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Mestni trg podobo na 
ogled postavlja

Evropski komisar za 
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� Želite polepšati stanovanje ali si olajšati vsakodnevna opravila z novimi gospodinjskimi 
aparati?

� Si želite novosti zabavne elektronike?
� Vas vaš nadebudnež neprestano opozarja na premalo zmogljiv ra~unalnik?
� Je avto potreben popravila?
� Morda pa vas vle~e v neznane kraje ali le na krajši oddih?

Za izpolnitev želja vam ponujamo enostaven odgovor: vzemite KREDIT NA MESTU. Pot 
do kredita ne bi mogla biti krajša – vse boste uredili na prodajnem mestu, ozna~enem z 
nalepko:

Kredit na mestu lahko najamete na prodajnih mestih širom po Sloveniji, v Idriji in Cerknem pa 
trenutno na naslednjih pooblaš~enih prodajnih mestih:

- ALMAPEK d.o.o. Idrija - ^UK d.o.o. Idrija
- ASI d.o.o. Idrija - FONEX LAHARNAR d.o.o.
- AVTO LEV d.o.o. Idrija - ILIRIKA TURIZEM d.o.o.
- CARL d.o.o. Idrija - KACIN MIRAN s.p.
- COMCOM d.o.o. Idrija - MLINAR & MLINAR d.o.o

Za najetje kredita potrebujete le osebno izkaznico ali potni list, dav~no številko in Maestro 
kartico svojega transakcijskega ra~una za poravnavo 10 odstotkov vrednosti nakupa. Kredit 
po ugodni efektivni obrestni meri lahko najamete v višini najmanj 40.000,00 SIT pa vse do 
300.000,00 SIT, z rokom vra~ila od 3 do 24 mesecev. Kredit enostavno odpla~ujete v enakih 
mese~nih zneskih s trajnim nalogom s svojega transakcijskega ra~una.

Pri nas ste vedno dobrodošli!

Naravnost do cilja 

s KREDITOM   NA MESTU!
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»Damá Fan~i ciu lub dan gude nad mana. Ampak zve~ir par musk pa jest gudem!«

Obletnica godbe 



Raziskava javnega mnenja
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r a z i s k a v a

Kaj menijo ob~ani o delu vodstva ob~ine? 

Podjetje FMR MEDIA se je odlo~ilo za redno letno merjenje politi~nega utripa in 
zadovoljstva ob~anov z delom vodstva ob~ine. Tretjo javnomnenjsko raziskavo na obmo~ju 
ob~ine Idrija je v dneh od 13. do 19. aprila 2005 izvedla Agencija Ninamedia iz Ljubljane. 
Anketiranje je potekalo po telefonu, in to na podlagi ra~unalni{ko vodenega telefonskega 
anketiranja. Iz ra~unalni{kega seznama so poklicali 1086 naklju~no izbranih telefonskih 
naro~nikov, od teh 237 klicanih ni bilo dosegljivih, 311 jih ni `elelo sodelovati v anketi, 238 
pa jih ni ustrezalo vzor~nim dolo~ilom. Anketiranih je bilo 300 polnoletnih oseb.

Rezultate ankete predstavljamo v povzetku, ki ga je pripravilo na{e uredni{tvo.

Na uvodno vpra{anje, katera tri podro~ja dela in `ivljenja so po mnenju anketirancev najve~ji problem v ob~ini Idrija, so ob~ani 
tokrat najpogosteje poudarili turizem (24,7 %), ki je v minulih dveh letih dosegel ob~utno ni`ja dele`a navedb. Naslednja ve~ja 
mestna problema sta po mnenju anketiranih urejenost parkiri{~ (18,7 %) in prometni re`im v mestu (17 %). Zadnji je do zdaj 
veljal za najve~ji problem v ob~ini, letos pa se je dele` navedb tega problema zni`al. Kot probleme so ob~ani navedli {e kulturno 
`ivljenje v ob~ini (14 %), komunalno urejenost (8,7 %), razvoj gospodarstva (8,7 %) in stanovanjsko problematiko (7,3 %).

Na vpra{anje, ali anketiranci vedo, kdo je `upan ob~ine Idrija, je pravilno odgovorilo 82 % anketiranih, 10,3 % jih ni navedlo 
pravega imena `upana, 7,7 % pa jih ni vedelo, kdo je `upan ob~ine Idrije. Na prej{njih volitvah je za zdaj{njega `upana glasovalo 
48 % anketiranih. Ta dele` se zadnji leti zni`uje (lani je bil 55,9 %, predlani pa 59,5 %). Tovrstne spremembe je mogo~e pripisati 
razli~nim dejavnikom: od resni~ne pozabe anketiranih, koga so volili, prek tega, da je raziskava zajela tudi mlaj{e anketirance, 
ki pred tremi leti {e niso imeli volilne pravice, do spremembe politi~ne usmeritve. Nekaj ve~ kot tretjina anketiranih (35,7 %) ni 
glasovala za zdaj{njega `upana, 9 % se jih ne spomni, ali so na volitvah glasovali za zdaj{njega `upana ali ne, 7,3 % pa jih se 
volitev ni udele`ilo.

@upanovo delo pozitivno ocenjuje polovica anketiranih (50,6 %), da delo `upana ni niti uspe{no niti neuspe{no, meni 29,3% 
anketiranih, desetina (10,7 %) anketiranih pa je delo `upana ocenila kot zelo neuspe{no ali neuspe{no. Povpre~na ocena 
`upanovega dela je 3,53 in je za nekaj ve~ kot desetinko odstotka ni`ja od lanske; pri tem je treba upo{tevati tudi to, da 
`upanovo delo letos pozna precej ve~ anketirancev kot lani. (glej graf {t. 1)

Med tistimi, ki so `upanovo delo ocenili 
kot uspe{no ali zelo uspe{no, jih 13,1% 
navaja, da `upan izpolnjuje volilne 
obljube, enak dele` jih meni, da dela v 
interesu ob~ine, nekaj ve~ kot desetini 
vpra{anih (11,1 %) je novi `upan v{e~, 
ker je aktiven, po mnenju enakega 
dele`a ob~anov je gospodaren, nekaj 
ve~ kot petina (22,2 %) pa jih navaja, 
da je dostopen za ob~ane. Med tistimi, 
ki so `upanovo delo ocenili kot zelo 
neuspe{no ali neuspe{no, jih 40,6% 
pravi, da po njihovem mnenju ne 
izpolnjuje volilnih obljub, 18,8 % pa, da 
ne dela v interesu ob~ine. 

Na vpra{anje, ali se razmere v ob~ini 
izbolj{ujejo ali slab{ajo, jih je nekaj ve~ kot tretjina (35,3 %) odgovorila, da se razmere izbolj{ujejo (v primerjavi z lani je ta dele` 
za 8,6 % ni`ji, glede na to pa sta se zvi{ala dele`a tistih, ki menijo, da so razmere ostale nespremenjene, in tistih, ki na vpra{anje 
niso znali odgovoriti), skoraj polovica (48 %) jih meni, da razmere ostajajo enake, skoraj desetina oziroma nekaj ve~ kot odstotek 
ve~ kot lani (9,3 %) pa jih je menila, da so se razmere v ob~ini poslab{ale. 

Ali bi Damjana Krap{a znova volili za `upana? Aktualnega `upana bi znova volilo 35,7 % anketiranih oziroma 10,2 % manj kot 
lani. Nekaj manj kot ~etrtina (24,7 %) jih navaja, da ga ne bi vnovi~ volili (dele` teh se je pove~al za 5,7 %). Nekaj ve~ kot tretjina 
anketiranih (34,7 %) jih ne ve, koga bi volilo za `upana, 5 % pa se jih volitev ne bi udele`ilo.
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2005 2004 2003
v %

Stojan Petri~ 27,0 32,4 32,3

Samo Bevk 21,3 26,4 26,9

Damjan Krap{ 20,0 21,4 15,1

Edvard Svetlik 17,3 16,5 16,7

Cveto Koder 6,0 3,2 5,9

Viktorija Gorjup 5,0 9,0 10,8

Nande Rupnik 3,0 2,2 2,6

Franc Jereb 2,7 8,7 3,6

Vojko Boži~ 1,3 2,5 5,1

Ivica Kav~i~ 1,3 0,5 2,3

Borut Hvalec 1,0 1,7 2,3

Maksimilijan Mohori~ 1,0 1,2 0,5

Marjan Beri~i~ 0,7 2,2 3,8

drugi 27,0 23,7 22,8

ne vem 30,0 22,9 24,6

ne poznam nobenega 6,3 8,0 9,7

Na podlagi javnomnenjske raziskave 
je bil tudi letos izdelan politi~ni 
barometer osebnosti v ob~ini Idrija. 
Na vpra{anje, ali lahko navedejo tri 
osebe iz javnega `ivljenja, politike ali 
gospodarstva, ki jih najbolj cenijo, so 
anketirani odgovorili takole:

Naslednja tri vpra{anja so bila 
namenjena morebitnim neposrednim 
soo~enjem dveh kandidatov za 
`upana na prihodnjih volitvah. ^e bi 
se aktualni `upan pomeril s Samom 
Bevkom, bi dosegel kar precej{njo 
prednost, saj bi zanj glasovalo 43,3 % 
anketirancev, za Bevka pa 31,7 %. ^e 
bi se aktualni `upan pomeril s Cvetom 
Kodrom, bi zanj glasovalo 44,3 % 
anketirancev, za Kodra pa 28,7 %. V 
morebitnem soo~enju z Metodom 
Habetom pa bi za `upana glasovalo 
49,7 % anketiranih, za Habeta pa 
13%.

Ob~ani so odgovarjali tudi na 
vpra{anje, katero stranko bi volili, ~e 
bi bile volitve v ob~inski svet prihodnjo 
nedeljo. Odgovore prikazuje graf {t. 3.

In ~emu bi moral `upan nameniti 
najve~ pozornosti? Po mnenju 
anketiranih bi moral najve~ svoje 
pozornosti nameniti razvoju 
pode`elja (24 %) ter graditvi cest 
in izbolj{anju infrastrukture (15 %). 
(glej graf {t. 2)

Med najbolj pozitivne stvari, 
ki so se v zadnjem letu 
zgodile v Idriji, anketirani 
tako kot lani na prvem 
mestu navajajo graditev in 
obnovo cest in kri`i{~ (28,3 
%), na drugem mestu pa 
sta ureditev mestnega jedra 
in odpiranje novih javnih 
objektov.

Celotna dokumentacija o izvedbi raziskave javnega mnenja je vsem zainteresiranim 
na razpolago na sede`u podjetja FMR MEDIA, d.o.o., v Idriji, v Arkovi 43.  
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Bojan Sever, ob~inski svetnik

Uredni{tvo: V ob~inskem svetu 
Ob~ine Idrija ste svetnik, izvoljeni kot 
predstavnik Liste za Ob~ino Idrija, ki 
je bila na lokalnih volitvah leta 2002 
z osvojitvijo skoraj 15 odstotkov 
glasov volivcev presenetljivo uspe{na. 
Ali menite, da ste predstavniki Liste 
s svojim delom v ob~inskem svetu 
upravi~ili zaupanje tistih ob~anov, ki 
so vas podprli?

Sever: Kaj si o tem mislijo ob~ani, ki so 
nam zaupali svoj glas, bodo povedale 
prihodnje volitve. ^e so nam zaupali zaradi 
programa, ki smo ga ponujali, potem bi 
morali biti zadovoljni. Mislim, da bomo v 
tem obdobju bolj ali manj uresni~ili vse, kar 
smo obljubljali, pred nami pa je {e ve~ kot   
leto dni, da kon~amo delo.

Uredni{tvo: @upan Damjan Krap{, 
ki je prav tako ~lan Liste za Ob~ino 
Idrija, po mnenju ob~anov – v tej 
{tevilki Komunitatorja objavljamo 
tudi javnomnenjsko raziskavo – dobro 
opravlja svoje delo. Kolik{en je vpliv 
svetnikov Liste na njegovo delo in 
kako deluje koalicija, ki ga podpira?

Sever: @upan je vsekakor gonilna 
sila in poglavitni spodbujevalec vsega 
dogajanja. Svetniki Liste za Ob~ino Idrija 
mu pomagamo pri delu v odborih, na 
koalicijskih usklajevanjih in tudi pri delu v 
ob~inskem svetu, g. Vojko Bo`i~ pa tudi 
kot predsednik Mestnega sveta KS Mesto 
Idrija. Sicer pa mislim, da zaradi razvojno 
naravnanega programa na{e delo na 
razli~nih usklajevalnih sestankih ni te`avno 
in tudi prepri~evanje koalicijskih partnerjev 
je dosti la`je. Politiko smo pustili ob strani. 
Za nas je pomembno delo v idrijski ob~ini, 
v dobro vseh ob~anov.

Uredni{tvo: Kot predstavnik Liste za 
Ob~ino Idrija ste bili v ob~inski svet 

izvoljeni v volilni enoti Spodnja Idrija. 
Ali zdaj{nje vodstvo Ob~ine Idrija 
izpolnjuje temeljno usmeritev Liste, 
tj., da se morajo vsi kraji v ob~ini 
razvijati enakomerno?

Sever: V predvolilni kampanji je bil ena 
izmed osrednjih to~k na{ega volilnega 
programa enakomeren razvoj celotne 
ob~ine. V to se je kot donator vklju~il tudi 
Kolektor Group, ki vsako leto nameni 
za krajevne skupnosti 100.000 evrov. 
Z denarjem, zbranim s prispevkom za 
stavbna zemlji{~a, in z dotacijami iz 
prora~una je `e mogo~e nekaj narediti, 
vendar je denarja vedno premalo. Nekatere 
krajevne skupnosti niso zadovoljne z 
dele`em, ki ga dobijo iz prora~una, to 
pa velja predvsem za krajevno skupnost 
Sp. Idrija, v kateri {e vedno menijo, da bi 
`iveli bolje, ~e bi bili samostojna ob~ina. 
So pa tudi krajevne skupnosti, ki jim ni 
uspelo porabiti vsega denarja. [e vedno  
poslu{amo o~itke, da se mesto razvija na 
ra~un pode`elja, pa tudi nasprotne. Po 
mojem je pomembno to, da pode`elje 
ne more brez urejenega mesta in da tudi 
mesto ne  brez urejenega pode`elja.

Uredni{tvo: V zdaj{njem sklicu 
ob~inskega sveta so seje sveta 
precej kraj{e, kot so bile v prej{njih 
mandatih. Ali je to posledica dobrega 
dela odborov in komisij ob~inskega 
sveta ali usklajenosti koalicije, ki 
podpira `upana Krap{a?

Sever: Kraj{e seje vsekakor ka`ejo na 
to, da je problematika za posamezne 
to~ke dobro pripravljena, usklajena med 
koalicijskimi partnerji in tudi v posameznih 
odborih. Tako svetniki na sejah precej manj 
razpravljajo in popravljajo `e usklajena 
stali{~a. Dobra pripravljenost posameznih 
to~k pa je o~itna tudi pri glasovanju, saj 
so po ve~ini sprejete z veliko ve~ino. Ne 
nazadnje moramo priznati, da `upan 
dobro vodi seje.

Uredni{tvo: Ob~ina Idrija je zaradi 
neustrezne zakonodaje prikraj{ana 
za velikanska sredstva dr`avnih 
virov, zato je zelo omejena tako pri 
dejavnostih kot pri nalo`beni politiki. 
Ve~ina dejavnosti je »podhranjena«, 
med njimi tudi {port. Kako kot 
dolgoletni {portni delavec gledate na 
ta polo`aj?

Sever: Na to, da se v ob~ino vra~a 
manj sredstev, kot ji glede na primerljivo 
porabo pripada, sem sam opozarjal `e v 
prej{njih mandatih, vendar brezuspe{no. 
Zdaj{nji `upan pa si je zadal zelo te`avno 
nalogo, namre~, popraviti krivico. ^eprav 
se v~asih zdi, da se bojuje z »mlini na 

veter«, mislim, da mu je uspelo o nujnosti 
sprememb pri izra~unu primerne porabe 
prepri~ati vsaj nekaj politikov. Zaradi te 
podhranjenosti Ob~ina Idrija ne more 
vzdr`evati dostojnega standarda svojih 
ob~anov, to pa je o~itno tudi pri {portni 
dejavnosti. Denarja za {port je premalo. 
Slabo so razviti ekipni {porti, ti pa brez 
izdatnih sponzorskih sredstev ne morejo 
niti pomisliti na to, da bi lahko tekmovali 
v vi{jih ligah in s tem popestrili {portno 
dogajanje v ob~ini. [e najve~ sponzorskih 
sredstev klubom namenja skupina 
Kolektor, vendar sama na svoja ple~a 
ne more prevzeti celotnega bremena 
podhranjenega {porta. Nekoliko bolj{e so 
razmere pri individualnih {portih, vendar 
pri teh  najve~je breme nosijo star{i. Po 
mojem je v {portne dejavnosti vklju~enih 
premalo mladih. ^e bomo hoteli spremeniti 
to stanje, bo brez dvoma treba ve~ denarja 
nameniti za {port. Zavedati se moramo, da 
na{a dru`ba potrebuje zdrave ljudi.

Uredni{tvo: Do prihodnjih lokalnih 
volitev leta 2006 je {e nekaj ve~ kot 
leto in pol. Vsi cilji, s katerimi je 
Lista za Ob~ino Idrija kandidirala na 
volitvah leta 2002 {e niso uresni~eni. 
Katere bodo prednostne naloge v tem 
obdobju? 

Sever: Ko smo si zastavili program, 
smo se jasno zavedali, da je to program, 
katerega uresni~itev je mogo~a v dveh 
mandatih. Izhajali smo iz potreb ob~ine, 
glede na to, da v prej{njih mandatih ni bilo 
veliko narejenega in da smo potrebovali 
kar precej ~asa za zagon investicij, pa 
menim, da je usmerjenost v dalj{i rok 
tudi logi~na. Do konca mandata nas, 
predvsem pa `upana, ~aka {e veliko 
dela. Med prednostnimi nalogami so 
po mojem predvsem ureditev prometa v 
mestu Idrija, razvoj turisti~ne dejavnosti, 
ureditev lokalnih cest, kon~anje vodovodov 
in ureditev oskrbe z vodo, dokon~na 
zgraditev kanalizacijskih vodov in ~istilnih 
naprav ter pove~anje u~inkovitosti ob~inske 
uprave. Morda je teh nalog za kratek 
~as do volitev preve~, vendar bi njihovo 
dobro na~rtovanje omogo~ilo, da bi bile v 
prihodnjem mandatu hitreje izvedene.   
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Mestni trg podobo na ogled postavlja

V tem tednu slavimo
kar dva rojstna dneva:

22. junija – praznik 
ob~ine Idrija 

in
25. junija – dan dr`avnosti.

Ob tej prilo`nosti Vam vodstvo 
Kolektor Group `eli veliko 

veselja, zadovoljstva, 
predvsem pa ponosa na Va{o 

in na{o ljubo domovino in 
nam vsem drago Idrijo. 

Vse najbolj{e!

Drage ob~anke, cenjeni ob~ani!



Ob praznikih se sprehodite po idrijskih 
ulicah. Prazne so. `ivahno je samo pred 
Antonijevim rovom in muzejem, pa 
morda {e pred katerim izmed gostinskih 
lokalov, kjer se ustavijo obiskovalci, da bi 
kaj pojedli, popili, si privo{~ili sladoled. 
Idrij~ani izginejo. Poleti vsaj do Laj{ta v 
Beli, na Vojsko, pa tudi dlje po Sloveniji 
in v {irni svet. Verjetno pri tem niso 
nikakr{na izjema, tako da jih lahko {tejemo 
kar v povpre~no slovensko dopustni{ko 
realnost. V potovalnih agencijah so 
na{ega dopustnika opisali takole: kupi 
si nov avto in, hajd, z njim na po~itnice, 
povpra{uje po akcijskih cenah in obro~nem 
odpla~evanju, za dopust se odlo~i zadnji 
hip. Dolge po~itnice Slovenci pre`ivljajo po 
ve~ini v tujini, zlasti na Hrva{kem, kamor 
se jih po navadi odpravi kar tri ~etrtine. 
Doma ostanejo le tisti, ki nimajo denarja. 
Nekaj ve~ kot deset odstotkov Slovencev 
si po~itnice privo{~i dvakrat na leto, ve~ 
kot 80 odstotkov pa enkrat. Nekaj ve~ kot 
~etrtina jih preno~uje v hotelih, ve~ kot 
tretjina v zasebnih sobah in apartmajih, 
nekaj ve~ kot desetina v po~itni{kih naseljih 
in nekaj manj v kampih. Skoraj dve tretjini 
se jih na po~itnice po navadi odpravi v 
lastni re`iji, petina pa prek potovalnih 
agencij. 
Za~etek poletne turisti~ne sezone je 
primerna prilo`nost, da se ozremo tudi 
v idrijsko »turisti~no« zgodovino. Prav 
hitro lahko ugotovimo, da si na{i predniki 
niso mogli privo{~iti toliko potovanj 
in dopustov, kot si jih privo{~imo zdaj. 
Pri~ujo~i zapis `eli spomniti na nekatere 
tovrstne zanimivosti iz starej{ih obdobij.

