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In kuga bu nauga na 
~ipkarskmu festivalu ?

vsebina
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ob~ini

intervju
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mandata

gospodarstvo
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•  Prokos kupil Interevropino 

skladi{~e v Sp. Idriji
•  Predsednik Kolektor Group 
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mednarodna konferenca
•  Slovenija je gostila 

konferenco o `ivem srebru 
kot globalnem onesna`evalcu

obletnica
•  Damir Fiegel, prvi slovenski 

pisec znanstvene fantastike

potovanja
•  Tunizija na robu 

najobse`nej{e pu{~ave na 
svetu
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Idrija, doma in v svetu znana po ve~stoletnem pridobivanju 
`ivega srebra, prelepi in edinstveni idrijski ~ipki, naravnih 
lepotah, bogati kulturni in tehni{ki dedi{~ini ter idrijskih 
`likrofi h, vas tretji teden v avgustu prijazno vabi, da vsaj 
{~epec vsega tega spoznate in do`ivite na `e XXIII. festivalu 
idrijske ~ipke!
Podobno, kot so znanje, trud in potrpljenje potrebni za 
nastanek idrijske ~ipke, je vse to potrebno tudi za pripravo 
take prireditve, kakr{na je na{ festival. Tudi letos smo ga 
dolgo in skrbno snovali, da bi obiskovalcem ~im bolje prikazali 
dedi{~ino na{ih prednikov, ki jo vestno ohranjamo in tudi 
nadgrajujemo. @e stoletja namre~ Idrija diha za svoj beli 
ponos, spretni prsti `ena in deklet, v~asih pa tudi mo`, pod 
katerimi nastajajo idrijske ~ipke, pa so doslej spletli dolgo 
zgodbo o lepoti, tanko~utnosti in vztrajnosti. 
Tej zgodbi bomo od 20. do 22. avgusta dodali novo poglavje, 
za katero verjamemo, da bo prav tako pestro in zanimivo, kot 
so dozdaj{nja. 
Poleg stalnih razstav v znameniti ~ipkarski {oli in na gradu 
Gewerkenegg bo na ogled {e pet drugih razstav ~ipk, prav 
tako pa bodo ~ipke predstavljene tudi kot motiv na po{tnih 
znamkah. V soboto in nedeljo bo na idrijskih ulicah tako kot 
neko~ pozvanjal glas klekljev, ki ga bo spremljala zanimiva 
in slikovita govorica doma~ink in doma~inov. Razli~ne 
delavnice bodo izziv za poznavalce in tiste, ki bi se radi pou~ili 
tako o tradicionalnih kot tudi o bolj modernih tehnikah 
nastajanja ~ipk. Dr. Mihael Kline bo predstavil strategijo 
razvoja tr`ne znamke »Idria Lace«, ki bo dodatno prispevala k 
prepoznavnosti idrijske ~ipke. 
Tako kot vedno doslej bo osrednja prireditev nedeljsko 
dr`avno tekmovanje otrok in odraslih v klekljanju za priznanje 
Ivanke Ferjan~i~. Najbolj{i si bodo poleg priznanja priklekljali 
tudi privla~ne nagrade na{ih sponzorjev.
Sprehod po mestu in okolici vedno obogatijo {tevilne 
zanimivosti, po okrep~ilu z odli~nimi idrijskimi `likrofi  pa za 
ohladitev poskrbi rudni{ko podzemlje. V temi rudni{kih rovov 
bo najmlaj{e osre~eval in zabaval jamski {krat Berkmandlc, ko 
se bodo vrnili na mestne ulice, pa si bodo lahko ogledali {e 
{tevilne otro{ke predstave. 
Res je, da so morali prebivalci te na{e kotline vedno trdo 
delati za svoje pre`ivetje, prav tako pa je res, da so se znali 
tudi zabavati. Dokaz za to trditev bodo {tevilne ve~erne 
festivalske prireditve, na katerih bodo nastopile znane 
slovenske skupine, med njimi seveda tudi doma~a skupina 
Kingston. 
Tako kot posebno vez tkejo nitke, spletene v idrijsko ~ipko, 
tako se posebne vezi tkejo tudi med Idrij~ani in tistimi, ki 
nas obi{~ete, ter se zadovoljni in z novimi spoznanji vra~ate 
domov.

Naj bo tudi letos tako in naj bodo te vezi ~im trdnej{e!  

@

Idrija, the town known in Slovenia and abroad for its thousands 
of years long tradition of mercury extraction, splendid and 
unique Idrija Lace, natural beauties, rich cultural and technical 
heritage as well as idrijski žlikrofi , the traditional local dish, is 
kindly inviting you to experience at least a little bit of the above 
at XXIII. Lace Festival held during the third week of August, 
2004.
The making of Idrija Lace requires a lot of knowledge, much 
effort and patience. The same can be held for organization of 
such an event as the Idrija Lace Festival. Even this year it has 
been planned for a long time and with care to show its visitors 
the best possible presentation of the heritage of our ancestors 
which has been preserved and cherished up to this day. For 
several centuries the “white pride” of Idrija has been the very 
essence of the town, and handy fi ngers of women and girls, 
sometimes even men who have been skillfully making the 
Idrija Lace have told us a long story of beauty, sensibility and 
persistence.
This story will be added a new chapter between August 20th 
and 22th, and we believe that the event will be as vivacious and 
interesting as the previous ones.
The permanent exibitions in the renowned Idrija Lace Making 
School and the Gewerkenegg Castle will be added fi ve additional 
exhibitions of laces, motifs of which will also be represented on 
post stamps. On Saturday and Sunday, the past will be revived 
and again you will be able to hear the sound of bobbins in the 
streets of Idrija, accompanied by the exciting and lively dialect 
of the local people. Different workshops will offer a challenge 
both for experts and for those who would like to learn about the 
traditional and contemporary techniques of lace making, and 
in a presentation by Dr. Mihael Kline a development strategy of 
the trade mark »Idria Lace« will be shown, which will additionaly 
contribute to the reputation of the Idrija Lace.
The central event, of course, will concentrate on the traditional 
Sunday state competition of children and adults in lace making 
to win the Award of Ivanka Ferjan~i~. The winners will also be 
given attractive sponsorial prizes.
A walk in the town and its surroundings is always enriched with 
other events, and after a refreshment with the delicious idrijski 
`likrofi  you are invited to cool off in the mine underworld. In the 
darkness of the mine shafts children will be cheered and amused 
by the cave dwarf Berkmandlc, and at a return to the town 
streets they will be able to attend various street performances.
Undoubtedly, the local people settled in the basin of Idrija have 
always had to work hard to make a living. Nevertheless, they 
have at the same time fostered the sense for entertainment: a 
proof for this are several festival-accompanying evening shows 
at which different well-known Slovenian music groups including 
the local pop group Kingston will be giving stage concerts.
From the threads forming the Idrija Lace a unique tie is created. 
Similarly, special kinds of relations develop between the people 
of Idrija and you, our visitors, who return back home pleased 
and enriched with new insights.

