vodah. Razen tega so podani rezultati biokemijske
potrebe po kisiku za iste raztopine ter je izvršena primerjava
med metodama. Podani sta točnost in natančnost za postopke
za določanje kemijske potrebe po kisiku. Uporabljen je najprimernejši postopek za hitro in točno določevanje obremenitve
posamezne vode.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1967.
UDK 544.62

a) RAZISKAVE MATERIALOV Z VISOKO DIELEKTRIČNO
KONSTANTO.
b) Nuklearni inštitut »Jožef Štefan«:
dr. D. K o 1 a r , dr. R. B 1 i n c , M. B u h , dipl. ing., M. M a l i ,
dipl. ing., A. N o v a k dipl. ing.
c) Keramika in fizika trdne snovi.
d) Cilj teme je študij priprave keramike za kondenzatorje z zapornimi plastmi ter raziskave mehanizma delovanja feroelektrikov.
e) Raziskovali smo vpliv oksidnih dodatkov na premik Curijeve
točke in na električne lastnosti zaporne plasti ter merili IR spektre feroelektrika SbSI. Raziskovalna keramika je uporabna pri
pripravi majhnih kondenzatorjev. Osnovne raziskave so
pomembne za spoznavanje mehanizma delovanja feroelektrikov.
f) Delo je objavljeno pod naslovom: Far Infrared Spectra of Ferroelectric SbSI, v reviji Soli d State Communications, Vol 6, pp.
327-330, 1968. Referat na XII. konferenci ETAN, Reka, 1968.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1967.
UDK 544.62

a) SPEKTROGRAFSKA SEMIKVANTITATIVNA ANALIZA PRAŠNATIH VZORCEV.
b) Kemijski inštitut »Boris Kidrič«:
J. F e g e š , dipl. ing., Z. P a c e k , dipl. ing.
c) Kemijska analiza, spektrografija.
d) Namen dela je bil izdelati spektrografsko metodo, po kateri bi
lahko kvantitativno ali vsaj semikvantitativno določevali sestavo

različnih vzorcev. Pri tem naj bi uporabljali za vrednotenje iste
umeritvene krivulje oziroma za primerjavo standardne vzorce, ne
glede na sestavo analiziranih vzorcev.
e) Rezultati eksperimentalnega dela so pokazali, da je za tak postopek nujno uporabiti ne le uspešen pufer, ki zmanjša ali odstrani vpliv osnove, ampak je prav tako pomembno vzorce poenotiti s tem. da jih s primernim talilom razklopimo. Rezultat
tega prizadevanja je opisani razklop s talilnim sredstvom (litij ev fluorid in borova kislina), ki hkrati služi kot spektrografski
pufer. Eksperimentalno so raziskani razni vplivi pri odparevanju in vzbujanju ter podani optimalni pogoji. Opisan je postopek, ki je primeren za določevanje aluminija, kalcija, železa,
magnezija in silicija v vzorcih različnega izvora, od 0,1 °/o oz.
0,01 %> navzgor, z variacijskim koeficientom od 5 do 10 %>.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1966.
UDK 547.914:668.44

a) POLIACETALNE SMOLE — FORMALDEHID POLIMERI.
b) Kemijski inštitut »Boris Kidrič«:
prof. dr. Ivan V i z o v i š e k , s sodelavci.
c) Tehnične vede, kemija.
d) Namen dela je bil zbrati in kritično obdelati do leta 1965 dostopne podatke o lastnostih, uporabnosti, surovinah in sintezi
poliformaldehidnih smol.
e) Posebej so obdelane kvalitetne zahteve za surovino — formaldehid — tehnološki procesi proizvodnje poliacetalov in mesto
poliformaldehida v jugoslovanski proizvodnji in predelavi umetnih snovi. Zaradi že obstoječih in nanovo predvidenih kapacitet
za proizvodnjo formaldehida imamo vse pogoje tudi za proizvodnjo poliformaldehidnih smol (homo- in heteropolimerizatov). Začetna kapaciteta naj bi znašala 2.000 ton/leto. Lokacija je vezana
na proizvodnjo formaldehida oziroma na zadostne rezerve surovin za formaldehid.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1962.

