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Tri leta na{ega ~asopisa

Komunalno deponijo v 
Ljubev~u bodo zaprli

Kolektor kupil novo 
podjetje v Nem~iji

Zima je doma na 
Vojskem



Banka 
za vse ljudi in za vse ~ase!

Ponudba za ob~ane:
� Kredit takoj do 1.000.000,00 SIT (odpla~evanje do treh let preko trajnega naloga, enostavna 

in hitra odobritev)
� Gotovinski potro{ni{ki krediti z odpla~ilno dobo do 6 let
� Stanovanjski krediti z odpla~ilno dobo do 20 let
� Pla~ilne kartice Maestro, Activa, Eurocard/MasterCard in Visa (tudi za {tudente)
� Bank@net NOVO!!! – SMS sporo~ila o stanju na TRR na va{ mobilni telefon

Ponudba za zasebnike:
� Bank@net NOVO!!! – SMS sporo~ila o stanju na TRR na va{ mobilni telefon
� Poslovne kartice Maestro, Activa, Eurocard/MasterCard in Visa
� Posebna ponudba dolgoro~nih tolarskih kreditov v sodelovanju z Ob~ino Idrija

Ponudba za pravne osebe:
� Poslovne kartice Maestro, Activa, Eurocard/MasterCard in Visa
� Poslovni Bank@net:

• NOVO!!! – Internetna razli~ica EPP Web za opravljanje pla~ilnega prometa doma in s 
tujino

• NOVO!!! – Internetna razli~ica EPP Mobile za opravljanje pla~ilnega prometa preko 
mobilnega telefona

• NOVO!!! – Glasovni odzivnik za telefonsko poslovanje pravnih oseb (poslu{anje 
podatkov o stanju in prometu na TRR, o prilivih iz tujine, o podjetni{ki te~ajni listi NKBM 
d.d.),

• NOVO!!! – Fax sporo~ilni sistem za prejemanje podatkov o stanju in prometu na TRR, 
prejem izpiskov, informacije o prilivih iz tujine, te~ajna lista BS in podjetni{ka te~ajna lista 
NKBM d.d. 

�Posebna ponudba dolgoro~nih tolarskih kreditov v sodelovanju z Ob~ino Idrija
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Pri nas ste vedno dobrodo{li!



Berem Komunitatorvsebina

obletnica
•  Tri leta na{ega ~asopisa

intervju
•  Franci Kova~i~, Lista za 

ob~ino Idrija

gospodarstvo
•  10 let Ydria Motorsa

ekologija
•  Komunalno deponijo v 

Ljubev~u bodo zaprli

vlaganja na tujem
•  Nem{ki SWL G.m.b.H., 

novo podjetje v koncernu 
Kolektor Group

•  Feriti odpirajo tovarno v 
Bosni

vreme
•  Na Vojskem je zima doma

potovanja
•  Mehika, preplet preteklosti s 

sedanjostjo

razvedrilo
•  Nagradna kri`anka
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Tri leta je minilo, odkar se je v na{ih logih pojavil Komunitator. 
Ni si sicer nadel najbolj posre~enega in sodobnega imena, 
konotacija le-tega bi lahko povzro~ala celo kak{ne socrealisti~ne 
asociacije, vendar se ime zlije z vsebino, ko bralec revijo preleti in 
ime pove`e s poslanstvom glasila, ki ga zazna iz vsebine. 
Po mnenju ocenjevalca Aleksandra Bratine dobi bralec iz vsebine 
edicije dva usklajena vtisa: po eni strani funkcionira kot glasilo 
osrednje gospodarske dru`be idrijsko-cerkljanske podregije, po 
drugi pa v ospredje postavlja nekatere pomembne informacije 
o ob~inski in komunalni politiki. Gre torej za hibrid med 
korporativnim komuniciranjem gospodarskih dru`b, predvsem 
z vna{anjem vsebin, ki korporativno kulturo {irijo v neposredno 
okolje, in korporativnim komuniciranjem okolja, kateremu je 
edicija namenjena. Korporativno dolgoro~no poteka animiranje 
kadrovskega potenciala v srednjih {olah za potrebe koncerna 
tudi prek Komunitatorja. ^e bi Komunitator razdelili na tri dele, 
in sicer na del s splo{nimi vsebinami, na del, ki bi ga lahko v 
preteklosti ozna~ili za tovarni{ko glasilo, in na ogla{evalski del, 
potem bi lahko bil zaradi zadnjih dveh bolj ali manj promocijska 
publikacija, dosegljiva vsem gospodinjstvom na Idrijskem in 
Cerkljanskem. Za interesom zalo`nika pa se v objektivnem smislu 
skrivajo tudi blaginja, socialna varnost in `ivljenjski standard 
prebivalcev celotnega obmo~ja, ki jim je Komunitator namenjen.

Tri leta 
Komunitatorja
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Komunitator ni prvo blezpla~no glasilo na na{em obmo~ju. 
V Sloveniji jih je kar pecej. V ve~ini primerov se pojavljajo 
kot regionalni oglasniki oziroma kot oglasniki na sploh, kot 
specializirane izdaje na podro~ju popularne kulture, turizma, 
kot ob~inska in dru{tvena glasila. Prav stro{ki zadnjih so po 
navadi vsebovani `e v ~lanarini dru{tva. Obstaja pa tudi nekaj 
tovrstnih glasil – nekatera {e nastajajo –, katerih ambicije so 
novinarsko nekoliko bolje izdelati edicijo. Ve~ina tovrstnih glasil 
izhaja kot mese~niki oziroma celo na dalj{e periode, v~asih je ta 
perioda tudi neredna, torej ga zalo`nik izda takrat, ko mu uspe 
priskrbeti dovolj oglasov, ki so seveda pri pravih brezpla~nih 
glasilih edini vir za pla~ilo stro{kov. Dozdaj{nje prave tovrstne 
izdaje, torej tiste, ki z izjemo oglasov nimajo drugih dodatnih 
virov fi nanciranja, so po navadi redakcijsko revne, saj to seveda 
zni`uje stro{ke izdajanja. Branje ne izvira iz neke potrebe bralca, 
ki se pri drugih edicijah izra`a prek nakupa oziroma naro~nine. 

Ob urejanju Komunitatorja opravljate pomembno 
delo celostnega komuniciranja z ljudmi v Idrijski 
kotlini. Vsekakor dandanes bolj kot kadar koli doslej 
`ivimo v medijski dru`bi (in Slovenija je medijsko kar 
precej razvita, {e posebej, ~e to presojamo z vidika 
malo{tevilne dvemilijonske publike), za katero je 
zna~ilno, da je medijska ponudba bogata. V tem 
smislu si noben medij (niti najve~ji nacionalni mediji) 
ne more ve~ lastiti naziva »totalni medij«. Vsak izbira 
poljubno, vendar vsaka izbira in v okviru te vsebina 
sestavljata spekter prejetih informacij, na podlagi 
katerih si sodoben ~lovek oblikuje mnenje o globalnem 
in lokalnem okolju.
 
*(Mag. Aleksander Bratina, predsednik strokovne komisije 
Nacionalne raziskave branosti, direktor razvoja in raziskav 
v dru`bi Dnevnik, d.d., pred tem 11 let vodja razvojnega 
tr`enja v dru`bi Delo, d.d.) 
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Slovenija se od drugih medijskih trgov v kontekstu brezpla~nih 
~asopisov razlikuje po tem, da na trgu ni tovrstnih glasil s kraj{o 
periodo izhajanja, denimo tednikov ali celo dnevnikov. Vzrok 
gre iskati predvsem v majhnosti trga, saj se tak projekt fi nan~no 
gotovo ne more izziti. Lahko sicer zadovoljuje nekatere druge 
cilje izdajatelja, donosen projekt pa to gotovo ne more postati.
Nam je v{e~, da smo se pred tremi leti med 420 brezpla~niki 
v Sloveniji pojavili prvi kot hibrid korporativnega in lokalnega 
komuniciranja. Da nismo zadeli v prazno, ampak morda celo v 
~rno, se `e ka`e v posnemanju.  

Filip [emrl

Grafi ~na priprava ~asopisa za tiskanje in priprava digitalnega 
tiska, s katerim je mogo~e simulirati videz publikacije.             f{

Priprava tiskarskih plo{~ za osvetljevanje                                 ds

Kon~na kontrola na koncu osvetljevalke in {e morebitni zadnji 
popravki               f{

Barvna kontrola in to~nost pozicij med samim tiskanjem          f{

Priprava za vlaganje pol v revijalko                                           f{

Izhod kon~nega izdelka iz revijalke. Ogled prvih izvodov. ^e 
je kaj narobe, potem je gotovo urednik tisti, ki ga najbolj boli 
glava.                f~
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Kaj bo druga~e po leto{njem prvem maju?

Notranji trg brez 
meja

Najbolj o~itna sprememba za potro{nike 
bo, da ob prestopu meje ne bodo imeli 
ve~ skrbi zaradi nakupljenega blaga. 
Ne bo namre~ carinskih pregledov, saj 
vstopamo na notranji trg brez meja. 
Manj navdu{ujo~a novica za slovenske 
potro{nike pa je, da ob vrnitvi v dr`avo 
ne bodo ve~ dobili povrnjenega davka 
na dodano vrednost (IVA). Za nekatere 
izdelke, ki jih bodo slovenski potro{niki 
kupili v ~lanicah Unije, bo {e vedno 
veljalo, da bodo davek za kupljeni izdelek 
pla~ali v Sloveniji. Sem spadajo nakupi 
novih avtomobilov, motorjev in plovil. V 
kolikor pa bo kdo `elel kupiti rabljeno 
vozilo, bo davek pla~al neposredno 
prodajalcu, torej v dr`avi nakupa.
Vsak slovenski potro{nik bo lahko ob 
izpolnjevanju potrebnih pogojev najel 
posojilo v katerikoli od dr`av EU in z 
dokazilom, da je dr`avljan ~lanice EU, 
odprl ban~ni ra~un v katerikoli drugi 
dr`avi ~lanici.
Vsi izdelki, ki bodo na voljo slovenskim 
potro{nikom po vstopu v EU, bodo 
morali izpolnjevati zahteve po varnosti 
in ustrezati evropskim standardom 
kakovosti; tako kot jih predpisujejo 
direktive EU. Enotni trg prina{a zni`anje 
cen posameznih izdelkov, kar potrjujejo 
prakti~ni primeri iz EU. Tako so se na 
notranjem trgu `e zni`ale cene blaga 
in `ivilskih izdelkov. Na podro~ju 
telekomunikacij so se zaradi ve~je 
konkurence cene notranjih klicev zni`ale 
za pribli`no 50, cene mednarodnih pa 
za 40 odstotkov. Po podatkih raziskav 
so se cene promocijskih letalskih poletov 
zaradi ostrega konkuren~nega boja 
zni`ale za 41 odstotkov. K zni`anju cen 
pripomorejo tudi javna naro~ila.

Uvedba eura

Minister za fi nance Du{an Mramor je 
8. marca izjavil, da ima Slovenija `e 

z vstopom v EU, torej 1. maja letos, 
mo`nost prositi za vstop v mehanizem 
menjalnih te~ajev ERM II.. Vendar ne bo 
hitela, ampak bo pro{njo oddala konec 
leta 2004, kot sta na~rtovala vlada in 
Banka Slovenije. To zado{~a za dosego 
cilja, da bi leta 2007 tolarje zamenjali 
euri.

Registrske tablice

Prva sprememba, ki se nana{a na 
registrske tablice in bo sovpadala z 
dnem pristopa Slovenije v ~lanstvo EU, 
je prilagoditev vsebine registrskih tablic 
dolo~ilom uredbe Sveta EU o priznavanju 
razpoznavnega znaka dr`ave ~lanice 
EU. S tem dnem se bo v Sloveniji pri~el 
uporabljati nov Pravilnik o registrskih 
tablicah motornih in priklopnih vozil. Po 
njem bodo registrske tablice opremljene 
s predpisanim EU logo-znakom. Ta bo 
zlato rumene barve na modri podlagi, 
ki vsebuje razpoznavni znak R Slovenije 
in znak EU (dvanajst zvezdic). Nekoliko 
bodo spremenjene oblike in dimenzije 
pisav (oblika, vi{ina, {irina), s katerimi 

bo omogo~eno ve~je {tevilo registrskih 
kombinacij. 
Ne glede na uveljavitev tega pravilnika 
pa bodo sedanje registrske tablice ostale 
{e naprej v veljavi. Pravilnik namre~ ne 
predvideva njihove obvezne zamenjave. 
Te se bodo menjale postopoma. 

Prometna dovoljenja

Za vozila, ki se bodo prvi~ registrirala 
v RS po 1. 5. 2004, se bodo prometna 
dovoljenja predvidoma izdajala na novem 
EU obrazcu.
Vsa `e izdana prometna dovoljenja 
pa bodo ostala v veljavi tudi po 
polnopravnem ~lanstvu RS v EU in se 
bodo izdajala na novem EU obrazcu le 
v primerih spremembe lastni{tva vozila, 
spremembe registrske oznake ali drugih 
sprememb podatkov o vozilu.

Vozni{ka dovoljenja

V skladu z direktivo Sveta EU se 
vozni{ka dovoljenja, ki jih izdajo dr`ave 

Z veliko nestrpnostjo pri~akujemo leto{nji prvi maj. Potekajo mrzli~ne priprave na 
praznovanja. Cerkljanska bo po lepi stari slovenski navadi pred hotelom Cerkno postavila 
mlaj in nanj izobesila obe zastavi – slovensko in zastavo Evropske unije. Ob tej prili`nosti 
bo zaigral Pihalni orkester Eta. Godbeniki pihalnega orkestra idrijskih rudarjev pa bodo 
prispevali svoj del programa na prireditvi  z naslovom Vsi cvetovi bodo~nosti so v semenu 
sedanjosti, ki bo prav tako na predve~er na{ega vstopa v EU na gradu Gewerkenegg.
Ve~ina pri~akuje prvi maj z veliko nestrpnostjo in upanjem. Nekateri pa pri vstopanju 
Slovenije v EU ne vidijo velikih prednosti; celo te`ave in slabosti. Pa poglejmo, kaj se bo po 
prvem maju spremenilo.
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~lanice, medsebojno priznavajo. Na~elo 
njihovega vzajemnega priznavanja 
vklju~uje popolno priznanje vseh pravic, 
ki so bile imetniku dovoljenja podeljene 
v skladu s takrat veljavnimi dr`avnimi 
predpisi. 
Poleg medsebojnega priznavanja 
vozni{kih dovoljenj v dr`avah ~lanicah 
direktiva ureja tudi zamenjavo dovoljenj 
tistim imetnikom, ki bodo svoje stalno 
prebivali{~e ali kraj zaposlitve prenesli iz 
ene dr`ave ~lanice v drugo. V praksi ta 
direktiva velja samo za imetnike vozni{kih 
dovoljenj, izdanih v eni od dr`av ~lanic 
EU.
Z dnem polnopravnega ~lanstva RS v 
EU bo Slovenija imetnikom veljavnih 
vozni{kih dovoljenj druge dr`ave ~lanice 
EU, ki bodo stalno ali za~asno prebivali 
v RS, zamenjala njihovo vozni{ko 
dovoljenje za slovensko in sicer za tiste 
kategorije vozil, ki jih smejo imetniki 

Evropska unija je prepoznavna predvsem po treh simbolih:
Ima zastavo modre barve, na kateri je 12 zlatorumenih 
zvezdic, razporejenih v krogu. Te zvezde predstavljajo 
evropske narode, krog, ki ga tvorijo, pa ponazarja unijo, 
v katero so zdru`eni. 12 zvezdic ne pomeni {tevila 

dr`av ~lanic, ampak {tevilo dvanajst simbolizira popolnost. Oda radosti, preludij k 
Beethovnovi 9. simfoniji, je leta 1985 po sklepu Evropskega sveta postala himna EU. 
Seveda ima vsaka dr`ava ~lanica tudi svojo lastno himno.
Na istem sre~anju predsednikov dr`av in vlad dr`av ~lanic, na katerem je bila sprejeta 
odlo~itev o himni, so 9. maj razglasili za dan Evrope. Na ta dan leta 1950 je namre~ 
francoski zunanji minister Robert Shuman predlagal ustanovitev Evropske skupnosti 
za premog in jeklo. Idejni o~e tega predloga je bil francoski politik Jean Monnet, ki je 
sanjal o nastanku »zdru`enih dr`av Evrope«.

Vir: Evropopotnica, Urad RS za informiranje, 2000

Simboli EU

voziti po vozni{kem dovoljenju, katerega 
zamenjavo bodo zahtevali. Upravni 
organi takim osebam zamenjajo vozni{ko 
dovoljenje brez opravljanja vozni{kega 
izpita in brez predlo`itve dokazila o 
du{evni in telesni zmo`nosti za vo`njo 
vozil. 

Osebna izkaznica

Po vstopu RS v EU osebne izkaznice ne 
bo potrebno zamenjati. Slovencem  pa 
bo po tem datumu z veljavno osebno 
izkaznico omogo~en vstop in prebivanje 
(do 90 dni) v vseh dr`avah ~lanicah EU 
in Evropskega gospodarskega prostora: 
Islandija, Norve{ka, [vica in Liechenstein). 
Prav tako bo mogo~e na podlagi 
bilateralne pogodbe z osebno izkaznico 
{e naprej potovati na Hrva{ko.