Let this year be alike and let the relations grow as strong as 
possible!  

Damjan Krap{,
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Program prireditev festivala idrijske ~ipke
^ETRTEK, 19. avgust 2004

19.00

20.00
21.00

Razstava ~ipk ~lanic Zdru`enja slovenskih klekljaric Dane Kandare iz Lo`a
Odprtje razstave ~ipk »Bala moje h~erke« Dru{tva klekljaric idrijske ~ipke in
razstave nate~ajnih del Zdru`enja slovenskih klekljaric na temo »Moje darilo«
Odprtje razstave »Doma~e obrti v Beli krajini«
Koncert saksofonistke Betke Kotnik in organistke Polone Gantar

^rni orel
Magazin 
Magazin 
Grad Gewerkenegg
Cerkev sv. Jo`efa Delavca

PETEK, 20. avgust 2004

10.00
08.00 – 15.00
19.30

21.00
22.00

Okrogla miza – projekt Skriti zaklad: Pou~evanje klekljanja 
Klekljarska delavnica »Ra~unalni{ko oblikovanje vzorcev klekljanja«
Sprejem gostov festivala in predstavitev strategije tr`ne znamke Idria lace z dr. Mihaelom 
Klinetom
Otvoritvena slovesnost z dvigom festivalske zastave in ognjemetom
Ve~erna zabava: Putrovke in Duble Truble                                                       

^ipkarska {ola Idrija
Gimnazija Jurija Vege
Grad Gewerkenegg

Pred ^ipkarsko {olo
Trg sv. Ahacija

SOBOTA, 21. avgust 2004

09.00 – 12.00
08.00 – 15.00
10.00 – 19.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

10.00
14.00 – 17.00
16.00
16.00 - 19. 00
19.00

20.00

21.00
21.00

Delavnica klekljanja – {iroki ris
Klekljarska delavnica »Ra~unalni{ko oblikovanje vzorcev klekljanja«
Rudarska hi{a za`ivi
Sejem starih doma~ih obrti
Prikaz klekljanja otrok in odraslih

Nastop ~arodeja Jo`eta Korena 
Delavnica klekljanja – ozki ris
Odprtje fi latelisti~ne razstave: »Motiv klekljanja in ~ipk na po{tnih vrednotnicah«
 »Gremo v vas« - skupno klekljanje na starem placu s skupino Kukr kdu mare
Predavanje ob izzidu publikacije: Vzorci Zorke Rupnik, avtorjev Tine Koder in Klemna 
Pusta
Odprtje skupne razstave avtorskih ~ipk oblikovalk Tine Koder, Vladimire Berli~ in {tudentk 
Naravoslovno tehni{ke fakultete Ljubljana, Oddelka za tekstilno tehnologijo
Dokumentarni fi lm: 40 let Kolektorja
Ve~erna zabava: Kingston in DJ Lovro

^ipkarska {ola Idrija
Gimnazija Jurija Vege
Bazovi{ka ulica
Mestni trg
Pred ^ipkarsko {olo 
in na ulicah Idrije
Trg sv. Ahacija
^ipkarska {ola Idrija
^ipkarska {ola Idrija
Trg sv. Ahacija
Grad Gewerkenegg

Grad Gewerkenegg

Grad Gewerkenegg
Trg sv. Ahacija

NEDELJA, 22. avgust 2004

08.00 – 15.00
09.00
10.00

10.00 – 18.00
10.00 – 19.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

13.00

14.15
14.30

15.00
16.00 – 18.00 
18.00

19.00
21.00            

Klekljarska delavnica »Ra~unalni{ko oblikovanje vzorcev klekljanja«
Andreja @upan~i~: »Zaljubljena predstava«
Nastop folklorne skupine Prosvetnega dru{tva Justin Kogoj iz Dolenje Trebu{e in Idrijskih 
rogistov
Prikaz izdelave in degustacija `likrofov
Rudarska hi{a za`ivi
Sejem starih doma~ih obrti
Prikaz klekljanja otrok in odraslih

Podelitev priznanj udele`enkam nate~aja Zdru`enja slovenskih klekljaric za leto 2004 
»Moje darilo«
Godbeno dru{tvo rudarjev: Igranje kora~nic
Povorka tekmovalcev izpred ^ipkarske {ole na Trg sv. Ahacija v spremstvu Godbenega 
dru{tva rudarjev in ma`oretk
Dr`avno tekmovanje otrok in odraslih v klekljanju za priznanje Ivanke Ferjan~i~
@iv `av s ^uki
Razglasitev najbolj{ih na dr`avnem tekmovanju v klekljanju in zaklju~na slovesnost s 
podelitvijo klekljarskih certifi katov
Zabava s ^uki
Imago Sloveniae: nastop Kvinterne v okviru Grajskih ve~erov

Gimnazija Jurija Vege
Trg sv. Ahacija
Trg sv. Ahacija

Podhod Magazina
Bazovi{ka ulica
Mestni trg
Pred ^ipkarsko {olo 
in na ulicah Idrije
Magazin

Pred ^ipkarsko {olo
Pred ^ipkarsko {olo

Trg sv. Ahacija
Trg sv. Ahacija
Pred ^ipkarsko {olo 

Trg sv. Ahacija
Grad Gewerkenegg 

PONEDELJEK, 23. avgust 2004

08.00 – 15.00 Klekljarska delavnica »Ra~unalni{ko oblikovanje vzorcev klekljanja« Gimnazija Jurija Vege 

TOREK, 24. avgust 2004

08.00 – 15.00 Klekljarska delavnica »Ra~unalni{ko oblikovanje vzorcev klekljanja« Gimnazija Jurija Vege 