UDK 548.0:53

a) ŠTUDIJ EPITAKSIJE TANKIH PLASTI Si, CdS IN CdSe.
b) Nuklearni inštitut »Jožef Štefan«:
dr. V. M a r i n k o v i č , mgr. B. N a v i n š e k , J. Z a k e l j ,
dipl. ing., P. A j d i č , tehn. sodelavec, M. P e t e r n e l , tehn.
sodelavec.
c) Fizika in kemija trdne snovi, kristalografija.
d) Namen raziskave je bil študij epitaksije Si in epitaksije CdS in
CdSe.
e) Silicij je bil naparevan z elektronskim curkom v vakuumu, boljšem od 5 . 10~6 tor na razkolne ploskve kristalov magnezijevega
oksida in sljude, ki so bili segreti na 500° C do 800° C. Hitrost naparevanja je bila približno 5 A/sek. Pri teh pogojih so imele
naparjene plasti silicija amorfno ali polikristalno strukturo brez
prednostne orientacije. Plasti CdS in CdSe, naparjene na NaCl
in sljudo pri sobni temperaturi, imajo heksagonalno strukturo
in teksturno os [0001] pravokotno na površino substrata. Na
NaCl zrastejo optimalno orientirane plasti pri temperaturah med
350° C in 375° C in so zmes heksagonalne in kubične faze z (3034)
oz. (001) CdS II (001) NaCl. Optimalna orientacija na sljudi nastopi nad 200° C, pri čemer je (0001) CdS II (0001) sljuda in [1010]
CdS II [1120] sljuda.
f) Referat na 4. jugoslovanskem vakuumskem kongresu na Bledu,
1969.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1967.
UDK 576.8

a) DELOVANJE DERIVATOV TIAZOLIDIN OCETNE KISLINE
NA NEKATERE SISTEME CELICA-VIRUS.
b) Inštitut za mikrobiologijo medicinske fakultete:
dr. Miha L ;i k a r , Primož S c h a u e r , Borut D r i n o v e c ,
Helena V e n c e l j - H r e n .
c) Mikrobiologija.
d) Odkrivati snovi, ki imajo vpliv na razmnoževanje virusov v celicah, bodisi v kulturah ali v organizmih živali in človeka.
e) Snovi smo preizkušali laboratorijsko na celicah v kulturi ter
na oplojenih kurjih plodovih, kuncih in miših; klinično pa smo

uspešno snov št. 8 preizkusili tudi na ljudeh prostovoljcih. Našli
smo učinkovito sredstvo za preprečevanje in dokaj uspešno sredstvo tudi za zdravljenje herpesa febrilisa. Preiskovana učinkovita snov št. 8 je že praktično uporabljiva, vendar so potrebne
še nekatere farmakološke preiskave, preden bo snov mogoče
prodajati.
f) Delo je bilo objavljeno v:
1. »Experientia« 22,304 (1966), Birkhauser Verlag, Basel,
2. Journal of Medical Chemistry, 9, 430 (1966),
3. Referat na Mednarodnem kongresu za kemoterapijo na Dunaju, 1967.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letih 1966, 1968.
UDK 576.8

a) EPISOMSKO PRENAŠANJE
ENTEROBAKTERIJAH.