Potni list

Samo zaradi vstopa Slovenije v EU se 
tudi `e izdani potni listi ne bodo menjali; 
veljali bodo za celotno obdobje njihove 
veljavnosti. 
Res pa bo potni list po vstopu v EU 
malenkostno spremenjen in dopolnjen; 
vendar ne takoj s 1. majem 2004 temve~ 
{ele po spremembi Resolucije o enotnem 
formatu potnega lista. Potne liste bodo 
morale ustrezno dopolniti in spremeniti 
vse dr`ave ~lanice EU (v kazalu bodo 
rubrike navedene v vseh jezikih EU, tudi 
sloven{~ini). 

Prepustnice

Po leto{njem 1. maju bo prav tako {e 
vedno obstajala mejna kontrola na 

notranjih mejah EU (z Italijo, Avstrijo in 
Mad`arsko). Ohranila se bo tako dolgo, 
dokler ne bo Slovenija polnopravno 
pristopila k schengenskemu sporazumu, 
predvidoma konec leta 2006. To pomeni, 
da bo za prehod meje {e vedno potrebno 
imeti ustrezne potovalne dokumente; 
torej osebno izkaznico, prepustnico 
ali potni list. Za prehod maloobmejnih 
prehodov bomo {e vedno potrebovali 
prepustnico.

Kako bo na italijansko – slovenski meji?
V za~etku marca so predstavniki 
lokalnih organov mejne kontrole po 
videmskem sporazumu razpravljali o 
vrsti pobud in vpra{anj, povezanih z 
mejnimi prehodi ter mo`nimi novimi 
na~ini prehoda meje po vstopu Slovenije 
v EU. Dogovor slovenske in italijanske 
delegacije lokalnih organov mejne 
kontrole je podlaga za razpravo ter 

odlo~itve na zasedanju me{ane komisije 
po videmskem sporazumu, ki bo, 
po napovedih sode~, {e pred na{im 
vstopom v EU. 
Delegaciji sta razpravljali o predlogu za 
prehajanje slovensko-italijanske meje po 
vstopu Slovenije v EU na maloobmejnih 
prehodih le z osebno izkaznico in 
drugimi veljavnimi dokumenti. Med 43 
maloobmejnimi prehodi so za uveljavitev 
takega na~ina predlagali tudi prehod 
Livek. Obe dr`avi morata za uveljavitev 
omenjenega predloga pripraviti notranje 
pravne podlage in zadostiti ustreznim 
tehni~nim zahtevam. O mo`nostih za 
uresni~itev pa bo na svojem zasedanju 
razpravljala tudi me{ana komisija po 
videmskem sporazumu. Med predlogi, 
o katerih so tokrat razpravljali, je bila 
tudi dopolnitev protokola o prostem  
pristopu na vrhove Mangarta in Kanina. 
Protokol naj bi namre~ omogo~il 
odprtje turisti~nih mejnih prehodov na 
Matajurju, Sabotinu nad Solkanom, Miji, 
med Livkom in Topolovim, na Kolovratu, 
Koko{ki, Jirmancu, na vzpetini 
Kostanjevica nad Novo Gorico, Prevali, 
na grebenu Stola in v Predolini.

Zamejci in onejci

Med nas so dr`avne meje zarezale 
lo~nice, ki so nas razdvajale, vendar 
nikoli lo~ile. Zgodovina nas je le redko 
pustila pod eno streho. Ni nam bilo 
prizane{eno. Vojne in druge nadloge so 
nas pestile, nam delale silo.
Prihaja nov ~as. Za zamejce in onejce 
bo najve~ja pridobitev odprava meje. 
Koliko skrbi, obupa, `alosti in jeze je 
povzro~ila ta »prekleta meja«.
Nadejamo se, da bo Evropska unija 
dolgo`iva in dolgotrajna evropska 
zaveza, ko ljudstev Evrope ne bodo 
delile ve~ nepotrebne pregrade. 
Zamejci v Italiji bodo {e vedno 
dr`avljani Italije, mi onejci, dr`avljani 
Slovenije. Hkrati pa bomo vsi dr`avljani 
Evrope. Mo~ Evrope je v njeni 
razli~nosti. Kljub vsemu je potreben 
zdrav narodni ponos. Imeti rad svoje 
in ceniti tuje je pot, ki more pripeljati 
evropsko pestrost do resni~no izvirnega 
modela so`itja.
Ni se bati, da se bomo v globalizirani 
Evropi utopili. Porok za tak optimizem 
so prav zamejski Slovenci v videmski 
pokrajini, ki so se kr~evito oklepali 
kulture, jezika in tradicije. Kljub vsem 
hudim preizku{njam, ki so jih do`iveli 
in pre`iveli. Le samozavestni moramo 
biti. Ne pokornost, marve~ samozavest 
naj bo na{a odlika.  

Zdravko Likar
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Uredni{tvo: @e tretji mandat ste ob~inski svetnik. Najprej 
ste zastopali barve kr{~anskih demokratov, pred letom 
in pol pa ste kandidirali na Listi za ob~ino Idrija. Zakaj ta 
sprememba, kak{en je bil va{ motiv?

Kova~i~: Slovenska kr{~ansko-demokratska stranka, na listi 
katere sem kandidiral dva mandata, kot veste, na prej{njih 
volitvah ni nastopala, ker ni ve~ obstajala. Sam se nisem na{el v 
nobeni drugi stranki in sploh nisem imel namena kandidirati na 
ob~inskih volitvah. Med nekaj podobno razmi{ljajo~imi kolegi pa 
se je porodila zamisel, da sku{amo nekaj narediti v korist na{e 
lokalne skupnosti tudi zunaj obstoje~ih strankarskih struktur. 
Zamisel mi je bila blizu in rezultat ste videli ob nastopu Liste 
za ob~ino Idrija na prej{njih lokalnih volitvah. Cilj na{e Liste ni 
negiranje strankarske politike same po sebi, ampak odpiranje 
novih mo`nosti, ki lahko pripomorejo k doseganju neke nove 
vrednosti v politi~nem `ivljenju na lokalni ravni.

Uredni{tvo: Lista za ob~ino Idrija je nazorsko pluralna 
skupina ljudi in tudi volivcev. V va{ih nekdanjih politi~nih 
skupinah so nekateri skrajne`i vas in va{e kolege obsojali 
kot kolaborante z  »rde~imi« oz. »~rnimi«.

Kova~i~: Mogo~e so va{e ugotovitve nekoliko trde, nekaj 
resnice pa je v njih. V o~eh tistih, ki ne vidijo prav dale~, smo vsi 
~lani Liste res lahko neke vrste »disidenti«. Prepri~an pa sem, da 
je na{e dozdaj{nje delovanje pokazalo, da ima Lista za ob~ino 
Idrija pomembno povezovalno vlogo v lokalni politiki, prav to pa 
je tudi na{ namen. No~emo lo~evati, deliti, temve~ zdru`evati za 
lokalne interese, ki niso niti ~rne niti rde~e barve. Meni osebno 
je tako delovanje tudi zelo pri srcu, saj imam {e iz {olskih let 
zelo dobre prijatelje na obeh straneh. Med seboj lahko ostro 
razpravljamo o stvareh, o katerih mislimo razli~no, hkrati pa 
smo prijatelji in vedno pripravljeni na skupne podvige. Priznati 
moram, da je teh skupnih to~k neprimerno ve~ kot tistih, ki bi 
nas lo~evale. Ob~utek imam, da so nas kot take sprejeli politi~no 
razli~no usmerjeni ljudje.

Uredni{tvo: Obnovite, prosim, na kratko, za na{e bralce 
cilje Liste za ob~ino Idrija, ki je v svojem prvem nastopu 
na volitvah dobila presenetljivo veliko podporo ter tri 
svetnike v idrijskem ob~inskem svetu.

Franci Kova~i~: Na{ cilj je omogo~iti zagon 
lokalni samoupravi.

Kova~i~: Na{ cilj je ob~ini Idrija, ki je na gospodarskem 
podro~ju zelo uspe{na in se pona{a z mednarodno uspe{nimi 
podjetji, dati nekaj zagona tudi pri urejanju zadev lokalne 
samouprave. S sistematskim in usmerjenim delovanjem `elimo 
vsem delom na{e ob~ine zagotoviti vi{jo kakovost `ivljenja. Ta 
se ka`e v urejanju komunalne infrastrukture (voda, kanalizacija, 
ceste) oziroma prijaznega bivalnega okolja v celotni ob~ini. 
Svetniki Liste za ob~ino Idrija Bojan Sever, Vojko Bo`i~ in sam si v 
ob~inskem svetu prizadevamo tudi za pridobitev ve~jih sredstev 
za ob~inski prora~un, predvsem zato, ker menimo, da nam jih 
dr`avna oblast neupravi~eno ne priznava.
Podpora Listi za ob~ino Idrija, ki jo omenjate v va{em vpra{anju, 
je pokazala, da je bila na{a odlo~itev pravilna. Skupaj z na{im 
`upanom bomo dokazali upravi~enost podpore volivcev. 

Uredni{tvo: Iz vrst Liste za ob~ino Idrija je tudi zdaj{nji 
`upan Damjan Krap{. 

Kova~i~: Veseli smo, da je dobil zaupanje volivcev tudi `upanski 
kandidat g. Krap{. V prvem volilnem krogu smo ga podprli Lista 
za ob~ino Idrija, Liberalna demokracija Slovenije in Slovenska 
demokratska stranka, v drugem krogu pa tudi Slovenska ljudska 
stranka. Dogajanja ob sklepanju na{ih povezav pred volitvami in 
po njih so znova pokazala, da lahko uspe{no povezujemo. Tudi 
delo v ob~inskem svetu poteka usklajeno, ~eprav je za to v~asih 
potrebnega nekaj potrpljenja in politi~ne modrosti. Obojega nam 
za zdaj ne primanjkuje. Ker ne kujemo kratkoro~nega politi~nega 
kapitala, seveda podpremo vse ideje, ki so tudi korak naprej.

Uredni{tvo: Bli`ajo se evropske in parlamentarne volitve. 
Ali boste na njih sodelovali kot del neodvisnih lokalnih 
list oz. ali boste podprli kandidaturo katere od va{ih 
lokalnih koalicijskih partneric?

Kova~i~: Kot je delno razvidno `e iz mojih prej{njih odgovorov, 
smo Listo za ob~ino Idrija ustanovili kot lokalno listo brez kak{nih 
politi~nih ambicij na dr`avni ravni. V tem smislu ni predvideno, 
da bi sodelovali bodisi na dr`avnih bodisi na evropskih volitvah. 
Glede na sestavo Liste za ob~ino Idrija ni predvidena niti podpora 
kateri koli politi~ni opciji, saj se to ne ujema z na{o temeljno 
usmeritvijo. To pa seveda ne pomeni, da po volitvah nismo 
pripravljeni na sodelovanje z vsemi, s katerimi bomo na{li skupen 
jezik. 

Uredni{tvo: Kako naprej? Ali je Lista za ob~ino Idrija 
muha enodnevnica? Ali jo boste preoblikovali v politi~no 
stranko?

Kova~i~: Da nismo muha enodnevnica, so zdaj verjetno 
prepri~ani vsi opazovalci lokalne politike in tudi dvomljivci, ki so 
nas na predstavitvi vpra{ali, ali mislimo resno. Z na{im delom 
dokazujemo, da mislimo resno. Prepri~ani smo, da bomo imeli 
ob koncu na{ega mandata kaj pokazati in na tej podlagi bomo 
lahko kandidirali na prihodnjih lokalnih volitvah, saj nas bodo 
volivci podprli {e v ve~jem {tevilu. Saj veste, {tejejo dejanja in ne 
besede. Iz zdaj{nje perspektive preoblikovanje Liste v politi~no 
stranko ni sestavni del na{e vizije.  

Franci Kova~i~, vodja svetni{ke skupine Liste za ob~ino Idrija v 
idrijskem ob~inskem svetu
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Proizvodnja asinhronih 
elektromotorjev in ~rpalk 
se je v Spodnji Idriji za~ela 
leta 1994 s 94 zaposlenimi 
iz Idrije in okolice, 
dandanes pa je v podjetju 
zaposlenih `e 360 delavcev 
iz  Cerknice, Idrije, Cerkna, 
@irov, Logatca, Postojne, 
Pivke, Lo{ke doline, Nove 
vasi, Ribnice in Sodra`ice. 
Dru`ba Ydria motors je 
od za~etka poslovanja do 
zdaj proizvedla pribli`no 
37,3 milijona malih 
elektromotorjev in ~rpalk.

10 let dru`be Ydria Motors 

Najve~ji promet doslej je dru`ba dosegla 
leta 2003, ko je proizvodnjo pove~ala 
zlasti na ra~un novega programa EM 42, 
to je elektromotorjev, ki jih vgrajujejo v 
pe~ice za kro`enje vro~ega zraku. Skupni 
lanski prihodek dru`be je dosegel 5,3 
milijarde tolarjev oziroma kar 61 % ve~ 
kot leto prej. Za poslovno leto 2005 
(od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2005) plan 
predvideva, da bo indeks rasti 132; glede 
na to naj bi prodali za 7 milijard tolarjev 
izdelkov, 96 % teh naj bi izvozili na trg 
Evropske unije, preostanek pa prodali na 
doma~em trgu. 
Nalo`be Ydrie Motors so bile najve~je 
leta 2002, ko smo zgradili novo 
proizvodno halo in  celotno dru`bo iz 
Spodnje Idrije preselili v Podskrajnik pri 
Cerknici. Tega leta je dru`ba v nakup 
zemlji{~a in zgraditev hale vlo`ila 

Po selitvi niti nismo imeli veliko 
~asa za prilagajanje novim 
razmeram, saj smo pospe{eno 
pove~evali proizvodnjo in {irili 
proizvodne programe. Tako 
so nam bile dobrodo{le tudi 
mo`nost prostorske {iritve, 
bli`ina komunikacij in postavitev 
samostojnega podjetja, kar nam 
omogo~a ta lokacija. V novem 
okolju smo poleg `e obstoje~ih 
pridobili tudi nove zunanje 
partnerje.
Ve~ina na novo zaposlenih 
sodelavcev, ki se na delo vozijo 
s {ir{ega obmo~ja Idrijskega in 
Cerkljanskega, se uspe{no vklju~uje 
v proizvodni proces.

kar 4 milijone evrov. Lani je dru`ba 
investirala 1,3 milijona evrov v poslopja, 
preostali znesek pa je bil porabljen za 
nakup strojev, orodij in opreme. Po 
na~rtih naj bi dru`ba v letu 2004 za 
investicije namenila 3,25 milijona evrov 
v nove stroje in orodja, saj bi na ta 
na~in pove~ala zmogljivost obstoje~ih 
programov. Glede na to se torej dru`bi 
Ydria Motors tudi v tem letu obeta 
dinami~en razvoj. 
Ker je dru`ba `e od za~etka svojega 
obstoja navzo~a na evropskem in 
svetovnem trgu, ne pri~akuje, da bi vstop 
Slovenije v Evropsko unijo kakor koli 
negativno vplival na njeno poslovanje. 
Nasprotno – dru`ba pri~akuje, da se 
bo prodaja pove~ala, tako da bo lahko 
zaposlila ve~je {tevilo proizvodnih 
delavcev ter strokovnjakov, predvsem 
na podro~ju razvojno-raziskovalne 
dejavnosti. 
Jubilej je dru`ba zaznamovala s slovesno 
ve~erjo za vse tiste zaposlene, ki so v 
dru`bi od prvega dne njenega obstoja, 
ter z izdajo prve {tevilke ~asopisa »Mi 
smo«.   

Jo{t Rupnik, direktor     f{



Komunalna deponija Grohovt: veliko 
vlo`enega za malo odlo`enega

10

^ASOPIS FMR-MEDIA • letnik 4 • {t. 19 • april 2004

e k o l o g i j a

Koli~ine (m3) odlo`enih odpadkov na deponiji Raskovec in 
Ljubev~

Komunala se bo iz projekta ~astno umaknila z ureditvijo 
zbirnega centra. V njem bodo odpadke najprej sortirali, potem 
pa jih bodo zvozili na deponijo v Raskovcu. Iztok Konjar je prvi 
korak v tej smeri `e naredil.

Idrijska Komunala na~rtuje zaprtje 
komunalne deponije v Ljubev~u, saj 
pristojni v tem zgre{enem projektu ne 
najdejo niti ene prednosti. Zakaj so jo 
pred nekaj manj kot desetletjem sploh 
uredili na tako neprimernem terenu, ki 
ga z ju`ne in zahodne strani omejuje 
potok Grohovt, s severne pa plazovito 
obmo~je? ^eprav so vodarji (sicer 

osamljeni) opozarjali na neprimernost 
lokacije, so se Idrij~ani vendarle odlo~ili 
zanjo. So bili v stiski s ~asom, saj so 
na gorenjski strani zahtevali sanacijo 
odlagali{~a komunalnih odpadkov v 
Raskovcu. Za pristojne je bil Grohovt 
o~itno primeren po na~elu »smeti v 
grapo«, saj je bil o~em dobro skrit. V 
resnici so denar vrgli stran.

Namesto na~rtovanih 95.000 prostorninskih metrov odpadkov, so jih na deponijo odlo`ili samo 6.500.

Deponija na dan odprtja, 27. septembra 1996                      ... deponija 14. aprila leta 2004.