SREDA, 25. avgust 2004

08.00 – 15.00 Klekljarska delavnica »Ra~unalni{ko oblikovanje vzorcev klekljanja« Gimnazija Jurija Vege 
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Razstave v ~asu festivala idrijske ~ipke 2004

19.08 - 27.08. »Bala moje h~erke« – razstava Dru{tva klekljaric idrijske ~ipke Magazin

19.08 - 27.08. Razstava nate~ajnih del Zdru`enja slovenskih klekljaric na temo  »Moje darilo« Magazin

19.08 -  22.08. Razstava ~lanice Zdru`enja slovenskih klekljaric Dane Kandare iz Lo`a ^rni orel

21.08. - 30.09. Razstava avtorskih ~ipk  oblikovalk Tine Koder, Vladimire Berli~ in {tudentk 
Naravoslovno tehni{ke fakultete Ljubljana, Oddelka za tekstilno tehnologijo

Grad Gewerkenegg

21.06. - 30.08. Razstava ~ipk u~encev ^ipkarske {ole ^ipkarska {ola Idrija

19.08 - 29.08. Doma~e obrti v Beli krajini      Grad Gewerkenegg

21.08 - 30.08. Filatelisti~na  razstava: Motiv klekljanja na po{tnih vrednotnicah ^ipkarska {ola Idrija

Vsak dan od  9.00 - 18.00 Stalna razstava idrijske ~ipke Grad Gewerkenegg

V okviru leto{njega Festivala idrijske ~ipke bodo potekali tudi 
dogodki, ki bodo zaznamovali sklepni del leto dni trajajo~ega 
projekta Ob~ine Idrija in Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije 
(ICRA). ICRA je lani na javnem razpisu programa PHARE CBC 
pridobila sredstva za {tevilne dejavnosti, povezane z idrijsko 
~ipko. Skupni imenovalec vseh dejavnosti v okviru projekta 
Razvoj tr`ne znamke Idrijska ~ipka je izbolj{anje kakovosti in 
pove~anje prepoznavnosti idrijske ~ipke, tako v lokalnem okolju 
kot v evropskem prostoru. 
 
Brez dvoma bo zanimiv dogodek predstavitev strategije tr`ne 
znamke Idria lace. V okviru tega bo dr. Mihael Kline iz podjetja 
Kline&Partners gostom Festivala idrijske ~ipke predstavil na~rt 
razvoja tr`ne znamke Idria lace in upravljanja z njo. Strategija 
je nastala v tesnem sodelovanju z lokalnim okoljem in vsemi,  
ki so bodisi poslovno bodisi druga~e povezani z razvojem in 
uveljavitvijo idrijske ~ipke. Oblikovanje tr`ne znamke je logi~no 
nadaljevanje ve~letnega uspe{nega dela za za{~ito geografske 
ozna~be Idrijska ~ipka. Pomembno vlogo pri uveljavljanju tr`ne 
znamke bodo imeli {tirje stebri idrijske ~ipke: Mestni muzej 
Idrija z zbirko idrijskih ~ipk, ^ipkarska {ola Idrija kot nosilec 
izobra`evanja in skrbnik kakovosti, Dru{tvo klekljaric Idrijske 
~ipke, ki povezuje klekljarice na Idrijsko-Cerkljanskem, ter Festival 
idrijske ~ipke kot promotor. Ugled tr`ne znamke bodo pove~evali 
z na~rtnim komuniciranjem med upravljavcem tr`ne znamke in 
vsemi {tirimi stebri, ta pa bo temeljil na klju~nih konkuren~nih 
prednostih in zna~ilnostih idrijsko-cerkljanskega okolja, ki se 
ka`ejo v kulturi natan~nosti, vztrajnosti in inovativnosti. 

Razvoj idrijske ~ipke pa je ne nazadnje odvisen tudi od 
sposobnosti ohranjanja tradicije ter prilagajanja trgu z iskanjem 
novih oblikovalskih re{itev. Prav s tem izzivom so se spopadli 
{tudentje Naravoslovno-tehni{ke fakultete v Ljubljani, Oddelka 
za oblikovanje tekstilij in obla~il, ter oblikovalki Tina Koder in 
Vladimira Berli~ - Novak. Njihovi izdelki bodo predstavljeni 
na razstavi »Idrijska ~ipka – sodobni izzivi«, ki bo na gradu 
Gewerkenegg odprta vse do konca septembra. Razstava govori o 
tem, da je idrijska ~ipka lahko tudi druga~na in da nas kljub svoji 
~astitljivi starosti {e vedno lahko preseneti in o~ara. 

O izjemni tradiciji in bogastvu pestrosti vzorcev ter njihovih 
aplikacijah za sodoben ~as govori publikacija Vzorci Zorke 
Rupnik, ki jo bosta avtorja, oblikovalka tekstilij Tina Koder 
in umetnostni zgodovinar Klemen Pust, predstavila v okviru 
leto{njega festivala idrijske ~ipke. Tina Koder je svoje raziskovalno 
delo povezala z oblikovalskim procesom in tako v klekljarski 
dedi{~ini poiskala estetske zakonitosti, ki so lahko podlaga za 
sodobno, avtorsko klekljano ~ipko. Bogata zakladnica vzorcev 
idrijske rojakinje Zorke Rupnik, ki jih hrani Mestni muzej, je 
bila izhodi{~e tako za raziskovalno delo Tine Koder kot za 
umetnostnozgodovinski pregled vzorcev Klemna Pusta. Delo, ki 

sta ga opravila mlada raziskovalca, je pomembno za nadaljnje 
delo, hkrati pa pomembno prispeva tudi k pestrosti ter strokovni 
ravni Festivala idrijske ~ipke.  