Rudarska Idrija je v minulih stoletjih privabljala precej pri{lekov 
iz {tevilnih de`el in mest prostranega habsbur{kega cesarstva. 
Poleg delavcev in name{~encev iz bli`njih in daljnih krajev, 
ki so v rudniku iskali in na{li za~asno ali stalno zaposlitev, so 
k nam prihajali tudi posamezni imenitnej{i obiskovalci, na 
primer razli~ni strokovnjaki, visoki dr`avni uradniki, in{pektorji, 
cerkveni dostojanstveniki in drugi pripadniki »gosposkih« 
poklicev. Jamske in `galni{ke obrate so si ob~asno ogledovale 
delegacije avstrijskih in tujih rudnikov, med njimi predstavniki 
znamenitega {panskega Almadena. Pogosta so bila potovanja 
med Idrijo in Bansko [tivanico na Slova{kem, saj sta si rudarski 
sredi{~i ve~krat izmenjavali strokovne kadre. Poleg rudnika sta 
bila v Idriji vabljiva {e zdravstvo in {olstvo, zato je od drugod 
prihajalo veliko uveljavljenih zdravnikov, kirurgov, farmacevtov, 
u~iteljev in profesorjev. Od 18. stoletja naprej so znana dokaj 

Potovanja, turizem in dopusti v preteklosti
pogosta gostovanja potujo~ih igralskih skupin v idrijskem 
terezijanskem teatru. Ker je idrijski svet zaslovel kot »botani~ne 
Atene«, je pritegoval {tudijsko pozornost in ekskurzije vrhunskih 
raziskovalcev flore in favne. Med vidnej{imi gosti naj omenim 
vsaj sa{kega kralja Avgusta Friderika II., obo`evalca narave, ki 
ga je na poti skozi na{e kraje vodil naravoslovec Henrik Freyer. 
Ustaljena navada je bila, da so uglednim tujcem razkazovali 
najpomembnej{e rudni{ke naprave, mestne znamenitosti in za 
sprostitev vsaj {e Divje jezero. Taki in podobni protokolarni ogledi 
so potekali v okviru javnih slovesnosti, ob pomembnih obletnicah 
ter ob slovesnih odprtjih novih stavb ali ustanov. Prav tako so 
bila pomembna tudi verska praznovanja, saj se je tradicionalnih 
»romanj« udele`evala mno`ica obiskovalcev od blizu in dale~: 
iz ^rnega Vrha in Zadloga so se radi odpravljali k idrijskemu sv. 
Antonu, iz Ledin pa k Mariji na Skalci v Spodnjo Idrijo.
Dandanes smo najbolj hvale`ni tistim vedo`eljnim doma~im 
in tujim potopiscem, ki so nam – poleg na{ega polihistorja 
Valvasorja – zapustili dragocena pisna pri~evanja o Idriji v 
njihovem ~asu. Dejstvo je, da je bil obisk (in ogled) Idrije v 16., 
17. in 18. stoletju privla~en in zanimiv za svetovne popotnike, 
razli~ne strokovnjake, ~lane in dopisnike znanstvenih akademij, 
pa tudi za pustolovce in industrijske vohune. Vse te obiskovalce 
je privabljal predvsem sloves `ivosrebrnega bogastva, ob sre~anju 
z rudnikom in doma~ini pa so zapisali vse tisto, kar jim je 
posebej padlo v o~i. Ker je bila nova cesta skozi Zalo odprta {ele 

v sredini 19. stoletja, se dotedanji potopisi po navadi za~enjajo z 
opisom potovanja po stari cesti, ki je vodila z Vrhnike ~ez Dole in 
Kova~ev Rovt v Idrijo.
Vtisi tujcev o Idriji so bili po ve~ini dobri, saj so pohvalno 
poro~ali o rudniku, prevzelo pa jih je tudi tukaj{nje naravno 
okolje. Valvasorjev sodobnik in angle{ki potopisec Walter Pope 
se je spominjal: »Potoval sem ve~ ur skozi najlep{e gozdove, kar 
sem jih kdaj koli videl; polni so izjemno tankih, ravnih in visokih 
jelk, hrastov in bukev ... Ko sem bil tam v avgustu 1664, so 
bile dolina in gore, iz katerih kopljejo `ivo srebro, tako prijetno 
zelene, kot bi bilo sredi pomladi.« Znameniti nem{ki popotnik in 
raziskovalec Johann Georg Keyssler, ki je Idrijo opisal leta 1730, 
je bil o~itno zelo zadovoljen z darilom, saj je med drugim zapisal, 
da »uglednim tujcem podarijo majhno koli~ino `ivega srebra 
v usnjeni torbici, za to pa imajo rudni{ki uslu`benci posebno 
cesarjevo dovoljenje«. Prva akademsko izobra`ena idrijska 
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F. Schlegel: Ugledna gosta v idrijskem rudniku. Illustrierte 
Zeitung, 10. III. 1888



zdravstvena delavca, zdravnik Joannes Antonius Scopoli (v Idriji 
od 1754–1769) in kirurg Balthasar Hacquet (v Idriji od 1766–
1773), sta kraj predstavila v dokaj razli~nih podobah. Scopoli  je 
v svoji avtobiografiji takole poto`il: »Ta kraj ... sestavljajo zelo 
revne, na gorska pobo~ja prislonjene ko~e. Ko sem ga ugledal 
od dale~ (s Kova~evega Rovta, op. pisca), so mi kot v slutnji 
stopile pred o~i vse te`ave in neprijetnosti, ki sem jih moral v 
tej je~i prena{ati skoraj 16 let.« Hacquetova oznaka Idrije je bila 
vedrej{a: »Ve~ina rudarskih hi{ je zgrajena na pobo~jih hribov, 
kar daje prijeten videz, tem bolj, ker so hi{e, prav tako kot grad, 
ki le`i med njimi, povsem bele in tako lahko ob zelenilu dreves 
opazujemo prijetno menjavanje barv.« Podobno kot Hacquet je 
Idrijo do`ivljal potopisec Benedikt Franc Hermann (1780). Ta je 
najprej pohvalil cesto skozi Dole in ~ez Kova~ev Rovt, prenovljeno 
leta 1765: »Ta pot vodi ve~ji del ob dobro obdelanih hrib~kih, 
ki so o~em prijetno razvedrilo.« O Idriji pa je Hermann povedal: 
»Hi{e tega mesteca so zelo raztresene, po ve~ini so zidane na 
hribih in skoraj vsaka je obdana z vrtom. Ta prizor je za tuje 
o~i presenetljiv, je pode`elska slika, ki ~loveka prevzame s svojo 
nenavadno lepoto.«
Obiskovalci, ki so prihajali v na{e kraje v 19. stoletju, so `e imeli 
na razpolago avstrijske in tuje turisti~ne vodnike, natisnjene v ve~ 
jezikih, v katerih so bili tudi podatki o Idriji. Med najznamenitej{imi 
obiskovalci je bil brez dvoma romanti~no navdahnjeni angle{ki 
svetovljan John Russell, ki si je rudnik in mesto ogledal leta 1822, 
torej kmalu po znanem kongresu Svete alianse v Ljubljani. O 
svojem izjemnem do`ivetju, ko se je s ko~ijo zna{el na Kova~evem 
Rovtu, je zapisal: »Kot da bi prav pred o~mi potnika cesta 
nenadoma izginila in znajde{ se na robu velike luknje v gorah. 
Pojav je edinstven in {okanten. Pogleda{ navzdol v kotli~ek, ki je na 
vseh straneh obdan z nepravilnimi previsnimi stenami.« Duhoviti 
Angle` je zapisal tudi tale prisr~en utrinek iz idrijske jame: »Rudarji 
{e vedno zbijajo {ale na ra~un dveh gospa, ki sta {li dol z neko 
modno dru`bo med kongresom v sosednji Ljubljani in se vrnili 
ena z zlato uro, zaradi `ivega srebra spremenjeno v plo~evinast 
okrasek, lepa li~ka in vrat druge pa so bili zaradi `vepla zamazani z 
la`no ~rnino.«
Med slovesnostmi, ki so v Idrijo pritegnile {tevilne imenitne osebe, 
naj  omenim slovesno odkritje spominske plo{~e J. A. Scopoliju ob 
100. obletnici njegove smrti 22. junija leta 1888 na pro~elju [vice. 
Povabljeni so bili visoki gostje iz Logatca (okrajno glavarstvo), 
Gorice, Trsta, Celovca, Gradca, Innsbrucka, Leobna, Přibrama, 
Banske [tivanice, Rovereta in celo z Dunaja. Program prireditve je 
obsegal odkritje plo{~e z latinskim besedilom, slovesno kosilo Pri 
~rnem orlu, ogled rudnika, piknik Na zemlji nad Rakami in izlet 
k Divjemu jezeru. Za name~ek je bila organizirana {e povratna 
vo`nja s ko~ijami do `elezni{ke postaje v Logatcu.
Toliko o obiskovalcih Idrije v preteklosti. Mimogrede velja dodati, 
da tujci, ki prihajajo iz ravninskih de`el, na{ hribovit svet {e 
dandanes do`ivljajo kot vznemirljivo avanturo. Ko je leta 1972 
v Idrijo prispel danski profesor Frede Mortensen s skupino 
{tudentov, ni pozabil poudariti, da je pri njih najvi{ja »gora« visoka 
komaj 173 metrov. Zato se je iskreno izpovedal: »Za nas je bilo 
potovanje v Idrijo ali iz nje po serpentinasti cesti ~ez hribe huda 
preizku{nja ... Toda narava je bila lepa in mogo~na.«
Po pri~ujo~em kratkem prikazu obiskov tujcev se nam seveda 
zastavlja tudi vpra{anje, koliko in kako so neko~ kot popotniki 
in dopustniki odhajali v svet Idrij~ani. Takoj lahko ugotovimo, da 
so bile glede tega odlo~ilne statusne pozicije in socialne razlike. 
Potovanja v oddaljene kraje in pre`ivljanje po~itnic v dana{njem 
»turisti~nem« smislu so si praviloma lahko privo{~ili le redkokateri 
posamezniki oz. dru`ine, in to iz »bolj{ih« me{~anskih krogov. 
Rudni{ka gosposka si je ob~asno priskrbela dalj{a luksuzna 
»fijakanja« s ko~ijami do Logatca, potem pa izlete z `eleznico proti 
Trstu ali Dunaju. Vse bolj priljubljeni cilji so postajale tudi zdravilne 
toplice. Povpre~ni in revnej{i Idrij~ani so resda v znatnem {tevilu 
odhajali na dolge poti iz doma~e kotline, toda, `al, po ve~ini kot 
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ekonomski emigranti – se pravi s trebuhom za kruhom! Poleg njih 
so tuje de`ele spoznavali voja{ki obvezniki, posamezni izobra`enci 
ter dijaki in {tudentje. Prijetni dru`abni dogodki so bili do 
konca 18. stoletja mno`i~ne procesije v Spodnjo Idrijo in seveda 
organizirana romanja v znana bo`jepotna sredi{~a. Vseskozi je 
bilo na voljo planinarjenje in prilo`nostno izletni{tvo v bli`nje 
kraje. Nedeljski izletniki so obiskovali znance in sorodnike, pa tudi 
okoli{ke hribe in gostilne.
Za rudarje, ki so jim bila termalna zdravili{~a zunaj doma~ega 
kraja domala nedosegljiva, je bilo vendarle {e kar solidno 
poskrbljeno. Najve~ zaslug za to so imeli razsvetljeni zdravstveni 
delavci. Znano je, da so bila v starej{ih obdobjih rudarjem in 
~lanom njihovih dru`in v okviru rudni{kih objektov in obratov na 
razpolago ve~ja in manj{a kopali{~a, za katera je po navadi skrbela 
Bratovska skladnica. Prvo znano idrijsko kopali{~e naj bi obstajalo 
`e davnega leta 1639, pozneje pa jih je bilo {e kakih deset na 
razli~nih lokacijah. Pokojni zaslu`ni zdravnik in zgodovinar dr. 
Jo`e Pfeifer je v svoji Zgodovini idrijskega zdravstva (1989, str. 
22.) zapisal zanimivo ugotovitev, da so se idrijski rudarji zdravili 
tako v doma~ih kopali{~ih kot tudi pri toplem vrelcu v dolini 
potoka Kopa~nica blizu Hotavelj na ozemlju nekdanjega lo{kega 
gospostva. V nekem poro~ilu iz leta 1629 je lo{ki oskrbnik poro~al 
{kofu v Freising, da v dolini Kopa~nice, ki sicer ozemeljsko sodi pod 
lo{ko gospostvo, desetino v cesarjevem imenu pobira oskrbnik 
idrijskega gospostva. Kmet Topli~ar je bil opro{~en desetine, kakor 
so bili `e »od nekdaj« njegovi predniki, ker so bile na njegovem 
posestvu toplice, ki so jih obiskovali bolniki, in je imel zato polne 
roke dela s pripravljanjem kadi in ~ebrov ter s postre`bo gostov. Po 
pri~evanju idrijskega kirurga Hacqueta, ki je toplice pri Hotavljah 
obiskal leta 1779, so idrijski rudarji tople vrelce uporabljali do 
sredine 18. stoletja. Ugotovil je, da je temperatura vode okoli 22 
°C, vendar naj bi bila po izro~ilu v prej{njih ~asih toplej{a. V vodi 
je Hacquet na{el nekaj `veplenih soli, zato je menil, da kopeli 
pripomorejo k zdravljenju posledic zastrupitev z `ivim srebrom.
[e nekaj besed o nekdanjih »knapovskih« dopustih. Pred stoletjem 
popularni dr. Janez [tverak, po rodu ^eh, idrijski zdravnik od leta 
1894 do prve svetovne vojne, je rudarjem svetoval pot »na lep{e« 
z naslednjim modrim nasvetom: »Na kmete pojdi in kislo mleko 
pij!« Dopust je bil potemtakem namenjen tako imenovanemu 
»luftanju«, se pravi predvsem gibanju na sve`em zraku in v 
zdravem naravnem okolju. Rudarji naj bi dela proste dni pre`ivljali 
dale~ od jame in `galnice ter si na pode`elju nabirali sve`ih mo~i. 
Proste dopoldneve ali popoldneve, sploh pa skopo odmerjene 
dopuste, so rudarji praviloma izrabili za doma~a opravila in za 
pomembnej{a letna dela, na primer za napravljanje drv ali za 
ko{njo. Nekateri so dokaj redno, zlasti poleti, hodili pomagat na 
bli`nje kmetije in si tako prislu`ili nekaj hrane in drugih potreb{~in. 
Opravljali so tudi raznovrstne postranske (npr. obrtne) dejavnosti, 
znane pod skupnim nazivom »soj{na.« Ko danes pre{tevamo 
dneve letnega oddiha in na~rtujemo, kako jih bomo pre`iveli, 
si najbr` le s te`avo predstavljamo, kako kratki so bili dopusti 
v preteklosti. [e pod italijansko oblastjo je idrijskim rudarjem 
pripadalo le teden dni »luftanja« (pet pla~anih delovnih dni), in 
to praviloma v avgustu in septembru, ko je potekalo generalno 
~i{~enje v topilnici (ometanje, v `argonu »hauptkernga«).
Letne dopuste v pravem pomenu besede in zametke delavskega 
turizma je idrijskim rudarjem in drugim zaposlenim omogo~ilo {ele 
obdobje socializma po drugi svetovni vojni. Leta 1959 so zanje 
zgradili prvi del po~itni{kega doma v Ankaranu, drugi del pa leta 
1960. Dom je imel 32 opremljenih sob in 92 le`i{~,  zgraditev pa 
je stala pribli`no 40 milijonov takratnih dinarjev.
O idrijskem turisti~nem utripu v zadnjih desetletjih in o tovrstni 
aktualni problematiki naj tehtno spregovorijo odgovorni in 
kvalificirani turisti~ni delavci. To je seveda tematika, ki presega 
okvir mojega »histori~nega« prispevka.   

Janez Kav~i~
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Predstavni{tvo Idrija   Lapajnetova 43,   tel: 05 372 76 00
Zastopstvo Spodnja Idrija,  Na vasi 31   tel. 05 372 10 90
Zastopstvo Cerkno   Trg P. brigad 4   tel. 05 372 32 56
Zastopstvo ^rni Vrh   ^rni Vrh 82   tel: 05 377 70 08
Zastopstvo Godovi~  Godovi~ 7  tel: 05 374 74 60

www.zav-triglav.siKER @IVLJENJE POTREBUJE VARNOST

ZAVAROVANJE VKLJU^UJE:

  24-urno zdravstveno pomo~ oziroma asistenco,
  finan~no varnost v okviru dogovorjene zavarovalne vsote,
  kritje stro{kov zdravljenja do 15.000 EUR ter v okviru tega kritje 

stro{kov prevoza do vi{ine 3.600 EUR po osnovnem programu.

V PRIMERU NEZGODE ALI BOLEZNI NA POTOVANJU:

  pokli~ite na{ega poslovnega partnerja Mercur Assistance, München 
na telefonsko {tevilko: (++ 49) 89 41 86 44 31,

  povejte svoje osebne podatke, {tevilko police, opis nezgode oziroma 
bolezni, kraj in telefonsko {tevilko, kjer ste dosegljivi,

  vzpostavili bodo stik z va{im le~e~im in po potrebi tudi doma~im 
zdravnikom ali pa vam dali napotke za nadaljnje ravnanje,

  ugotovili bodo ustreznost zdravni{ke storitve v posamezni ustanovi in 
svetovali postopek zdravljenja,

  ~e ocenijo, da to zahteva va{e zdravstveno stanje ali pa da kvaliteta 
nudenih storitev ni ustrezna, vam bodo svetovali drugo zdravstveno 
ustanovo ali organizirali prevoz v domovino,

  ~e boste v tujini stro{ke zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, 
boste na osnovi originalnih ra~unov in izvidov povra~ilo stro{kov 
uveljavili v najbli`ji enoti Zavarovalnice Triglav,

  ~e predvideni stro{ki zdravljenja presegajo 500 EUR, je potrebno v 
vsakem primeru stopiti v stik z Mercur Assistance.



Naravni pripust doma~ih `ivali in pripustne 
postaje
@ivinoreja je prevladujo~a kmetijska 
panoga v Sloveniji, predvsem pa v idrijsko-
cerkljanski regiji. Prve {tudije o razvojnih 
mo`nostih zasebnega kmetijstva  tedanje 
idrijske ob~ine, so bile izdelane leta 1969 in 
kasneje v 70-tih in 80-tih letih dopolnjene. 
Vse po vrsti so postavljale v prvi plan 
govedorejo in pridelavo osnovne krme. 
Napredek zasebnega kmetijstva je bil v 
naslednjih desetih letih  viden. Kmetije so 
se posodobile, {tevilo govedi se je ve~alo, 
hkrati pa se je izbolj{al plemenski izbor, 
kvaliteta reje ter pove~ala prireja mleka 
in mesa. V drugi polovici osemdesetih 
let je kriza mo~no red~ila {tevilo govedi. 
Idrijsko-cerkljanski rajon pa je stale` govedi  
ohranil, kar je bil za zahodno Slovenijo 
edinstven primer! [tevilo, ki je bilo tedaj 
dose`eno, se z manj{imi odstopanji {e 
vedno ohranja. Danes v na{em prostoru 
bele`imo pribli`no 8.500 glav goveje `ivine. 
Od tega je 2.300 krav.