Rabljen, trideset ton te`ak kompaktor je bil kupljen za skoraj 100.000 nem{kih mark (nov bi jih stal 650.000), zamenjava hidromotorjev 
je Komunalo stala {e pribli`no toliko. Dandanes je zaradi pokvarjene hidravlike neuporaben.

Kompaktor na dan odprtja, 27. septembra 1996                  ... kompaktor 14. aprila leta 2004.
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februar 2004
1. februar – SC Cerkno je organiziral 
Zimske igre korporacije Hidria. Zbralo se je 
rekordno {tevilo udele`encev, med njimi 
se jih je 400 odlo~ilo tudi za tekmovanje v 
veleslalomu in deskanju.

10. februar – PBI je obiskal direktor ZZZS 
Borut Miklav~i~. Direktorica ustanove, 
mag. Viktorija Gorjup in predstojnik 
bolni{nice, primarij dr. Jo`e Felc sta ga ob 
tej prilo`nosti seznanila s poslovanjem 
tega javnega zavoda, ki je v minulih 
osmih letih dodobra obnovil bolni{ni~ne 
prostore in za to porabil 1,3 milijarde 
tolarjev, po ve~ini iz svojih lastnih sredstev. 
Med sedmimi tovrstnimi ustanovami pri 
nas je PBI druga najve~ja bolni{nica za 
zdravljenje psihosomatskih obolenj.

15. februar – Sekcija smu~anja po 
starem, ki deluje pri TD Novaki, je 
na ~rnovr{kem smu~i{~u SC Cerkno 
pripravila prireditev z naslovom »Nova{ki 
lok-smu~ar«. Na njej so predstavili 
nova{ko lok-smu~ko, ki izvira iz tega dela 
Cerkljanske.

19. februar – Poslanec Janez Podobnik je 
na gradu Gewerkenegg pripravil poslanski 
ve~er o rodnosti v Sloveniji. ^eprav je 
v na{i podregiji brezposelnost nizka, 
gospodarstvo uspe{no, mlade dru`ine 
pa tako reko~ nimajo te`av s stanovanji, 
je rodnost {e vedno pod dr`avnim 
povpre~jem. Vzrok gre iskati v dejstvu, da 
za mlade na tem obmo~ju ni obetavnih 
poklicev, razen na podro~ju strojni{tva in 
elektrotehnike, zato morajo zapustiti dom 
in si slu`bo poiskati drugod.

20. februar – V Cerkljanskem muzeju 
so odprli bienalno razstavo barvnih in 
~rno-belih fotografi j ter diapozitivov z 
naslovom Pustna maska. Vsi so nastali v 
okviru leto{njega, sicer `e petega nate~aja 
Foto kluba Cerkno.
 
22. februar – Da laufarjem ni~ ne 
pride do `ivega in jih ni~ ne pre`ene, so 
dokazali letos, saj jih je na osrednjem trgu 
v Cerknem krepko mo~il de`. Vremenu 
primeren je bil tudi obisk laufarije, kljub 
temu pa so bili tam vsi najve~ji fi rbci, ki so 
izvedeli, kaj vse jih je pust »u lanskm litu 
nafarau«.

26. februar – Idrijski ob~inski svetniki 
so brez ve~jih pripomb potrdili leto{nji 
prora~un v vi{ini 1,81 milijarde tolarjev. Ta 
bo sicer na prihodkovni  strani prekratek 
za 391 milijonov tolarjev, vendar bodo 
primanjkljaj poravnali s 175 milijoni 
prese`ka lanskega prora~una ob~ine in 
z najetjem posojila za ekolo{ko sanacijo 
reke Idrijce.

marec 2004

4. marec – Ker se je spodnjeidrijski 
Iles zna{el v nezavidljivem fi nan~nem 
polo`aju, se je odlo~il za prisilno 
poravnavo in se s tem izognil 
nepotrpe`ljivosti upnikov, ki bi ga 
z izvr`bami lahko tudi pokopali. 
Upravitelj prisilne poravnave je podjetju 
nalo`il dopolnitev predloga fi nan~ne 
reorganizacije. Rok za odpravo 
pomanjkljivosti je potekel 2. aprila, prvi 
narok za prisilno poravnavo pa bo maja.

5. marec – Na rednem letnem ob~nem 
zboru idrijskega Muzejskega dru{tva so 
njegovi ~lani upravi Mestnega muzeja 
izro~ili v hrambo izjemno dragocenost, 
knjigo Giovanija Antonia Scopolija, prvega 
idrijskega zdravnika in naravoslovca, 
z naslovom Entomologia carniolica, ki 
jo je znanstvenik napisal med svojim 
slu`bovanjem v Idriji. To je eno od treh 
Scopolijevih temeljnih del. Floro carniolico 
je idrijski muzej pridobil lani, ob svojem 
polstoletnem jubileju, za Hydragyro 
Idriensi pa se bo gotovo {e na{el kak{en 
donator.

13. marec – Na rednem letnem ob~nem 
zboru PGD Idrija je s svojim odstopom 
presenetil predsednik Ivan Jereb. Povedal 
je, da odstopa iz osebnih razlogov, 
pri tem so ga najbolj zmotile pla~e v 
nekaterih primerljivih slu`bah in dejstvo, 
da se lokalna skupnost ne zanima za 
njihovo dejavnost.

20. marec – Pred {tirimi leti ustanovljeno 
~rnovr{ko planinsko dru{tvo ima svojo 
ko~o. Planinska zveza Slovenije je namre~ 
sprejela sklep o prenosu lastni{tva nad 
Pirnatovo ko~o na Javorniku, planinsko 
dru{tvo pa jo je `e za~elo obnavljati.

20. marec - ^lani Kulturnega pustnega 
dru{tva Grapa so pri Ali~u na Vojskem 
pripravili prve Graparske zimske {portne 
igre. 90 sodelujo~ih se je pomerilo v dveh 
disciplinah, v veleslalomu in »pa saje«, 
kot so nare~no poimenovali disciplino, 
v kateri so se pomerili v vsem, kar je {e 
drselo med koli~ki. Sicer pa se Graparji 
zelo veliko dru`ijo, celo ve~, kot je to v 
navadi za sosede. Po pustnem Kravnevalu 
se odpravijo na zaslu`eno »popustov{no«, 
praznik dela pa po~astijo z `e 
tradicionalnim prvomajskim kresovanjem. 
Celo na izlet ne morejo eden brez 
drugega. Na zadnje so bili na Slova{kem.

21. marec – V megli, mo~nem vetru in 
de`ju je minil leto{nji zimski spominski 
pohod na Porezen. Vremenske razmere 
doslej {e na nobenem pohodu niso bile 
tako nemogo~e. Da bi se v prihodnje 
izognili vztrajanju za vsako ceno, saj je 
ve~ deset pohodnikov, ki so se doslej 
udele`ili vseh 29 pohodov, `e priletnih, 
so organizatorji sklenili, da odslej 
pohodnikov ne bodo ve~ vpisovali in jih s 
tem priganjali na cerkljanskega o~aka.

25. marec – Ob 250. obletnici rojstva 
velikega slovenskega in srednjeevropskega 
matematika Jurija Vege so v Tehni{kem 
muzeju v Bistri odprli razstavo starih u~il 
in pripomo~kov idrijske realke. Profesorica 
Karmen Vidmar je na ogled postavila 59 
starih u~il, izdelanih konec 19. stoletja, to 
je prav v ~asu, ko se je v Idriji rojevala prva 
slovenska realka. [tevilne med njimi so na 
{oli uporabljali {e do nedavna.

27. marec – Tradicionalne akcije ~i{~enja 
bregov reke Idrijce in njenih pritokov se je 
udele`ilo rekordno {tevilo ribi~ev. Idrijska 
ribi{ka dru`ina jih je na 40 kilometrih 
bregov od Divjega jezera do mostu na 
Stopniku na{tela kar 220 od skupaj 350 
v~lanjenih.  
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Iz cerkljanske ob~ine
Po vseh vaseh ob~ine Cerkno so bili pretekli teden zbori volilcev s {tevilno udele`bo. Volilci so poslu{ali poro~ilo o delu ob~inskega 
LO in nato obravnavali skupna va{ka vpra{anja.
Ob~inski odbor je imel preteklo leto 11 rednih in eno izredno sejo. Udele`ba odbornikov je bila dobra, sodelovanje pa precej 
razli~no. Povezava z volilci potom zborov volilcev ni bila zadovoljiva.
Volilci v posameznih vaseh so v preteklem letu opravili precej prostovoljnega dela. Predvsem sta se izkazali vasi Orehek in Jesenica, 
kjer so prebivalci s prostovoljnim delom uredili kamionsko cesto do vasi, ki je prej ni bilo. Skupno so volilci ob~ine Cerkno lani 
opravili 10.932 prostovoljnih ur v vrednosdti 437.000 din.
Za izbolj{anje gospodarstva delujejo v ob~ini tri sezonske kmetijske {ole, ki usposabljajo mlade gospodarje za dobre kmetovalce. 
V bodo~e bo treba posvetiti veliko ve~ skrbi `ivinoreji, ki je glavna panoga in s tem tudi glavni vir dohodkov kmetovalcev. Za 
obnovo gozdov so lani posadili 68.000 sadik iglavcev. Pogozdili so 13 hektarjev povr{in. Ugotovili so, da je lani se~nja lesa presegla 
prirastek, ker je bilo ustvarjenega nad 5,000.000 din gozdnega sklada.
Za {olstvo je bilo izdanih 1 milijon 168.000 din. To ni veliko, ~e vemo, da je v ob~ini 18 {ol. Samo {tiri {ole delujejo v lastnih 
prostorih, vse ostale so v privatnih kme~kih hi{ah. [olski inventar je pomanjkljiv. Postavlja se vpra{anje, kako ~im hitreje izbolj{ati 
to stanje.
Na podro~ju zdravstva deluje en zdravnik. Najve~ je `iv~nih in revmati~nih obolenj. Ugotovljenih je bilo le 18 primerov TBC, kar 
je malo za ob~ino, ki {teje nad 5000 prebivalcev. Zelo pere~e je vpra{anje stalnega zobozdravnika, ki ga ni mogo~e dobiti kljub 
zanimanju odgovornih in veliki potrebi.
Pretirana je tudi poraba alkoholnih pija~, ki gre v  desetine milijonov din vrednosti. To dokazuje nesmotrno tro{enje denarja. Kot 
primer navajam vasi Bukovo in Podlani{~e, ki izkazujeta 100 odstotkov ve~ potro{nje alkoholnih pija~ kot v vasi [ebrelje. Vsi ti 
kraji so pribli`no enako veliki po {tevilu prebivalcev.
Volilci so se zelo zanimali za elektrifi kacijo, za odmero davka po katastru in druga vpra{anja. Po zadnjih ugotovitvah je potrebnih 
{e nad 150 milijonov din za dokon~no obnovo po`ganih hi{ in drugih gospodarskih poslopij na podro~ju ob~ine. Zato so volilci 
uporavi~eno kritizirali takso na les za doma~o porabo, oziroma za obnovo po`ganih zgradb. Znani so primeri, ko ljudje {e po devetih 
letih spijo na senikih! 
Za socialne podpore in pomo~ socialno {ibkej{ih je bilo izpla~anih 1,721.000 din. Ta vsota je zelo visoka in pokazuje potrebo 
revizije nad socialnimi podporami.
Prav bi bilo, da bi se volilci tudi v tem letu ve~krat tako pogovorili in s svojimi nasveti pomagali ob~inskemu LO, da bi la`e re{eval 
svoje naloge.

P.V.
Slovenski jadran 2. april 1954

CERKNO
Priznanje vestnemu in po`rtvovalnemu {oferju
Po navadi v dnevnem ~asopisju vedno le grajajo {oferje in njihove spremljevalce. Mnogo pa jih je, ki so vredni tudi polnega 
priznanja potnikov. Tako sta tudi {ofer Janez Pagon in kondukter Kova~ France na avtobusni progi Ljubljana - Cerkno zaslu`ila vso 
pohvalo in priznanje prebivalstva cerkljanske kotline in Poljanske doline.
Ko je bila v juliju 1948. leta odprta redna avtobusna proga Cerkno - Ljubljana po Poljanski dolini, smo Cerkljani dobili najbli`jo 
zvezo z Ljubljano. Sedaj lahko svoje opravke uredimo in smo isti dan tudi `e doma. Pred tem pa smo morali biti na poti tudi za 
kratek opravek dva dni in dve ali celo tri no~i. Potovali smo prek Mosta na So~i ali Idrije in Logatca.
Proga Ljubljana - Cerkno je precej dolga (65 km) in zelo te`avna. Saj se iz Cerknega dviga po 7 km dolgem klancu in ostrih 
serpentinah za okoli 500 m, nato pa se na drugi strani zopet strmo spu{~a navzdol v dolino. Na poti za Sovodenj prekora~i nekdanjo 
krivi~no slovensko - italijansko mejo.
Tu je potreben dober, izku{en in po`rtvovalen {ofer in dobro vozilo, na katerega mora skrbno paziti, posebno glede zavor in ostalega 
mehanizma, od katerega je odvisna varna vo`nja potnikov. Potreben je vsakodnevni to~en preglede po naporni vo`nji iz Ljubljane 
v Cerkno, kjer je mati~na postaja.
Vendar smo imeli posebno sre~o, da smo dobili {oferja, ki odgovarja vsem na{tetim vrlinam, ki je kos vsem nalogam in te`avam, na 
katere naleti med vo`njo na tej progi. To je {ofer Pagon Janez, ki je tudi ~lan upravnega odbora svojega podjetja.
S kondukterjem Francetom Kova~em sta se minulo zimo borila s snegom, posebno pa {e z ledom, ki je bil prav to zimo najve~ji 
sovra`nik te`kim avtobusnim progam, takim, kot je proga Cerkno - Ljubljana. Vendar ni v minuli zimi izostala niti ena vo`nja. 
Marsikatera la`ja proga je imela kak dan izostanka. Oba, {ofer Janez in kondukter France, sta se v zgodnjih jutranjih urah borila z 
zaledenelo cesto ter jo posipavala s peskom in `aganjem, ki sta ga vedno imela s seboj na avtobusu.
Avtobus je prihajal v Ljubljano redno vsak dan. Imel je le nekajkrat  manj{o zamudo. [ofer Janez in kondukter France nas tako `e 
sedmo leto varno in redno preva`ata v Ljubljano in nazaj. Zato jima v imenu potnikov iz Cerkljanske in Poljanske doline izrekamo 
polno zahvalo in priznanje ter `elimo, da bi nas v na{e zadovoljstvo vozila {e mnogo let. Prepri~ani pa smo, da ju ceni tudi njihov 
delovni kolektiv.

Potnik
Slovenski jadran 30. april 1954
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^E VAM PO^ITNICE PREKRI@AJO
NEPREDVIDENI DOGODKI,
SE IZOGNITE VSAJ STRO[KOM, KI BI NASTALI
ZARADI ODPOVEDI POTOVANJA.

Zavarovanje odpovedi turisti~nega potovanja. ^e vam te`ko 
pri~akovane po~itnice prekri`ajo nepredvideni dogodki, se lahko 
z zavarovanjem pri Zavarovalnici Triglav izognete stro{kom, ki bi 
nastali zaradi odpovedi potovanja. Zavarovanje krije stro{ke odpovedi 
turisti~nega potovanja, ki bi jih morali povrniti organizatorju zaradi 
odpovedi potovanja ali neudele`be na njem v naslednjih primerih:

 

 nezgoda, smrt ali nepri~akovano poslab{anje va{ega zdravstvenega 
stanja

 nezgoda, smrt ali nepri~akovano poslab{anje zdravstvenega stanja 
va{ih o`jih sorodnikov (zakonec, star{i, otroci, stari star{i, vnuki, 
bratje, sestre)

 uradni poziv, kjer je obvezna va{a osebna prisotnost
 elementarne nesre~e, ki bi vam lahko onemogo~ile potovanje

Zavarovanje lahko sklenete v turisti~ni agenciji hkrati s pla~ilom 
turisti~nega aran`maja, kjer dobite tudi podrobnej{e informacije in 
natan~ne izra~une.

PRIPRAVLJENI NA VSE. www.zav-triglav.si

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Obmo~na enota Nova Gorica

Kidri~eva 21,  tel: 05 338 28 00

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



V rudniku

Vzajemno delo male skupinice je 
ustvarilo med rudarji pod zemljo 
tovari{tvo, ki mu najdemo primere le {e 
na bojnih poljanah. Kolikokrat se je rudar 
v smrtni nevarnosti `rtvoval za tovari{a!
Ob polovici {ihta, v odmoru, so se rudarji 
spet zbrali na izhodi{~u vseh rovov. Tu na 
teh zbirali{~ih so bistroumnej{i, ob kosu 
kruha in ~rni kavi, otvarjali prave ljudske 
univerze pod zemljo. Vsa vpra{anja, od 
najla`jih do najte`jih, so pri{la na dnevni 
red in svoboda besede je bila neomejena.
(str. 33)

Magazin in gledali{~e

V ogromni obokani ve`i z izhodom 
na obe strani so nekdaj izpod »{tule« 
odna{ali rudarji napolnjene vre~e `ita. 
Paznik je zgoraj poklical ime, tedaj so 
nastavili `aklje in iz prvega nadstropja je 
po »{tuli«, leseni ~etverooglati cevi, ki se 
je kon~ala s platnom, pridr~ala v vre~o 
mera `ita.
(str. 38 – 39)

Tik za magazinom je staroslavni teater 
iz 18. stoletja, ki je v sedanjem stoletju 
slu`il in {e dandanes slu`i predvsem 
drugim namenom. Pred vojno je bilo 
v njem gasilsko orodje, med vojno 
aprovizacija in voja{tvo, pod novo la{ko 
kulturo zija v njem {e ve~ja praznota.
(str. 24) 

Izbor odlomkov pripravil Janez Kav~i~
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Zvonjenje trojke

Delo v rudniku nam najlep{e opisuje 
rudarska pesem, ki jo je zlo`il `irovski 
`upnik Ivan Majnik, uglasbil pa idrijski 
organist Jo`ef Gnezda. Prvi~ so pesem 
peli na dan sv. Ahacija leta 1863. Napev v 
es-duru ima uvod in trio:

Odbije tri po polno~i,
pa v Idriji `e zvon bu~i,
iz spanja rudarje budi.