Andreja Trojar Lapanja

Glavni pokrovitelji
~ipkarskega festivala

Trimo d.d., Trebnje

Abanka Vipa d.d., Ljubljana
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Pri nastajanju fi lma so sodelovali
Alojz Kutin / Andrej Kren / Andrej 
Virc / Anica Von~ina / Anita ^erin  
Anka @akelj / Anton Seljak / Biserka 
Lazar / Bogdan Jovo Kova~i~ / Bojan 
Sever / Boris Kogej / mag. Bo{tjan 
More / Branko Er`en / Branko
Sedej / Ciril Lazar / Damijan Bogataj 
Damjan Krap{ / Dani Velikajne 
Darko Koren / Davorin Mrak / Dieter 
Ersing  / Drago Bogataj / Emil Bizjak 
Franc Kacin / Franc Kogej / Franc 
Petri~ / Franc Vidmar / Hartmut 
Greiner / Heiner Frick / Ivan ^erin 
Ivan Vihteli~ / Ivi Albreht / Ivica 
Kav~i~  / Janez Kav~i~ / Jean F. 
Martin / Jo`e Gregor~i~ / Jo`e 
Poto~nik / Jo`e Rupnik / Jo`ica 
Frelih Velikajne  / Jožica Prelovec 
Jurij Bavda` / Jurij Kleindienst 
Klaus Neussle / Laura Podgornik  
Ludvik Kumar / mag. Marko Cigale  
Maja Kova~i~  / Marija Tu{ar 
Marjan Mesari~ / Marjanca Mo~nik 
Marko Brus / Maro Brus / Martin 
Kolenc / Melita Carl / Metka Cvelbar 
Milo{ Kermaunar / Mirko Tratnik  
Nada Petri~ / Pavla Jeram / Peter 
Kernelj / prim. Jože Felc / Radovan 
Bolko  / Rajko Lapajne /mag. Rok 
Vodnik / Silvester Jesenko / Silvo 
Kova~  / Slavko Moravec / Sonja 
Ple{nar / Stane Seljak / Stanislav 
Jereb / Stanko Murovec / Stojan 
Koko{ar / Stojan Petri~ / Valter 
Leban / Viktor Crnobrnja / Vili Makuc 
Vital Wahl / Vojko Bo{kin / Vojko 
Boži~
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@upan o svojem delu in aktualnih problemih
Ne morem se sprijazniti in se tudi nikoli 
ne bom (dokler Ob~ina Idrija ne izbojuje 
te bitke), da se je v minulih letih »zgodil« 
zakon o fi nanciranju ob~in, ki povsem 
nepravilno razdeljuje denar dr`avne 
blagajne med slovenske ob~ine, in da 
ob~ina Idrija ni izvedla nobene uspe{ne 
akcije za popravo te krivice.

Po vpla~ilih v dr`avno blagajno je ob~ina na 8. mestu, po 
vra~anju sredstev v ob~inski prora~un iz dr`avne blagajne pa 
{ele na 147., kar je v popolnem nesorazmerju z dejanskimi 
potrebami. (s to~nimi {tevilkami ne morem postre~i, ker nam 
jih DURS do zdaj {e ni predstavil.)
Predlagatelji so zakon zasnovali tako, kot da bi vsi Slovenci 
`iveli v »Panoniji«, kjer je ravninski svet, ni vodnih erozij, 
ni potresne nevarnosti, ni strahotnih zimskih razmer, ni 
premikov zemeljskih gmot zaradi rudarskih posegov 500 let 
trajajo~ega rudarjenja, ni umirajo~ih rudarjev zaradi posledic 
zastrupitev z `ivim srebrom in radioaktivnostjo, ni poplavnih 
obmo~ij, ni demografsko ogro`enega pode`elja, mest in vasi, 
ni razseljenosti prebivalstva po okoli{kih hribih, planotah 
in grapah, ni kulturne in tehni~ne dedi{~ine, ki je potrebna 
temeljitih posegov, ni dedi{~ine preteklosti italijanske okupacije 
… 
^e pogledamo samo navedeno, vidimo, da bi vsak, ki ima 
najmanj{i ob~utek za dobro gospodarjenje, takoj opazil, da 
tukaj nekaj ne dr`i oziroma da se mu ta ra~unica ne izide.
Kaj ho~em povedati z vsem tem? 
To, da se je tudi pri pripravi tega zakona izkazalo banalno 
dejstvo, da kdor prej pride, prej melje, kdor je bolj pri koritu, 
dobi ve~ in da  tudi tisti, ki nastopa bolj agresivno, dobi dovolj. 
(Lobiranje – Idrij~ani tedaj nismo bili zraven.)
Sam se spra{ujem, kje je pri tem stroka – lokalna uprava, 
analitika, fi nan~na stroka, kje so pri tem najpreprostej{e ocene, 
na podlagi katerih bi analizirali posledice tega zakona, kje so tu 
analize vlaganja investicijskega in drugega denarja v ob~ine, kje 
so realne mo`nosti vra~anja vlo`enega kapitala, in ne nazadnje, 
kje je socialna komponenta, ki mora te vsebine plemenititi. 
Preprosto smo se sprijaznili z dejstvom, da je tak{na pa~ volja 
poslancev v Dr`avnem zboru, da na tem podro~ju ni mogo~e 
ni~ narediti, da je treba po~akati nove ekipe, volitve ipd. To 
je samo zavajanje in nezmo`nost, da bi bobu rekli bob, saj 
nekateri vendarle `anjejo, ne da bi vsako leto tudi sejali.

Povedati `elim, da ~e bi se {li argumentirano politiko kreiranja 
tega prostora, bi morali vse to imeti in na ob~inah, ki ne 
morejo fi nancirati osnovnih `ivljenjskih potreb, ne bi bilo slabe 
volje in ne bi bilo tega silnega prehitevanja na vsakem koraku 
na{ega `ivljenja. Upam in `elim, da bi to besedilo prebral 
kdo od odgovornih na Ministrstvu za fi nance, v Vladi RS, v 
poslanskih klopeh Dr`avnega zbora in {e morebiti kdo od mojih 
prej{njih `upanskih kolegov, da bi s svojimi izku{njami pomagal 
pri zagotovitvi najnujnej{ega denarja v ob~inski blagajni. 
(Elaborat primerne porabe smo v Ob~ini Idrija izdelali pred 
letom dni in ga  poslali Vladi RS, pa {e nismo prejeli odgovora.)

Z ve~ denarja v ob~inski blagajni bi lahko odpravili ve~ `go~ih 
problemov cest, pode`elja, problemov mladine, socialnih 
problemov ob~anov, stanovanjske graditve, turizma in temu 
ustrezne infrastrukture in {e in {e …

Pribli`no v takem zaporedju ste, drage ob~anke, spo{tovani 
ob~ani v anketi, objavljeni v aprilski {tevilki Komunitatorja, na{teli 
probleme, ki vas tarejo v vsakdanjem `ivljenju.