Gospodarska kvaliteta pasem je z delom selekcijske slu`be in 
rejskega programa  mo~no porasla. Temu je pripomogla tudi 
uvedba  umetnega osemenjevanja govedi  sredi sedemdesetih 
let. Zmanj{alo se je {tevilo plemenjakov za naravni pripust. 
Kjer pa je reprodukcija potekala v naravnem pripustu, so bili 
s poostrenimi strokovnimi kriteriji izbrani  le plemenjaki  z 
znanim poreklom. Prej je bilo na idrijsko-cerkljanskem obmo~ju 
63 plemenskih postaj za naravni pripust govedi in 10 postaj 
za svinje.  Ko se je umetno osemenjevanje, ki ga uspe{no 
izvaja Veterinarska ambulanta Idrija s povpre~no 2.400 prvih 
osemenitev letno v zadnem obdobju, raz{irilo po vsem na{em 
prostoru, je {tevilo postaj mo~no upadlo. Do nedavnega je 
bilo na na{em obmo~ju registriranih (uradno potrjenih) le {e 
7 bikov  plemenjakov, in 1 merjasec. Ob pove~ani reji ovac pa 
je bilo potrjeno tudi 25 plemenskih ovnov. Licenciranje, to je  
ocenjevanje, odbira in priznavanje  plemenjakov, je do leta 2004  
opravljala strokovna komisija Upravne enote Idrija, sedaj naj bi  
to opravljale priznane rejske organizacije skladno z dolo~bami 
Zakona o `ivinoreji, ki je za~el veljati `e 15. marca 2002. 
Med drugim, ta zakon ureja reprodukcijo doma~ih `ivali in jo 
opredeljuje kot zootehni{ko opravilo ter zanj predpisuje pogoje.  
Novost, ki bi jo `e morali upo{tevati vsi, ki imajo plemenjake 
za naravni pripust, je uvedba  pripustnih postaj. Pripustna 
postaja je kmetijsko gospodarstvo, kjer redijo plemenjake za 
razmno`evanje in z njimi opravljajo pripu{~anje doma~ih `ivali, 
ki so vpisane v registre drugih kmetijskih gospodarstev. ^e se  na 
kmetijskem gospodarstvu opravlja pripu{~anje zgolj doma~ih 
`ivali, ki so vpisane v register tega kmetijskega gospodarstva, se 
to ne {teje za pripustno postajo. Enako velja za gospodarstvo, 
kjer se izvaja haremski pripust v skupni ~redi na pa{niku, ~eprav 
so doma~e `ivali z razli~nih kmetijskih gospodarstev. Zakon 
postavlja zelo stroge pogoje za registracijo pripustnih postaj,  

predvsem kar zadeva objekte, kadre, opremo in plemenjake, 
ki se uporabljajo na pripustni postaji ter zdravstveno varstvo.   
Pripustna postaja mora biti  organizirana v enem objektu znotraj 
kmetijskega gospodarstva, lastnik pripustne postaje oziroma 
rejec mora biti  strokovno usposobljen, kar doka`e s potrdilom 
Nacionalnega veterinarskega in{tituta, kjer se je usposabljal. 
Zagotovljeni morajo biti tudi  veterinarski ukrepi in preventivno 
zdravstveno varstvo `ivali na pripustni postaji. Poleg tega  
mora lastnik oziroma rejec  dosledno voditi evidenco potrdil o 
pripustih na predpisanem obrazcu. 
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja na podlagi vloge kmetijskega 
gospodarstva pristojna upravna enota, ki v pozitivnem primeru 
zaprosi ministrstvo za dodelitev zootehni{ke registrske {tevilke 
za pripustno postajo. Ob vseh  izpolnjenih pogojih upravna 
enota izda odlo~bo za odobritev in sicer za dobo petih let. Na 
njeni  osnovi se pripustna postaja  vpi{e v register pripustnih 
postaj, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Odlo~ba  se izda za dobo petih let. Navedeno velja za 
vse lastnike plemenskih `rebcev, bikov, merjascev in ovnov, ki  z 
njimi na kmetijskih gospodarstvih opravljajo pripu{~anje poleg 
svojih tudi  `ivali, ki so vpisane v registre drugih  gospodarstev. 
Pristojna in{pekcija bo poostrila nadzor in opravila preglede pri 
vseh lastnikih  plemenskih `rebcev, bikov ovnov in merjascev, 
ki plemenijo `ivali drugih kmetijskih gospodarstev. Po zadnjih 
podatkih je na obmo~ju Upravne enote Idrija doslej registrirana 
{ele ena pripustna postaja! Lastniki plemenjakov, ki plemenijo 
tudi `ivali drugih gospodarstev, vlog {e niso podali.  

Niko Jereb
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V Cerknem so pripravili prvo dr`avno razstavo cikastega goveda, 
edine avtohtone pasme goveda na Slovenskem. Kljub temu 
da je bila preteklosti to osrednja pasma za pa{o na hribovskih 
obmo~jih, jo dandanes redijo le {e redki govedorejci. Tako so svoje 
najlep{e `ivali v Cerkno pripeljali govedorejci iz Bohinja, Kamnika, 
Zgornjega Jezerskega, Sevnice, Preddvora, Zabukovja, seveda pa 
so svoje `ivali razstavili tudi doma~ini, ki so bili zelo dejavni pri 
pripravi te prireditve. Ogledati si je bilo mogo~e 38 krav, pribli`no 
600 pa jih je {e v hlevih na omenjenih obmo~jih. Ocenjevalna 
komisija je prvo mesto prisodila kravi Murki, rejca Franca Rutarja 
iz Cerknega (na fotografiji), sicer tudi enega izmed najdejavnej{ih 
~lanov vsedr`avnega dru{tva za ohranjanje te pasme goveda pri 
nas.  

Prva dr`avna razstava cikastega 
goveda
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April 2005

1.april – Ajdovski Mlinotest je potihem 
zaprl pekarski obrat v Cerknem. Pet 
zaposlenih, ki je v njem napeklo okrog 
800 kilogramov kruha na dan, si je 
poiskalo novo delo. Trije med njimi so se 
preselili na delo v Mlinotestovo pekarno 
v Idriji. Pekarsko opremo iz cerkljanskega 
obrata je Mlinotest prodal v Makedonijo.
8.april – V gozdu v bli`ini Idrije je ob~an 
na popoldanskem sprehodu pod cesto 
na Kodrov Rovt na{el od lani pogre{an 
spomenik idrijskega rojaka in primorskega 
revolucionarja Ale{a Beblerja. Neznanci 
so ga pred zimo odnesli z dvori{~a 
Komunale, kjer so ga hranili v ~asu 
prenove Mestnega trga.
9.april – V nabito polni ~rnovr{ki farni 
cerkvi se je predstavil Me{ani pevski 
zbor dr.Fran~i{ek Lampe. S slavnostnim 
koncertom je zbor proslavil 30 letnico 
delovanja. ^eprav je omenjeni zbor 
prete`no cerkveni, je mnogokrat sodeloval 
tudi na raznih festivalih in revijah. Med 
drugim so pevci zapeli tudi v Rimu in na 
Dunaju.
15.april – V Ravnah nad Cerknim, kjer 
se `e pona{ajo s podzemno jamo, ki je 
po tako imenovanih aragonitnih je`kih, 
naravni znamenitosti, tudi znana naokrog, 
so naleteli {e na podobno jamo, ki jo po 
prvih ugotovitvah celo preka{a. Povsem 
po naklju~ju so jo odkrili pri pripravljanju 
gradbene jame za novo gnojni{no jamo 
na zemlji{~u predsednika ravenske 
krajevne skupnosti Roberta Droleta.
20.april -  Klavni{ki obrat idrijske KGZ 
sta si ogledala evropska veterinarska 
in{pektorja, ki sta preverila ali 
odstranjevanje klavni{kih odpadkov 
poteka v skladu s predpisi. Ob tem nista 
imela pripomb na delovne postopke v 
klavnici, ki je med njunim obiskom tudi 
normalno obratovala. V idrijski klavnici 
na mesec predelajo 7,5 tone poltrajnih 
in barjenih mesnih izdelkov iz mesa 
`ivine, ki jo kupujejo izklju~no od rejcev 
na Cerkljanskem in Idrijskem ter farmsko 
vzrejene pra{i~e v Prekmurju.
22.april – Pri celjski Mohorjevi dru`bi je 
iz{la nova knjiga plodovitega idrijskega 
pisatelja psihiatra primarija Jo`eta Felca 
z naslovom Osvoboditev in odre{enje. 
S svojo najnovej{o, tokrat `e {tirinajsto 
knjigo, Felc nadaljuje serijo svojih 
dnevni{kih in esejisti~nih zapiskov zadnjih 
let.

Maj 2005 

1.maj - Osrednja prvomajska prireditev na 
Idrijskem je bila pri ko~i na Hlevi{ah. Tako 
kot vsa leta doslej  je tudi leto{njo pripravil 
ob~inski odbor Socialnih demokratov. 
Zbrane je nagovoril podpredsednik 
stranke dr.Igor Luk{i~.

6. do 8.maj -  Po cestah na Idrijskem 
je potekal 28.Hella rally. Na skoraj ducat 
zahtevnih hitrostnih preizku{njah je klonila 
skoraj polovica od 104 avtomobilskih 
posadk. Ob progi ter na otvoritvenem in 
zaklju~nem ceremonialu se je zbralo veliko 
gledalcev in avtomobilskih navdu{encev.

9.maj – Ob~ina Cerkno bo morala ~imprej 
poiskati novo lokacijo za gradnjo doma 
upokojencev, saj jo je lastnica parcel, kjer 
naj bi ga zgradili, obvestila, da zemlji{~a 
ne namerava prodati, ne glede na 
ponujeno ceno. O zapletu so razpravljali 
predstavniki svetni{kih skupin, saj se je 
`upanu Juriju Kav~i~u zdelo re{evanje 
tega vpra{anja samo za ob~insko upravo, 
preodgovorna naloga.  

12.maj – Ob dnevu dru`ine so otroci in 
njihovi star{i pospravili v okolici vrtca Za 
gradom.
18.maj – Z razstavo eksperimentalnih 
kerami~nih instrumentov Katarine [tucin 
in tolkalsko delavnico Nina Mure{ki~a se je 
za~el leto{nji jubilejni, deseti Jazz festival 
Cerkno. V okviru tega mednarodnega 
glasbenega projekta so nastopili odli~ni 
izvajalci trenutne jazzovske scene.
18.maj – Z novim {olskim letom bodo 
podru`ni~no osnovno {olo na Vojskem 
za~asno zaprli. Tako se je odlo~il idrijski 
ob~inski svet, potem ko ga je vodstvo 
mati~ne {ole obvestilo, da je na Vojskem 
premalo otrok oziroma so se zaradi 
varstva njihovi star{i odlo~ili, da jih raje 
vozijo v Idrijo.

22.maj – V Kanomlji so se spomnili in 
po~astili spomin na `rtve druge svetovne 
vojne. To je bila v minulih {estdesetih letih 
druga take vrste prireditev, tokratna pa 
posve~ena prav tolik{ni obletnici zmage 
nad fa{izmom in nacizmom.

26.maj – Na prizadetem obmo~ju 
~rnovr{ke planote, na kateri so travinje 
prizadeli ogrci majskega hro{~a, so se 
sre~ali kmetje in predstavniki ministrstva 
za kmetijstvo. Pri~akovati je bilo, da 
se bodo dogovorili glede odprave te 
nadloge, pa se na `alost niso, saj kmetje 
menijo, da je odlo~itev o na~inu odprave 
posledic pri{la prepozno, in da jim je 
dr`ava namenila premalo denarja, saj so 
se sami finan~no iz~rpali `e prej{nja leta z 
dokupi krme.

28.maj – Obmo~na bor~evska 
organizacija Idrija – Cerkno in Klub 
prijateljev PB Franja in Pavla sta pred 
vhodom v sotesko Pasice pripravili 
slovesnost ob 60-letnici zmage nad 
fa{izmom in nacizmom.
30.maj – Na gradu Gewerkenegg 
so podelili certifikate izdelovalcem 
idrijskih `likrofov. Ti bodo odslej, 
certifikati namre~, ki formalno izkazujejo 
izpolnjevanje vseh zahtev, potrjevali, kdo 
izdeluje idrijske `likrofe po originalnem 
receptu. Prejelo jih je 11 od 21 ~lanov 
leta 1999 ustanovljenega dru{tva, ki si je 
prizadevalo za uradno za{~ito in ozna~bo 
tradicionalni ugled te jedi.
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Prizadevanja idrijskih rudarjev za modernizacijo rudni{kih naprav
Leta 1952 so iz investicijskih sredstev uvozili iz Zdru`enih dr`av Amerike nov stroj za izvoz rude, ki je opremljen z vsemi potrebnimi varnostnimi in 
drugimi napravami. Ta stroj ̀ e uspe{no obratuje od novembra 1953. leta pri prevozu rude iz jame. Imenujejo ga izvozni stroj. Montirali so ga ~lani kolektiva 
brez pomo~i tujih strokovnjakov. S tem strojem so nadomestili star, neekonomi~en in `e nevaren parni stroj, ki je bil v obratu od 1895. leta. Zato je sedaj 
izvoz rude iz jame hitrej{i in la`ji.
Hkrati s koncentracijo celotnega izvoza rude iz jame preurejajo tudi notranji transport v glavnih rudni{kih rovih. Po jamskih `elezni{kih tirih so morali 
do nedavnega z rokami porivati nalo`ene »hunte« z `ivosrebrno rudo do izvoznega sredi{~a. Zato pa je bilo za rudarje zelo naporno delo. Saj si lahko 
zami{ljate, kako vse to izgleda v podzemlju. Razen tega je bilo to zelo nevarno in ni ~udno, ~e so bile nesre~e pri tem delu zelo pogoste. Na glavnih progah 
v podzemeljskih rovih sedaj vozijo akomulatorske elektri~ne lokomotive. »Knapom« se ni ve~ treba mu~iti z vagon~ki. Sicer to {e ni uvedeno, pa vseh 
predelih jame, vendar upajo, da bo {e letos. Lokomotive nadome{~ajo delovno silo.

@ivo srebro po `i~nici nad Idrijo

Zaradi razbremenitve nara{~ajo~ega prometa po mestnih ulicah Idrije, predvsem pa zaradi modernizacije in hitrej{ega prevoza `ivosrebrne rude, so `e 
koncem preteklega leta za~eli postavljati `i~nico. Staro cestno `eleznico, ki neprestano dela `e od leta 1902, pa bodo upokojili. Tudi zaradi nove seperacije, 
ki bo imela ve~jo zmogljivost od sedanje, je `i~nica neobhodno potrebna.
@i~nica bo speljana od ja{ka »Delo« do nove separacije in topilnice blizu rudnikove uprave. Dolga bo tiso~ metrov. Speljana bo po obronkih hribov na 
desnem bregu Idrijce vzdol` rudni{kih poslopij.
Te`ko je bilo izbrati prikladno traso za napeljavo `i~nice. Ozemlje naokoli je zelo gosto naseljeno. Taka naprava pa po tehni~nih predpisih ne sme biti 
speljana nad zgradbami. ^e pa to ne gre druga~e, potem morajo biti poslopja primerno zavarovana. Vendar kljub vsem te`avam je pribli`no polovico vseh 
del okrog postavitve `i~nice `e opravljenih. Rudni{ki strokovnjaki pravijo, da bodo stekli prvi vagon~ki po `ici `e koncem leta.
Obenem z `i~nico gradijo v neposredni bli`ini ja{ka »Delo« glavno za~etno postajo `i~nice, poleg rudni{ke uprave pa novo separacijo. Opremljena bo 
s stroji doma~e izdelave, ki jih bo dobavila strojna tovarna v Trbovljah. Predvsem so to novi drobilci, ki bodo hkrati s ~i{~enjem `ivosrebrne rude tudi 
klasirali po kakovosti in zahtevah topilni{kih pe~i. Po dograditvi vseh naprav bo v separaciji in `i~nici zaposlenih skupaj le 12 ljudi, medtem ko opravlja 
zdaj to delo 30 in celo ve~ delavcev.

Ena pe~ namesto osem

Med velika dela, ki jih bodo v zvezi z modernizacijo opravili v idrijskem rudniku `ivega srebra, je vsekakor najva`nej{a zamenjava topilni{kih pe~i. 
Sedanje ja{kaste pe~i so za nove razmere v idrijskem rudniku zastarele. Ruda, ki jo topijo v teh pe~eh, ni popolnoma izkori{~ena. Zato so se odlo~ili za 
nekaj novega. Zamenjali bodo osem teh pe~i z eno samo. To bo rotacijska pe~, ki bo v enem dnevu predelala toliko rude, kolikor jo danes predela osem 
ja{kastih pe~i. Obdr`ali pa bodo zaenkrat tudi »[pirekove« presipne pe~i, katerih skupna zmogljivost je 310 ton rude dnevno. Te bodo {e nadalje delale, 
razne ~e bodo gospodarski ra~uni pokazali da se izpla~a tudi te pe~i nadomestiti z modernej{imi.
Uspeh in napredek ni samo v vsem tem, da bo delo teklo hitrej{e. Ruda, ki jo bodo predelovali v rotacijskih pe~eh, bo za 20 odstotkov bolj{e izkori{~ena, 
kakor je sedaj v starih ja{kastih pe~eh. Pri isti koli~ini rude predvidevajo, da bodo z novo pe~jo pridobili letno blizu 15 ton `ivega srebra ve~. To se pravi, 
da bo nabava in gradnja nove pe~i, ki bo stala 320 milijonov dinarjev, izpla~ana `e v dveh letih redne proizvodnje, ne da bi bilo pri tem potrebno predelati 
le tono rude ve~ kot sedaj. ̂ e ra~unamo namre~ po dana{njih cenah, velja 15 ton ̀ ivega srebra na tujem trgu 130 tiso~ dolarjev. Ta denar gre zdaj enostavno 
v izgubo. Postavitev rotacijske pe~i v topilnici idrijskega rudnika je torej velikega gospodarskega pomena.

G.Baruca
Slovenski Jadran, 1.julija 1955

Otale` na Cerkljanskem
Obisk v Otale`u in sosednjih vaseh me je res presenetil. Po drami »Pot do zlo~ina«, ki jo je uprizorila dramska skupina KUD iz Lazca, je nastopil 
novoustanovljeni doma~i kvintet. Zaigral je kar dobro, in ker ga nisem poznal, sem se pozanimal za njegovo delo.
Proti koncu leto{njega leta je Grudnov Ludvik za~el u~iti mladega [tefana violino. Fantu je {lo dobro in je kmalu dobil veselje, kasneje pa kar pravo 
strast do igranja. Razumljivo, saj je imel dobrega u~itelja. Na njegovo pobudo sta za~ela z u~enjem {e Janko in Janez. Ludvik jima je kot ljubitelj raznih 
godbenih instrumentov nudil vse svoje znanje. V za~etku so vadili dvakrat, nato trikrat in celo {tirikrat tedensko. ^eprav zmu~eni od dela, so radi `rtvovali 
del zaslu`enega po~itka. Kmalu so za silo obvladali note. Takrat se jim je pridru`il {e Franc in novi »kvintet« je z Ludvikom na ~elu napredoval iz dneva 
v dan.
Prvi~ so se javnosti predstavili pred mikrofonom radia Koper konec maja. @e naslednjo nedeljo so `eli veliko priznanja od ljudi. Nekateri so tako majhni, 
da jih veliki in{trumenti skoraj skrijejo. Lahko so va{~ani zadovoljni in ponosni, ker imajo v svoji sredi tako mladino.
Pod vodstvom tovari{a Mohorja deluje v Otale`u tudi glasbena {ola, ki je `e dosegla vidne uspehe. V {olo je vpisanih ve~ mladincev in mladink, ki redno 
obiskujejo vaje. ^eprav so zadnje ~ase nakupili precej muzikalij, jim le – teh {e vedno primanjkuje. Nekateri prosvetni delavci iz Idrije so predlagali, da bi 
se tej {oli priklju~ili tudi Ludvikovi u~enci iz Plu`enj. Tako bodo imeli {e ve~je mo`nosti razvoja.
Ne smem pozabiti na pevski zbor, ki je menda najbolj{i v cerkljanskem okoli{u. Kulturno – prosvetno dru{tvo bo moralo poskrbeti za novega pevovodjo. 
Sedemdesetletni Mohor, ki od svojega petnajstega leta vodi razna pevska dru{tva, ne bo ve~ dolgo kos zahtevni nalogi. Upajmo, da bo glasbena {ola 
vzgojila med mladimi obiskovalci ne samo enega, temve~ ve~ takih ljudi, ki bodo sposobni prevzeti vodstvo pevskega zbora. 
To je nekaka slika kulturno – prosvetnega in glasbenega `ivljenja v Otale`u, Lazcu, Plu`njah, Jaznah in Grapi. Upajmo, da bo mladina teh vasi {e ~vrsteje 
prijela za delo in se v {e ve~jem {tevilu vpisala v glasbeno {olo, pevske zbore in dramske skupine.  Svojo podporo pa naj bi dale razne organizacije in 
ustanove.
Po vaseh je veliko nadarjene mladine, treba jo je samo poiskati in ji nuditi pomo~. Ta mladina nam bo kasneje hvale`na, ~e jo bomo v njenem iskanju znanja 
podprli. Ne smemo kloniti pred prvimi neuspehi, kot niso klonili mladi ~lani va{kega kvinteta. Vsem nam bo v zado{~enje, ko ne bomo ve~ sli{ali tistega 
neprijetnega godrnjanja, da so v~asih znali lep{e zapeti kot danes.