Stara in zna~ilna navada je bila v Idriji 
zvonjenje »trojke«. Rudarji so `e od nekdaj 
imeli pravico, da jih je veliki zvon budil 
zjutraj ob treh na delo... Mogo~no se je 
oglasil v no~ni ti{ini veliki zvon iz lin sv. 
Barbare, da je odmevalo dale~ v okolico. 
Zvon so kupili sami rudarji, zato je tudi 
po pravici nosil ime rudarski. Ob robu je 
imel napis: »Napravili prebivalci mesta 
Idrije. M. V. Lipold, rudni{ki predstojnik 
in vi{ji svetnik. Jo`ef Kogej, mestni 
fajmo{ter in dekan.« Ob straneh so bile 
podobe svetnikov, med njimi najve~ja sv. 

Nikolaj Pirnat: Lado Bo`i~ (karikatura) 
- fanati~ni obo`evatelj Idrije. ^asopis 
Istra, 1939, {t. 50 - 52.

V Komunitatorju {t. 17 smo napovedali izid ponatisa knjige 
Lada Bo`i~a Na{ idrijski kot iz leta 1936. Izdaja, posve~ena 
100 – letnici avtorjevega rojstva (27. junij), bo dopolnjena 
z Bo`i~evo avtobiografi jo iz leta 1974 in s kratko spremno 
{tudijo. Za poku{ino predstavljamo bralcem nekaj zna~ilnih 
odlomkov iz dobrodo{lega domoznanskega dela, ki ga je z 
ilustracijami opremil Nikolaj Pirnat.

Barbare z napisom: »Za{~itnica rudarjev 
bodi pozdravljena in pridi rudarjem na 
pomo~ ob smrtni uri.« Na drugi strani je 
bil napis: »Rudarji imajo pravico zahtevati, 
da jih ta zvon ob treh zjutraj k delu kli~e, 
katera pravica se jim je tukaj o~itno 
pripoznala.« Mogo~ni zvon je bil vlit leta 
1874 in je tehtal 47 stotov. Ugla{en je bil 
v c-duru. Vsako jutro je zvonil ~etrt ure... 
Svetovna vojna (1914 – 1918, op. pisca) 
je pobrala veliki zvon in marsikateremu 
staremu rudarju je bilo `al za dolgoletnim 
»tovari{em«, ki ga je zvesto budil na 
delo. Moderna povojna doba je vpeljala 
za rudarje poziv s sireno v tako zvanih 
»sagah« ob nekdanjem »len{tatu«.
(str. 31 – 32)

Kljukanje na {ino

Ko so rudarji vstali, si pogreli ~rno kavo 
ali si jo nato~ili kar mrzlo in brez sladkorja 
v steklenico, vzeli {e kos kruha, deli oboje 
v malho, si pri`gali svetilko jam{ico na 
navadno ali ripsovo olje, so se podali na 
delo... Lu~ke so se zgrinjale k ja{kom, kjer 
so izginjale.

Na {ino kljuka zdaj glasno,
k molitvi v vhodu se zbero,
pod zemljo stopajo sr~no.

Ko je v starih ~asih {e kljukala {ina, 
so se zbrali k molitvi, nato pa {li pod 
zemljo s trdno vero in prepri~anjem, 
da se ~ez osem ur spet povrnejo v krog 
svoje dru`ine. [ina je visela ob glavnem 
vhodu v Antonijev rov. Dolga je bila 87 
cm, {iroka 20 cm, debela 6,5 cm in na 
obeh koncih dvakrat navrtana. Luknji 
sta bili dolgi 15 cm in imeli premer 2 
cm. Navrtana je bila zato, da je mo~neje 
donela. Nanjo so tolkli v taktu s kladivom. 
Kljukal je ~uvaj, ki je imel no~no slu`bo. 
Zadnja, ki sta tolkla na {ino, sta bila 
Franc Von~ina in Miha Podgornik. 
Okrog leta 1890 so kljukanje odpravili, 
zadnji~ se je glasilo {e 5. julija 1896 ob 
pogrebu rudarskega nadsvetnika Adolfa 
Plamineka, biv{ega rudni{kega na~elnika. 
(str. 32)

Iz knjige Na{ idrijski kot
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Novo podjetje v koncernu Kolektor Group

Koncern Kolektor Group se je okrepil z novim podjetjem. 1. marca 
se je podjetjem, ki dopolnjujejo osnovni proizvodni program, 
pridru`ilo na novo ustanovljeno podjetje SWL G.m.b.H. s sede`em 
v Lüdenscheidu pri Dortmundu v nem{ki zvezni de`eli Severno 
Porenje - Vestfalija. Podjetje se ukvarja z razvojem, konstrukcijo in 
proizvodnjo izdelkov iz duroplastov in termoplastov. S pridobitvijo 
tega proizvodnega programa Kolektor Group vstopa na novo 
podro~je proizvodnje izdelkov iz plastike, njegov kon~ni cilj pa 
sta razvoj in ponudba zahtevnej{ih proizvodov z vi{jo dodano 
vrednostjo za potrebe avtomobilske industrije. V procesu 
diverzifi kacije proizvodnih programov je to za koncern nova tr`na 
ni{a. V SWL G.m.b.H je zaposlenih 50 delavcev, ki bodo letos 
ustvarili za 4,5 milijona evrov prometa.

novi podjetji v 
Kolektor Group
  Podjetje SWL je 
specializirano na podro~ju 
plastike, obrat Feriti B pa 
na novi lokaciji ohranja 
proizvodnjo navitih 
komponent

2

poslovanje v prvem 
~etrtletju
 Poslovanje dru`b v 
koncernu Kolektor Group 
je bilo v prvem ~etrtletju 
leto{njega leta uspe{no,  
v skladu z na~rtovanji, v 
nekaterih primerih celo 
nad pri~akovanji

4

inovacije
 Mehatroniki so se 
predstavili z vsesmernimi 
prikazovalniki

8

{port in rekreacija
 Smu~arski preizku{nji 
v okviru {portnih iger 
Kolektorja

12



SWL G.m.b.H. - novo podjetje 
v koncernu Kolektor Group 
d.o.o.
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AKTUALNO

Spritzguß – Werk Lüdenscheid G.m.b.H. je bilo dru`insko 
podjetje, ki se je v petdesetih letih prej{njega stoletja 
razvilo iz obrtne delavnice. Podjetje je specializirano 
za razvoj, konstrukcijo in proizvodnjo izdelkov iz 
duroplastov in termoplastov. Ve~ina jih je namenjena 
za elektroin{talacije, pove~uje pa se dele` izdelkov, 
namenjenih za avtomobilsko industrijo. Najve~ji kupec 
podjetja je nem{ki Jung, ki izdeluje razli~na stikala, 
vti~nice, priklju~nice in podobne izdelke. Podjetje je bilo 
v lasti dveh dru`benikov, zaradi slabega poslovodenja, 
neobvladovanja stro{kov in premajhne tr`ne aktivnosti 
pa ga je doletel ste~aj. Glede na odlo~itev, da se Kolektor 
Group v okviru pove~evanja raznovrstnosti svoje ponudbe 
usmeri v podro~je plastike, so nakup prepoznali kot 
mo`nost  hitrej{ega vstopa v to tr`no ni{o. Pri nakupu so 
jim konkurirale predvsem investicijske dru`be, ki so iskale 
kratkoro~nej{e fi nan~ne u~inke.

Zaradi tradicije je novi lastnik 
ohranil okraj{avo imena podjetja 
SWL in jo prilagodil celostni 
podobi Kolektor Group. Sicer pa je 
SWL G.m.b.H pravzaprav v solasti s 
koncernskim h~erinskim podjetjem 
Kautt &  Bux, in to v razmerju 76 : 
24 odstotkov v korist prvega.

Podjetje Prokol iz Izole je pridobilo 
okoljski standard kakovosti ISO 14001 
in se s tem pridru`ilo preostalim 
doma~im proizvodnim podjetjem 
koncerna Kolektor Group, ki so 
vzpostavila tovrstni re`im varovanja 
okolja. Prokolov skrbnik sistema Albin 
Razpet je povedal, da so morali v 
podjetju najprej odpraviti {e nekaj 
pomanjkljivosti in ljudi navaditi 
na nov na~in ravnanja. V izolski 
industrijski coni je tako Prokol poleg 
Droge edini, ki je `e uvedel sistem 
ravnanja z okoljem po standardu ISO 
14001.

Sicer pa preglejmo leto{nji seznam 
dogodkov na podro~ju vodenja 
kakovosti in ravnanja z okoljem v 
okviru Skupine Kolektor:
• Januar 2004
Uspe{no opravljena presoja standarda 
kakovosti QS-9000 v TKI Inc. 
• Februar 2004
Opravljena sistemska presoja 
(t. i. predpresoja) za pridobitev 
standarda kakovosti ISO/TS 16949 za 
Kolektor Pro, Kolektor Group, Ascom 
in Prokol.
• Marec 2004 
Uspe{no opravljena vnovi~na okoljska 
presoja za pridobitev standarda 
kakovosti ISO 14001 v dru`bi Feriti.
• April 2004
Kontrolna presoja standarda 
kakovosti ISO/TS 16949 v Kautt & 
Buxu.
Sistemska presoja dru`be Prokos za 
pridobitev standarda kakovosti 
ISO 9001.
• Maj 2004
Sistemska presoja v dru`bah Kolektor 
Pro, Kolektor Group, Ascom in Prokol 
za pridobitev standarda kakovosti 
ISO/TS 16949 ter kontrolna presoja 
kakovosti v dru`bi Feriti po standardu 
ISO 9001.
•Junij 2004
Sistemska presoja dru`be Sinyung za 
pridobitev standarda kakovosti 
ISO/TS 16949.
• Julij 2004
Vnovi~na presoja dru`be Kautt & Bux 
za potrditev okoljskega standarda 
ISO 14001.
• September 2004
Sistemska presoja dru`be Konel za 
pridobitev standarda kakovosti 
ISO 9001.
•November 2004 
Kontrolna okoljska presoja dru`b 
Kolektor Pro, Kolektor Group, Ascom 
in Prokol po standardu ISO 14001.

*ISO TS 16949 je mednarodna tehni~na 
specifi kacija za vzpostavitev sistema 
vodenja kakovosti v podjetjih po zahtevah 
avtomobilske industrije, preostale oznake 
standardov kakovosti  veljajo `e dalj ~asa, zato 
so tudi bolj uveljavljene in znane.
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Po prevzemu  bo gospod Bernd 
Paulmann, nekdanji solastnik in direktor 
v podjetju, ostal kot svetovalec in 
poskrbel za prenos znanja na naslednike.

V okviru nove organizacijske sestave 
podjetja, ki je pred prevzemom 
zaposlovalo 67 delavcev, sta 
poslovodenje prevzela sodirektor Kautt 
& Buxa Herrenberg Walter Christian in 
namestnik predsednika Kolektor Group 
Radovan Bolko.

Doslej je novi lastnik, ki ima v najemu 
ve~ kot 5000 kvadratnih metrov 
proizvodnih povr{in, v podjetju `e 
izvedel prve sanacijske korake.

Poleg sprememb organizacijske 
strukture se je lotil tudi prerazporeditve 
strojne opreme, tako da bo ta 
v funkciji sodobnih pristopov v 
proizvodnih procesih. Odve~na oziroma 
nefunkcionalna oprema pa je bila 
izlo~ena iz proizvodnje.

Obiskali so tudi vse SWL-ove zdaj{nje 
kupce in nekaj potencialnih kupcev ter se 
jim predstavili kot novi lastniki, ob tem 
pa so predstavili tudi koncern Kolektor 
Group in njegove namene. S tem so 
zarisali temelje prihodnjega sodelovanja. 
Kupci so namre~ pripravljeni {e naprej 
sodelovati, seveda pod pogojem, da 
bo podjetje fi nan~no trdno in razvojno 
kompetentno.

Filip [emrl

»Na{ namen je dolgoro~en. Znanje in proizvodne programe, 
ki smo jih pridobili z nakupom omenjenega podjetja  
nameravamo raz{iriti tudi na proizvodne lokacije Kautt & 
Buxa ter Kolektorja Pro. Delavci SWL - a so na predstavitvi 
novega lastnika in poslovodstva z odobravanjem sprejeli 
informacijo o nakupu, saj so ugotovili, da jih je prevzelo 
fi nan~no in poslovno trdno podjetje. Iz Idrije bomo v 
Lüdenscheid napotili svoje ljudi, ki bodo pomagali pri 
vodenju proizvodnje, doma pa razvili konstruktorsko znanje 
za novi program.«



4  

KOLEKTORGROUP ^ASOPIS • april 2004

p o s l o v a n j e

V prvem ~etrtletju tega leta je bilo poslovanje podjetja Kolektor 
Pro uspe{no. Dober rezultat je bil dose`en predvsem zaradi 
dobre prodaje in uspe{nega obvladovanja stro{kov. V prvih treh 
mesecih je bila prodaja za 10 % ve~ja od na~rtovane, v primerjavi 
z lansko pa se je pove~ala za 5 %.  Ob~utno pove~anje prodaje 
je podjetje doseglo pri Boschu, Siemensu VDO, Valeu ... Prodajne 
napovedi za prihodnje ~etrtletje so ve~je tako glede na plan kot 
tudi v primerjavi z minulim letom.
Ugodni so tudi drugi nefi nan~ni kazalci poslovanja, izmet je 
manj{i od na~rtovanega, prav tako ni bilo ve~jih reklamacij. 
Pove~ala se je odsotnost zaposlenih zaradi bolni{kega dopusta. 
Ta je bila ve~ja kot v enakem obdobju lani. Podobno je bilo tudi 
v Ascomu in Prokolu, najni`ja bolni{ka odsotnost zaposlenih pa 
je bila v Kautt & Buxu, ~eprav je bilo prav v tej dru`bi lani precej 
bolni{kih odsotnosti z dela.
^e je bilo pri nas v prvih mesecih tega leta, kot je pojasnil 
zdravnik, le veliko {tevilo viroz z dodatnimi komplikacijami, 
lahko v prihodnjih toplej{ih mesecih pri~akujemo zmanj{anje 
odsotnosti z dela zaradi bolezni.

V prvih treh mesecih tega leta je poslovanje dru`be Kautt & Bux 
potekalo po na~rtih. 
Prihodki od prodaje so za 2 % vi{ji od na~rtovanih, v primerjavi 
z enakim obdobjem lani pa so se zni`ali za 1,4 %. Dele` izmeta 
je v primerjavi s povpre~jem leta 2003 ob~utno manj{i, to 
pa je tako posledica {tevilnih izbolj{av kot tudi zasluga vseh 
zaposlenih. Kadrovsko prestrukturiranje, ki se je v obeh obratih 
za~elo lani, je ugodno vplivalo na zni`anje stro{kov dela. V drugi 
polovici tega leta, ko bo prestrukturiranje kon~ano, v podjetju 
pri~akujejo zni`anje tega dele`a na manj kot 30 %. Likvidnostne 
razmere so stabilne in zagotavljajo nemoteno teko~e poslovanje.
Na podro~ju informacijske tehnologije so z novim letom v 
podjetju uspe{no izvedli prehod na SAP R/3 razli~ico 4.6C, ki jo 
uporabljajo tudi druga podjetja skupine Kolektor.

V prvem ~etrtletju 2004 je bila prodaja v tem podjetju manj{a 
od prodaje v prvem ~etrtletju 2003. Poglavitni razlog za to 
so konkurenti iz Kitajske, ki ponujajo komutatorje po znatno 
ni`jih cenah od doma~ih proizvajalcev. V drugem ~etrtletju 
so najpomembnej{i cilji podjetja: za~eti dobavo komutatorjev 
za zaganjalnike kupcu Delco Remy Korea, konec junija za~eti  
dobavo HB-komutatorjev kupcu Denso Poongsung ter seveda 
izpolnitev preostalih naro~il.
Na uresni~itev plana poslovanja pa lahko v drugem ~etrtletju 
negativno vplivajo stavke v avtomobilski industriji in pri 
Sinyungovih kupcih (sezona stavk se v Ju`ni Koreji po navadi 
za~ne maja).