V ob~ini se v popolnoma enakem zaporedju trudimo re{evati to 
problematiko, vendar je treba poudariti, da le v mejah mo`nega 
in z denarjem, ki ni strogo namenski.
Zato postopno uresni~ujemo tudi projekte, za katere dobimo 
sredstva iz evropskih skladov, se prijavljamo na razli~ne 
razpise, ne nazadnje pa bomo sredstva za nekatere projekte 
pridobili tudi po t.i. lizing sistemu in jih odpla~ali po strogo 
ekonomskih merilih. Pri tem imam v mislih predvsem ureditev 
mirujo~ega prometa v Idriji (zdaj `e potekajo priprave za 
urbanizacijo posameznih delov mesta), spreminjanje prostorske 
dokumentacije, idejne re{itve za gara`no hi{o, urejanje zemlji{kih 
razmer za postavitev novega trgovskega centra pri Likarci itd.

Pogovarjal sem se tudi s {tevilnimi strokovnjaki, kolegi in izvajalci, 
da bi skupaj sku{ali spremeniti razmere na cestnem podro~ju. 
Tudi z `upani severnoprimorskih ob~in sem se dogovoril, da v 
najkraj{em ~asu podpi{emo akt o skupnem nastopu Severne 
Primorske za posodobitev lokalnih cestnih mre` in da to »barko« 
obrnemo v drugo smer. 
Dr`ava bi morala v doglednem ~asu spremeniti na~in fi nanciranja 
in pove~ati dotacije ob~ini, sicer nam bo razpadajo~a cestna 
infrastruktura v celoti razpadla.

Generalni direktor Primorja Du{an ^rnigoj in idrijski `upan 
Damjan Krap{ na glavnem kri`i{~u v Idriji o onem pri Likarci, 
katerega ureditev `e dobiva kon~no podobo.            f{
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Za ta namen je bila imenovana tudi ob~inska komisija za 
realizacijo nove, bolj{e, primerne porabe, delati pa je za~ela 
junija 2004. Zastavljen je temelji plan, 

Po podatkih, ki jih je v junijski {tevilki, posve~eni 
prvakom leta 2004, objavil Gospodarski vestnik, so 
se vse tri najve~je gospodarske dru`be v idrijsko- 
cerkljanskem industrijskem bazenu na podlagi kazalcev 
gospodarjenja v minulem letu med tristotimi najve~jimi 
podjetji v Sloveniji uvrstile na podobna mesta kot 
leto prej. Po prihodkih v letu 2003 je najvi{je, na 36. 
mestu, Skupina Kolektor, dve mesti za njo se je uvrstila 
Skupina Hidria, cerkljanska Eta pa je zasedla 74. mesto. 
Gospodarski vestnik je letos prvi~ objavil tudi podatke o 
ustvarjeni dodani vrednosti na zaposlenega. Iz prilo`ene 
tabele je razvidno, da je bila v Skupini Kolektor dodana 
vrednost na zaposlenega v prej{njem letu 42.500 evrov, 
to pa jo uvr{~a na okroglo stoto mesto med tristotimi 
najve~jimi slovenskimi podjetji, cerkljanska Eta se je 
s 23.600 evri uvrstila na 175. mesto, Skupina Hidria 
pa z 22.000 evri na 189. mesto. Po ~istem dobi~ku 
se je  Skupina Hidria uvrstila na 122. mesto, Eta na 
59. in Skupina Kolektor na 24. mesto. Po dobi~ku na 
zaposlenega je spet najvi{e Skupina Kolektor, in sicer 
na 111. mestu, sledi ji Eta na 141., Skupina Hidria 
pa je na 172. mestu lestvice. Objavljena je bila tudi 
lestvica najve~jih podjetij po sredstvih in kapitalu. Po 
prvem je Skupina Hidria med obravnavanimi podjetji 
na 48. mestu, Skupina Kolektor na 57. in Eta na 82. 
mestu. Po kapitalu pa je Eta uvr{~ena na 51. mesto, 
Skupina Kolektor na 63. in Skupina Hidria na 71. 
mesto. Iz objavljenih podatkov je razvidno, da so vse 
tri gospodarske dru`be, ki poslujejo v mednarodnem 
okolju, na lestvici tristotih najve~jih slovenskih podjetij 

Prvaki leta 2004

Ob~ina Idrija je severnoprimorska ob~ina z najve~ 
kilometri ob~inskih in lokalnih cest. Skupaj jih je 392 
km, od tega je neasfaltiranih {e 229 km. Da ne bi 
bilo pomote, imamo tudi asfaltirane ceste, za katere 
kot strokovnjak gradbeni{tva le s te`avo re~em, da 
so asfaltirane, saj so po ve~ini prekrite le z nekaj 
centimetrov debelo protipra{no asfaltno prevleko. Do 
kdaj bomo zmo`ni le takega asfalta? Kje so podporni 
zidovi, kje so za{~itne ograje, kje so nedrse~i asfalti 
na velikih cestnih naklonih, ki jih je na idrijskem 
razbrazdanem zemlji{~u ne{teto, kje je varovanje plazin, 
kje je zavarovanje  pred padajo~im kamenjem, kje so 
pravilna odvodnjavanja in zmanj{anje vodnih erozij, kje 
je, ne nazadnje, neproblemati~na in u~inkovita zimska 
slu`ba?
Vse to in {e veliko ve~ bi bilo treba fi nancirati iz ob~inske 
blagajne, vendar ta v zdaj{njih razmerah ostaja na pol 
prazna, z nedore~eno fi nan~no prihodnostjo.

Vladi RS smo posredovali ustrezne podatke, po po~itnicah pa 
pri~akujemo odgovor.
Kljub temu smo v {tiriletnem srednjero~nem planu namenili nekaj 
sredstev za najnujnej{e asfaltne prevleke cest, ki jih bomo prenovili 
leta 2005 in 2006; do tedaj pa bomo krpali obstoje~e asfaltne 
prevleke. 
Bli`amo se odprtju novega cestnega kri`i{~a pri Likarci v Idriji. @elim, 

da bi se te otvoritve udele`il tudi na{ novi minister za promet dr. 
Marko Pavliha, saj bi mu le tako lahko tudi v naravi pokazali, kak{no 
je stanje na podro~ju ob~inske cestne mre`e. 
   