S.P. 
Slovenski Jadran, 20. junij 1955
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Podjetje Synatec je eno izmed vodilnih slovenskih 
ponudnikov elektronske in elektrotehni~ne opreme 
ter storitev za potrebe avtomatizacije v industriji in 
gospodarstvu. Prodajni program vklju~uje poleg izdelkov 
podjetij, ki jih zastopa, tudi Synatecove naprave in sisteme 
za vodenje strojev, naprav ter proizvodnih procesov. 
Strokovni javnosti redno predstavljajo svojo dejavnost 
na strokovnih sre~anjih in sejmih, ki jih podpirajo s 
sponzorskimi sredstvi in vsebinsko dejavnim sodelovanjem. 

Synatec na Hevreki!

Podjetje Synatec se je odzvalo vabilu organizatorjev sejemsko-
izobra`evalne prireditve Hevreka! in pripravilo bogato predstavitev 
dejavnosti. Na privla~nem razstavnem prostoru je predstavilo vse 
novosti svetovno znanih podjetij, ki jih Synatec zastopa 
(Moeller, Citect, Stahl, Dold, Wieland), prvi~ pa tudi svoje 
lastne storitve in re{itve s podro~ja avtomatizacije in 
informatizacije proizvodnje, ki so rezultat lastnega znanja in 
ve~letnih izku{enj.

Synatec podpira strokovna sre~anja in 
izobra`evalno dejavnost

V okviru dogodka je Synatec v imenu tehnolo{ke mre`e 
»Tehnologija vodenja procesov« organiziral tudi tematski 
park Proizvodna informatika. V njem je bilo mogo~e 
spoznati storitve in re{itve s podro~ja proizvodne informatike, 
ki proizvodnim podjetjem omogo~ajo ve~jo produktivnost in 
s tem tudi bolj{o konkuren~nost. Na dveh delovnih mestih so 
predstavili re{itve iz proizvodne informatike, ki so rezultat 
ve~letnih izku{enj pri integraciji tovrstnih sistemov tako v Sloveniji 
kot v tujini. Prikazali so zajemanje podatkov v proizvodnji prek 
terminalov in neposredno iz strojev ter demonstrirali delovno 
mesto vodje proizvodnje s predstavitvijo programov, ki jih 
uporablja pri nadzoru proizvodnje. To predstavitev so {e nadgradili 
z dobro obiskanimi predavanji. Osrednja tema predavanj je bila 
predstavitev gradnikov Synapro oziroma vzpostavitev proizvodnih 
informacijskih sistemov v kosovni proizvodnji ter predstavitev 
razli~nih primerov uporabe tega sistema za spremljanje in vodenje 
proizvodnje v praksi.

Pokroviteljstvo nad ~etrto konferenco 
AIG 

V Synatecu se zavedajo pomembnosti dogodka, v okviru 
katerega je po navadi predstavljeno stanje na podro~ju  
ra~unalni{ke avtomatizacije v slovenski industriji in gospodarstvu, 
zato so tudi letos kot sponzor soomogo~ili izvedbo tega 
sre~anja. Na bienalni konferenci Avtomatizacija v industriji in 
gospodarstvu so v strokovnem referatu predstavili ve~namenski 
industrijski terminal MIT8, na razstavnem prostoru pa 
so si obiskovalci lahko ogledali MIT8, industrijski PC MC15, 
Moellerjeve krmilnike XSystem, prostoprogramabilne krmilne 
releje Easy, orodje CitectSCADA za razvoj nadzornih sistemov 
ter Stahlov dislociran sistem za vgradnjo v EX okolje, I.S. 1. V 
okviru konference se je Synatec predstavil tudi na zelo dobro 
obiskani Borzi kadrov in se tako predstavil ambicioznim mladim 
in`enirjem.    

Udele`ba na Kotnikovih dnevih

Elektrotehni~no dru{tvo Maribor je letos `e {estindvajseti~ 
pripravilo tradicionalne Kotnikove dneve, na katerih z udarnimi 
temami s podro~ja elektri~nih instalacij, standardizacije in 
zakonodaje opozarjajo na probleme v praksi. Strokovnega 
posvetovanja o mo~nostni elektrotehniki in sodobnih elektri~nih 
instalacijah se je udele`ilo tudi podjetje Synatec ter predstavilo 
izdelke podjetij, ki jih zastopa v Sloveniji in tujini. Janez Kokalj iz 
partnerskega podjetja Elsing In`eniring iz Ljubljane pa je predstavil 
referat o komunikaciji v eksplozijsko ogro`enih okoljih.  

Sponzoriranje dr`avnega tekmovanja 
poklicnih elektrotehni{kih {ol

Synatec je letos s sponzorskimi sredstvi vnovi~ podprl izvedbo 
tekmovanja dijakov poklicnih elektrotehni{kih {ol. Na svojem 13. 
sre~anju so dijaki tekmovali v obvladovanju poklicnih znanj za 
poklica elektri~ar elektronik in elektri~ar energetik. Tekmovanja 
v organizaciji {olskega centra Velenje se je udele`ilo 35 ekip 
iz Slovenije in tujine, njihovi ~lani pa so urili na doniranih 
Moellerjevih krmilnih relejih Easy. Najbolj{im je Synatec podelil tudi 
prakti~ne nagrade.   

Synatec je na Hevreki! svojo dejavnost predstavil na privla~nem 
razstavnem prostoru in v tematskem parku Proizvodna 
informatika.              p{

Re{itve s podro~ja proizvodne informatike je Synatec predstavil 
na dobro obiskani predstavitvi za medije in {ir{o javnost.        p{
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Kolektor Group 
in Fakulteta za 
strojni{tvo sta 
odprla skupni 
laboratorij
  Na Tr`a{ki 2 v Ljubljani 
bosta partnerja 
razvijala tr`no uspe{ne 
visokotehnolo{ke 
proizvode

3

Poslovanje koncerna 
v prvem ~etrtletju
 Nazadovanje prodaje 
avtomobilov v EU in v 
severni Ameriki se pozna 
tudi na prodaji. Naro~ila 
za prihodnja dva meseca 
so vzpodbudna
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Gostili smo evropskega komisarja za znanost in 
raziskave dr. Janeza Poto~nika

Med obiskom koncerna Kolektor Group je njegov predsednik Stojan 
Petri~ evropskemu komisarju za znanost in raziskave dr. Janezu 
Poto~niku predstavil koncern in ga seznanil z na~rti za prihodnost. 
Kot je dejal Petri~ naj bi v prihodnje ve~ investirali v raziskave in razvoj, 
okrepili prodajo novih, nekomutatorskih proizvodov, zvi{ali izobrazbeno 
sestavo zaposlenih, v Idriji ohraniti polno zaposlenost in s tem delavcem 
{e naprej zagotavljali socialno varnost. Poto~nik je predstavljene na~rte 
sprejel z odobravanjem in ob tem opozoril na krizo, s katero se soo~a 
Evropa. Kot je dejal so pritiski konkurence vse huj{i. Prav konkuren~nost 
je najve~ji problem, ki ta trenutek pesti Evropo. Po njegovem mnenju 
lahko Evropa ostalemu svetu konkurira edino z znanjem, zato je {e 
toliko bolj pomembno, da podjetja ~im ve~ finan~nih sredstev vlagajo v 
raziskave in razvoj. Ob tej prilo`nosti so komisarju Poto~niku predstavili 
tudi Kolektorjev najnovej{i izum – vsesmerni prikazovalnik, moderno 
Mono Lizo, kot je ta produkt poimenoval namestnik predsednika 
koncerna Radovan Bolko. Pozornost so namenili tudi oblikovanju 
tehnolo{kih klubov, katerih namen je povezati strokovnjake z univerz, iz 
javnih raziskovalnih organizacij in podjetij. Po Petri~evih besedah naj bi 
ti oblikovali nove poslovne programe, ki bodo okrepili konkuren~nost 
slovenskega gospodarstva.



Evropa se je zna{la v zelo nezavidljivem polo`aju. Pritiski, ki 
prihajajo z globalizacijskega, konkuren~nega, strate{kega 
vidika, so resni. Ne bojimo se toliko Ameri~anov in Japoncev, 
ampak se vsi skupaj bojimo tistih, ki prihajajo. To je izziv, ki je 
pred nami. Evropa ima resne probleme z obrambo pred pritiski 
konkurentov. Evropa trenutno bele`i majhne gospodarske rasti, 
du{i jo velika brezposelnost, resni fiskalnimi problemi v nekaterih 
dr`avah, je prva celina sveta, ki se soo~a s staranjem prebivalstva. 
Vpra{anje je, kako odgovoriti na te izzive. Postaviti se po robu z 
zmanj{evanjem pla~ ne gre, prav tako tudi ne z o`anjem socialnih 
standardov, saj so ti na stari celini `e od nekdaj zelo visoko 
cenjena vrednota in ena od klju~nih kvalitet `ivljenja, prav tako 
ne smemo zanemariti varovanja okolja. Ker Evropa nima naravnih 
virov se ka`e vpra{ati, s ~im sploh lahko konkurira. Stro{ek v Evropi 
narejenega produkta je namre~ zaradi na{tetega ve~ji in struktura 
stro{kov druga~na kot drugje po svetu, zato je edina pot vlo`iti v 
posamezne evropske izdelke ve~ znanja. Druge alternative ni. ^e 
boste prebrali katero koli strategijo, ki je bila napisana na evropski 
ravni, boste ugotovili, da gredo prizadevanja natanko v to smer. 
Lizbonska strategija se denimo ukvarja z vpra{anjem kako zadr`ati 
dose`eno kakovost `ivljenja ob so~asni ohranitvi zadostne mere 
konkuren~nosti. 
Nimamo izbire. Prej ko bomo to dojeli, la`je se bomo izvili iz krize, 
v katero smo za{li. To je najresnej{i izziv dana{njega trenutka, s 
katerim se soo~amo v Evropi. Tega ne more storiti nobena dr`ava 
sama zase, prav tako tudi ne nobeno podjetje. Specifi~na mo~ 
je v skupnem delu in povezovanju. ^e ho~emo ali ne, ve~ Evrope 
bomo imeli samo s kopi~enjem znanja.

2 
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Zavedamo se, da je klju~ na{ega razvoja v 
znanju

Evropski komisar dr. Janez Poto~nik si je v spremstvu vodilnih 
mo` Kolektorja ogledal tudi del proizvodnje komutatorjev. Od 
leve proti desni: direktor dru`be Kolektor PRO za proizvodno 
poslovno podro~je Valter Leban, predsednik koncerna Kolektor 
Group Stojan Petri~, direktor divizije B Silvester Jesenko, evropski 
komisar dr. Janez Poto~nik in direktor divizije A Martin Kolenc

Evropski komisar za znanost in raziskave dr.Janez 
Poto~nik se je na delovnem sre~anju se{el s 
predstavniki vodstev koncerna Kolektor Group in 
dru`be Kolektor PRO. Na njem je predsednik koncerna 
Stojan Petri~ predstavil razvejanost Skupine kot 
globalnega dobavitelja komutatorjev za potrebe 
avtomobilske industrije, proizvodnjo elektri~nih ro~nih 
orodij in gospodinjskih aparatov. Kolektor namre~ kot 
najve~ji izdelovalec komutatorjev na svetu pokriva 20 
odstotkov svetovnih, 50 evropskih in 80 odstotkov 
doma~ih potreb. Program proizvodnje komutatorjev 
bo po Petri~evih besedah ostal vitalen {e 10 do 15 let, 
zato so se v koncernu intenzivno lotili iskanja dodatnih 
proizvodnih programov na podro~ju elektronike, 
mehatronike, plastike, feritnih jeder in podobnega, kar 
naj bi v prihodnje predstavljalo `e polovico realizacije. 
Cilj koncerna je pove~ati realizacijo s sedanjih 180 
na 250 milijonov evrov letnega prometa ob koncu 
desetletja, ter dodane vrednosti na zaposlenega s 47 
na 60 tiso~ evrov.

V navzo~nosti predstavnikov Kolektorjevih poslovnih partnerjev 
ter Notranjsko – Primorskih gospodarstvenikov, se je evropski 
komisar dr. Janez Poto~nik seznanil tudi s tehnolo{kim 
klubom Idrium za organiziranje in izvajanje industrijskih in 
predkonkuren~nih raziskav pri oblikovanju novih proizvodnih 
programov in visokotehnolo{kih izdelkov, ki `e deluje v okviru 
koncerna. Eden prvih izdelkov je vsesmerni prikazovalnik.
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Kolektor Group in Fakulteta za strojni{tvo 
sta v Ljubljani odprla skupni laboratorij
Koncern Kolektor Group je skupaj s Fakulteto za strojni{tvo 
v Ljubljani odprl laboratorij za optodinamiko in lasersko 
tehniko ter optomehatronske sisteme. S tem sta partnerja 
uspe{no kon~ala vzpostavljanje skupne razvojno-raziskovalne 
in izobra`evalne infrastrukture, za~eto pred nekaj ve~ kot 
tremi leti z razvojem novega tipa vsesmernega prikazovalnika 
s svetle~imi diodami, ki so ga so~asno uspe{no predstavili na 
sejmu Hevreka v Ljubljani. Ob odprtju laboratorija je dekan 
Fakultete za strojni{tvo prof. dr. Matija Fajdiga poudaril 
poslanstvo te izobra`evalne ustanove pri ustvarjanju novega 
znanja in novih tehnologij, katerih aplikacije so prenesene 
v proizvodnjo. Prav to pa potrebuje globalni koncern, 
katerega strate{ka usmeritev je diverzificirati svoje proizvodne 
programe z rezultati dobro usposobljenih strokovnjakov za 
ustvarjanje novih produktov. Predsednik skupine Kolektor 
Stojan Petri~ je s tem v zvezi dodal, da rasti Kolektorja ne 
vidijo ve~ v kratkoro~nem zvi{evanju produktivnosti ali v 
prevzemih podjetij z dopolnjujo~imi se proizvodnimi programi, 
temve~ v poslovnem partnerstvu, v povezovanju z in{tituti 
in fakultetami. Skratka, Kolektor goji prakso inventivnosti, 
kristalizacijo idej in prenos obojega v prakso. Skupni 
laboratorij, ki nastaja v akademskem okolju, se bo razvil v 
trdno jedro mo~ne industrijske razvojne enote koncerna in 
pomembno prispeval k uresni~evanju njegovih ambicioznih 
razvojnih ciljev.

Predsednik koncerna Stojan Petri~ s skupino {tudentov, po ve~ini  
{tipendistov Kolektorja, ki so v razmeroma kratkem ~asu `e razvili 
nekaj izvrstnih in uporabnih dose`kov, med drugimi vsesmerni 
prikazovalnik.

Dekan prof. dr. Matija Fajdiga: Na{a znanja `e vrsto let z 
aplikacijami preverjamo v praksi. Na{e projektno delo ni muha 
enodnevnica, ampak ima dolgoro~ne nastavke v povezavi s 
{tevilnimi proizvodnimi sistemi doma in na tujem. Pod geslom 
»Za delo v industriji« uspe{no prena{amo znanja, novosti in 
tehnologije prek na{ih {tudentov v industrijo, preprosto z 
njihovim vklju~evanjem v aplikativno delo ter s preverjanjem 
njihovega znanja in sposobnosti za delo v praksi. Ob enem izmed 
takih programov, ki ga je za~el dr. Janez Mo`ina, nadaljeval pa 
prof. dr. Janez Diaci, smo se sre~ali s koncernom Kolektor Group. 
Rezultat je odprtje laboratorija, v katerem zdru`ujemo kadre 
in opremo in iz katerega bo fakulteta nova znanja in aplikacije 
posredovala industriji, ta pa jih bo udejanjila v konkretnih 
produktih.

V laboratoriju bomo razvijali 
tr`no uspe{ne visokotehnolo{ke 
proizvode in z njimi podprli 
ambiciozne ekonomske cilje 
koncerna Kolektor Group. Tak 
model razvoja industrijskega 
laboratorija ima tudi zelo 
pomemben povraten vpliv na 
razvoj akademskih laboratorijev. 
V tem primeru smo dosegli 
pomemben premik v smeri 
ve~je u~inkovitosti in kakovosti 
{tudija interdisciplinarnega strojni{tva, kar je izredno 
pomembno glede na hitre in korenite spremembe, ki smo jim 
izpostavljeni v procesu globalizacije, pravi vodja laboratorija 
profesor dr.Janez Diaci.

Partnerja, Fakulteta za strojni{tvo in koncern Kolektor Group, 
`elita v skupnih projektih razviti inovativne tehnologije, na 
podlagi katerih bi bilo mogo~e globalnemu tr`i{~u ponuditi 
zahtevne tehnolo{ke izdelke ali storitve



Rezultati poslovanja koncerna Kolektor 
Group v prvih petih mesecih tega leta so 
pozitivni in za zdaj {e dobri, vendar veliko 
slab{i kot v enakem obdobju leta 2004. Po 
mnenju uprave koncerna je vzrokov za tako 
stanje ve~:
- Vrednost prodaje se je v primerjavi z 
minulim letom zmanj{ala za 5 %, to pa je 
predvsem posledica stagnacije prodaje 
avtomobilov v Evropski uniji in dr`avah 
Nafte.
-  Izrazito pove~anje stro{kov vhodnih 

materialov, na kar pa  vodstva 
proizvodnih podjetij kratkoro~no ne 
morejo vplivati. Razlogi za to so predvsem 
zvi{anje cen bakra, pre{ne mase in jekla.

-  Nizek te~aj dolarja v primerjavi z evrom, 
to pa vse bolj vpliva na poslovanje. 
V zadnjih letih se je namre~ pove~ala 
zlasti dolarska prodaja (te~aj dolarja se 
v zadnjem ~asu sicer zvi{uje, tako da 
pozitivne vplive na poslovanje podjetij 
lahko pri~akujemo od junija naprej).

- Zvi{anje notranjih stro{kov se ka`e v 
izmetu, ki je v nekaterih podjetjih ve~ji 
od pri~akovanega, v pove~evanju {tevila 
bolni{kih izostankov in tudi v zvi{evanju 
stro{kov dela. Pri tem `elimo poudariti, 
da pri zadnjem ne gre za zvi{anje 
pla~, ampak da so ti stro{ki posledica 
nadurnega dela, vsekakor pa tudi 
zmanj{anja delovne u~inkovitosti.

Trend, ki ga opa`amo v Kolektorju, se 
pojavlja tudi pri vseh sorodnih podjetjih 
doma in v svetu. Tako na{i kupci kot tudi 
druga podobna podjetja, predvsem v 
dr`avah ~lanicah Evropske unije in Nafte, 
zni`ujejo stro{ke z odpu{~anjem zaposlenih 
in zapiranjem posameznih obratov v 
dr`avah, v katerih so stro{ki dela visoki, in 
s selitvijo proizvodnje v dr`ave, v katerih 
so stro{ki dela ni`ji, oziroma s prodajo 
proizvodnih obratov.
Novih projektov, ki bi spodbudili ve~jo 
prodajo, ni. To se ka`e predvsem v 
zmanj{evanju {tevila zahtev po ponudbi 
novih tipov komutatorjev, pa tudi v 
pogostih zahtevah kupcev po vse ni`jih 
prodajnih cenah na{ih izdelkov. 
Zaradi vsega tega uprava ocenjuje, da 
se bo podoben trend nadaljeval do 

konca tega leta. V vseh na{ih podjetjih 
sprejemajo ukrepe, na podlagi katerih naj 
bi kratkoro~no zmanj{ali stro{ke in s tem 
delno kompenzirali omenjene negativne 
vplive na poslovanje koncerna Kolektor 
Group.

Poslovodstvo Kolektor Group

Prodaja podjetja je {e vedno manj{a, kot je bilo na~rtovano. 
Tako je bila realizacija maja kar za 10 % manj{a od na~rtovane. 
Napovedi za naprej so sicer bolj{e, kljub temu pa ne dosegajo 
na~rtovanih vrednosti. Zmanj{evanje prodaje je posledica 
manj{ih potreb na{ih kupcev. Seveda moramo to upo{tevati in 
ravnati var~evalno, predvsem pa {e intenzivneje iskati rezerve.