Podjetje PROKOL je v prvem ~etrtletju tega leta prodalo 7,3 
milijona kosov svojih izdelkov v vrednosti 1,62 milijona evrov 
oziroma za 9 % ve~ kot leto prej in 20 % ve~, kot je bilo 
na~rtovano.
Tudi v drugem ~etrtletju naj bi bilo gibanje prodaje podobno, 

tako da naj bi skupna prodaja v prvem polletju dosegla 13,4 
milijona kosov, tj. 9 % ve~, kot je bilo na~rtovano. V primerjavi z 
letom 2003 je to pove~anje 5,5%. Poslovni rezultati bodo enako 
uspe{ni kot v prvem polletju leta 2003.

   

V prvem trimese~ju tega leta je realizacija proizvodnje v podjetju 
ASCOM nekoliko manj{a od na~rtovane. Po eni strani je razlog 
za to za 4 % manj{a januarska in februarska proizvodnja v 
proizvodnji sestavljencev, po drugi pa za skoraj 9 % manj{a 
proizvodnja komutatorjev, predvsem na ra~un komutatorjev za 
Iran, ter zapre{ancev za Kautt & Bux. Marca je proizvodnja v 
obeh centrih potekala po planu.
^eprav je bila marca tudi prodaja ve~ja od na~rtovane, je bila v 
prvem trimese~ju skupaj vendarle za 4 % manj{a od na~rtovane.
Po pri~akovanjih uprave naj bi v prvem polletju podjetje 
poslovalo v okviru na~rtovanega. Tako pri~akujejo zlasti 
pove~ano proizvodnjo v PC Akom za iranski trg in zapre{ancev za 
K&B Dornstetten. Realno pa pri~akujejo zvi{anje stro{kov zaradi 
postavljanja proizvodnje v Iranu in usposabljanja zaposlenih za 
njen zagon.

Podjetje TKI je v prvem trimese~ju tega leta prodalo 4,2 milijona 
kosov komutatorjev v vrednosti 1,17  milijona USD, to pa je v 
skladu z na~rtovano prodajo v letu 2004. Za prihodnje trimese~je 
pri~akujejo, da se bo prodaja nekoliko pove~ala,
predvsem zaradi za~etka dobav dveh novih komutatorjev za 
ro~na orodja (Robert Bosch Tools Corporation) ter komutatorja 
za ABS (Siemens VDO). Kupci na nas nenehno izvajajo pritisk 
za zni`anje cen. Na{i najpomembnej{i konkurenti niso ameri{ka 
podjetja, temve~ najpogosteje kitajski in mehi{ki proizvajalci 
komutatorjev. V za~etku leta je podjetje uspe{no prestalo presojo 
sistema kvalitete (QS9000).

V prvem trimese~ju tega leta je prodaja v podjetju Feriti 
dosegla vrednost 2,560.000 evrov, od tega pribli`no 50 % od 
prodaje feritnih jeder in 50 % od prodaje navitih komponent. V 
primerjavi z letom 2003 se je prodaja v prvem trimese~ju 2004 
pove~ala za 21 %. Naro~ila za drugo trimese~je ka`ejo manj{o 
stagnacijo, predvsem pri programu navitih komponent, za 
feritna jedra pa pri~akujejo, da bo {tevilo naro~il ostalo na enaki 
ravni. V  tem obdobju so naredili nekaj velikih korakov, predvsem 
na podro~ju cen dobaviteljev, kar je eden izmed klju~nih vzvodov 
za ohranjanje konkuren~nosti. Za ohranitev naro~il in izvedbo 
kratkih rokov dobav so vsi zaposleni skoraj nenehno delali prek 
rednega delovnega ~asa. Marca je v podjetju potekala tudi 
recertifi kacijska presoja za ISO 14001 in jo tudi uspe{no prestalo. 
Februarja in marca so bili pri nas na izobra`evanju tudi klju~ni 
sodelavci iz novega podjetja v Bosni in Hercegovini, Feriti B, 
d.o.o., ki bo v prihodnje izvajal del programa navitih komponent. 
Projekt prenosa navite komponente v Bosno in Hercegovino je 
v polnem teku in bo kon~an do konca aprila. Prestrukturiranje 
s tem {e ni kon~ano, temve~ {ele dobiva za~etno obliko. To, kar 
je najpomembneje in kar nam daje upanje tudi za vnaprej, pa je 
dejstvo, da je podjetju po dolgem ~asu v prvem trimese~ju tega 
leta uspelo poslovati pozitivno.

Poslovanje podjetij v skupini Kolektor v 
prvem trimese~ju 2004
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V prvem trimese~ju je realizacija v okviru plana, po katerem 
pri~akujejo, da se bo prodaja v primerjavi z letom 2003 pove~ala 
za 9 %.
Glede skupne prodaje v prvem polletju tega leta ne pri~akujejo 
velikega odstopanja od na~rtovanega. 
Konec marca so kon~ali tudi implementacijo novega 
informacijskega sistema, ki jim bo omogo~il, da poslovanje {e 
dodatno optimizirajo.

Dru`ba Konel praznuje prvo obletnico obstoja. V prvem letu 
poslovanja je dru`bi uspelo poslovno zamisel uresni~iti do te 
mere, da naro~ila zdaj zado{~ajo za 26 zaposlenih in pribli`no 
deset {tudentov.
V prvem letu delovanja je podjetje ob~utno preseglo ve~ino 
zastavljenih ciljev. Glede na plan, sprejet ob ustanovitvi podjetja, 
je obseg prodaje za ve~ kot trikrat ve~ji, dodana vrednost pa za 
ve~ kot {tirikrat. Edini ve~ji cilj, ki ga podjetje ni doseglo, je razvoj 
lastnih izdelkov, in to predvsem zaradi prehitre rasti in obilice 
nalog.
Tudi v prvem ~etrtletju tega leta je dru`bi Konel uspelo slediti 
zastavljenim ciljem. Razvoj obstoje~ih projektov poteka po 
na~rtih, pristojni pa z obstoje~imi partnerji prav zdaj podpisujejo 
nove pogodbe za razvoj novih izdelkov. V za~etnih razvojnih 
fazah so trije izdelki pod skupno blagovno znamko SmartNodes. 
Z enim od izdelkov se je podjetje prijavilo tudi na razpis za 
razvojne spodbude Ministrstva za gospodarstvo.
Seveda pa sta poslovni izid leta 2004 in nadaljnji razvoj podjetja 
odvisna predvsem od uspe{nosti prodaje na tujih trgih. Ker mu 
doma~i trg ne more zagotoviti na~rtovane rasti in dovolj velike 
dolgoro~ne stabilnosti, v podjetju skupaj z zunanjimi izvajalci 
vlagajo velike napore v pridobitev novih stikov in novih razvojnih 
projektov. So~asno postavljajo tudi infrastrukturo za prihodnje 
tr`enje lastnih izdelkov.

Dru`ba Prokos, d.o.o., Idrija je v prvem trimese~ju leta 2004 
prodala za 1,53 milijona evrov svojih izdelkov oziroma 20 %  ve~ 
od na~rtovanega. 
Na poslovanje dru`be je v veliki meri vplivalo gibanje borzne 
cene bakra, ta pa je bila v prvih treh mesecih tega leta vi{ja od  
pri~akovane. Na podro~ju kooperacije je bilo poslovanje v okviru 
na~rtovanega za to obdobje.
Glede na gibanje borzne cene bakra ter glede na razmerje med 
dolarjem in evrom pri~akujejo, da  bodo prihodki dru`be tudi v 
prvem polletju tega leta ve~ji od na~rtovanih.

Na poslovanje dru`be v tem obdobju je vplivalo ve~ dejavnikov, 
kot so dejavnosti sezonskega zna~aja (nenavadno dolga zima), 
selitev v nove delovne prostore, organizacija dela, nabava 
in zagon novih osnovnih sredstev, zaposlovanje in uvajanje 
novih izdelkov. Za prihodnje trimese~je so polno zasedene vse 
zmogljivosti vseh treh obratov. Tako bo In`eniring za~el graditi 
poslovni objekt pri {portnem centru, projektanti pa bodo za~eli 
opravljati dela, povezana z adaptacijo stare po{te in prostorskim 
urejanjem mesta. 
Elektronika izvaja elektri~arska vzdr`evalna dela v Kolektorju, 
Ydria Motorsu, poleg tega pa z elektroniko za avtomatsko 
delovanje opremlja stiskalnice za predelavo odpadkov. Klima 
proizvodnja bo za~ela izdelovati du{ilne kabine za tovarno 
Saturnus, s prezra~evalnimi sistemi bo za~ela opremljati ve~ji 
poslovno-stanovanjski objekt v Ljubljani, poleg tega pa bo za 
Petrol nadaljevala tudi dela pri plinifi kacji mesta.

Po poro~ilih direktorjev Anica Ur{i~ Von~ina

Na redni prodajni konferenci skupine 
Kolektor, ki je potekala 25. in 26. marca 
2004, so se zbrali komercialisti, ki zastopajo 
na{o skupino po vsem svetu.

Tako so se konference poleg celotne prodajne slu`be idrijskega 
dela Kolektorja udele`ili {e predstavniki podjetij Kautt & Bux, TKI, 
Sinyung ter prodajne mre`e Comtrade iz Nem~ije, Francije, ZDA 
in Italije.
Prvi dan prodajne konference je bil namenjem komutatorskemu 
programu, v okviru katerega so udele`enci pregledali vse nove 
projekte, stanje teh projektov in dejavnosti, ki so {e potrebne 
za njihovo uvedbo v serijsko proizvodnjo. Pregledali so dodatne 
tr`ne mo`nosti za posamezne trge in dolo~ili dejavnosti, ki naj 
bi jim v prihodnosti omogo~ile pridobitev dodatnih projektov 
na teh trgih. Prav tako so analizirali tudi mo`nosti za vgraditev 
kerami~nih magnetov v komutatorje, tako da bi ti v dolo~enih 
aplikacijah nadomestili plastoferite, in dolo~ili nadaljnje korake 
pri tr`enju teh aplikacij. Pregledali so tudi podrobnej{o analizo 
trgov motorjev za bencinske ~rpalke in motorjev za gospodinjske 
aparate.
Drugi dan konference so udele`enci nadaljevali pregled 
novih produktov in mo`nih pristopov tr`enja le-teh. Tako so 
si ogledali najnovej{e prototipe univerzalnega prikazovalnika 
»Idrium«, poleg tega pa jim je razvojna skupina predstavila 

Prodajna konferenca Kolektor Group 
tudi nadaljnji razvoj tega izdelka in mo`na podro~ja uporabe. 
Sledila je predstavitev podjetja SWL in njegovega programa ter 
predstavitev preostalih novih izdelkov, ki jih razvijajo znotraj 
skupine Kolektor.
Tokratna prodajna konferenca se je kon~ala s predstavitvijo 
strategije celotne skupine Kolektor. Udele`enci so se {e 
dogovorili, da bo redna jesenska prodajna konferenca 14. in 15. 
oktobra.

Rok Vodnik
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p r i z n a n j a ,  n a l o ` b e

Najve~ji svetovni proizvajalec elektri~nih ro~nih orodij 
Black&Decker je nagrado »dobavitelj leta za kvaliteto« za leto 
2003 podelil Kolektorju.
Podelitev nagrad je bila v mestu Baltimore v zvezni dr`avi 
Maryland v ZDA, Black&Decker pa je nagrade podelil 
{estim svojim dobaviteljem. Tako sta vsako izmed nagrad 
za produktivnost, to~nost dobav in kvaliteto prejela po dva 
dobavitelja. Kolektor je prejel nagrado za kvaliteto, pogoj za to 
nagrado pa je bil 0 PPM (part per milion) v celotnem letu 2003, 
to pa pomeni, da so bili vsi dobavljeni komutatorji brezhibni. Ta 
nagrada je tako vnovi~en dokaz o visoki kakovosti Kolektorjevih 
izdelkov in hkrati tudi ~estitka vsem zaposlenim, ki izdelujejo 
komutatorje za tega kupca.

Podjetje ASCOM, d.o.o., Idrija je sredi marca s podpisom 
pogodbe in prenosom delnic tudi formalno kon~alo postopek 
za pridobitev ve~inskega dele`a v dru`bi ASCOM Tehran in 
postalo 69-odstotni lastnik te iranske dru`be. Kot iranski partner 
je dokumente podpisal g. Ali Khayat – direktor in  solastnik 
te iranske dru`be, v imenu na{e strani (fotografi ja desno) pa 
direktor Ascom-a Viljem Makuc. 

Kolektor dobavitelj in partner leta 2003

S tem so bili izpolnjeni pogoji za dokon~en prenos strojev ter 
postavitev in zagon proizvodnje v Iranu za potrebe tamkaj{njih 
kupcev. Aktivnosti  potekajo po na~rtu, tako da naj bi bila 
proizvodnja ob pomo~i in mentorstvu delavcev ve~inskega 
lastnika postavljena do konca julija, stekla pa naj bi do konca 
koledarskega leta.
V  za~etku maja bo za~asno na delo v Teheran odpotoval tudi g. 
Silvo ^elik in kot sodirektor pomagal pri uvajanju informacijske 
podpore proizvodnje, re{evanju za~etnih te`av in predvsem pri 
pridobivanju novih kupcev in naro~il.

Nagrado sta iz rok podpredsednika za nabavo dru`be 
Black&Decker g.Tonya Milanda prejela Bo{tjan More (fotografi ral) 
in Rok Vodnik.

Ascom v Teheranu

V okviru dneva dobaviteljev 6. aprila 2004 v Novi Gorici je 
Iskra Avtoelektrika Kolektorju podelila nagrado »partner leta« 
za leto 2003. Gre za najvi{jo nagrado, ki jo Iskra Avtoelektrika 
podeljuje svojim dobaviteljem, prejmejo pa jo tisti dobavitelji, ki 
temu podjetju vse leto brez zamud dobavljajo konkuren~ne in 
kakovostne izdelke. Letos sta to nagrado prejela dva dobavitelja, 
Kolektor pa je to nagrado prejel prvi~. 
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Sejemska dejavnost v letu 2004

Feriti bodo odprli tovarno v Bosni
Ljubljanski Feriti, ki poslujejo v okviru 
koncerna Kolektor Group, bodo 14. maja 
letos v Lakta{ih, pribli`no 15 kilometrov 
severno od Banjaluke, odprli tovarno 
navitih komponent. Pravzaprav gre za 
preselitev njihovega obrata z Ljubnega 
ob Savinji, saj je bil ta zaradi visokih 
stro{kov dela nedonosen. V njem je bilo 
zaposlenih 60 delavcev, vsem pa bo v 
skladu s pravnimi normami in ob izpla~ilu 
odpravnine konec tega meseca sporazumno 
prenehalo delovno razmerje. Proizvodno 
halo so Feriti `e pred tem prodali podjetju 
Pu{karstvo Podkri`nik, s.p., ki bo v njej 
uredilo druge vrste proizvodnjo.

Feriti so se v Bosno in Hercegovino preselili iz enega samega 
preprostega razloga. Delovna sila je namre~ v tej nekdanji 
jugoslovanski republiki do 2,2-krat cenej{a kot pri nas, hkrati 
pa tudi prilagodljivej{a, saj jo bodo lahko anga`irali po potrebi. 
Podjetje Feriti B, d.o.o., je od podjetja Rudi ^ajevec, velike 
gospodarske dru`be v nekdanji skupni dr`avi, najelo proizvodno 
halo, ki je to podjetje zaradi spremenjenih gospodarskih razmer 
ne potrebuje ve~. Feriti bodo sosedje proizvodnega podjetja 

{empetrske Iskre Avtoelektrike, odprtega oktobra lani. Tudi v 
novem podjetju bodo uredili proizvodnjo za 60 delavcev, njihovo 
delo pa bo enako tistemu v obratu na Ljubnem. Na~rtujejo, 
da bodo v svojem podjetju v Bosni ustvarili za 3 milijone 
evrov prometa na leto. Tr`i{~e za tolik{no proizvodnjo navitih 
komponent obstaja, poudarja direktor Feritov Primo` Be{ter, 
pri tem pa ra~una predvsem na ponudbo nekaterih proizvodov, 
ki bi zapolnili tr`ne ni{e. V Sloveniji bo namesto obrata navitih 
komponent v prihodnje ostala samo {e prototipna delavnica, v 
kateri bodo pripravljali nove projekte in razvijali nove izdelke. 

Ferite so prizadele enake te`ave 
kot druge tovrstne proizvajalce 
v Evropi in po svetu. Na~rtovana 
in pri~akovana ekspanzija, 
nekak{en »napihnjen balon«, je 
po 11. septembru po~il. Ne samo 
zaradi tega dogodka, ampak tudi 
zaradi azijske konkurence, so se 
cene feritnih materialov zni`ale 
tudi za trikrat. Neko~ v vsaki 
dr`avi bazi~na industrija se je 
umaknila tja, kjer zaradi cenene 
delovne sile lahko pre`ivi.

Kolektor Group se 
bo v prihodnjih 
mesecih 
predvidoma 
udele`il ve~ 
sejmov po 
vsem svetu. 
Najpomembnej{i 
bo sejem CWIEME 
sredi junija v 
Berlinu, temu 
bo septembra 
sledil EMCW v 
Indianapolisu v 
ZDA, novembra 
pa {e sejem v 
[anghaju na 
Kitajskem.