Moje temeljno vodilo pri uresni~evanju programa je u~inkovito 
gospodarjenje z denarjem, ki nam je na razpolago, pove~anje dotacij 
dr`ave v ob~inski prora~un in dati ljudem tisto, kar si tudi zaslu`ijo.
Gospodarsko je Idrija ena naju~inkovitej{ih ob~in v Sloveniji, za razvoj 
{ir{e slovenske skupnosti daje prek davkov in dohodnine velikanska 
sredstva, za razvoj in program  na{ega javnega sektorja pa ne 
prosimo za pomo~, ampak zahtevamo, da nam dr`ava iz na{ega `e 
vpla~anega denarja zagotovi vsaj pove~ano PRIMERNO PORABO.  

Damjan Krap{

dobro uvr{~ene, to pa se ka`e tudi v splo{ni blaginji 
ljudi v ob~inah Cerkno in Idrija ter v domala zanemarljivi 
brezposelnosti.   
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Inventura dr`avnozborskega poslanca ZLSD 
Sama Bevka
Uredni{tvo: Dva mandata sta za 
vami. V prvem ste bili poslanec 
opozicije, v drugem pa vladne koalicije. 
Se je zaradi tega va{e delo v prvem in 
drugem mandatu razlikovalo, morda 
tudi v dose`enem v dobro lokalnih 
skupnosti oziroma 11. volilnega okraja 
v I. volilni enoti, kjer nameravate znova 
kandidirati? 

Bevk: Spoznal sem torej obe plati 
medalje. Delo poslanca v vladni koaliciji 
se ob~utno razlikuje od dela v opoziciji. 
Predvsem je napornej{e, saj smo se 
morali v zakonodajno delo vklju~iti `e v 
fazi tako imenovanega usklajevanja med 
strankami vladne koalicije, {e preden 
je neki zakon sprejela vlada. Ko zakon 
sprejme vlada, v dr`avnem zboru niso 
ve~ mogo~i ob~utni popravki, ~eprav 
se je razmeroma pogosto dogajalo tudi 
to. Koalicijska usklajevanja so potekala 
za zaprtimi vrati, velikokrat je bilo zelo 
burno, skoraj vedno pa smo na koncu 
vednarle na{li skupni jezik. Kot poslanec 
vladne koalicije sem lahko neposredno 
vplival na posamezne odlo~itve, na 
primer pri pisanju zakona o kulturnem 
tolarju ali pri sprejemanju dr`avnih 
prora~unov. Skoraj pri vsakem prora~unu 
sem v okviru koalicijskega usklajevanja 
dodatno uveljavil kak{en nov odsek 
dr`avne cestne mre`e v svojem volilnem 
okraju.

Uredni{tvo: Katere dose`ke si {tejete 
za osebni prispevek, kateri je tisti, ki po 
va{em {teje najve~?

Bevk: Na prvo mesto bi postavil 
dopolnitev Zakona o prepre~evanju 
posledic rudarjenja v Rudniku `ivega 
srebra Idrija, na drugo pa Zakon o 
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe Republike Slovenije v kulturi za 
obdobje 2004–2008. Uveljavil sem tudi 
amandma na Zakon o igrah na sre~o, 
tako da se koncesijske dajatve ne {tejejo 
v osnovo za izra~un fi nan~ne izravnave 
ob~in. Tako sta ob~ini Idrija in Cerkno 
pridobili nov sistemski fi nan~ni vir. V 
Zakon o temeljnih razvojnih programih 
na podro~ju izobra`evanja in znanosti za 
obdobje 2003–2008 pa sta bili vklju~eni 
popolna prenova idrijske gimnazije in 
zidava nove {olske telovadnice.    

Uredni{tvo: Navadno smo zapisali, 
da je Bevk spet »zrihtal« toliko in toliko 
denarja iz dr`avnih virov. Verjetno ni 

lahko se{teti vsega, kar je bilo na tak 
ali druga~en na~in pridobljeno, pa 
vendar, ali bi lahko presodili, za koliko 
leto{njih idrijskih ob~inskih prora~unov 
je bilo vsega skupaj?

Bevk: Na podlagi zakona o kulturnem 
tolarju ter iz drugih sredstev sta ob~ini 
Idrija in Cerkno v obdobju 1997–2003 
za obnovo kulturne dedi{~ine in nekatere 
nalo`be v javne zavode pridobili 293 
milijonov tolarjev, za obdobje 2004–
2008 pa zakon predvideva {e 787 
milijonov tolarjev, skupaj torej milijardo 
in 80 milijonov tolarjev.  Za obdobje 
2003–2006 je v obeh ob~inah v dr`avnih 
prora~unih in razvojnih na~rtih dr`ave 13 
odsekov dr`avne cestne mre`e, za katere 
bo dr`ava namenila milijardo in 820 
milijonov tolarjev. Projekt tako imenovane 
rehabilitacije Keltike v prej{njem mandatu 
je bil vreden ve~ kot tri milijarde tolarjev. 
Za prenovo poslopja gimnazije in 
graditev nove telovadnice je v prora~unih 
in razvojnih na~rtih dr`ave za obdobje 
2004–2006 zagotovljenih 914 milijonov 
tolarjev. Iz naslova rudarske {kode je 
Idrija po dana{njih revaloriziranih cenah 
v obdobju 1996–2004 pridobila 685 
milijonov tolarjev. Iz novega sistemskega 
vira iz naslova koncesijskih dajatev 
od prirejanja posebnih iger na sre~o 
pa ob~inama Idrija in Cerkno pripada 
dodatnih 160 milijonov tolarjev na leto. 
@al mi je za natan~en izra~un, predvsem 
za obdobje 1996–2000, zmanjkalo ~asa, 
pa tudi sicer bi za na{tevanje projektov 
porabili preve~ prostora. Podrobnosti 
so razvidne iz mojih stotih pisem s 
poslanskega sede`a 108. Samo navedene 
{tevilke so za nekaj letnih ob~inskih 
prora~unov. 

Uredni{tvo: Po navadi se delo ne 
kon~a s koncem mandata. Marsikateri 
projekt je {e v nastajanju ali pa poteka. 
Ali nam lahko poveste, kaj na~rtujete v 
novem mandatu? Kako boste poskrbeli 
za kontinuiteto, ~e na jesenskih 
dr`avnozborskih volitvah ne boste 
izvoljeni? Je bilo tudi kaj, ~esar vam v 
tem mandatu ni uspelo uresni~iti?