Izbolj{ala se je kakovost v diviziji A, zdaj moramo izbolj{ati tudi 
kakovost v diviziji B. Zaposleni se moramo zavedati, da je za 
na{e kupce na prvem mestu prav kakovost in da je ta tudi temelj 
kup~evega zadovoljstva. Le zadovoljen kupec je jamstvo za 
pridobivanje novih naro~il. 
V kontekstu pove~anja zadovoljstva na{ih kupcev nameravamo 
prenoviti tudi proces na~rtovanja proizvodnje. Dose~i `elimo, 
da bi na{i kupci pravi ~as dobivali tolik{no koli~ino izdelkov, 
kolikor so jih naro~ili. V realizacijo tega cilja so vklju~eni sodelavci 
v prodaji, logistiki (prodaja, nabava) in proizvodnji. Prvi vtisi 
sodelujo~ih so ohrabrujo~i.  
Od pomembnej{ih projektov, ki jih izvajamo, naj omenimo, 
da  smo prejeli naro~ilo dru`be Bosch za serijska orodja za 
komutatorje za ~rpalko za gorivo tretje generacije (v klasi~ni 
bakreni izvedbi in izvedbi z grafitno oblogo). Pripravljamo se na 
za~etek proizvodnje komutatorja z grafitno oblogo za korejskega 
kupca Hyundam, ki namerava junija izvesti tudi presojo procesa.
Med obiskom predstavnikov Iskre Avtoelektrike in kon~nega 
kupca Delphi smo si skupaj ogledali izvajanje projekta rotorja 
za elektronsko komutiran motor. Gostje so bili z videnim  
zadovoljni, tako da zdaj `e potekajo priprave za t.i. PPAP-
vzor~enje.
S kupcem Remy International Inc. se dogovarjamo za prodajo  
ve~je koli~ine komutatorjev za zaganjalnike, ki jim jih zdaj 
dobavlja konkurenca, oziroma za nove projekte. Zato nas je 
obiskala tudi podpredsednica dru`be, odgovorna za nabavo, ga. 
Hudson ter si med drugim ogledala tudi proizvodnjo. Izrazila je 
veliko zadovoljstvo z vsem, kar je videla, ter poudarila potrebo 
po ~imprej{njem za~etku dobav komutatorjev za zaganjalnike z 
oznakama PG 260 G in SD 80 N.

Novo vodstvo dru`be Kautt&Bux je v minulih dveh mesecih 
sprejelo in tudi `e za~elo izvajati ukrepe, na podlagi katerih naj 
bi kljub precej{njemu zmanj{anju vrednosti prodaje zagotovilo 
pozitivno poslovanje podjetja. Gre predvsem za spremembo 
organizacijske strukture, centralizacijo re`ijskih in podpornih 
funkcij v obratu v Herrenbergu ter za selitev proizvodnje 
nekaterih tipov komutatorjev iz Dornstettna v Idrijo.
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Do konca tega leta bo podjetje skoraj za petino zmanj{alo 
{tevilo zaposlenih. Vodstvo podjetja se je prvi teden junija s 
predstavniki sveta delavcev in sindikata `e dogovorilo o pogojih 
za odpu{~anje zaposlenih. 

V prvem polletju bo prodaja najverjetneje nekoliko manj{a od 
na~rtovane, poglavitni razlogi za to pa so: zamuda pri za~etku  
izvajanja dveh novih projektov za kupca Denso Poongsung, 
zamuda pri izbiri kraja proizvodnje komutatorjev Hb 0.0129 
za kupca Kamco (te zdaj proizvaja Kolektor Pro) ter majsko in 
junijsko zmanj{anje naro~il podjetja Remy Korea za komutatorje 
za zaganjalnike. 
V drugem polletju bo prodaja predvidoma znova dosegla raven 
pri~akovane, saj upamo, da bomo avgusta lahko za~eli dobavljati 
prve komutatorje za enega od projektov podjetja Denso 
Poongsung, v drugi polovici novembra pa bomo najverjetneje 
za~eli prve komutatorje dobavljati tudi podjetju Kamco. 
Iz Sinyunga bomo v drugi polovici leta (v tretjem ~etrtletju) 
preselili del proizvodnje majhnih komutatorjev (tiste, pri katerih 
je premer drsne povr{ine manj{i od 10 mm) v Kolektor Wuxi 
na Kitajsko. Kolektor Wuxi bo Sinyungu v istem obdobju za~el 
dobavljati tudi polizdelke (zapre{ane komutatorje), ki jih bomo 
potem dokon~no obdelali v Koreji. Pri selitvi proizvodnje na 
Kitajsko se v koncernu Kolektor Group tako kot druga podjetja 
soo~amo z administrativnimi te`avami, ki jih za zdaj uspe{no 
odpravljamo (a `al po~asi). 
Sinyung ~akata ta mesec dva pomembna dogodka, in sicer 
presoja kakovosti v skladu z ISO TS 16949, ki jo bo izvedel 
DQS Koreja, in presoja kakovosti v skladu s SQ Mark (na~in 
ocenjevanja dobaviteljev, ki ga uporablja Hyundai Motor Co.). 
Drugo presojo bosta skupaj izvedla Hyundai Motor Co. in Remy 
Korea.

V prvih petih mesecih tega leta sta bili prodaja in proizvodnja 
v skladu s pri~akovanji, saj nam je proste zmogljivosti uspelo 
zapolniti z delom programa divizije A. Tako bodo dose`eni tudi 
na~rtovani poslovni rezultati. 
V prvem polletju tega leta so se nadaljevali neugodni pojavi, 
ki smo jih opazili `e lani – veliko {tevilo bolni{kih odsotnosti, 
pove~anje reklamacij kupcev in slab{a kakovost vhodnih 
materialov.
Na podlagi napovedi naro~il za drugo polletje bo obseg 
proizvodnje programa komutatorjev za 10 % manj{i od 
na~rtovanega. Temu se bomo prilagodili z ustreznim 
zmanj{anjem stro{kov, zato od zaposlenih pri~akujemo, da se 
bodo osredoto~ili v kakovost svojega dela, posledica tega pa bo 
tudi izbolj{anje kakovosti kon~nih izdelkov.

Proizvodnja komutatorjev in sestavljencev je v tem obdobju 
potekala tako, ko je bilo na~rtovano, zato predvidevamo, da 
bo v skladu s planom tudi poslovanje v prvem polletju. Zaradi 
selitve proizvodnje v Iran in zaradi drugih sprememb, ki jih je 
mogo~e predvideti, pa pri~akujemo, da se bo proizvodnja v 
komutatorskem programu v drugem polletju nekoliko zmanj{ala. 
Vsi za letos predvideni projekti potekajo brez zastojev, dejavnosti 
pa so najintenzivnej{e pri projektu drsni obro~i. Dejavnosti smo 

na `eljo vseh treh bodo~ih kupcev zelo pospe{ili, saj `elijo vsa 
tri podjetja ~im prej postopno za~eti redno proizvodnjo. Zdaj v 
pritli~ju postavljamo linijo za proizvodnjo v Remyju, tako da naj 
bi v redni proizvodnji `e letos izdelali pribli`no 800.000 kosov 
drsnih obro~ev.

V tem letu prodaja poteka po na~rtu, nasprotno pa sta izmet in 
{tevilo reklamacij nekoliko ve~ja, kot smo na~rtovali. 
V prvem polletju smo za~eli za kupca Felchar in LER proizvajati in 
dobavljati dva nova komutatorja. 
V podjetju si prizadevamo, da bi zni`ali stro{ke proizvodnje 
komutatorjev. Do zdaj smo pre{no maso za kupca Felchar 
zamenjali s cenej{o, pri~akujemo pa tudi odobritev zamenjave 
pre{nih mas za dva komutatorja, ki ju proizvajamo za dru`bo 
Siemens. Do konca leta bomo v skladu s strategijo zni`evanja 
cen vhodnih materialov predlagali zamenjavo pre{nih mas {e  
kupcema Sunbeam in Robert Bosch Tool Corporation. Drugo 
polletje bodo zaznamovale kadrovske spremembe, saj bodo 
nekaterim zaposlenim prenehale veljati pogodbe za delo v tujini.

Za dru`bo Swi Shie Electromechanical Co. Ltd se prvo polletje 
kon~uje v skladu s pri~akovanji, saj prodaja poteka v okviru 
na~rtovane. 
Poleg tega je dru`ba dobila prva naro~ila za izdelavo 
komutatorjev po tehnologiji, ki smo jo prenesli iz mati~ne dru`be 
v Sloveniji. Do konca junija pri~akujemo tudi uradno odobritev za 
proizvodnjo vzorcev komutatorjev, ki smo jih zaradi umestitve na 
proizvodno lokacijo na Kitajskem poslali kupcema Bosch China 
in Scintilla AG. Na podlagi teh kazalcev naj bi te izdelke za~eli 
serijsko proizvajati najpozneje  julija 2005. @e v prvi polovici 
junija pa je dru`ba Siemens VDO iz Würzburga izvedla za nas 
te`avno preizku{njo procesa in sistema audit. Za drugo polovico 
leta 2005 pri~akujemo dodatno pove~anje proizvodnje, na koncu 
leta pa vsaj izpolnitev letnega plana.

 
V prvi polovici leta se je dru`ba Zektor ukvarjala predvsem z 
agresivno tr`no aktivnostjo in notranjim prestrukturiranjem. 
Kumulativna prodaja je bila nekoliko manj{a od na~rtovane, 
predvsem zaradi preve~ optimisti~no zastavljenega za~etka novih 
projektov. Praksa v Braziliji nas u~i, da kupci pa~ potrebujejo 
nekoliko ve~ ~asa, kot smo tega vajeni v Evropi. Po najnovej{ih 
podatkih, ki nam jih sporo~ajo kupci, bo celotna aktivnost 
prenesena v drugo polovico leta. Glede na to pri~akujemo veliko 
pove~anje prodaje, pa tudi veliko obremenitev na{ih proizvodnih 
zmogljivosti, zato se v Zektorju `e pripravljamo na to. 
V tem obdobju smo izvedli {tevilne izbolj{ave na{e proizvodnje, 
pove~ali produktivnost, optimizirali operacije in razvili postopek 
izdelave izbolj{ane razli~ice CM-komutatorjev. Ob pomo~i g. 
Edvarda Jerama, ki se je v Zektorju mudil maja, smo izvedli 
avtomatizacijo nekaterih operacij in oblikovali skupino mladih 
in zagnanih sodelavcev, ki bodo sposobni slediti avtomatizaciji 
proizvodnje, saj jo nameravamo uvajati tudi v prihodnje.
Zelo zanimive so tudi makroekonomske razmere v Braziliji. 
V nasprotju z vsemi pri~akovanji se je vrednost reala v 
primerjavi z evrom in dolarjem v prvi polovici leta nenehno 
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p o s l o v a n j e

to odslej namenjeno tudi skladi{~enju odpadne mase.
Na podlagi napovedi o prodaji polizdelkov in gibanja borzne 
cene pri~akujemo, da bo poslovanje dru`be tudi v drugem 
polletju tega leta bolj{e od pri~akovanega. 

   

V prvih petih mesecih prvega polletja se je prodaja dru`be Koling 
po pri~akovanjih zmanj{ala, saj je odvisna od sezone. Tako je 
bila prodaja zunanjim kupcem za nekaj ve~ kot 10 % manj{a od 
na~rtovane, prodaja med profitnimi centri pa za 40 %. Hkrati 
ocenjujemo, da bo dose`ena prodaja za 100 % ve~ja od tiste v 
prvem polletju leta 2004. 
Pri~akovanja za drugo polletje so zdaj {e dokaj negotova. 
Po eni strani lahko pri~akujemo ob~utno ve~jo prodajo, po 
drugi zmerno, po tretji pa obstaja celo mo`nost, da bo zaradi 
izpada pri~akovanih naro~il prodaja manj{a od lanske. Najve~je 
izpade pri~akujemo na podro~ju gradbenega in`eniringa in z 
njim povezane prodaje znotraj posameznih profitnih centrov. 
Omenjene slabosti sku{amo nadomestiti s prizadevanji za 
pridobitev novih poslov.
Najve~ pozornosti smo v prvem polletju namenjali pripravi 
projektov, povezanih s prodajo novega programa gorilnikov 
za gorenje biomase v fluidni plasti, in sicer tako na podro~ju 
kompletnih postrojenj za industrijske namene in energetskih 
postrojenj z razli~no mo~jo za kurjenje peletov kot tudi na 
podro~ju razvoja gorilnika na pelete skupaj s transportnim 
sistemom in avtomatiko za uporabo v individualnih stanovanjskih 
hi{ah.

Po poro~ilih direktorjev dru`b Anica Ur{i~ Von~ina

pove~evala. Tako se je real v primerjavi z evrom od za~etka leta 
podra`il za ve~ kot 15 %. Ekonomisti za drugo polovico leta 
napovedujejo vnovi~no padanje vrednosti brazilske valute, saj 
se je konkuren~nost brazilskega gospodarstva v prvi polovici 
tega leta ob~utno poslab{ala, predvsem v primerjavi s kitajsko 
konkurenco.  

V Feritih je v drugem trimese~ju tega leta vladalo tr`no zati{je, 
ki traja `e vse od zadnjega trimese~ja minulega leta. Glede na 
to je bila prodaja v prvem polletju za pribli`no 20 % manj{a 
kot v enakem obdobju lani in za pribli`no 5 % manj{a od 
na~rtovane. 
Pomemben napredek se je zgodil na podro~ju avtomobilske 
industrije, saj smo za~eli na{e proizvode dobavljati dru`bi Hella. 
Letos bomo sku{ali okrepiti zaupanje tega kupca, zato bomo 
vso pozornost namenili kakovosti in to~nosti dobav. Le tako 
bomo prihodnje leto lahko pridobili ve~ja naro~ila. Prav zaradi 
tega projekta smo se odlo~ili izvesti prvo fazo avtomatizacije, ki 
bo predvidoma kon~ana do konca leta. 
Zaradi vzpostavljanja proizvodnje na Kitajskem morebitni 
kon~ni kupci zdaj testirajo na{e proizvode, temu pa bo sledila 
odobritev le-teh. Upamo, da bomo v zadnjem delu leta na{im 
kupcem `e lahko za~eli redno dobavljati tudi proizvode iz 
obrata na Kitajskem. 
^e se v drugem polletju trendi ne bodo pomembno spremenili, 
bo leto 2005 za Ferite slabo, saj bomo kljub vsemu prilagajanju 
na trgu le s te`avo poslovali pozitivno. 

Poslovanje podjetja v prvem polletju je na ravni lanskih 
rezultatov, ti pa so nekoliko ni`ji od pri~akovanih. Glede na 
predvidene in `e dogovorjene posle pri~akujemo, da bomo 
poslovno leto kon~ali v okviru planov. Izmed pomembnej{ih 
dogodkov v prvem polletju moramo poudariti na{o predstavitev 
na sejmu Hevreka v Ljubljani. Na njem smo poleg prikaza 
na{ih izdelkov in re{itev kot vodilno podjetje na podro~ju 
avtomatizacije in informatizacije prevzeli tudi vodenje 
tematskega parka Proizvodna informatika.

Aprila in predvsem maja letos se je nadaljevalo zmanj{evanje 
prodaje, pove~anje pa ni predvideno niti za prihodnje mesece. 
Da bi zmanj{ali stro{ke poslovanja, smo sprejeli dodatne ukrepe 
za prestrukturiranje dru`be. Hkrati smo okrepili prizadevanja za 
pridobitev novih kupcev in novih projektov. V razli~nih razvojnih 
in ponudbenih fazah je tako zdaj ve~ kot dvajset projektov, 
ki nam bodo v prihodnjih letih, ~e bodo uspe{no kon~ani, 
omogo~ili pove~anje  prodaje.

Za prvo polletje tega leta so kazalci poslovanja dru`be ugodni, 
saj so prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani in glede na 
plan nekoliko ve~ji. 
Prodaja polizdelkov je nekoliko manj{a od na~rtovane, zato pa so 
ve~ji od na~rtovanih prihodki od odpadnih surovin in storitev.
Junija smo preuredili skladi{~e za odpadne surovine, tako da je 

Dan Kolektorja
Dobimo se v soboto,
16. julija 2005,

za Modro dvorano v Idriji.

Po uradnem odprtju sre~anja ob 
14. uri bomo pripravili zabavno-

{portni program. 
So~asno bo v bli`nji Mejci 

potekal program 
za otroke zaposlenih.

Predvidoma ob 18. uri bomo 
razglasili zmagovalce leto{njih 

{portnih iger Kolektorja 
in inovatorje leta 2004.

Sledila bo zabava z `ivo glasbo.
Vabljeni zaposleni

 in njihove dru`ine!
Sindikat SKEI v Kolektorju
in poslovodstvo koncerna
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Primorske poslanke in poslanci na obisku pri nas
Prej{nji mesec so se na svoji tretji seji 
v Idriji zbrali ~lani kluba petnajstih 
primorskih poslank  in poslancev. Pod 
vodstvom predsedujo~e klubu, poslanke 
Brede Pe~an, so med drugim obiskali tudi 
Kolektor. Koncern v celoti jim je predstavil 
predsednik skupine Kolektor Group 
Stojan Petri~, proizvodnji v divizijah A in B 
Kolektorja PRO pa njuna direktorja Martin 
Kolenc in Silvester Jesenko. 
Predsednik koncerna Stojan Petri~ je 
zbranim primorskim poslankam in 
poslancem predstavil poslovanje skupine 
Kolektor doma in po svetu ter pri tem 
poudaril, da se koncern po proizvodnji 
komutatorjev uvr{~a na prvo mesto v svetu 
in da so prav nanj vezani tudi osrednji 
proizvajalci s podro~ja avtomobilske 
industrije, Bosch, Siemens in VDO. Skupina 
z 2.600 zaposlenimi na leto ustvari 210 
milijonov evrov nekonsolidiranega  oz. 180 
mio evrov konsolidiranega prometa, saj 
obvladuje 20 odstotkov svetovnega in ve~ 
kot polovico evropskega tr`i{~a.

Ohranjanje dose`enega tudi v prihodnosti pa bo mogo~e le s 
krepitvijo inovativnosti, z izobra`evanjem in pove~evanjem delovne 
u~inkovitosti. Ker je Kolektor dobavitelj avtomobilske industrije 
za prvo vgradnjo, seveda manj{a prodaja avtomobilov v Evropi 
neposredno vpliva tudi na naro~ila, zato koncern letos ne pri~akuje 

Moram re~i, da smo bili v zadnjem desetletju dobri. Dosegli 
smo veliko rast in na ta na~in ustvarili dobre poslovne rezultate. 
Iztr`ek smo v veliki meri investirali v proizvodnjo in tako je 
nastalo podjetje svetovnega formata. Na{i kupci nam priznavajo 
tehnolo{ko prvenstvo ter prilagodljivost v razvojnem in 
strate{kem smislu. Kadar imajo v igri nove projekte, nas vedno 
povabijo k sodelovanju, in ~e se ujamemo {e glede cene, potem 
je posel na{.
Sicer pa moram povedati, da okolje, v katerem poslujemo, 
ne zagotavlja dolgoro~nega razvoja industrije, v katero sodi 
tudi Kolektor. Med stotimi slovenskimi podjetji z ve~ kot 500 
zaposlenimi jih je samo 20, ki ustvarijo ve~ kot 40 tiso~ evrov 
dodane vrednosti na delavca, ~e izmed teh izlo~ite podjetja v 
kovinski in elektroindustriji, pa so samo tri (Iskratel iz Kranja, 
BSH Nazarje in idrijski Kolektor), ki ustvarijo ve~ kot 30 tiso~ 
evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Glede na to je torej 
struktura slovenske industrije slaba, saj podobna v svetu dosega 
ve~ kot 50 tiso~ evrov dodane vrednosti na zaposlenega. ^e 
ne bomo ukrepali, se bomo ~ez desetletje ukvarjali z enakimi 
problemi, s kakr{nimi se dandanes spopadajo tekstilci. Temu 
se lahko izognemo samo z inovativnostjo, izobra`evanjem in 
ve~jo delovno u~inkovitostjo. Majhnost nas tepe, zato sku{ajmo 
iz tistega, kar imamo, narediti najve~, vsaj v posameznih tr`nih 
ni{ah, v katerih smo dobri.