Na{ prvi sejemski nastop v tem letu je bil v Kölnu. Na sejmu, ki je 
nasledil nekdanji bienalni sejem Domotecnika, so tokrat po ve~ini 
razstavljali azijski proizvajalci malih gospodinjskih aparatov.
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i z u m i

Skupina je bila ustanovljena 
leta 2003 v okviru 
diverzifi kacije temeljnega 
proizvodnega programa 
podjetja Kolektor, d.o.o., 
Idrija. Skupino sestavlja 
{est stalno zaposlenih 
v prostorih v Idriji, en 
zaposlen v Ljubljani ter 
ve~ {tipendistov, sodeluje 
pa tudi z zunanjimi 
strokovnjaki. Poglavitni 
namen skupine je iskanje 
novih izdelkov in tehnologij 
s podro~ja mehatronike, ki 
bi jih bilo mogo~e razvijati 
in proizvajati v Idriji ter 
tr`iti na globalnem trgu. 
Poslanstvo skupine je torej 

Dan odprtih vrat Kolektorjeve Skupine za 
mehatroniko 

lahko opredeljeno kot 
razvoj invencij v inovacije, 
to je razvoj izumov v tr`no 
zanimive izdelke.

Najpomembnej{i izdelek Kolektorjeve 
Skupine za mehatroniko je vsesmerni 
prikazovalnik. To je mehatronska 
naprava, ki omogo~a vsem opazovalcem 
okrog naprave, da so~asno vidijo enako 
informacijo/sliko. Zdi se, kot bi se 
informacija/slika v napravi prilagajala 
posamezniku in ne nasprotno. Naprava 
je tako primerna za javne kraje in 
prostore oziroma za vsa prizori{~a, na 
katerih `eli ve~je {tevilo ljudi so~asno 
spremljati enako informacijo. Med tak{ne 
spadajo avtobusne in `elezni{ke postaje, 
letali{~a, sejemski prostori, preddverja 
kinematografov, ve~ji trgovski centri itd. 
Gre za invencijo (izum) Idrij~ana Damjana 
Jurjav~i~a, princip delovanja in klju~ne 
tehni~ne re{itve tega izdelka pa so tudi 

Dan odprtih vrat je 26. marca od 10. do 15. ure obiskalo 
vsaj 300 zaposlenih. Kolektorjeva Skupina za mehatroniko se 
zahvaljuje vsem, ki so kakor koli sodelovali in pomagali pri 
pripravi tega dneva ter poskrbeli, da je ve~ina obiskovalcev od 
nas od{la zadovoljna s prikazanim. Dobra polovica obiskovalcev 
je izpolnila tudi vpra{alnik in v njem izrazila `eljo, da bi bilo 
~imve~ podobnih predstavitev o dejavnostih Skupin, ki delujejo 
na nekomutatorskih programih znotraj koncerna Kolektor Group.

Dejan Novakovi~

Prihodnost vsesmernih prikazovalnikov
(na~rt skupine za leto 2005):

• za~etek tr`enja izbranih aplikacij,
• izbolj{ave obstoje~ih aplikacij,
• razvoj novih aplikacij.

mednarodno patentirane in za{~itene. 
Izdelek je za zdaj {e v fazi funkcionalnega 
prototipa, uvr{~a pa nas med potencialne 
vodilne inovatorje, saj izdelkov, narejenih 
po tehnologiji, ki je bila na ogled na 
dnevu odprtih vrat, za zdaj nikjer ni 
mogo~e kupiti ali naro~iti.

Organizacija predstavitvenega dneva mehatronikov je bila 
zaupana magistru Dejanu Novakovi~u (zgoraj). Pri predstavljanju 
njihovih razvojnih dose`kov so mu pomagali vodja skupine 
dr. Simon Strgar (spodaj), izumitelj Damjan Jurjav~i~ in ostali 
~lani skupine. Med drugimi so si prikazovalnike ogledali tudi 
udele`enci prodajne konference in Kolektorjevi slu{atelji 
konzorcijskega magistrskega {tudija. 
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31. marec 2004
8. april 2004
25. marec 2004
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e k o l o g i j a

Sanacijski program odprave hrupa v okolici Kol
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ektorja Pro, d.o.o.

Posamezni viri hrupa so prikazani na tlorisu obmo~ja industrijske cone Kolektorja in prav 
na teh predstavljam, za koliko se bo zmanj{al hrup ter kdaj bomo izvedli predvidena 
dela.

1: Odpra{evalna naprava S20: hrup naj bi se zmanj{al za 18-20 dB; rok izvedbe maj-
junij 2004.

2:  Odpra{evalna naprava S18: hrup naj bi se zmanj{al za 12 dB, rok izvedbe junij-julij 
2004.

3:  Zra~ni kondenzatorji za nekdanjo upravo R@S: hrup naj bi se zmanj{al za 12-13 
dB; rok izvedbe april-maj 2004.

4:  Re{etke za zajetje in odvod zraka na fasadi S14: hrup naj bi se zmanj{al za 14 
dB; rok izvedbe julij 2004.

5:  Mlin za mletje odpadne mase S19: hrup naj bi se zmanj{al za 14 dB; rok izvedbe 
avgust 2004.

6:  Vre~asti fi lter pri S3: ne deluje; demonta`a predvidena za maj 2004.  
7:  Mokri fi ltri pri S2: ne delujejo; demonta`a predvidena za avgust 2004.
8:  Odsesevalna naprava pri S2: ne presega predpisane vrednosti hrupa 2004.

*  Vre~asti fi lter pri S3 in mokri fi ltri pri S2 od januarja letos ne delujejo ve~.
 Proizvodnja v PC C je preurejena tako, da je vse odsesavanje prevzela odsesovalna 

naprava S2, ki ne presega predvidene vrednosti hrupa. Stanovalci na obmo~ju 
Brusov{ so to verjetno `e opazili.

V lanski oktobrski {tevilki 
Komunitatorja je bil predstavljen 
program za~etka sanacije hrupa 
na obmo~ju industrijske cone 
Kolektorja. Septembra 2003 so 
bile opravljene meritve emisij 
posameznih virov hrupa, na 
podlagi teh meritev in ogleda 
posameznih virov, ki povzro~ajo 
hrup, pa nam je ve~ izvajalcev 
poslalo svoje ponudbe. Na podlagi 
teh je bil izdelan terminski plan 
sanacije, ki je bil podrobneje 
predstavljen poslovodstvu Kolektor 
Group. Za izvajalca sanacije je bil 
izbran EO plus iz Idrije.
Zaradi bojazni, da bi morali ~ez 
nekaj let po vstopu v Evropsko 
unijo nameniti dolo~ena sredstva 
za te namene, ~e bi se spremenila 
ureditev na tem podro~ju, smo se 
odlo~ili, da pridobimo podatke 
tudi iz tujine. Kak{ni predpisi 
veljajo za na{a podjetja v Nem~iji?
Ne glede na nedore~enost 
ob~inskih prostorsko-ureditvenih 
na~rtov na podro~ju posegov v 
prostor (za nekatera obmo~ja so 
{e vedno deljena mnenja o tem, 
v katero obmo~je varstva pred 
hrupom sodi dolo~en objekt), ki 
jih obravnava uredba o hrupu v 
naravnem in `ivljenjskem okolju, 
smo od izvajalca zahtevali, naj 
upo{teva stro`ja merila.
Po kon~ani sanaciji bodo z 
vnovi~nimi meritvami preverili 
u~inkovitost sanacije.

Marjan Brus

4

4
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Na smu~i{~u Smu~arskega centra Cerkno so se v soboto, 6. 
marca 2004, s  tekmovanjem v veleslalomu nadaljevale {portne 
igre Kolektorja 2004. Po nekaj letih premora je bilo tekmovanje 
v veleslalomu tokrat tretji~ zapored. Ob dobri organizaciji in 
spletu sre~nih okoli{~in (lepo son~no vreme, ugodne sne`ne 
razmere) lahko ugotovimo, da je bilo tekmovanje za udele`ence 
prijetno sre~anje z obilo zadovoljstva.
Na smu~i{~u se je zbralo pribli`no 300 udele`encev sre~anja, 
tekmovalo pa jih je ve~ kot 200. Udele`enci so bili iz vseh 
Kolektorjevih dru`b, pa tudi upokojenci in dru`inski ~lani. Progo 
je uspe{no premagalo 197 tekmovalcev (185 v veleslalomu s 
smu~mi in 12 v veleslalomu s sne`nimi deskami).
Tehni~na izvedba tekmovanja je bila v rokah ~lanov Trim 
kluba Cerkno. Tekmovanje samo je potekalo dve uri, tako da 
je v lepem son~nem vremenu ostalo {e dovolj ~asa za prosto 
smu~anje. Organizatorji so nam `e na startu pripravili teko~e 
okrep~ilo, ki ga ni zmanjkalo vse do konca tekme. Po kon~ani 
tekmi smo se zbrali v restavraciji Smu~arskega centra Cerkno, 

kjer so za vse udele`ence pripravili kosilo. Tam je bila tudi 
razglasitev rezultatov s podelitvijo medalj za najbolj{e. 
V podobni obliki bomo tekmovanje organizirali tudi prihodnje 
leto. Sku{ali bomo dodati {e kak{no novost oz. raz{iriti 
program. Zato vabimo vse leto{nje udele`ence in tudi vse 
druge, naj nam posredujejo morebitne predloge in pripombe, 
seveda pa tudi, naj se nam prihodnje leto pridru`ijo v {e ve~jem 
{tevilu.
V okviru leto{njih {portnih iger Kolektorja je bil veleslalom 
druga panoga. Sledilo mu bo {e ve~ kot deset panog v naravi, 
na igri{~ih, v telovadnicah in drugih objektih. Prva tekmovanja 
bomo pripravili `e aprila. @e zdaj posebej vabimo tekmovalke 
in upokojence, naj se tekmovanj udele`ijo v ~im ve~jem {tevilu. 
Razpisi bodo objavljeni na oglasnih deskah in v na{em glasilu 
Komunitator, pa tudi po Radiu Odmev in v drugih medijih. 
Seveda se bomo obve{~ali tudi med seboj.

Franci Ferjan~i~

[portne igre Kolektorja 2004

Kategorija G MOŠKI DO 15 LET

1 392 Tadej Pivk zunanji-gostje 0:39.93

2 386 Matej Erjavec zunanji-gostje 0:47.98

3 410 Andraž Bizjak zunanji-gostje 0:58.44

Kategorija L MOŠKI 15-25 LET

1 363 Kogov{ek Jernej divizija B 0:38.59

2 385 Boži~ Simon zunanji-gostje 0:39.39

3 376 Mrak Dejan divizija B 0:39.96

Smu~arsko tekmovanje je bilo treba zaradi vremena prelo`iti za 
teden dni.

Ni~ ni bilo naklju~no. Organizatorji so poskrbeli za nemoten 
potek tekmovanja.

»Kaj pravi{? Pri predpredzadnjih vratcih me~e ven. Ste sli{ali, 
pazite!«

Nekateri so na progi tudi malce po~ivali.



Izdal Kolektor Group, zanj Anica Ur{i~ - Von~ina. Uredni{tvo Filip [emrl. Oblikovanje: Creatim R`i{nik & Perc 
d.o.o.. Priprava in tisk: PAGIS. Foto: Nata{a Lu{a, Emil Kopa~, Dejan Krape`, Bo{tjan More, Zdenko Ogri~, 
Laura Podgornik, Filip [emrl. ^asopis izhaja dvomese~no.
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V Herrenbergu, kjer je tudi sede` podjetja Kautt & Bux, vsako 
leto organizirajo t. i. »pomladni tek« oz. »Frühlingslauf« na 10,3 
km dolgi progi. Teka se tradicionalno udele`ijo {tevilni prebivalci 
mesta in okolice. Letos se je te prireditve udele`ila tudi 21-
~lanska ekipa Kautt & Buxa, kot gost pa je v ekipi nastopil tudi 
Rok Vodnik iz Kolektorja. Za prihodnje leto lahko razmislimo 
o ve~ji Kolektorjevi ekipi, ki bi se pridru`ila kolegom iz Kautt & 
Buxa. Najbolj{i ~as med Kautt & Buxovimi teka~i je z 0:41:42 
dosegel Thomas Wörner. Za odli~en rezultat mu ~estitamo!
Na sliki ekipa Kautt & Bux pred tekom.

9. pomladni tek v 
Herrenbergu 

Kategorija A ŽENSKE DO 15 LET

1 1 Mi{a Oblak zunanji-gostje 0:38.13

2 2 Tara Omerzel zunanji-gostje 0:43.15

3 400 Ur{ka Kofol zunanji-gostje 0:50.85

Kategorija B ŽENSKE 45-55 LET

1 7    Zdravka Von~ina ascom+zunanji 0:50.80

2 4 Silva Gosti{a divizija A 0:56.77

Kategorija C ŽENSKE 35-45 LET

1 24 Vanda Ogri~ ascom+zunanji 0:44.24

2 14 Sonja [tucin divizija B 0:46.93

3 18 Darja Rupnik divizija C 0:47.50

Kategorija D ŽENSKE 25-35 LET

1 50 Eva Cvelbar zunanji-gostje 0:39.51

2 43 Klavdija Klav`ar divizija D 0:41.22

3 30 Sabina Kogej divizija D 0:42.65

Kategorija E ŽENSKE 15-25 LET

1 48 Mojca Pelhan divizija D 0:44.49

2 45 Jadranka Drobni~ ascom+zunanji 0:50.37

Kategorija J MOŠKI 35-45 LET

1 131 Inan Kofol divizija A 0:38.03

2 145 Evgen Seljak divizija D 0:38.25

3 139 Zoran Rovtar orodjarna-vzdrž. 0:38.60

Kategorija F SNOWBOARD

1 53 Borut [orli zunanji-gostje 0:50.75

2 282 Mate ^ernilogar zunanji-gostje 0:51.91

3 58 Emil ^rnilogar zunanji-gostje 0:52.45

Kategorija H MOŠKI NAD 55 LET

1 69 Boris Kogej divizija D 0:43.40

2 67 Jože Poto~nik divizija D 0:46.23

3 66 [tefan Flander divizija D 0:47.36

Kategorija I MOŠKI 45-55 LET

1 93 Marko Mrak divizija B 0:41.83

2 92 Maks Ku{trin divizija B 0:41.85

3 78 Leopold ^ibej divizija D 0:43.31

Kategorija K MOŠKI 25-35 LET

1 298 Gantar Jure divizija A 0:37.82

2 235 Cvek Milo{ divizija A 0:39.51

3 229 Tratnik Bo{tjan divizija A 0:39.93

Nekateri so bili prvi, nekateri pa zadnji. A ne po rezultatih. Na dobro pripravljeni progi idrijskega Teka{kega kluba na 
Vojskem se je `al pomerilo le majhno {tevilo smu~arjev teka~ev. 
Prihodnje leto bo `e bolje.
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V tr`a{kem Zalivu je septembra leta 1977 Slavko Tuta 
objavil prvi, v majski {tevilki omenjenega ~asopisa leto dni 
kasneje pa {e drugi del spominjan na Viktorja Repulusa. O 
njem je pisal samo zato, ker ni nikoli prebral, da bi se kdo 
spomnil nanj. “Kdor ga je poznal, ve, da je bil skromen do 
skrajnosti.  Morda je to tudi vzrok, da se o njem ni pisalo. S 
slovesnimi fanfarami te morajo pokopati, potem postane{ 
nekaj, o ~emer velja, da splava beseda po ~asopisih, 
revijah, spominih. To velja za vse narode in za vsa politi~na 
prepri~anja. ^e si bil v `ivljenju le rudar, potem ni~.
Pa vendar ne gre tu samo za rudarja. Gre za dokaze, kaj 
diktatura zmore in ~esa se diktatura poslu`uje, da te zapi~i 
v zemljo, iz katere ni izhoda.” Tako je v uvodu spominjanj 
zapisal Slavko Tuta. V nadaljevanju objavljamo dva 
odlomka iz njiju.