MULTIPLE

REZISTENCE

PRI

b) Inštitut za mikrobiologijo medicinske fakultete:
prof. dr. Stanko B a n i č , hab. doc. dr. Jadranka Z a j c - S a t 1 e r.
c) Mikrobiologija.
d) Namen teme je bil, da bi ugotovili, ali obstoji problem multiple infektivne rezistence pri enterobakterijah tudi pri nas.
e) Iz kužnine izolirane multiplo rezistentne seve bakterijskih vrst
Escherichi coli O 111 : B4, Shigella sonnei in Salmonella typhimurium smo gojili 3 ure skupno z občutljivimi sevi iste ali druge bakterijske vrste. Nato smo napravili preizkus, ali se je multipla rezistenca prenesla na občutljive seve tako, da smo mešano
kulturo precepili na agar z dvema antibiotikoma. Recipient je
bil za enega rezistenten in občutljiv za drugega, donor pa je bil
občutljiv za tisti antibiotik, za katerega je bil recipient rezistenten. Porasle kolonije so tako ustrezale recipientu, ki je pridobil rezistenco za drugi antibiotik od donorj a. Z dodatnimi preizkusi smo nato ugotovili, da so porasle kolonije zares ustrezale
recipientu, ki je prejel od donorj a multiplo rezistenco. Ugotovili
smo, da obstoji problem multiple infektivne rezistence pri enterobakterijah tudi v Jugoslaviji in da ima ta posebno velik pomen
pri enteropatogenih sevih bakterijske vrste Escherischia coli
O 111-B4. Dalje smo ugotovili, da obstoji multipla infektivna
rezistenca tudi pri bakterijski vrsti Shigella sonnei. Medicinski

pomen multiple rezistence pri šigelah pa trenutno pri nas še
ni velik. Pri salmonelah pa multiple infektivne rezistence trenutno še nismo ugotovili, kar pomeni, da pri salmonelah problema infektivne rezistence v Sloveniji še ni.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1965.
UDK 576.8

a) HITRI SEROLOŠKI TEST GLEDE NA LUES.
b) Inštitut za mikrobiologijo medicinske fakultete:
Marjan V o z e 1 j , dipl. kem.
c) Serologija.
d) Namen teme je pripraviti vse reagense za hitri serološki test na
lues in ga preizkusiti pri vsakdanjem delu s plazmo in nesegrevanimi serumi.
e) Pripravili smo kardiolipin, lecitin in fitoaglutinine, sestavili
antigenske mešanice ter jih preizkusili pri vsakdanjih rutinskih preiskavah v hitrem serološkem testu na lues. Rezultati
preiskav so pokazali, da daje hitri serološki test na lues zelo
dobre rezultate, izvedba testa je hitrejša, bolj ekonomična,
rezultati so boljši kot s testom VDRL. Ker moremo pripraviti in
standardizirati antigen v našem inštitutu in ga izdelati v velikih
"količinah, morejo novi testi uvesti v redno delo vsi laboratoriji,
kjer delajo serološke preiskave na lues.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1965.
UDK 576.8

a) TEST IMUNOFLUORESCENCE V SEROLOŠKI DIAGNOSTIKI
LUESA.
b) Inštitut za mikrobiologijo medicinske fakultete:
Marjan V o z e 1 j , dipl. kem.
c) Mikrobiologija.
d) Namen teme je izboljšati sedanje stanje serološke diagnostike
'luesa in pridobiti izkušnje za uporabljanje imunofluorescenčne
tehnike za raziskovalno delo na drugih področjih imunologije.

e) Pri tej raziskovalni nalogi smo pripravili zajčje antihumane
gama globuline in pri tem preizkusili razne metode imunizacije.
čiste antigama globuline smo konjugirali po izboljšani metodi
s fluoresceinizotio-cianatom. S tem konjugatom smo izvedli test
imunofluorescence in ugotovili njegovo vrednost. Raziskave so
dale zelo dobre rezultate, tako da smo test imunofluorescence
uvedli v vsakdanjo serološko diagnostiko luesa.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1965.
UDK 61:611

a) REVASKULARIZACIJA MEDENIČNEGA DELA SEČEVODA
PO PODVEZAVI NJEGOVIH NUTRITIVNIH ARTERIJ.
b) Anatomski inštitut medicinske fakultete:
prof. dr. A. S i r c a ,

doc. dr. A. D e k 1 e v a.