Predsednik skupine Kolektor Group Stojan Petri~ je primorskim 
poslankam in poslancem predstavil poslovanje koncerna v 
domovini in po svetu ter ga umestil v splo{ne gospodarske 
razmere v Sloveniji in na tujem

Direktorja divizij A in B Kolektorja PRO Martin Kolenc in Silvester 
Jesenko sta poslankam in poslancem predstavila proizvodnjo 
v teh enotah, ki ju odlikuje predvsem tehnolo{ka vrhunskost v 
svetovnem merilu

ve~jega obsega poslovanja, kot ga je dosegel lani. 
V pogovoru, ki je sledil, so primorske poslanke in poslance zanimali 
predvsem socialni polo`aj zaposlenih v njihovih podjetjih v 
primerjavi z drugimi po svetu, zagotavljanje kakovosti v proizvodnji 
in zagotavljanje kakovosti proizvodov, saj je prav ta porok za 
stabilnost poslov. O vsem povedanem so se lahko najbolje prepri~ali 
med ogledom proizvodnje, ki je sledil v nadaljevanju obiska. 
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Zadovoljstvo kupcev komutatorjev, 
proizvedenih v podjetjih skupine Kolektor 
Group 
Redno spremljanje zadovoljstva kupcev 
je nujno in hkrati koristno, saj je to eden 
izmed na~inov za podrobnej{e spoznavanje 
kup~evih pri~akovanj in za pridobitev 
natan~nej{ih podatkov o tem, s ~im je 
kupec zadovoljen in kaj ga moti. Poleg tega 
je analiza zadovoljstva kupcev u~inkovita, 
~e temu sledijo ustrezni korektivni ukrepi 
za pove~anje njihovega zadovoljstva. 
Zadovoljen kupec je namre~ cilj vsake 
gospodarske dru`be, saj samo tak kupec 
ostane zvest svojim dobaviteljem. 

Za pridobitev informacij smo sestavili vpra{alnik v ve~ jezikih 
in ga vklju~ili v spletno stran dru`be Kolektor Group, hkrati pa 
smo vodje nabave v odjemnih podjetjih po e-po{ti prosili, naj ga 
izpolnijo. Le-ti imajo namre~ poleg stanja na trgu po ve~ini tudi 
pregled nad kakovostjo izdelka, pa tudi vpogled v tehni~ne in 
razvojne dejavnosti, ki potekajo v podjetjih Kolektor Group.
Skupaj smo poslali 90 vpra{alnikov, in sicer vsem tako 
imenovanim A-kupcem, B-kupcem in ve~jim C-kupcem skupine 
Kolektor Group, pa tudi nekaterim manj{im kupcem iz bolj 
»eksoti~nih« dr`av. V obdobju {estih mesecev, to je od 1. 
oktobra 2004 do 31. marca 2005, smo prejeli 52 odgovorov 
oziroma 57,7 odstotka vseh poslanih vpra{alnikov. ^e dele` 
izpolnjenih vpra{alnikov primerjamo z na~rtom prodaje za leto 

Cilj na{e analize je bil ugotoviti zadovoljstvo kupcev z izdelki 
proizvajalcev komutatorjev v skupini Kolektor Group, in sicer 
tako slovenskih proizvodnih podjetij, ki svoje izdelke prodajajo 
prek Kolektor Group, kot podjetij v tujini, kakr{na so Kautt&Bux, 
Sinyung in TKI. Kupci so tako lahko ocenjevali svoje zadovoljstvo 
z razli~nimi {ir{imi in o`jimi elementi kakovosti in cene 
komutatorjev, zadovoljstvo z distribucijo, s promocijo, prodajnim 
in tehni~nim osebjem ter z osebjem za zagotavljanje kakovosti, 
pa tudi z medsebojnim odnosom. Tokrat bomo predstavili le 
ugotovitve glede zadovoljstva kupcev s {ir{imi elementi.

2005, so anketo izpolnili kupci, ki naj bi po na~rtu prodaje v 
tem letu kupili 62,2 % celotne na~rtovane prodaje. Pri tem je 
treba upo{tevati, da je bilo treba kupce ve~krat tudi osebno 
spodbuditi, da so nam poslali svoje odgovore. Kot najpogostej{i 
razlog za neizpolnitev ankete so kupci navajali pomanjkanje ~asa 
oziroma svoje lastno ocenjevanje dobaviteljev. Med partnerji se 
je na anketo odzvalo najve~ predstavnikov podjetij Robert Bosch 
in Remy.
Pri analizi zadovoljstva kupcev smo izhajali iz klasi~ne teorije, 
po kateri je zadovoljstvo kupcev rezultat primerjave med 
zaznanim elementom izdelka ter pri~akovanjem kupca. Kupec 
je zadovoljen, ~e meni, da se dolo~en element izdelka ujema z 
njegovim pri~akovanjem. ^e zaznani element izdelka prese`e 
kup~eva pri~akovanja, je kupec zelo zadovoljen; nasprotno pa je 
kupec nezadovoljen, ~e se zaznani element izdelka ne ujema z 
njegovimi pri~akovanji.  
Za  kupce so najpomembnej{i elementi pri ocenjevanju 
dobaviteljev kakovostni izdelki in njihova cena. Rezultati anket 
so nam pokazali, da se zaznana kakovost komutatorjev ujema 
s kup~evim pri~akovanjem, saj so kupci povpre~no zadovoljni 
z njihovo kakovostjo. Po drugi strani pa kupci povpre~no niso 
niti zadovoljni niti nezadovoljni s ceno komutatorja – gre torej 
za nevtralen odgovor. O~itne in tudi pri~akovane so te`nje 
kupcev po zni`evanju cen izdelkov in hkratnem izbolj{evanju 
njihove kakovosti. Tem zahtevam je v dolo~eni meri mogo~e 
slediti s pocenitvijo posamezne delovne operacije, pove~anjem 



moramo pogosto najeti tuje dav~ne 
svetovalce, da nas seznanijo z dav~no 
ureditvijo posamezne dr`ave za vsak posel. 
Hkrati pa so tujci pogosto presene~eni nad 
zahtevnostjo na{ega dav~nega sistema,« je 
povedal Petri~.
Sicer pa so v prilogi, podobno kot prej{nja 
leta v posebni izdaji Gospodarskega 
vestnika, predstavili rezultate poslovanja 
300 najve~jih slovenskih podjetij v minulem 
letu. @al v ve~ini tabel niso navedeni vsi 
podatki o poslovanju koncerna Kolektor 
Group, ~eprav so jih pristojni posredovali. 
Sicer pa se koncern Kolektor Group s 
43 milijardami skupnih prihodkov (v to 
vsoto niso vklju~ena koncernova podjetja 
v Braziliji in na Kitajskem, ki so se mu 
pridru`ila lani, prav tako pa ta podjetja 
niso vklju~ena tudi v druge izkaze 
poslovanja) uvr{~a na prvo mesto v gori{ki 
statisti~ni regiji in na 31. v dr`avi. Po {tevilu 
zaposlenih je Kolektor Group s 1.673 
delavci na 16. mestu na lestvici podjetij, 
po dodani vrednosti na zaposlenega pa z 
11,4 milijona tolarjev na 74. mestu, v svoji 
panogi pa je med slovenskimi podjetji, 
v katerih je zaposlenih ve~ kot 500 ljudi, 
med prvimi tremi (glej prispevek o obisku 
primorskih poslancev) ter glede na sredstva 
z 27,3 milijardami tolarjev na 53. mestu na 
lestvici najpremo`nej{ih.

Vir: Posebna priloga Dela, Ljubljana, 13. junija 2005.
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produktivnosti, ekonomijo obsega, zmanj{anjem izmeta, selitvijo 
proizvodnje na obmo~ja z ni`jimi stro{ki dela ipd., hkrati pa to 
prepre~ujejo zdaj{nje visoke cene repromateriala, neugoden 
menjalni te~aj ter nizke cene kitajskih dobaviteljev komutatorjev.  
Rezultati analize zadovoljstva kupcev s {ir{imi elementi 
distribucije, z osebjem na prodajnem in tehni~nem podro~ju, 
z osebjem, ki kontrolira kakovost izdelkov, ter z medsebojnimi 
odnosi, prav tako ka`ejo na to, da so kupci z njimi zadovoljni. 
Splo{no kup~evo zadovoljstvo s promocijo je na meji med 
zadovoljstvom in nevtralnim odgovorom, s tem da kupci 
promocijo po navadi obravnavajo kot najmanj pomemben 
element.
^e primerjamo rezultate leto{nje ankete z rezultati podobne 
ankete iz leta 2002, vidimo, da se je povpre~no precej izbolj{alo 
kup~evo mnenje o kakovosti izdelkov in distribuciji. Po drugi 
strani pa se je, zlasti zaradi agresivne cenovne politike kitajskih 
proizvajalcev komutatorjev v zadnjih letih, zmanj{alo kup~evo 
zadovoljstvo s cenami izdelkov.
Preverili smo tudi zadovoljstvo kupcev z drugimi dobavitelji 
komutatorjev. Rezultati so dokaj homogeni in ka`ejo na to, da so 
kupci pri izdelkih podjetij iz skupine Kolektor Group v primerjavi 
z drugimi dobavitelji komutatorjev manj zadovoljni samo s ceno, 
tak rezultat pa je bil glede na razmere v svetu pri~akovan. Pri 
vseh drugih elementih, kot so kakovost izdelkov, distribucija, 
promocija, osebje in medsebojni odnosi, pa kupci povpre~no 
menijo, da so podjetja v skupini Kolektor Group bolj{a kot drugi 
dobavitelji komutatorjev.
Podjetja skupine Kolektor Group morajo tako v prihodnosti 

izrabiti prednosti, ki jih imajo po mnenju kupcev v primerjavi 
s konkuren~nimi podjetji, to je kakovost svojih izdelkov, 
medsebojne odnose s kupci in podporo. Kot najve~jo slabost 
podjetij v skupini Kolektor Group so kupci po pri~akovanjih 
omenjali ceno, saj so njihove te`nje oz. pritiski po zni`anju le-
teh, predvsem zaradi kitajskih proizvajalcev, vse ve~ji. Zavedati 
se je torej treba, da so inovativni pristopi in tehni~ne izbolj{ave 
tisto, kar nas lo~uje od proizvajalcev cenenih komutatorjev in kar 
nam omogo~a komparativno prednost na tr`i{~u, zato je treba 
{e naprej intenzivno vlagati v razvoj. Mnenja kupcev o strate{kem 
partnerstvu so namre~ pozitivna.

Mateja Albreht

^asnik Delo je 13. junija izdal posebno 
prilogo o najve~jih slovenskih podjetjih. V 
njej so med drugim objavili tudi odgovore 
nekaterih uglednih slovenskih mened`erjev 
na vpra{anja o davkih, prispevkih in 
obremenjenosti gospodarstva. Med 
drugimi je odgovarjal tudi predsednik 
uprave koncerna Kolektor Group Stojan 
Petri~.
Na vpra{anje, ali je va{e podjetje preve~ 
obremenjeno z davki in prispevki, je 
odgovoril pritrdilno, tako glede finan~ne 
obremenitve kot tudi glede administrativne 
zahtevnosti. Obremenitev podjetij se je 
po Petri~evem mnenju letos na obeh 
podro~jih {e pove~ala, zlasti zaradi 
sprememb zakona o dohodnini, novega 
zakona o davkih od dohodkov pravnih 
oseb in zakona o dav~nem postopku. 
»^e se primerjamo s konkurenti po svetu, 
je Kolektor med vsemi dav~no najbolj 
obremenjen, s tem pa izgubljamo poslovne 
prilo`nosti tako pri obstoje~ih poslih 
kot pri novih projektih,« je dejal Petri~. 
Na vpra{anje urednice posebne priloge 
Vesne Bertoncelj Popit o tem, katerega 
od davkov in prispevkov bi bilo treba 
zmanj{ati ali odpraviti, je odgovoril, da 
bi morala na{a dr`ava iskati prilo`nost 
v ni`jih stro{kih visoko izobra`enega 
kadra in mened`menta, saj so pla~e zelo 
obremenjene s prispevki. »Poleg tega 
bi bilo treba zni`ati tudi prispevke za 

Kolektor {e naprej med najuspe{nej{imi 
slovenskimi podjetji

socialno varnost, takoj pa bi bilo treba 
poenostaviti tudi izra~une za posamezne 
dajatve, na primer izra~un bonitet, na~ine 
poro~anja ter pripravo dokumentacije 
(transferne cene),« je poudaril Petri~. V 
zvezi z vpra{anjem o tem, kaj bi prinesla 
enotna dav~na stopnja, je na kratko 
izrazil strinjanje z vsako poenostavitvijo 
zakonodaje. Na vpra{anje, ali je Kolektor 
za poenotenje davkov v Evropski uniji, je 
Petri~ odgovoril pritrdilno in dodal, da 
bi bila to pomembna usmeritev. »Zdaj 
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Obveznice FMR na prostem trgu Ljubljanske 
borze

Agencija za trg vrednostnih papirjev 
je 18. aprila 2005 izdala dovoljenje za 
organizirano trgovanje z obveznicami 
dru`be FMR, konec aprila pa jih je uprava 
Ljubljanske borze pod oznako FMR1 uvrstila 
na prosti trg. Po besedah ~lana uprave 
omenjene dru`be Andreja Krena so se 
za to odlo~ili, da bi {li na roko lastnikom 
omenjenih obveznic, saj njihov donos iz 
obveznic ne bo obdav~en, ~e na tej podlagi 
prejete obresti, skupaj z obrestmi iz drugih 
posojilnih razmerij (npr. depozitov pri 
bankah), ne bodo presegle 300.000 tolarjev.

Letni donos obveznic FMR je 4,6 odstotka 
vrednosti vlo`enega kapitala. Kot prvi 
dan trgovanja s temi  obveznicami je bil 
dolo~en 5. maj 2005.
Obveznice idrijske dru`be FMR so bile 
izdane v nematerializirani obliki in so 
vpisane v centralni register pri Klirin{ko-
depotni dru`bi (KDD). Celotna izdaja 
obveznic obsega 50.000 lotov v apoenih po 
100 evrov oz. skupaj 5 milijonov evrov.
Dru`ba FMR, katere obveznice kotirajo na 
Ljubljanski borzi, je med drugim lastnica 
29-odstotnega dele`a v dru`bi Kolektor 
Group in pribli`no desetine delnic Abanke 
Vipa. Konec marca letos je sodelovala 
pri pove~anju osnovnega kapitala te 
banke, tako da je s svojim prispevkom 
pri dokapitalizaciji pove~ala svoj dele` v 
kapitalu Abanke Vipa na 9,84 %.

Andrej Kren

O~itno so delnice FMR tako dobra nalo`ba, da se od njihove 
uvrstitve na prosti trg noben imetnik {e ni odlo~il za prodajo, kar 
se vidi tudi iz te~ajnice
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Dr`avni sekretar na ministrstvu za visoko 
{olstvo, znanost in tehnologijo dr. Janez 
Mo`ina je uresni~il `e dalj ~asa na~rtovani 
obisk v Kolektorju. K temu sta ga spobudili 
pobuda predsednika skupine Stojana 
Petri~a za povezavo gospodarstva z 
Univerzo oziroma z njenimi raziskovalnimi 
ustanovami in njegova jasna obljuba o 
odpiranju novih delovnih mest v novih 
visokotehnolo{kih podjetjih, ki bi nastala 
v okviru te pobude. »To pa je tudi cilj 
ministrstva za visoko {olstvo oziroma na{ 
skupni cilj, saj si ministrstvo prav tako 
prizadeva za odpiranje delovnih mest, ki 
bodo omogo~ila veliko dodano vrednost,« 
je ob obisku dejal dr. Mo`ina, ki ni skrival 
zadovoljstva, da je taka pobuda nastala 
prav v gospodarstvu. »V slovenskem 
prostoru je Kolektor nekak{na posebnost, 
saj je njegov temeljni produkt, to je 
komutator, razmeroma preprost, kljub 
temu pa je za posamezne faze njegove 
izdelave potrebna zelo visoka stopnja 
tehnologije. Zato je {e kako pomembno, 
da je ta zasnovana v doma~ih razvojnih 
enotah, se pravi znotraj Kolektorja, in 
to z ljudmi, ki so kon~ali na{e {ole. Tako 
kot Kolektor so tudi vsa druga uspe{na 

Obiskal nas je tudi dr`avni sekretar za 
visoko {olstvo

Dr`avnemu sekretarju dr. Janezu Mo`ini so med ogledom 
proizvodnje pokazali tudi stroj za opti~no kontrolo komutatorjev, 
enega od tehnolo{kih uspehov Kolektorja, s katerim dosegajo 
bolj{o izhodno kakovost izdelkov. Z leve proti desni: predsednik 
Kolektor Group Stojan Petri~, dr`avni sekretar dr. Janez Mo`ina, 
Damjan Kumer procesni in`enir v diviziji B in Andrej Brlo`nik, 
vodja procesa proizvodnje v diviziji B

Kolektor je obiskala tudi skupina 47 {tudentov 
3. in 4. letnika Fakultete za elektrotehniko, smer 
Avtomatizacija, pod vodstvom prof. dr. Boruta 
Zupan~i~a. Direktor za razvojno tehnolo{ko podro~je 
Kolektorja PRO Marjan Drmota jim je predstavil 
koncern, razvojno pot dru`be, vizijo in konkretne 
poslovne na~rte. Dr. Franc Lahajnar, ki vodi projekte v 
okviru diverzifikacijskih programov, pa jih je seznanil 
s proizvodnimi programi Synateca, Konela, Feritov 
in Skupine za elektroniko, ki pridobljeno znanje, 
izku{nje zaposlenih in obstoje~o tehnologijo s pridom 
uporabljajo pri razvoju novih izdelkov. [tudentje so 
si z zanimanjem ogledali proizvodnjo komutatorjev v 
divizijah A in B, {e posebej pa so bili navdu{eni nad 
avtomatizacijo in informatizacijo proizvodnih procesov, 
ki je plod dela strokovnjakov dru`be.
Kolektor so obiskali tudi dijaki 2. in 3. letnika Gimnazije 
Jurija Vege – program strojni tehnik (glej fotografijo). 

podjetja v Sloveniji sama razvila svojo 
tehnologijo. Namere, na~rti in potrebe po 
novih izdelkih v Kolektorju so popolnoma 
razumljivi in v skladu z interesi ministrstva 
za visoko {olstvo, znanost in tehnologijo. 
Pobuda predsednika Kolektor Group 
Stojana Petri~a se ujema tudi z zamislimi 
novega ministrstva za visoko {olstvo, 
znanost in tehnologijo.« 
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Vsesmerni prikazovalnik na sejmu Hevreka
Skupina za mehatroniko, ki deluje v okviru koncerna Kolektor Group, se je na sejmu 
Hevreka uspe{no predstavila s svojimi vsesmernimi prikazovalniki. Ta je potekal od 24. do 
28. maja na Gospodarskem razstavi{~u v Ljubljani, na njem pa so se predstavili {tevilni 
razstavljavci s podro~ja elektronike, informatike in drugih tehni~nih podro~ij.  
Obiskovalci so v `ivo videli dva prikazovalnika, enega v okviru predstavitve podjetja 
Synatec iz koncerna Kolektor Group, drugega pa na skupnem razstavnem prostoru 
podjetij Telekom, Mobitel in Siol. V zadnjem primeru so razstavljavci prikazovalnik najeli 
za vse dneve sejma, vse potrebno pa so opravili ~lani skupine za mehatroniko. Prav zdaj 
potekajo pogovori z drugimi potencialnimi najemniki oziroma kupci, ki se zanimajo za 
izdelek. Omeniti velja, da je tik pred sklenitvijo dogovor, po katerem bodo konec avgusta 
prikazovalniki predstavljeni na dirki svetovnega prvenstva motociklistov v ~e{kem Brnu, in 
to v prostorih mo{tva Yamaha s prvim zvezdnikom Valentinom Rossijem na ~elu. To bo 
promocijska akcija, od katere si obetamo vstop v svet moto{porta.  
Uspe{no smo izdelali prvo serijo prikazovalnikov. Za september in oktober na~rtujemo 
za~etek redne mese~ne proizvodnje naprav. Proizvodnjo bomo prilagajali odzivu trga 
in povpra{evanju. Najprej je na vrsti slovenski trg, ki bo nekak{no testno tr`i{~e pred 
vstopom na globalno tr`i{~e. V sklepni fazi je priprava celostne grafi~ne podobe izdelka, 
pripravljamo vsebine za internetno stran ter za promocijski film, ki bo nedvoumno 
prikazal, da je vsesmernost pravzaprav globalna revolucija v podajanju informacij.  
Skupina za mehatroniko skrbi tudi za tr`enje prenosnih reklamnih ograj, ki jih sicer 
izdeluje Prokol. Ta izdelek sicer po~asi, a zanesljivo osvaja evropsko tr`i{~e, saj primerno 
ceno zdru`uje s kakovostno ponudbo. Kljub veliki konkurenci se na{i sistemi zelo 
dobro prodajajo, najve~ v Italijo, vstopamo na trge Srednje (Nem~ija, ^e{ka, Poljska) in 
Jugovzhodne Evrope (Hrva{ka, Bosna in Hercegovina, Srbija in ^rna gora, Makedonija, Bolgarija). Razvijamo tudi nove sisteme, ki bodo 
na{im kupcem ponudili {e bolj{e in bolj dodelane re{itve, tako da bodo pri nas naro~ali tako stari kot novi kupci. Prek vzpostavljene 
in stalno dopolnjevane prodajne mre`e se `elimo postopno prebiti na vsa pomembnej{a svetovna tr`i{~a, saj bi bila to tudi velika 
prilo`nost za pove~anje prodaje.
Na spletnem naslovu www.easyshow.si so od za~etka junija odprte spletne strani, na katerih so na voljo vse informacije o prenosnih 
reklamnih ograjah.