Pozabljena `rtev

Tam res ~uti{ geslo. »Turizem smo ljudje«. 
Turiste namre~ vodijo tudi zunaj de`ele, 
na otoke Egadi na zahodu, Pelagi na 
jugu in na Eolske ali Liparske otoke 
na skrajnem severovzhodu Sicilije. Te 
sestavlja sedem ve~jih s pribli`no 10.000 
prebivalci in veliko manj{ih, nenaseljenih: 
Stromboli (Rosselini ga je imenoval 
Terra di dio), Panarea, Salina (na njem 
je bil posnet fi lm Po{tar o pesniku Pablu 
Nerudi), Filicudi, Alicudi, Vulcano, Lipari.
Po eni uri son~ne in vetrovne vo`nje, v 
spremstvu `ivahnih potnikov, prispemo 
na {e »puhajo~i« otok Vulcano (rimski 
bog Vulkan = Hefajst, gr. bog ognja, je 
bil poro~en z Afrodito, vse to pa se ka`e 
tudi na otoku, vklju~no z `veplenimi 
kopelmi). Po dvajsetih minutah dodatne 

Gremo v ju`no Italijo 
z vso njeno toplino in 
soncem. Ali res? Kalabrija 
je {e vedno zaznamovana 
z ne najbolj prijaznimi 
naravnimi danostmi, 
pa tudi … Iz zgodnjega 
otro{tva mi prihajajo na 
dan megleni vtisi. Ali niso 
tja dol neprostovoljno 
odhajali {tevilni na{i ljudje, 
od tam pa je prenekatere 
njihove Eol prignal k nam? 
Onkraj konice {kornja pa 
nekaj popolnoma drugega: 
otok Sicilija (gr. Trinakria, 
njen znak je meduza s 
tremi nogami), prepreden 
z neskon~nimi `itnimi polji, 
sadovnjaki, soncem in 
– turizmom z vsemi gr{kimi, 
tur{kimi in {e katerimi 
vplivi: Dolina templjev, 
svetovljanska Cefalù in 
Taormina, Monreale, kjer 
smo opazovali klekljarico, 
ki je izdelovala ~ipke, 
enake idrijskim, Siracusa 
(tam se je ustavil Vergil, 
ko je pobegnil v Rim) in 
ne nazadnje Etna – gôra 
gorà – s svojimi delujo~imi 
kraterji. Sicilija s Palermom 
in »coso nostro« sku{a 
ostati v ozadju.

vo`nje prispemo na otok Lipari z 
istoimenskim glavnim mestom. Sama 
lepota, trgovinice, `ivahnost, turizem … 
Samo to? Kaj pa zgodovina? Na otoku 
so po atentatu na kralja Aleksandra na{li 
pribe`ali{~e usta{i, {e davno prej Turki 
itd. Ker je bila 27. aprila nedelja, muzej 
pa zaprt, gremo po mestecu na hrib do 
stolnice in naprej mimo maverske grajene 
glinene hi{e s prav tako glinenimi `lebovi 
do trdnjave, ki kraljuje nad mestecem. 
Debeli zidovi, mogo~ni portoni. Skozi 
predzadnjega je lepo viden negovan park 

z vodometom in del kraja. Po zunanji 
strani se sprehodimo navzdol. [e zadnji 
pogled nazaj! A glej! Nad izhodom na 
zunanji strani je v domala neopazni be` 
barvi plo{~a z reliefno izklesanimi ~rkami: 
Idrija, Novaki, Repulus, Filipi~, Split … 
Kam smo priviharili, da se nas dotakne 
doma~in! Ne~akinja Sonja klikne, 
morda bo posnetek uspel. Da bi le! In 
je. S sopotniki vkopani tiho strmimo v 
dokument ~asa.  

Marija Tru{novec  



33

^ASOPIS FMR-MEDIA • letnik 4 • {t. 19 • april 2004

s p o m i n j a n j a

Viktor Repulus je pustil svoje mo~i v 
ja{ku. Kopati ni zmogel ve~. Premestili so 
ga k vratom in mu poverili tudi sireno, ki 
je klicala na delo. Na cesto ga niso mogli 
pognati. Za dva otroka iz prvega zakona 
mu sicer ni bilo ve~ treba skrbeti. Odrasla 
sta in {la s trebuhom za kruhom. Iz 
drugega zakona pa so se mu rodili {tirje 
otroci, starej{i sin je imel komaj deset let, 
najmlaj{a h~erka pa se je rodila komaj 
leto pred dogodki, ki jih bom opisal.
Zadeva sovpada s prvim majem 1930. 
leta. Sirena je obi~ajno zatrobila ob 7. 
uri zjutraj, toda tisto jutro se je oglasila 
`e to~no uro prej. Da bi kdo ne mislil, da 
je bil to znak za obhodnico po mestu? 
Kaj {e? Fa{izem je delavski praznik 1. maj 
odpravil in gorje delavcu ali kmetu, ki 
bi se pojavil na cesti prazni~no oble~en 
ali celo, da bi se spuntal in ne bi {el 
na delo. Tu je bilo Posebno sodi{~e za 
za{~ito dr`ave, tu je bila konfi nacija in za 
manj{e prestopke amonicija. Vse te tri 
zlo~inske odredbe so za`ivele leta 1926 
s posebnim zakonom za za{~ito dr`ave 

in, kot vemo iz ust in pisanja tedanjih 
nasilne`ev, je fa{izem pomenil dr`avo.
Tako je bilo pri nas vzdu{je `e tako, da 
je bil glas sirene eno uro prej, kot bi bilo 
treba, znak komunisti~ne pripadnosti 
tistih, ki so zagre{ili tako “nezasli{ano” 
dejanje.
Ubogega Viktorja Repulusa so takoj 
zagrabili. Kon~al je v gori{kih zaporih v 
ulici Barzellino, kjer so `e “sedeli” {tevilni 
aretiranci in poznej{i obsojenci.
Zakon je sicer bil tako “human”, da 
ni dopu{~al po{iljanja v konfi nacijo 
~loveka, ki ni bil trdnega zdravja. Mene 
na primer poldrugo leto pred temi 
dogodki ni zdravnik niti videl, kaj {e, da 
bi me bil pregledal. Tako se je zgodilo 
tudi Repulusu, ki je izvedel, da ga bodo 
odpremili na Lipari za dobo enega leta. 
Zakon je zahteval zdravni{ko spri~evalo 
in Repulus je bil po takem spri~evalu 
usposobljen za konfi nacijo. Rim je tudi 
odlo~il kam pojde. Lipari, kje pa je to?
     
Zaliv {t. 60 - 61, Trst, september 1977

Ko sem se vrnil, sem na{el Repulusa 
mnogo slab{ega. Na gradu je bila 
majhna bolnica, v nji zelo majhna 
bolni{ka sobica za Repulusa. Te`ko je 
dihal, zelo slab je bil videti. [e ve~je 
o~i kot prej so se uprle vame, ko me je 
zagledal.
“Ni~ ne bo,” je rekel ter povesil glavo. 
“Tako sem si `elel, da bi {e enkrat videl in 
pobo`al otroke, {e enkrat poljubil `eno, 
ki je tako nesre~na zaradi mene. Tako rad 
jih imam, kot sem jih vedno rad imel. Ni~ 
ne bo.”
“Potola`i se, Viki, saj ve{, da te bodo 
izpustili.”
“Kam? Takega? Ne.”
Mraz je po~asi popustil in son~ni `arki so 
se odbijali od sosedne stene skozi odprto 
okno. S Francem Udovi~em iz Trsta sva 
se vrstila. En dan sem bil pri bolniku jaz, 
naslednjega dne pa on. Vmes so prihajali 
{e ostali prijatelji, da je bilo Repulusu 
la`je. Kuhal je Andrej @erjal v Sardo~evem 
domu. Repulus je potreboval posebno 
hrano in to je imel. Vse je lahko imel, le 
svoje bajte, otrok in `ene ni mogel imeti.
Takrat sem komaj do dna spoznal, kako 
je bilo moji materi, ko je doma umirala, 
medtem ko sem bil jaz na Lipari.
Zadnji mesec Repulus ni ve~ nesel sam 
`lice v usta in sva ga z Udovi~em pitala 
kot otroka.
Nekega dne si je za`elel, da bi napisal 
testament. Tako se je zgodilo. Svojo 
bajtico in krpo zemlje okoli ri{e je 
pravi~no razdelil na vse. In vse skupaj ni 
bilo ni~.
Stanje se mu je iz dneva v dan slab{alo. 
Dihal je {e te`je. Bil je na koncu, ko je iz 
Rima pri{el odlok, da ga po{ljejo domov.
Ko je Repulus to sli{al, je uprl vame svoje 
velike o~i: “Prepozno. Zdaj bo kmalu 
mir”.
Zajokal bi bil, pa sem se moral zdr`ati. 
Tudi njemu ni solza zalila o~esa. Tudi 
zanjo je bilo prepozno.
15.aprila 1931 je umrl v skromni sobici, 
{e skromnej{e lope, ki bi jo lahko 
imenovali mrtva{nica. Ko sem mu zatisnil 
o~i, jaz, 23-letni starec, me je stresel 
mraz. Kaj vsega nisem skusil, pa vendar 
sta me njegova smrt in {e prej dolga 
agonija do kraja potrla. 
    
Zaliv {t. 1-2, Trst, maj 1978

Doma se znanka Justi za~udeno in pretreseno soo~i z usodo svojih sorodnikov. Kam jih 
je bog vetra Eol tragi~no zanesel, da so zdaj pred nami spet o`iveli!                          sv
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Spo{tovane ob~anke in ob~ani! 

Plin je v primerjavi z ostalimi energenti var~na, udobna, zanesljiva in gospodarna, vsekakor pa 
prijazna ter ekolo{ko najbolj ~ista energija, ki bo postala tudi cenej{a oziroma jo bodo ljudje 
najbolj s pridom izkori{~ali. Seveda pa ne smemo pozabiti, da z nadomestitvijo odpravimo tudi 
{tevilne negativne u~inke na zdravje. Ne samo za nas, ampak predvsem za prihodnje generacije 
smo dol`ni izbolj{ati kvaliteto zraka v na{em mestu.

Vsem, ki nestrpno pri~akujete plin v leto{njem letu sporo~amo, da bo plinovod, ki ga 
nameravamo zgraditi skupaj z `e zgrajenim omre`jem v centru mesta, omogo~il do naslednje 
kurilne sezone  priklju~itev vseh ve~stanovanjskih in individualnih objektov z `e izvedenimi 
priklju~ki na fasadi, ter  vse objekte na trasi novo zgrajenega plinovoda in sicer po slede~ih 
ulicah:

Gorska pot
Ulica Otona @upan~i~a
Tom{i~eva ulica
Gradnikova ulica
Vojkova ulica
Gril~eva ulica
Pot Sv. Antona 
Ulica Ivanke Ferjan~i~
Lapajnetova ulica
Ulica Sv. Barbare
Trg Sv Ahacija
Bazovi{ka ulica
Kosovelova ulica
Ulica H. Freyerja
Kajuhova ulica
Mrakova ulica
Kobalova ulica
Beblerjeva ulica
[tudentovska ulica
Ulica zmage

Dunajska 50, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 4714 556, Fax: 01 4714 400
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Za gradom
Vsem, ki se oskrbujejo s plinom iz  za~asno postavljenih plinohramov  na obmo~ju na 
katerem je `e oziroma bo zgrajeno omre`je v leto{njem letu, ter izvedeni priklju~ki s 
po`arno pipo na fasadi, sporo~amo, da se lahko priklju~ijo na omre`je brezpla~no, ter 
zagotavljamo, da se bodo v bodo~e oskrbovali s plinom po konkuren~nih pogojih, hkrati 
pa bomo z odstranitvijo plinohrama skupaj prispevali k lep{emu videzu okolice.

^e ste lastniki ali solastniki plinohrama, smo ga pripravljeni odkupiti za znesek neamortiziranega 
dela vrednosti plinohrama. 

Vsem, ki se `elite priklju~iti na novo, sporo~amo vi{ino prispevka za priklop na omre`je. Glede 
na razli~no sestavo porabnikov je treba za priklju~ek na omre`je vklju~no s plinomerom pla~ati 
naslednji prispevek:

- v zgradbah z ve~ kot {tirimi stanovanjskimi enotami  52.000,00 SIT / uporabnika
- v individualnih hi{ah oz. zgradbah z manj kot
  {tirimi stanovanjskimi enotami     75.000,00 SIT / uporabnika

Vsem, ki se `elite priklju~iti na plinovodno omre`je, smo z informacijami na voljo v na{em 
podjetju, za izvedbo notranje plinske instalacije pa se lahko glede informacij obrnete na 
naslednja podjetja:

V prihodnjih dneh vas bodo obiskali tudi na{i sodelavci in vam pojasnili, kako do  priklju~ka 
oziroma priklopa na omre`je. Nanje se lahko obrnete tudi glede informacij v zvezi z izvedbo 
notranjih instalacij.

Vse ob~anke in ob~ane mesta Idrija, tudi tiste, ki se v leto{njem letu {e ne boste odlo~ili 
za priklju~ek plina ali pa letos {e niso izpolnjeni pogoji za priklop na omre`je, prosimo za 
razumevanje, saj bodo v ~asu gradnje va{e ulice za nekaj ~asa  prekopane. Potrudili se bomo da 
bo Va{a okolica v najkraj{em ~asu spet tak{na kot ste je navajeni.

Pridru`ite se krogu uporabnikov, ki so dele`ni najbolj{e storitve.

Lepo Vas pozdravlja
PETROL PLIN, d.o.o.
Direktor [tefan Lebar

C E V O V O D I

Jernej Kenda s.p.
Gril~eva ulica 28



Po{tna slu`ba in po{tna znamka sta 
dandanes nekaj povsem vsakdanjega, 
kot da bi obstajali `e od nekdaj. V resnici 
pa se za za~etek organizirane po{tne 
slu`be na na{ih tleh {teje leto 1500. 
Takrat je bila vzpostavljena po{tna zveza, 
ki je potekala od Innsbrucka, Lienza, 
prek Ljubljane do Gorice. V tistem ~asu 
so po{tnino pla~evali naslovniki. Pla~ila 
pristojbin so na pismih ozna~evali 
razli~no, to pa je povzro~alo zmedo pri 
obra~unavanju.
Prelomnico pri poenostavitvi pla~ila 
po{tnih storitev je povzro~ila po{tna 
znamka. Obstajata dve razli~ici njenega 
nastanka. Po prvi ima najve~ zaslug za 
to Slovenec Lovrenc Ko{ir, rojen 1804 v 
Spodnji Lu{i v Sel{ki dolini pri [kofji Loki. 
[tudiral naj bi za duhovnika, vendar je 
po kon~ani gimnaziji ubral druga pota. 
Mikala ga je Pomorska akademija v 
Trstu, a ni bil sprejet. Pozneje je dobil 
slu`bo visokega fi nan~nega uradnika v 
ra~unskem po{tnem oddelku na Dunaju. 
Bil je {iroko razgledan. Obvladal je 
italijan{~ino, nem{~ino, franco{~ino, 
hrva{~ino in latin{~ino. Slu`boval je 
tudi v Ljubljani, Milanu in Benetkah. 
Kot ra~unski svetnik je bil preme{~en 
v Zagreb, leta 1857 pa imenovan na 
ugleden polo`aj namestnika dr`avnega 
knjigovodje! @e v letih 1835 in 1836 je 
avstrijski cesarsko-kraljevi po{tni upravi 
predlagal organizacijske spremembe 
po{tne slu`be. Visoki dvorni blagajni na 
Dunaju je Ko{ir leta 1836 poslal svojo 
znamenito zamisel o pisemski znamki 
in pripravil skice zanjo. [e istega leta je 
od dvornega po{tnega knjigovodstva 

prejel odgovor, da je njegov predlog za 
preprostej{i na~in obra~unavanja po{tnih 
in prevoznih pristojbin zavrnjen. Tako, 
`al, z znamko ni bilo ni~!
V istem obdobju je Britanec Rowland 
Hill, po poklicu u~itelj, podobno kot 
Lovrenc Ko{ir predlagal britanski 
kraljevski po{ti posebne nalepke z 
oznako pristojbine za prenos po{tnih 
po{iljk. Kraljevska po{ta je njegovo 
zamisel sprejela in 6. maja 1840 uradno 
izdala prvo po{tno znamko z likom 
kraljice Viktorije v ~rni barvi in z nazivno 
vrednostjo enega penija (one penny). 
To je bil sloviti tako imenovani ~rni peni. 
Stvar se je imenitno obnesla in temu 
zgledu so hitro sledile {e druge dr`ave. 
Prva avstrijska znamka je iz{la leta 
1850 in uporabljali so jo tudi na na{em 
ozemlju. Po tem letu so to prakti~no 
novost pla~ila po{tnine za~ele uvajati vse 
dr`ave sveta, Britanca Rowlanda Hilla pa 
so povsod ~astili kot izumitelja po{tne 
znamke. Lovrenc Ko{ir je po izidu prve 
znamke v Veliki Britaniji ve~krat sku{al 
dokazati, da je idejni o~e znamke. Obrnil 
se je na ~asopisje, na Vrhovno dvorno 
po{tno upravo in celo na kongres 
Mednarodne po{tne zveze leta 1874 v 
Bernu. Vendar so njegove vloge povsod 
zavrnili, v [vici pa sploh ni bila uvr{~ena 
na dnevni red zasedanja UPU. 
Idrijski rojak Ferdo Kobal (1883–1959), 
soustanovitelj Filatelisti~ne zveze 
Slovenije in njen prvi predsednik, je 
doslej najob{irneje raziskal `ivljenje 
in delo Lovrenca Ko{irja. Napisal 
je dokumentarno bro{uro o svojih 
raziskavah, v katerih je dokazoval, da je 
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Slovenec Lovrenc Ko{ir idejni o~e po{tne 
znamke

Ko{ir o~e pisemske znamke. Po Evropi je 
prirejal predavanja o njegovih po{tnih 
reformah. Raziskave so odkrile tudi 
pismo, poslano leta 1839 iz Spittala 
v Celovec. Na njem je znamka za en 
krajcar, avtor znamke je bil upravnik 
po{te v Spittalu, Lovrenc Ko{ir pa je bil 
takrat vi{ji upravnik okro`ja, v katerega 
je spadal Spittal. Avstrijci zagovarjajo 
avtenti~nost tega pisma, nasprotno pa 
britanska komisija meni, da znamka 
na pismu ni originalna. Izum po{tne 
znamke je Hillu oporekalo tudi ve~ 
njegovih sodobnikov. Kdo je pravi o~e 
znamke, najbr` nikoli ne bo jasno, 
idejo pa je uspelo uresni~iti le Britancu 
Rowlandu Hillu. Lovrencu Ko{irju Avstrija 
javno priznava zasluge za po{tne 
reforme. Leta 1979 ga je celo upodobila 
na znamki v elitni seriji Evropa. @e leta 
1948 se mu je z dvema serijama znamk 
oddol`ila tudi nekdanja FLR Jugoslavija. 
Slovenija bo 200. obletnico njegovega 
rojstva po~astila z izdajo prilo`nostne 
znamke, ki bo iz{la 21. maja. Junija bo 
v [kofji Loki velika dr`avna fi latelisti~na 
razstava, povezana z mednarodnim 
posvetovanjem o `ivljenju in delu 
tega znamenitega Slovenca. Hkrati bo 
avstrijska zalo`ba izdala tudi knjigo o 
Lovrencu Ko{irju, in to tako v nem{~ini 
kot v sloven{~ini. ^e bi tedanja cesarsko-
kraljeva Avstrija prisluhnila Lovrencu 
Ko{irju, bi Slovenci imeli nespornega 
o~eta prve po{tne znamke!  