c) Medicina, anatomija.
d) Pri 103 kuncih smo na levi strani pod vezali arterijo, ki prehranjuje distalni del sečevoda. V intervalih do 14 dni smo merili
temperaturo in gostoto žilja v steni obeh sečevodov.
e) Merjenja temperature so pokazala, da je obtok v prizadetem
sečevodu zmanjšan do 2. ure po operaciji. Merjenje gostote žilja
pa je pokazalo signifikantno znižanje v vseh obdobjih, razen v
3. dnevu po operaciji. Delo je prispevek k poznavanju kolateralnega obtoka v cevastih organih majhnih dimenzij in prispevek k poznavanju etiologije postoperativnih nekroz sečevoda
pri človeku.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava v zvezi s financiranjem v letu 1967.
UDK 61:611.9

a) PSIHOSOMATSKI RAZVOJ ZA LUES CONGENITIVA OBOLELEGA OTROKA V PRVIH DVEH LETIH ŽIVLJENJA.
b) Dermatološka klinika:
dr. Štefka

Kavčič.

c) Medicina, psihosomatologija.
d) V delu smo preiskovali psihosomatski razvoj šestnajstih otrok
s kongenitalnim luesom. Psihosomatski razvoj teh otrok smo

primerjali z razvojem šestnajstih otrok z drugimi, predvsem
kožnimi obolenji, in s trinajstimi otroki, ki so bili pasivni nosilci
reagenov in specifičnih imobilizinov. Vzporedno s študijem razvoja smo analizirali hemograme, sedimentacije eritrocitov, proteinograme, hepatograme, lipoproteine ter vrednosti železa, bakra in holesterina v krvnem serumu.
e) Polovica kongenitalno luičnih otrok se je psihomotorno počasneje razvijala. Tudi psihosomatski razvoj teh otrok je v večjem
odstotku zaostajal za normalnim razvojem kot pri ostalih dveh
skupinah otrok. Vsi kongenitalno luični otroci so obolevali zaradi
interkurentnih obolenj. V visokem odstotku smo našli pri kongenitalno luičnih otrocih tumor lienis, tumor hepatis ter mikropolyadenio. Cesto so bile anomalije v pigmentaciji očesnega
ozadja. Vsi kongenitalno luični otroci so imeli znižane vrednosti
hemoglobina v krvi in pretežni del znižane vrednosti eritrocitov.
Spremembe v plazmatskih proteinih so bile kvalitativne narave.
Tudi v cerebrospinalnem likvorju so bile vrednosti preiskav
pogosto patološke.
f) Delo ni bilo objavljeno.
g) Raziskava je v zvezi s financiranjem v letih 1963, 1965, 1966.
UDK 61:616-07

a) RAZVOJ PREPARATIVNIH METOD ZA IZOLACIJO NEKATERIH VAŽNIH BELJAKOVINSKIH FRAKCIJ IN NJIHOVA
APLIKACIJA V DIAGNOSTIKI IN TERAPIJI (PRVI DEL)
b) Zavod SRS za transfuzijo krvi:
dr. Mateja P 1 a v š a k.
c) Biokemija.
d) Namen teme je bila izolacija imunokemijsko čistega humanega
fibrinogena in izdelava zanj specifičnih živalskih protiteles, ki
bi jih, označene z radioizotopi, lahko uporabljali za scintigrafsko
detekcijo tumorjev.
e) Preparativne postopke smo modificirali po obstoječih podatkih
v literaturi in s kombinacijo imunoelektroforeze in avtodariografije dokazali, da so bila pripravljena protitelesa čista in visoko specifična za fibrinogen. Poleg njihove uporabe v klinični
diagnostiki lahko služijo tudi za laboratorijsko identifikacijo