Dejan Novakovi~

Ob koncu prvega polletja smo zadovoljni z doseganjem zastavljenih ciljev na 
podro~ju sistemov vodenja kakovosti (SVK). Uspe{no smo namre~ izvedli vse 
naloge, ki smo si jih zastavili za to obdobje. 
Dru`ba TKI Greenville (ZDA) je marca nadgradila in potrdila sistem kakovosti v 
skladu z avtomobilskim standardom ISO TS 16949:2002. Prav tako marca je tudi 
dru`ba Zektor (Brazilija) uspe{no opravila vnovi~no presojo sistema kakovosti po 
zahtevah ISO 9001:2000 ter ob tem lokalno certifikacijsko hi{o zamenjala z DQS. 
Aprila je nem{ka dru`ba Kautt&Bux s presojo potrdila usklajenost sistema 
kakovosti z ISO TS 16949:2002. Nekaj dni pozneje je tudi idrijski Prokos uspe{no 
opravil kontrolno presojo po ISO 9001:2000.
Maja je sledila najobse`nej{a presoja, ki je vklju~evala kar pet podjetij, in sicer 
idrijski Kolektor Group, Kolektor Pro, Ascom, ljubljansko dru`bo Feriti in izolski 
Prokol. Vse dru`be so dokazale, da so njihovi sistemi vodenja kakovosti v skladu z 
zahtevami standardov ISO 9001:2000 ter ISO TS 16949:2002. Presoja pa je hkrati 
razkrila tudi nekaj prilo`nosti za izbolj{ave in s tem mo`nosti za u~inkovitej{e 
obvladovanja kakovosti na nekaterih podro~jih. Ob koncu tega meseca je 
skladnost z avtomobilskim standardom ISO TS 16949: 2002 potrdila tudi kitajska 
dru`ba Swi Shie.
Zadnjo uspe{no presojo v tem polletju je opravila dru`ba Sinyung v Ju`ni Koreji ter 
tako podalj{ala veljavnost svojega certifikata ISO TS 16949:2002.
V drugi polovici leta na~rtujemo dve potrditveni ter eno kontrolno presojo. Ta 
bo potekala v dru`bi SWL (Nem~ija), v dru`bah Konel iz [en~urja in idrijskem 
Synatecu pa se pripravljajo na pridobitev certifikata ISO 9001:2000.

Toma` Vidmar

Pregled sistemov vodenja kakovosti v 
skupini Kolektor v prvem polletju



V zvezi z najnovej{imi razpravami glede prihodnje 
organiziranosti zbornice pa je Petri~ posebej za na{e glasilo 
izjavil: 

»Ne glede na razli~na mnenja, ki jih sli{imo 
od predsednikov uprav ve~jih podjetij, 
menim, da je prostovoljno ~lanstvo v 
Gospodarski zbornici Slovenije edino 
zagotovilo za izbolj{anje kakovosti dela 
zborni~nih slu`b. Gospodarska zbornica 
mora svoje storitve tr`iti, in ~e bo 
svoje delo opravljala kakovostno, sem 
prepri~an, da bo Kolektor prvi, ki bo pla~al 
prostovoljno ~lanarino.«

Glede prihodnje organiziranosti zbornice sta v igri dva 
glavna modela – model javnopravnega statusa zbornice, 
kot ga imajo Nem~ija, Francija, [panija, Gr~ija, Italija, 
Avstrija, tj. dr`ave, v katerih je ~lanstvo obvezno, 
obseg zborni~nih funkcij pa se pove~uje, ker dr`ava 
nanje prena{a {tevilna javna pooblastila, in model 
zasebnopravnega statusa, kot ga poznajo v Belgiji, Veliki 
Britaniji, na Portugalskem, Irskem, Danskem, [vedskem ter 
v ve~ini novih ~lanic Evropske unije.
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Slehernega je mogo~e priklicati na direktno 
telefonsko {tevilko

Poletni kolektivni dopust delavcev koncerna 
Kolektor Group bo kot je bilo `e z letnim delovnim 
koledarjem predvideno. 
To je od 1. do 15. avgusta.

Poslovodstvo koncerna Kolektor Group

AKTUALNO

Skupina Kolektor ni za obvezno ~lanstvo v GZS
Presenetljivo hitro so se za~ele razprave o odpravi 
obveznega ~lanstva v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). 
Oktobra lani je predsednik uprave koncerna Kolektor Group 
Stojan Petri~ prvi izrazil pomislek glede obveznega ~lanstva 
v tej organizaciji. »GZS ima prek obveznega ~lanstva 
stalen vir prihodkov. Kot taka ne more biti tako u~inkovita, 
kot bi bila, ~e bi delovala na tr`nih temeljih ponudbe in 
povpra{evanja, torej, da bi bil njen ~lan lahko kdor bi to 
`elel oziroma kdor bi menil, da ima od tega koristi. GZS 
bi se morala financirati tako, da bi zainteresirana podjetja 
finan~no podpirala posamezne projekte, ki bi jih zbornica 
pripravila in jih predstavila gospodarstvu,« je poudaril Petri~ 
v prispevku, ki ga je 8. oktobra lani objavil ~asnik Dnevnik. 
Potem se skorajda ni zgodilo ni~, dokler ni pred dnevi 
ministrstvo za gospodarstvo predstavilo tez za predlog 
novega zakona o gospodarskih zbornicah, ki po anglo-
ameri{kem modelu odpravlja obvezno in uvaja prostovoljno 
~lanstvo ter poudarja, da ~lani zbornice ne ustanovijo zato, 
da bi zanje ustvarjala dobi~ek, temve~ zato, da bi opravljala 
dolo~ene naloge. 
Predlagane spremembe obravnavajo gospodarsko zbornico 
kot samostojno, nepridobitno zdru`enje pravnih in fizi~nih 
oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in se zdru`ujejo 
zaradi skupnih interesov. Izhodi{~e za zdru`evanje v 
zbornice je prostovoljnost, saj skupne interese najbolje 
opredeljujejo tisti, ki se zdru`ujejo sami. 

Izdal Kolektor Group, zanj Ingrid Kermavnar in Anica Ur{i~ - Von~ina. Uredni{tvo Filip [emrl. Oblikovanje: 
Creatim R`i{nik & Perc d.o.o.. Priprava in tisk: PAGIS d.o.o., Foto: Filip [emrl, Polona [emrl. ^asopis izhaja 
dvomese~no.
Ogledate si ga lahko tudi na spletni strani: www.kolektorgroup.com

Najpomembnej{e telefonske {tevilke  na Vojkovi 10 v Idriji
(za vse, ki nimate podatkov o direktnih klicnih {tevilkah):

PRODAJA in NABAVA:  (05) 37 50 333
FINANCE:  (05) 37 50 364
KOLEKTOR PRO (tajni{tvo):  (05) 37 50 196
KADROVSKA SLU@BA (personala):  (05) 37 50 232 
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI:  (05) 37 50 175
ASCOM (tajni{tvo):  (05) 37 50 371

Ureditev telefoniranja: iz podjetja lahko zunanjo {tevilko kli~ejo 
samo tisti, katerih delo zahteva povezavo s svetom. Za vse druge 
je zunanja povezava mogo~a prek varnostne slu`be (vratarja), 
vendar le v nujnih primerih.

Ivan Albreht
Da bi razbremenili receptorko, ki je opravljala tudi delo 
z dohodno in odhodno po{to, je telefonske klice po 
novem prevzela varnostna slu`ba. Ker nove telefonske 
centrale omogo~ajo neposredno telefoniranje `eleni 
osebi, je nesmiselno {e naprej klicati vhodno {tevilko (37 
50 100), saj tistega, ki ga `elite poklicati, lahko pokli~ete 
neposredno na njegov telefon.      
^e na ta na~in `e lep ~as kli~ejo partnerji iz tujine, zakaj 
ne bi tega po~eli {e v domovini?
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Avtoportret, svin~nik, papir, 1921

Dinami~na `enska figura, tu{, 1923

Letos se spominjamo 100. 
obletnice rojstva znanega 
tr`a{kega slikarja in 
vsestranskega kulturnega 
delavca Milka Bambi~a, ki 
se je v mladih letih uvrstil 
na vidno mesto v galeriji 
portretov nekdanjih dijakov 
idrijske realke.

Milko Bambi~ (1905–1991) in njegova 
idrijska leta

Milko Bambi~, rojen 26. aprila 1905 v 
Trstu, se je s svojim zgodnjim likovnim 
opusom uvr{~al med najpomembnej{e 
primorske avantgardne umetnike. Na 
njegovo plodovito ustvarjalnost so 
vplivali zlasti futurist Lojze [pacapan 
(Spazzapan), ekspresionist Veno Pilon in 
konstruktivist Avgust ^ernigoj. Bambi~ 
se ni ukvarjal samo s slikarstvom, ampak 
tudi z likovno kritiko, publicistiko, 
pesni{tvom, tiskarsko tehniko, 
izumiteljstvom in prevajanjem. Kot pravi 
svetovljan je vzdr`eval stike s {tevilnimi 
evropskimi kulturnimi sredi{~i in teko~e 
govoril kakih deset jezikov. Od svojih 
idrijskih dija{kih let do pozne starosti je 
gojil najrazli~nej{e slikarske tehnike, med 
njimi risbo, kola`, akvarel, oljno slikarstvo 
in razli~ne grafi~ne postopke. Tudi njegov 
tematski razpon je bil izjemno {irok, saj 
je obsegal domala ne{tete ilustracije, 
portrete v olju, portretne {tudije v rde~i 
kredi, `enske akte ter nazadnje celo 
abstraktne kompozicije in improvizacije 
v temperi.
Izhodi{~no in osrednjo vlogo v 
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Bambi~evem delu sta imeli ves ~as 
plodovita risarska in ilustratorska 
dejavnost. Risarska spretnost je bila 
tudi njegovo naju~inkovitej{e izrazno 
sredstvo. Ilustriral je {tevilna literarna 
dela, bro{ure, priro~nike, koledarje, 
revije, ~asopise in {olske knjige. V 
ilustracijah je bil zavidljivo hiter in gib~en, 
poln smisla za eksperiment in sve`e 
domislice. Idej mu zlepa ni zmanjkalo, 
tako pri be`nih skicah in lahkotnih 
risbah kot pri duhovitih ilustratorskih 
serijah ter pri hudomu{nih, ostrih in 
ironi~nih karikaturah. V risbe je pogosto 
vna{al socialnokriti~no vsebino, v~asih 
pa jih je tudi izrazito ekspresionisti~no 
stiliziral. Svojo pozornost je rad usmerjal 
v oblikovanje lepakov in plakatov ter 
se `ivo zanimal za izrazne mo`nosti 
sodobnih vizualnih komunikacij in 
medijev. Med prvimi na Slovenskem je 
narisal nekaj likovno kakovostnih stripov, 
`e leta 1931 pa je izdelal posre~en 
reklamni napis za radensko (s tremi srci), 
ki je dandanes znan po vsem svetu.
Bambi~ je idrijsko realko obiskoval v 
letih od 1919 do 1923. Idrija je v tistih 
letih postala pribe`ali{~e za {tevilne 
dijake z Gori{kega in Tr`a{kega, saj so 
italijanske oblasti mno`i~no zapirale 
slovenske srednje {ole. Tudi realka je `e 
ob~utila stopnjevanje raznarodovalnega 
pritiska, ki se je zaostril zlasti po nastopu 
fa{izma in incidentu januarja 1923, ko 
so dijaki na predvoja{kih vajah prepevali 
domoljubne pesmi. Septembra istega 
leta je sledila fa{isti~na Gentilejeva {olska 
reforma, ki je realki ~ez no~ odvzela vse 
{tiri ni`je razrede, tako da so na zavodu 
ostali samo {e peto{olci, {esto{olci in 
sedmo{olci. Od pomladi do jeseni 1923 
je  poslopje realke presunljivo opustelo, 
saj se je {tevilo dijakov z 256 zmanj{alo 
na vsega 87! Zaklju~na generacija, 
s katero se je Bambi~ poleti tistega 
leta poslavljal od Idrije, je {tela le 13 
maturantov.
Idrijska srednje{olska leta je mladi, 
`ivahni in vedo`eljni Bambi~ pre`ivljal 
nadvse dejavno in ustvarjalno. Bil je med 
pobudniki in voditelji srednje{olskega 
kro`ka, ki je med dija{tvo vna{al 
razgibano kulturno in narodno 
obrambno dejavnost. Sodeloval je 
pri urejanju in izdajanju mladinskega 
glasila Obzor, ga razmno`eval in pod 
psevdonimom Banetov pisal zanj socialno 
povest Njegov greh. V Obzoru je objavljal 
svoje prve risbe, oblikoval naslovnice in 
skrbel za celostno likovno podobo lista. 
Pogosto je izdeloval vabila in plakate za 

dru`abne in kulturne prireditve, na primer 
plakat za zelo uspe{no dramsko predstavo 
Golgota, s katero so real~ani gostovali 
tudi na Tr`a{kem in pri tolminskih 
u~itelji{~nikih.
Med u~nimi predmeti na realki je imel 
ves ~as zelo pomembno mesto likovni 
pouk (prostoro~no risanje). Po tradiciji so 
risanje pou~evali sami priznani slikarji in 
likovni pedagogi, kot so bili Ivan Vavpoti~, 
Avgust Bucik, Cvetko [~uka in nazadnje 
predvsem evropsko priznani modernist 
Lojze [pacapan (Spazzapan).
Na Bambi~a je v {estem in sedmem 
razredu realke (1921–1923) vplival zlasti 
[pacapan, ki ga je uvajal v vznemirljivi 
svet futuristi~nih oblik. Leta 1922 je za~el 
ustvarjati tudi z levico in od tedaj je vse 
`ivljenje enakovredno uporabljal obe 
roki. Prav z risbami, izdelanimi z levico, 
se mu je posre~ilo dose~i nov slogovni 
izraz, ki ga je [pacapan pohvalno ozna~il 
kot »dinamizem«. V {olskem risalnem 
kabinetu je Bambi~ ve~krat skiciral 
akte so{olcev. Ker je njegov o~e, tr`a{ki 
trgovec, takrat do`ivel gospodarski zlom, 
se je moral kot dijak pre`ivljati tudi s 
slikanjem oljnih podob (portreti, lovski 
prizori) in izdelovanjem kulis za prireditve. 
Svoj prebujajo~i se in obetavni ilustratorski 



Ilustracije Bambi~eve pesmi, Idrija, 1922-23
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talent je prepri~ljivo razodel zlasti leta 1923, ko je snoval in 
realiziral serijo risb s prizori iz Jur~i~evega Tugomera in se z njimi 
prvi~ predstavil tudi {ir{i javnosti.
Dveletno dru`enje s {pacapanom je Bambi~a brez dvoma 
zaznamovalo za vse `ivljenje. V pogovorih s tem velikim 
umetnikom in tudi s prakti~nimi {tudijskimi preizkusi je v 
odlo~ilnih letih zorenja od blizu spoznaval zakonitosti takratnih 
aktualnih evropskih likovnih smeri, zlasti kubizma, fovizma, 
futurizma in konstruktivizma. Tako je komaj osemnajstleten 

`e modeliral ~love{ke figure, oblikovane s skopo, a zna~ilno 
futuristi~no pojmovano dinami~no risbo. Za takratni ~as in 
prostor so bile to slogovno radikalno drzne kompozicije, pri 
katerih se je ~love{ki lik omejil le {e na reduciran preplet kri`ajo~ih 
se razgibanih silnic.
Svojega prvega mentorja in vzornika se je Bambi~ s ponosom in 
hvale`nostjo takole spominjal (Mladika, Trst, 1970): »Tudi jaz sem 
bil njegov u~enec – in to najljub{i. U~il me je posebej v risalnem 
kabinetu, kjer sem ob njem pre`ivel tudi mnoge popoldneve, ko 
sem slikal lepake in drugo, kar mi je priskrbel, da bi kaj zaslu`il. 
Duhovit in zgovoren, kot je bil, mi je mnogo pripovedoval. O 
futurizmu, slikarjih in o sebi.« [ pacapan je svojega »najljub{ega« 
u~enca Bambi~a za slovo spodbudil k pripravi in postavitvi prve 
samostojne razstave, ki je bila na ogled v stavbi realke so~asno 
z maturo junija 1923. Maturant Milko Bambi~ je od{el iz Idrije v 
svet z dragoceno popotnico – s trajno iskateljsko umetni{ko `ilico.
Slikar je ostal na Idrijo in idrijske prijatelje navezan vse `ivljenje. 
Redno se je udele`eval vsakoletnih junijskih sre~anj nekdanjih 
real~anov v nekdaj znamenitih Nebesih ob Nikovi. Mladostno 
rado`iv in komunikativen se je leta 1986 –- ob odkritju spominske 
plo{~e pred stavbo realke – po ve~ kot {estdesetih letih z veliko 
pregledno razstavo {e drugi~ predstavil v Idriji. Gori{ki muzej iz 
Nove Gorice in zamejski Svet slovenskih organizacij pa sta se mu 
leta 1992 oddol`ila z izdajo zajetne monografije.  

Janez Kav~i~

Na gradu Gewerkenegg v Idriji je letos `e drugi~ potekal 
ciklus mednarodnih koncertov Spectrum. Umetni{ki 
vodja festivala Cveto Kobal si je prireditev zamislil kot 
nekak{no nadgradnjo glasbene ponudbe v mestu, 
v katerem so vrhunski komorni koncerti razmeroma 
redki. Zamisel je bila `e lani zelo lepo sprejeta, in ~e bo 
generalni pokrovitelj Kolektor Group {e naprej skrbel 
za finan~no plat organizacije, ~e bo glasbena {ola za 
ta namen {e naprej posojala svojo prijetno dvoranico, 
krajevna skupnost pa skrbela za izvedbeno plat, potem 
se nam v prihodnjih letih obeta zanimiva prireditev, ki bo 
postala osrednje prizori{~e kakovostne glasbe v tem delu 
Primorske.