Niko Jereb



Na Vojskem je zima doma
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Vojskarje je leto{nja zima obdarila s snegom kot `e dolgo ne. Na 
prestopni dan, 29. februarja, so se prebudili z 215 centimetrov 
debelo sne`no odejo. Od Trohove ravni do vasi ga niso imeli 
kam odmetavati. Kot je povedala Irma Gro{elj, ki za Urad za 
meteorologijo Agencije RS za okolje `e 12 let po {tirikrat na dan 
spremlja vremenske razmere na nadmorski vi{ini 1087 metrov, se 
je v novej{em ~asu samo leta 1996 primerilo, da ga je 1. aprila 
zapadlo meter na prav toliko podlage. S sne`no odejo obdarjena 
sta bila {e marca 1970 (193 cm) in 1984 (191 cm). Leta 1963 ga 
je bilo februarja celo 248, marca istega leta 230 in aprila {e 102 
centimetra. Starej{i Vojskarji  pa se spominjajo tudi leta 1952, ko 
jih je dobesedno prekrila skoraj 5 metrov debela sne`na odeja. 
Bilo je prav tako {ele februarja, in sicer 13. in 14. Takrat so jim, 
odrezanim od sveta, `ive` metali kar iz letal. Sicer pa pravijo, da 
na Vojskem zima traja vse leto. Pe~i ne zakurijo samo eno no~, in 
sicer med sv. Ano in sv. Jakobom, to je konec julija. Ta podatek 
`e sam na sebi pove vse, gotovo pa to, da je zima doma na 
Vojskem.  
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V petek, 26. marca, sta v okviru festivala Mednarodni 
koncerti komorne glasbe na gradu Gewerkenegg 
v Idriji nastopila kitarista Zoran Kraji{nik in Damjan 
Stani{i}. V prijetnem okolju dvorane Mestnega muzeja sta 
izvedla klasi~ni koncertni program in predstavila nekaj del 
znanih skladateljev, ki so pisali za ta liri~ni in{trument.
Predvsem Zoran Kraji{nik, ki deluje kot profesor na glasbeni 
{oli v Novem Sadu, je idrijske ljubitelje komorne glasbe 
navdu{il z odli~no tehniko in vrhunsko izvedbo umetnin 
Lobosa, Dominiconija in Dyensa. Kraji{nik se je izpopolnjeval 
na {tevilnih mojstrskih te~ajih po vsem svetu, magistriral pa 
je na Fakulteti glasbenih umetnosti v Beogradu. Klasi~na 
kitara je tehni~no eno najzahtevnej{ih glasbil. Posebej 
problemati~ni so lahko virtuozno napisani pasusi, v katerih 
so zdrsi, napa~ni toni in povr{ne izvedbe pasa` prej pravilo 
kot naklju~je. Tokrat temu ni bilo tako. Srbski kitarist, rojen 
v Sarajevu, se je predstavil kot zelo natan~en in {tudiozen 
glasbenik, ki se skladbi popolnoma preda; poglobi se v 
strukturo, v njen poeti~ni topos, v bistvo in izrazno mo~ ter 
tako skladbi omogo~i, da pred poslu{alci za`ivi kot unikatna 
umetnina. Kako dale~ se`e njegova poustvarjalna perfekcija, 
smo spoznali ob izvedbi Dyensovega bisera Sonatina 
Libra, saj se v zvo~no strukturo njegove konvencionalne 
kompozicije vpletajo sodobni zvoki in nenavadni ritmi~ni 
obrazci. Kot gost ve~era je nastopil Damjan Stani{i}, ki zdaj 
`ivi v Sloveniji in opravlja pedago{ko delo na glasbeni {oli 
v Murski Soboti. Zvok kitarista, ki je prav tako kot Kraji{nik 
{tudiral v Beogradu, je nekako bolj odprt in manj zavezan 
stremljenju k popolnosti, kljub temu pa je v nekaterih prvinah 
kitarske igre presenetljivo emotiven in temperamenten. 
Vsekakor lahko re~emo, da sta oba, tako Kraji{nik kot 
Stani{i}, pripravila nepozaben ve~er kitarskih zvokov in 
festival, ki `eli konkurirati bolj znanim Hitovim muzam 
v Gori{kih brdih, povzdignila na dokaj visoko umetni{ko 
raven. Leto{nja ponudba je bila tudi sicer ve~ kot odli~na; 
umetni{ki vodja projekta Cveto Kobal je ob sodelovanju 
zavzetih ljubiteljev Evterpine umetnosti in seveda ob pomo~i 
sponzorjev festival `e v temeljih postavil na elitno raven in 
upati je, da bo v prihodnjih sezonah segel {e vi{e. Prav to 
se v obdobju vsesplo{ne profanizacije in komercializacije 
umetnosti zdi {e posebej pomembno, saj globoko estetsko 
do`ivetje ne more postati instant blago, ki ga je mo~ 
kupiti za prvim vogalom. Festivalu Mednarodni koncerti 
komorne glasbe na gradu Gewerkenegg bi ob leto{nji 
sezoni lahko o~itali le to, da ima predolgo ime.  

Jo`e [tucin

Kitarski zvoki

Va{e poslovne poteze vam v NLB pomagamo uresni~iti z razli~nimi 
oblikami dolgoro~nih tolarskih in deviznih kreditov za pravne osebe 
in zasebnike.

^e se boste odlo~ili za tolarski dolgoro~ni mikro kredit, vam 
ponujamo {e posebej ugodno obrestno mero. Med deviznimi krediti 
vam ponujamo tudi novo obliko ugodnih deviznih dolgoro~nih 
investicijskih kreditov iz kreditne linije Evropske investicijske 
banke. Ponudbo si lahko ogledate na spletnem naslovu www.nlb.si.

Vabimo vas, da se oglasite v poslovalnici NLB, kjer vam bodo 
na{i poslovni skrbniki svetovali, katera oblika kreditiranja je za vas 
najugodnej{a. Pohitite, ponudbi sta ~asovno omejeni!

Pri~akujemo vas z veseljem, znanjem in zaupanjem.

Za smele
zamisli

in prave
poteze
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Nekdo je neko~ zapisal, da smisel novih 
poti nikoli niso samo novi kraji, ki jih 
odkrivamo, ampak predvsem ljudje, ki jih 
sre~ujemo in spoznavamo in ki potovanjem 
vedno znova dajejo tisto piko na i. Mislim, 
da sva s Tino med {est tednov trajajo~im 
potovanjem po Mehiki spoznali vsaj 
del~ek tistega, kar ponuja ta de`ela z 
izjemno geografsko lego, bogato kulturo 
in zgodovino zgodnjih, a visoko razvitih 
civilizacij, od Olmekov, Majev, Toltekov do 
Aztekov.

Po neprespani no~i je bila po~asnost mehi{kega uradnika na 
velikanskem letali{u Benito Juarez v Cuidad de Méxicu {e toliko 
bolj opazna. Ker pa nisva hoteli verjeti tako znanim stereotipom 
o mehi{ki po~asnosti, sva raje sklepali, da je vzrok tak{nega 
vedenja zgodnja ura ali preprosto nedelja, dela prost dan. Najin 
prvi postanek je bila Toluca, mestece zahodno od Cuidad de 
Mexica na 2660 metrih nadmorske vi{ine in s spreminjajo~im se 
vremenom, saj se po mnenju tamkaj{njih prebivalcev utegnejo 
samo v enem dnevu zamenjati {tirje letni ~asi. Vse to nama 
je v prvih dneh povzro~alo nemalo te`av. Tudi peko~a hrana 
je dala vsemu svoj ~ar, predvsem pa jedi, za katere sem bila 
prepri~ana, da mi ne bodo teknile. Kobilice in mole – ~udna 
zmes nemogo~ih sestavin (~ili, ~okolada, cimet, banane, poper 
…), ki jo najve~krat ponudijo ob pi{~ancu – sta le dve izmed jedi, 
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Mehika, preplet preteklosti s sedanjostjo

ki sta me prijetno presenetili. Sledil je Taxco, v katerem odseva 
kolonialna arhitektura starih stavb, in je znan predvsem po 
rudnikih srebra in {tevilnih trgovinicah, polnih najrazli~nej{ega 
nakita. Pisano mestece me je pritegnilo z ozkimi tlakovanimi 
ulicami, ki se nepri~akovano raz{irijo v sredi{~e dru`abnega 
`ivljenja, v majhne »plazas«, po katerih divje vozijo »hro{~i-
taksiji«.
In kon~no odhod v glavno mesto z enaindvajsetimi milijoni 
prebivalcev – Cuidad de Mexico, na kratko D.F. (Distrito Federal). 
^eprav sva nameravali tam ostati pribli`no tri dni, sva ostali 
kar tri tedne, vmes pa sva za {tirinajst dni sko~ili na polotok 
Yukatan. V tej de`eli je {e vedno opazna kutura Majev. Najbolj 
znana znamenitost je vsekakor Chichén Itzá, kjer vsako leto ob 
enakono~ju – marca in septembra – jutranje in popoldansko 
sonce s svojo svetlobo zbuja vtis, da se po stopnicah piramide 

Potomec Majev na Yucatanu                                              ml

El Castilla spu{~a ka~a (Kukulcán). Ena zanimivej{ih stvari je tudi 
znana majevska igra z `ogo, pri kateri sta morali ekipi obdr`ati 
`ogo v zraku in jo s koleni, boki ali komolci spraviti skozi kameni 
obro~. Igra je imela v preteklosti religiozen pomen, najve~krat 
pa se je kon~ala z `rtvovanjem enega ali ve~ igralcev. Akustika 
igri{~a je vsekakor presenetljiva. Pogovor na enem koncu je 
mogo~e sli{ati na drug konec igri{~a, 135 metrov stran, plosk 
dlani pa povzro~i vrsto glasnih odmevov. Po vro~em dnevu med 
piramidami smo si privo{~ili kopanje v jami, v katero je skozi 
majhno odprtino padal drobec dnevne svetlobe, prav toliko, da 
smo opazili dru`bo netopirjev. Po kopanju {e kokos in `e smo v 
hudem nalivu dobesedno drveli s ki~astim taksijem s pobarvanimi 
stekli, spregledati pa ni bilo mogo~e niti slavne Corone za 
pote{itev `eje in ikonice Marie de Guadalupe, ki je globoko 
vtisnjena v zavest Mehi~anov. Okusili smo tudi Karibsko morje. V 
Cancúnu, mestu gromozanskih luksuznih hotelov, v katerem `ivi 
ve~ tiso~ Ameri~anov, ki po mnenju {tevilnih Mehi~anov prav tu 
zelo vsiljujejo svojo kulturo. Obiskali sva tudi otok Cozumel. Na 
30 kvadratnih metrih smo se 5-~lanski dru`ini pridru`ili {e trije 
Mehi~ani in midve. Naj ne pozabim {e psice s sedmimi mladi~i. 
Ljudje, ki nimajo veliko, a kljub temu s teboj delijo vse, tudi 
nedeljski dru`inski zajtrk ob desetih dopoldne – tortiljo z mesom 
in zelo zelo peko~o omako. 
Vrnili sva se na celino in obiskali maje vske ru{evine, ki se tako 
reko~ dotikajo morja. Tulum in majhen zaliv~ek z mivko in 
velikanskimi valovi. Sledil je naliv de`ja in fantasti~en ob~utek, da 
si tam, da ima{ mo`nost videti te ~ude`e narave in se prepu{~ati 
kapljam de`ja. Sledilo je slovo od prijateljev in sredi Mehike sva 
se zna{li prepu{~eni sami sebi. Ogledali sva si Chiapas – pokrajino 
s {tevilnimi naravnimi bogastvi, kljub temu pa je tamkaj{no 
prebivalstvo eno najrevnej{ih v Mehiki. Ceste se vijejo skozi 
prostrane gozdove, in ko se v dru`bi nekaj potomcev tamkaj{njih 
prvotnih prebivalcev (najve~ je potomcev Majev) vozi{ na 
prikolici, lahko opazuje{ zeleno pokrajino. Sredi{~e edinstvenih 
verskih obredov je vsekakor vasica San Juan Chamula, kjer te 
`e ob prihodu ~aka velik znak, da je fotografi ranje v cerkvi in 
povsod, kjer izvajajo versko obredje, strogo prepovedano. Tega 
na~ela se o~itno dr`ijo tudi otroci v {oli in prodajalke na tr`nici, 
saj se vztrajno izogibajo fotografskemu objektivu. Vstop v cerkev 
te vsekakor preseneti: kupi slame, kadila in pri`gane sve~e na 
tleh, ob njih pa doma~ini, ki v jeziku tzotzil molijo k svojim 
svetnikom. Pri vsem tem ne manjkajo niti steklenice kokakole. 
Verjamejo namre~, da »podiranje kup~ka« odganja zle duhove. 
Najina naslednja to~ka je bila Oaxaca, pokrajina, v kateri `ivi 
najve~ razli~nih eti~nih skupin, najine stalne spremljevalke pa so 
bile pisane tr`nice in `ivahne barve.

Piramida El Castillo, Chichen Itzá                                        ml
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In `e sva spet v Cuidad de Mexicu, velemestu, ki me je s svojimi 
tako opaznimi nasprotji vedno znova presene~alo. Moderne 
poslovne stavbe, ki se skoraj dr`ijo barakarskega naselja, 

Prvi postopek pri pripravi `gane pija~e Mezcal          ml

zgrajenega na nekdanjem smeti{~u, neznosen promet, smog, 
petje »mariachijev« na Plaza Garibaldi, korumpirani policisti 
(kazen za napa~no parkiran motor so pred na{imi o~mi pospravili 
v svoj `ep, izkazalo pa se je, da so zelo tovari{ki, saj so si ves 
denar razdelili med seboj), Teotihuacán in slavni piramidi sonca 
in lune, vrhunski muzeji, domovanje slavnega slikarja Diega 
Rivere in njegove `ene, morda najslavnej{e mehi{ke slikarke Fride 
Kahlo. Tam je tudi drugi najve~ji nogometni stadion na svetu 
s kar 105.000 sedi{~i, Zocalo (eden najve~jih trgov na svetu), 
obdan s predsedni{ko pala~o, katedralo in ostanki azte{kega 
templja, ogled rokoborbe – showa, ki pritegne mno`ice 
obiskovalcev, ti pa si med gledanjem privo{~ijo pra{i~jo ko`o v 
`elatini, poleg tega pa {e pivo ali dve. Posebno do`ivetje je bil 
najve~ji dr`avni praznik, dan neodvisnosti. Ob tej prilo`nosti na 
ve~jih trgih priredijo »el grito«. Kri~e~e mno`ice ljudi, ne{teto 
mehi{kih zastav ter seveda ples in zabava do jutra. Pri tako 
velikanski in zanimivi dr`avi, kot je Mehika, pa se tu lahko 
zgodba znova za~ne.  

Maja Lapajne
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Iz`rebani re{evalci osemnajste nagradne kri`anke so: Igor Lukman, Za gradom 18, 5280 Idrija, Elizabeta [inkovec, Otale` 49b, 5282 
Cerkno in Karolina Zakonj{ek, Na poklonu 5, 5281 Spodnja Idrija.

Ime in primek: 

Naslov: 

Po{ta: 

Pravilne re{itve po{ljite do
15. maja 2004 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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Nekaj malega sindikalnih manir iz socialisti~nih ~asov se je {e 
ohranilo tudi v na{ih krajih. Kaj bi bilo, ~e bi, denimo, direktor 
omenjenega podjetja vro~il delovne knji`ice vsem, ki so bili tako 
zagreti za stavko?

Delavski svet Rudnika `ivega srebra v zapiranju je `e pred ve~ 
kot dvanajstimi leti sprejel sklep o odstranitvi (ru{enju) hi{ice na 
Arkovi 43. V njej je rudni{ka enota civilne za{~ite, ~e ni bil to 
celo bataljon, hranila svojo opremo. Zdaj, ko objekta pravzaprav 
ne uporabljajo ve~, kot vse preostalo rudni{ko premo`enje pa 
je postal dr`avna last, morda ra~unajo, da bodo z njim {e kaj 
zaslu`ili. Idrij~ani morajo namre~ od dr`ave znova odkupiti vse, 
kar je rudni{kega, tisto, kar jim ta brezpla~no odstopi, pa je 
potrebno popravila.

Brezpla~na rudni{ka pomo~ Komunali pri lo~enem zbiranju 
odpadkov

Najprej se je podrla njegova skakalnica v Planici, potem pa so ga 
{e v rodni Idriji zalo`ili s smetmi. ^e bi videl prvo in drugo, bi se 
Stanko Bloudek gotovo obra~al v grobu.

Vsak ima svoj kri`. Nekateri celo tri.