Bevk: Z vsemi svojimi mo~mi si bom 
prizadeval za sprejetje Nacionalnega 
programa posodobitve dr`avne cestne 
mre`e nacionalnega pomena za obdobje 
2006–2015, v katerem bosta ustrezno 
ovrednoteni dr`avni cesti Logatec–Idrija–
Tolmin–Robi~ in Cerkno–[kofja Loka. 
Med projekte, ki potekajo in za katere 
upam, da bodo realizirani v prihodnjem 
mandatu, pa pri{tevam zidavo novega 
doma upokojencev v Idriji. Seveda 
bom pozorno spremljal in bedel nad 
realizacijo vseh tistih projektov, ki so `e 

Mandat 1996–2000: postavil 47 
poslanskih pobud in vpra{anj. 
Mandat 2000–2004: postavil 43 
poslanskih pobud in vpra{anj. 
Skupaj sem torej zastavil 90 
poslanskih pobud in vpra{anj, 
dale~ najve~ med vsemi 
poslankami in poslanci ZLSD, v 
zadnjem mandatu tudi najve~ med 
poslanci koalicije.

[tevilo nastopov: od septembra 
2002 do julija 2004 sem na 
plenarnih zasedanjih dr`avnega 
zbora nastopil 40-krat, od tega 
sem 18-krat predstavljal stali{~a 
poslanske skupine ZLSD, 22-krat pa 
sem razpravljal. 

[tevilo glasovanj od oktobra 
2000 do julija 2001: 3563, najve~ v 
poslanski skupini ZLSD (npr. Potr~ 
dve manj: 3561)
V odstotkih je to 84 %.
Na podlagi tega smo ra~unali 
udele`bo na seji: v rangu 100 do 
91 % – en poslanec, v rangu 81 do 
90 % – 14 poslancev.
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dobili svoje mesto v dr`avnih prora~unih. 
@al mi je, da nam Partizanske bolni{nice 
Franja ni uspelo uvrstiti v seznam 
svetovne dedi{~ine pri Unescu, zato bom 
predlagal, naj Vlada Republike Slovenije 
ponovi kandidaturo. ^e na tokratnih 
volitvah ne bom izvoljen, bo vse te 
projekte zelo te`ko uresni~iti, kljub temu 
pa ne bom vrgel pu{ke v koruzo.

Uredni{tvo: Leto{nja predvolilna 
kampanja bo presenetljivo 
kratkotrajna, zato se je za~ela `e zelo 
zgodaj. Na dr`avni ravni smo pri~a 
interpelaciji, na lokalnih ravneh `e 
nekaj ~asa letijo polena pod noge. ^e 
nekoliko {pekuliramo, lahko zapi{emo, 
da sta bila iz predvolilnega gola`a 
`e primer iz spodnjeidrijske krajevne 
skupnosti in najnovej{a zavrnitev 
ponujenega terenskega vozila gasilcem 
na Bukovem ter usmerjena v slabljenje 
nasprotnega tabora.

Bevk: Povr{no in nestrokovno 
pripravljena interpelacija SDS in NSi 
se lahko predlagateljema Janezu 
Jan{i in Andreju Bajuku ter devetim 
sopodpisnikom vrne kot bumerang. 
Vladna koalicija bo morebitno razpravo 
v dr`avnem zboru izrabila za inventuro 

svojega uspe{nega dela v minulih {tirih 
letih. Primer iz spodnjeidrijske krajevne 
skupnosti je `e pozabljen in prav je 
tako, za primer na Bukovem pa lahko 
re~em le to, da se »{enkanemu« konju 
ne gleda v zobe. Sam ve~krat re~em, da 
traja moja volilna kampanja {tiri leta, saj 
se je treba dokazovati vsak dan sproti, 
v mesecu dni  predvolilne kampanje pa 
velikih preobratov gotovo ni mogo~e 
narediti. Nizkih udarcev pa se ne bojim. 
Kljub vsemu upam, da bo kampanja v 

na{em volilnem okraju korektna. Sam se 
umazane kampanje nisem {el {e nikdar in 
to lahko obljubim tudi tokrat.

Uredni{tvo: Kak{ne so va{e napovedi 
glede na najnovej{e koalicijske 
povezave? Kak{en dr`avni zbor in 
posledi~no vlado utegnemo imeti 
od jeseni? Strokovnjaki s podro~ja 
politologije pravijo, da je za preobrat 
potrebno najmanj desetletje. Je 
leto{nja jesen za kaj takega `e 
primerna?

Bevk: Mislim, da {e ne. ^eprav se je 
z izglasovanjem nezaupnice vladi dr. 
Janeza Drnov{ka spomladi leta 2000, 
potem ko je iz nje izstopilo deset 
ministrov SLS, politi~ni probrat `e 
zgodil. Spomniti vas moram na pol leta 
trajajo~o vladavino Bajukove desne vlade, 
ki pa je potem neslavno pogorela na 
jesenskih volitvah. Mislim, da bo rezultat 
leto{njih volitev zelo tesen, podoben 
tistemu leta 1996. Sam si `elim, da 
bi ZLSD znova lahko stopila v vlado in 
oblikovala levosredinsko koalicijo. Zaradi 
proporcionalnega volilnega sistema pa 
niso izklju~ene tudi druga~ne povezave. 
Prepri~an sem, da so leto{nje volitve 
prilo`nost za ZLSD.  

Izjava podpore

Za Idrij~ane in Idrijo je zelo 
pomembno, da podprejo 
kandidata, ki je `e ve~ let poslanec 
v dr`avnem zboru, ter mu s tem 
omogo~ijo nadaljevanje njegovega 
dela in politi~no delovanje, ki 
je tako ali druga~e prispevalo k 
razvoju na{e ob~ine. Sodelovanje s  
poslancem Samom Bevkom je bilo 
vseskozi korektno.

Junij 2004

Predsednik Skupine Kolektor
Stojan Petri~
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Junij 2004

5. junij – Idrijska Obmo~na obrtna zbornica 
je pripravila 21. {portne igre obrtnikov 
primorsko-notranjske regije. Udeležilo se 
jih je 350 predstavnikov iz 11 od skupaj 
13 OOZ od slovenske obale do osrednje 
Slovenije. Zmagala je ekipa novogori{ke 
OOZ pred tolminsko in vrhni{ko.