Na prvem koncertu, ki je bil 12. novembra 2004, sta se 
predstavila violinist Volodja Bal`alorsky in pianist Jak{a Zlatar. 
Duo odli~nih glasbenikov je v osrednjem delu svojega nastopa 
izvedel preverjen in ve~no sprejemljiv zvok romanti~ne glasbe. 
Brahms, dominantni in karizmati~ni skladatelj druge polovice 
19. stoletja, pa je postal izhodi{~e in temelj za nadaljevanje 
sezone. Glasbenika sta nastopila zelo suvereno, predvsem pa na 
visoki umetni{ki ravni, to pa ne nazadnje potrjujejo tudi njuni 
uspe{ni nastopi, predvsem na Hrva{kem. Drugi ve~er festivala 
sta 27. novembra oblikovala flavtist Cveto Kobal in kitarist 
Damjan Stani{i}. Za Kobala lahko re~emo, da je flavtist izjemne 
umetni{ke vrednosti. Kot doma~in se je v zavetju »svoje« publike 
{e dodatno anga`iral in s popolno predanostjo glasbeni muzi v 
vsaki skladbi prestopil skrivnostni prag, ki mrtvo partituro lo~i od 
`ive kreacije. [e posebej zanesljiv je v izvedbi drobnih detajlov, 
pri katerih je nestanovitnost tonov najve~ja, a za splo{ni vtis 
pogosto odlo~ilna. S flavto in kitaro smo se na drugem koncertu 
potepali po meandrih, poljanah, logih in zatrepih romanti~nega 

Mednarodni koncerti Spectrum na gradu 
Gewerkenegg

in zmerno sodobnega ustvarjanja; glasbenika sta ob~instvu 
ponudila lep razgled na raznovrstne pokrajine in razpolo`enja, 
ki so jih v svojih opusih izrazili razli~ni skladatelji. V soboto, 26. 
marca 2005, je v okviru festivala nastopil manj znani japonski 
pianist On Mitani ter z izvirnimi izvedbami znanih del navdu{il 
poslu{alce. Vrhunec tega nenavadnega koncerta sta bili 
izvedbi dveh umetnin sodobnih japonskih skladateljev. Mitani 
je prav s to glasbo potrdil svoj izjemen talent. Obe skladbi 
sta bili v Sloveniji izvedeni prvi~, posebej prijazno pa se nas je 
dotaknila Skica drevesa v de`ju skladatelja Takemicuja. Gre za 
nekak{en zvo~ni haiku, prelepo impresionisti~no sliko narave. 
Na ~etrtem koncertu je 12. maja nastopil Maister trio, skupina 
treh mladih klarinetistov, ki jo sestavljajo Slavko Kova~, Bojan 
Logar in Jurij Hladnik. Trio je z elegantnim in ~istim igranjem 
o~aral poslu{alce. Za tak instrumentalni sestav ne obstaja veliko 
izvirnih del, a zdi se, da po krivici, saj je dru`ina teh lesenih 
pihal dovolj bogata, da, podobno kot njeni najbli`ji sorodniki – 
saksofoni, brez te`av obvladuje vse klju~ne prvine dopadljivega 
muziciranja. Sklepni koncert, ki je bil 26. maja, pa je bil pravo 
presene~enje. Nastopil je izjemno nadarjen pianist Vedran 
Mili~, ki kljub mladosti (22 let) iz`areva poustvarjalno strast in 
energijo, z izjemno tehniko pa dosega u~inke lahkotnosti in 
spro{~enega igranja. Koncerti v Idriji so bili na splo{no dobro 
obiskani, poslu{alci pa so zatajili prav na sklepnem ve~eru, saj so 
se {tevilni (zaradi prelepega pomladanskega dne) nemara raje 
odlo~ili za »simfoni~no pesnitev pti~jega petja v naravi«. Seveda 
to nima odlo~ilnega vpliva na splo{en vtis ob koncu sezone. 
Dejstvo je, da se festival, ki ga je Idrija zagotovo potrebovala, 
po~asi »prijemlje«, da z odli~nim izborom koncertantov dosega 
visoke umetni{ke standarde in imenitno dopolnjuje sicer{njo 
kulturno ponudbo mesta.  

Jo`e [tucin
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Prenovljena ko~a na Hlevi{ah do~akala svoj 
polstoletni jubilej
Hlevi{e, najbolj priljubljena izletni{ka 
oziroma pohodni{ka to~ka na Idrijskem, 
nikoli ne samevajo, {e zlasti pa ne ob 
koncih tedna, in to ne glede na vreme. [e 
posebej veliko ljudi od blizu in dale~ se 
je ob ko~i zbralo v nedeljo, ko je idrijsko 
planinsko dru{tvo zaznamovalo 50. 
obletnico postavitve tega planinskega 
hrama. Graditi so jo za~eli `e leta 1953 
na zemlji{~u Franca Kri`i~a, v ~igar rojstni 
hi{i so imeli idrijski planinci `e prej svojo 
postojanko. Prvi zapis o graditvi ko~e pa 
lahko preberemo v letnem poro~ilu, ki ga 
je za ob~ni zbor dru{tva leta 1954 napisal 
gospodar Franc Nagode.

Po pri~evanjih zdaj `ivi {e {est zagnancev, ki so sodelovali pri 
graditvi ko~e, in sicer Peter ^ar, Janez Jeram, Marija Mauser, 
Zdravka Poljan{ek, Leon Poljanec in Jo`e Von~ina. Tokrat 
objavljamo fotografiji, ki bi ju lahko podnaslovili kot »Neko~ in 
danes …«.  
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Podru`nica Nova Gorica, 
Poslovalnica Idrija, tel.: 05 37 20 600

Jubilejne slovesnosti so se udele`ili tudi 91-letni, takratni predsednik dru{tva, 
Janez Jeram, dru{tvena tajnica v tistih letih Marija Mauser in takratna kuharica 
Zdravka Poljan{ek.
V ~asu gradnje so idrijski planinci kupili tudi istrskega osla, ki ga je imel v oskrbi 
Viki ^ar. Z njim je nosil na Hlevi{e vso potrebno pija~o in prehrano ter druge 
potreb{~ine. Ob jubileju se je zgodovina ponovila.            f{
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Z nahrbtnikom po dr`avah Ju`ne Amerike

Najnevarnej{a cesta na svetu oz. cesta smrti

Letos spomladi sem se podal na pot po Ju`ni Ameriki, od 
^ila do Kolumbije, pri tem pa sem obiskal tudi Bolivijo, Peru 
in Ekvador. Na pot sem {el sam, kljub temu pa sem po ve~ini 
potoval v dru`bi drugih popotnikov, ki sem jih sre~eval na poti. 
Med potovanjem se mi je pripetilo veliko dogodkov, po ve~ini 
zelo pozitivnih, ki jih lahko opi{em le v prese`nikih. V Ju`ni 
Ameriki te najbolj prevzame fantasti~na narava, ki navdu{uje s 
svojo raznolikostjo in mogo~nostjo. @al pa so me dvakrat tudi 
okradli. Tako so mi pono~i med vo`njo z avtobusom po Boliviji, 
medtem ko sem spal, iz torbe spretno izmaknili fotoaparat z 
ve~ kot 300 posnetki, minidisk, son~na o~ala, ves denar …, 
skratka, vse, kar je bilo kaj vredno! Na mojo sre~o sem imel 
potni list, ban~no kartico in letalske karte na varnem pri sebi.

[e drugi~ pa sta me prav zadnji dan potovanja napadla dva 
najstnika. Po kraj{em prerivanju in pretepanju jima je le uspelo, 
da sta mi iz rok iztrgala torbo. V njej nisem imel ni~ zelo 
pomembnega, le za dnevnikom, ki sem ga pisal zadnja tri leta 
na vseh potovanjih, mi je {e vedno zelo `al. A ti neprijetni 
incidenti niso pokvarili mojega vtisa o celotni poti. Bilo je 
nepozabno. 
Ena izmed poti, ki vodijo iz ^ila proti Boliviji, je pot ~ez slano 
pu{~avo Salar de Uyuni. Pot poteka na vi{ini od 3000 do 4800 
metrov nad morjem. Jezera neverjetnih barv, od zelene in 
modre do rde~e, okoli{ki vulkani, visoki tudi ve~ kot 6000 m, 
topli vrelci in pe{~ena prostranstva so nas navdu{evali polna 

Cuzco, starodavna prestolnica Inkov, dandanes sodobno 
turisti~no mesto

dva dneva. Za zadnji dan pa {e poslastica, slana pu{~ava 
Salar de Uyuni. Ko smo se ustavili sredi pu{~ave in izstopili 
iz terenskega vozila, se mi je odprl pogled na popolnoma 
ravno povr{ino soli, ki sega do konca obzorja. Na sredini je 
otok kaktusov, najvi{ji med njimi pa so visoki tudi ve~ kot 
deset metrov. Samo na tej tridnevni poti sem posnel ve~ 
kot  250 fotografij, ki si jih zdaj lahko ogledujejo le bolivijski 
nepridipravi.
V bli`ini glavnega mesta Bolivije La Paz poteka t. i. cesta smrti 
oz. najnevarnej{a cesta na svetu. Turisti~ne agencije po njej 
organizirajo spuste z gorskimi kolesi. Na dol`ini 63 km se 
spusti{ s 4900 m na 1550 m nadmorske vi{ine. Na tej zelo 
ozki in vijugasti cesti se vsako leto ubije ve~ kot 100 ljudi, 
ki se po njej spustijo s kolesi, med njimi tudi {tevilni turisti. 
Najnevarnej{i je strm prepad ob robu ceste, globok od 400 do 
1000 metrov. Kot je dejal na{ vodnik, ~e pade{ ~ez rob, leti{ 
toliko ~asa, da bi padalo lahko odprl kar dvakrat, seveda, ~e bi 
ga imel. Pot obdaja bujna d`ungla, zato je neverjetno slikovita. 
Turisti~na atrakcija je tudi  kak{en prevrnjen tovornjak globoko 
v prepadu.
@e naslednji dan sem se podal na turo, ki mi bo gotovo ostala 
najdlje v spominu. Moj cilj je bil vzpon na 6088 m visok vrh 
Huayna Potosi nad La Pazom. Z vodnikom sva drugi dan hoje 
sredi opoldneva prispela v bazni tabor na vi{ini 5200 m. Tam 

Plavajo~i otoki na jezeru Titicaca, ob katerem Indijanci {e vedno 
`ivijo kot pred 300 leti.

Z nahrbtnikom po dr`avah Ju`ne Amerike
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sem kmalu za~util znake vi{inske bolezni. Imel sem rahlo 
vro~ino, dobil sem drisko in po~util sem se izjemno {ibkega. 
Le s te`avo sem u`ival hrano, saj mi je {lo ves ~as na bruhanje. 
Celo popoldne sem pre`ivel zavit v spalno vre~o in ~akal, da bo 
pri{la ura odhoda za naskok na vrh. Ali pa odhod v dolino, saj 
ob~asno `e nisem ve~ verjel, da sem sploh sposoben iti in priti 
na vrh. Ob polno~i, ko sva se z vodnikom odpravila proti vrhu, 
so vse te`ave nenadoma izginile. Pot poteka po snegu, zato 
sem si nataknil dereze. Kljub hudemu mrazu sem se po~util 
solidno, problem je bil le to, da na taki vi{ini preprosto nima{ 
~esa dihati. Naredi{ deset korakov pa si `e tako zadihan, da niti 
ne pomisli{ na nadaljevanje poti. Od utrujenosti in zadihanosti 
sem se ve~krat kar zgrudil po tleh in lovil sapo. Ko pa sva pri{la 
pod vrh, me je ~akalo {e 200 metrov vzpona pod kotom 45 
stopinj. Vodnik spredaj, jaz pa zadaj, navezan nanj, po vseh 
{tirih in s cepinom v roki. Deset metrov in minuta dihanja, pa 
deset metrov ... itn. A na koncu so se tisti metri le se{teli in 
vrh je bil osvojen. In v hipu so bili vsi napori popla~ani. Pod 
seboj sem videl celotno jezero Titicaca, ki je najvi{e le`e~e 

plovno jezero na svetu. Na drugi strani so se svetile lu~ke La 
Paza, v daljavi pa je za belimi vrhovi Andov `e za~elo vzhajati 
sonce. @al pa mi je zaradi mraza v steklenici zmrznila voda, 

Pogled na Machu Picchu z vrha Huayna Picchuja, gore, ki jo na 
razglednicah po navadi vidimo v ozadju.

Kanjon Colca, drugi najgloblji kanjon na svetu

tako da si nisem mogel niti nazdraviti. Pri sestopu v dolino sem 
dobesedno poskakoval od veselja, da mi je uspelo.
Iz Bolivije sem nadaljeval pot v Peru. Tam sem prehodil 
{tiridnevni Inca Trail – starodavno pot Inkov, ki vodi iz Cuzca 
da Machu Picchuja, osvojil {e en {est tiso~ak Chachani (6075 
m), na katerem nisem imel vi{inskih te`av, ogledal sem si drugi 
najgloblji kanjon na svetu, znameniti kanjon Colca, v Ekvadorju 
sem na konjskem hrbtu potoval po »Obla~nem pragozdu«, 
Kolumbija pa me je presenetila s svojo razvitostjo in visokimi 
cenami. Po zaslugi {tevilnih popotnikov, ki sem jih spoznal na 
poti, kljub ukradenemu fotoaparatu nisem ostal brez fotografij, 
ki mi bodo lep spomin na potovanje.  

Bojan [turm
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Terra australis
Jeseni sva se s fantom odlo~ila, da bova tokratno zimo pre`ivela 
na toplem, in tako sva v za~etku oktobra z letalom odpotovala 
na najmanj{o celino na svetu – Avstralijo. Ne bom vam govorila 
o avstralskih »znamenitostih« (mogo~e le to, da pri njih za 
zgodovinsko znamenitost velja `e vse, kar je starej{e od 40 let!) 
ali o pre~udovitih naravnih lepotah (tu najdemo ko{~ke sveta, 
kjer se narava {e vidno pi{e z velikim N). Tokrat bi vam rada nekaj 
ve~ povedala o neverjetno temperamentnih in spro{~enih ljudeh, 
ki naseljujejo ta rde~i kontinent.

Z enim stavkom bi jih opisala kot preproste in gostoljubne 
»`urerje«, ki znajo u`ivati svoje `ivljenje. Ve~ina Avstralcev ima 
v sebi sicer angle{ko kri, vendar je videti, da so pod vplivom 
toplega podnebja tudi sami odvrgli hladne angle{ke oklepe in 
postali odprti, prijazni in nasmejani. Tipi~na avstralska dru`ina 
`ivi v pritli~ni hi{i, pred katero je lepo negovana zelenica in 
ob~asno tudi kak{na smrtno strupena ka~a. Vsi ~lani dru`ine 
– tipi~no dru`ino sestavljajo star{i in navadno trije otroci ali celo 
ve~ – ve~ino ~asa pre`ivijo na terasi, kjer je postavljen tudi najbolj 
priljubljeni avstralski predmet – »barbie« (iz angl. »barbecue«) 
ali po na{e `ar. Avstralci so pravi mesojedci, zato so postopek 
pripravljanja mesa na `aru  izpopolnili do potankosti, tako da 
bi jim po vsej verjetnosti uspelo spreobrniti {e tako zagretega 
vegetarijanca. Glede pija~e pa je stereotip, da na dan spijejo 
kar nekaj steklenic piva »Fosters«, zelo napa~en. Koli~ina je sicer 
prava, vendar v Avstraliji te znamke piva skoraj ni mogo~e dobiti, 
saj je to skoraj izklju~no izvozni izdelek. Najbolj popularni znamki 
piva sta Victoria bitter in XXXX, predvsem v zadnjem ~asu pa 
postaja vse popularnej{e tudi avstralsko vino. To po mojem po 
svoji kakovosti dale~ presega vsa druga vina na svetu. Avstralci 
so – morda tudi zaradi tega – med najve~jimi porabniki alkohola 
na svetu.
[tevilne avstralske dru`ine gojijo pravi »obred« pitja, ki se vsak 
dan za~ne `e ob petih popoldne. To sva `e prvi dan najinega 
potepanja spoznala tudi na lastni ko`i. Dobila sva se namre~ 
z znanci iz okolice Melbourna, vendar sva si po dolgotrajnem 
potovanju popoldne seveda najprej privo{~ila nekaj po~itka. 
Kar nenadoma pa je v sobo prihrumela prijateljica in naju vrgla 
iz postelje, ~e{ da je ura `e petnajst ~ez pet in da `e petnajst 
minut zamujamo z veselo urico. Avstralcem se pozna, da `ivijo 
v toplem podnebju in da to~nost ni njihova najve~ja ~ednost, 
a ko je ura pet popoldne, se za~ne veselica … in to to~no! Ob 
pitju tako po~asi za~nejo pripravljati hrano, segrejejo `ar in okoli 
devetih je na vrsti obilna ve~erja. Ob ve~erih se ob kozar~ku ali 
dveh tako poka`e njihov pravi, spro{~eni in veselja{ki zna~aj, ki je 

prav nalezljiv.
Avstralci pa imajo {e eno ljubezen – ljubezen do raziskovanja 
svoje dr`ave. »Outback« je avstralski izraz za osrednji, pu{~avski 
in neobljudeni del celine, prav to obmo~je pa je najbolj 
priljubljen cilj vseh popotnikov. Ve~ina ve~jih mest je sicer v 
jugovzhodnem delu dr`ave, ki ima zmerno podnebje in je na 
splo{no zelo evropski. Ko se pribli`uje{ osrednjemu delu celine, 
se za~nejo rodovitna polja in pa{niki (v Avstraliji `ivi pribli`no 
20 milijonov ljudi in kar neverjetnih 106 milijonov ovac) umikati 
nizkemu grmi~evju. Temperatura hitro postaja vse vi{ja in zeleno 
barvo pa{nikov kmalu zamenjata rde~ pesek in skalovje. S tem 
se zmanj{uje tudi gostota poselitve. Tako je v notranjosti samo 
eno ve~je mesto, znameniti Alice Springs. Sicer pa je vo`nja po 
edini cesti skozi »The red centre«, kot ta del de`ele imenujejo 
doma~ini, prav zanimiva. Ker je promet na njej precej redek, se 
ob sre~anju vsi popotniki v avtomobilih pozdravijo. Prehitevajo te 
»road trains«, tovornjaki s petimi prikolicami, ki so lahko dolgi do 
60 metrov in vozijo tudi 140 km/h. Morda je zanimiv podatek, 
da je to edina cesta na svetu, na kateri ni omejitve hitrosti. 
Naselja so med seboj oddaljena tudi po ve~ sto kilometrov, pa 
{e to niso naselja v pravem pomenu besede – po navadi gre 
le za bencinsko ~rpalko, bar in motel. Razumljivo je torej, da 
mora{ prav ob vsaki prilo`nosti napolniti rezervoar z bencinom, 
saj si v nasprotnem prisiljen na dolge ure ~akanja na `go~em 
soncu. Res pa je, da ti bo gotovo pomagal `e voznik prvega 
avtomobila, ki se bo pripeljal mimo. ^e spet omenim nekaj 
statistike, lahko re~em, da bo ta avto najverjetneje bel avtodom, 
v katerem bo sedel starej{i par. Veliko Avstralcev se namre~ po 
upokojitvi odlo~i za ve~ mesecev trajajo~e raziskovanje svoje 
dr`ave. V »outbacku« tako sre~a{ predvsem mlade tuje turiste in 
vitalne upokojence, ki jim navadno nisi kos ne v iznajdljivosti ne v 
veselja~enju. V pu{~avskih kampih se tako me{a staro in mlado, 
zabave pa vedno trajajo do jutranjih ur.
Avstralija, kakr{no sem do`ivela, je zaradi toplega podnebja, 
prekrasne narave, sploh pa zaradi ~udovitih ljudi, resni~no skoraj 
raj na zemlji.  

Eva Kalan

Pre~udovito jezero Wabby, ki le`i na najve~jem pe{~enem otoku 
na svetu - Fraser Island             ek

Na poti okoli avstralske ikone - gore Uluru, kjer se lahko pred 
roji nadle`nih muh brani{ le z za{~itno mre`o okoli glave        ek
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Za{~itna oprema



Iz`rebani re{evalci petindvajsete nagradne kri`anke Abanke so: [tefka Erjavec, Mladinska 1, 5281 Sp. Idrija, Cirila Hladnik, Triglavska 
24, 5280 Idrija in Anica Jezer{ek, Otale` 25, 5282 Cerkno.

Ime in primek: 

Naslov: 

Po{ta: 

Pravilne re{itve nagradne kri`anke 
po{ljite do
15. julija 2005 na naslov:

FMR MEDIA, Arkova 43, 5280 Idrija
s pripisom “Nagradna kri`anka”

Iz`rebali bomo tri nagrajence, ki bodo 
prejeli prakti~ne nagrade.
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s a j  b i  b i l o  l a h k o  t u d i  r e s

Pa ne boste rekli, da pridejo prav samo pozimi.

Stara ~e{ka gasilska brizgalna dobiva svojo prvotno podobo. V 
vsem svojem sijaju jo bomo lahko spet videli za veliki {maren v 
Spodnji Idriji. Do takrat pa bo moral Toma` Kogej {e marsikaj 
narediti, da bo spet uporabna. Preve~ let je namre~ rjavela pod 
oboki grajskega dvori{~a v Idriji, dokler se niso zganili »pr’farski« 
gasilci, za katere je bila to nekdaj prava svetinja. ^isto po pravici 
povedano, obnoviti jo je `e kanil Julijan Peternelj, pa je `al umrl 
prej, preden mu je uspelo uresni~iti `eljo. Baje je bila brizgalna 
zadnjikrat v uporabi leta 1954, ko je idrijskim gasilcem zatajila 
motorna brizgalna in so jim »pr’farski« z njo prihiteli na pomo~.

Zanimalo nas je, kam bodo po ureditvi Mestnega trga zatikali 
polo`nice voznikom, ki bodo brez parkirne ure ali pa bodo 
svoje avtomobile po ostalih parkiri{~ih pu{~ali ve~ kot dve uri. 
Ob~inski komunalni redar Rudi Troha: »Na ~elo, vsaj na tem 
kraju!«

Nostalgija ali bolje dvakrat registriran kot nikoli

Ra~unalnik v mre`i, tudi na tak na~in

Knjige na bencinskih ~rpalkah, copati na po{tah. Pa kaj, saj tudi 
v bifejih prodajajo loto!