17. julij –  Z odprtjem Vojnega muzeja 
v Idriji se je {e pove~ala kulturno-
zgodovinska ponudba kraja. V zasebni 
hi{i, na pol poti med Antonijevim 
rovom in gradom Gewerkenegg, je 
dolgoletni zbiratelj Slavko Moravec na 
ogled postavil svojo zasebno zbirko 
vojnih predmetov in dokumentov. Botra 
otvoritve sta bila Sonja Butina, ki je 
Moravcu odstopila prostor, in Marjan 
Vidmar, ki je prispeval svojo generalsko 
uniformo.
19. junij – Lovska družina Krekov{e je 
praznovala 50-letnico delovanja. Nastala je 
na podlagi leta 1953 sprejetega predpisa, 
da posamezno lovi{~e ne sme biti ve~je od 
{est tiso~ hektarjev. Vanjo se lovci niso radi 
vpisovali, predvsem zaradi nedostopnosti 
terena, na katerem se je razprostiralo njeno 
lovi{~e, kot tudi zaradi divjega lova, ki je 
bil v odro~nih krajih pogost, pri tem pa so 
»raub{ici« tudi streljali nanje.
19. junij – Bor~evska organizacija Idrija-
Cerkno je skupaj s prebivalci Idrijskega Loga 
pripravila pohod na Brinov gri~, na katerem 
je bil med drugo svetovno vojno partizanski 
tabor legendarnega primorskega narodnega 
heroja Janka Premrla - Vojka in njegovih 
soborcev. Zbrane je nagovoril poslanec ZLSD 
Samo Bevk.

22. junij – Na dan sv. Ahacija Idrij~ani 
praznujejo svoj ob~inski praznik. Ob tej 
priložnosti so se spomnili najzaslužnej{ih in 
jim podelili priznanja in nagrade. Nagrado 
Jožefa Mraka za leto 2004 je prejelo PD 
Idrija ob 100-letnici svojih prizadevanj 

za ohranjanje in spodbujanje planinske 
dejavnosti, nagrade ob~ine pa PGD Dole za 
dolgoletno uspe{no dejavnost, Združenje 
terapevtskih skupnosti v PBI za tridesetletno 
inovativno delo ter Pavel Magajne za 
prispevek k živahnej{emu utripu življenja 
v KS Krnice-Masore. Nagrada za mladega 
ustvarjalca je tokrat pripadla Borutu Boži~u 
za vidne dosežke v kolesarstvu.

23. junij – Iz{el je ponatis pomembnega 
domoznanskega dela o Idriji Na{ idrijski 
kot, knjige, ki jo je leta 1936 napisal 
nekdanji idrijski publicist ter politi~ni in 
kulturni delavec Lado Boži~. Delo, ki je 
dandanes že velika redkost, je znova izdalo 
na{e založni{ko podjetje FMR – MEDIA, 
dopolnjeno pa je z avtorjevo avtobiografi jo 
in spremno besedo profesorja Janeza 
Kav~i~a.
24. junij – Z odprtjem razstave risb in 
fotografi j s planinsko tematiko so v idrijski 
mestni galeriji zaznamovali 100-letnico PD 
Idrija, ki se je v zgodovino vpisalo kot eno 
najstarej{ih pri nas. Dru{tvo so ustanovili na 
pobudo profesorja na idrijski realki Maksa 
Pirnata. Po njem so poimenovali tudi ko~o 
na Javorniku, odprto leta 1907. Zdaj dru{tvo 
upravlja le {e s ko~o na Hlevi{kih planinah, 
to pa prav letos prenavljajo.
26. junij – V spomin na tragi~ni dogodek 
na dan pred kresnim ve~erom leta 1943, 
ko so namesto kresov gorele doma~ije in so 
tuji vojaki sejali smrt po vojskarski planoti, 
Vojskarji praznujejo svoj praznik. Z leto{njim 
so se poklonili spominu na pesnika, pisatelja, 
rojaka ̂ rtomirja [inkovca. Spominsko plo{~o 
na njegovi rojstni hi{i je odkril pesnikov 
prijatelj dr. Emil Cesar.
26. junij – Obmo~no združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno je pred lovsko 
ko~o na Vojskem razvilo dru{tveni prapor. 
Zbrane je nagovoril poslanec v evropskem 
parlamentu Jelko Kacin, ki je med vojno za 
Slovenijo vodil ministrstvo za informiranje.
27. junij – Na Laj{ah nad Cerknim so 
pripravili tradicionalno {kofi jsko slovesnost 
v spomin na vse žrtve okupacije in revolucije 
na Primorskem pred drugo svetovno vojno, 
med njo in po njej. Letos mineva 13 let, 
odkar so se verniki prvi~ zbrali na Laj{ah.

Julij 2004

1. julij – V razstavi{~u Nikolaja Pirnata na 
gradu Gewerkenegg so odprli gostujo~o 
razstavo z naslovom Zgodbe muzejskih 

predmetov, ki jo je po knjigi Tee ^erne 
pripravil Muzej Velenje.

2. julij – [portnih iger Hidrie se je udeležilo 
rekordno {tevilo delavcev h~erinskih družb in 
njihovih svojcev. Organizatorji so poskrbeli 
za pester razvedrilni, {portni in tekmovalni 
program. Najbolj je ob~instvo navdu{il 
komaj devetletni kaskader Aleks Cvetkov, ki 
se je s svojimi motoristi~nimi vragolijami že 
vpisal v Guinessovo knjigo rekordov.
25. julij – KPD Planika Vojsko je ob 
praznovanju Jakobove nedelje pripravilo 
glasbeno prireditev z naslovom »Pri nas je 
pesem doma«. Predstavilo se je ve~ družin  z 
Vojskega in iz Gorenje Trebu{e, ki {e vedno 
najdejo ~as za skupno prepevanje starih 
ljudskih pesmi.

27. julij – Zavarovalnica Triglav je v 
Godovi~u odprla zavarovalni{ko pisarno, 
~etrto tovrstno na Idrijskem. Na ta na~in 
sku{ajo približati svoje storitve zdaj{njim in 
potencialnim poslovnim partnerjem v kraju, 
ki se gospodarsko najhitreje razvija in zato 
tudi najhitreje {iri.

27. julij – Na Mestnem trgu v Idriji so 
za~eli izvajati obse`na preureditvena 
dela. Zato so spomenika NOB in doprsni 
kip dr. Ale{a Beblerja za~asno preselili 
na ograjeno dvori{~e Komunale, od tam 
pa so neznanci Beblerjev kip odnesli 
neznano kam.
30. julij – V Idriji se je v organizaciji 
tamkaj{njega Dru{tva godbenikov in lju-
biteljev glasbe za~el tretji mednarodni festival 
tanga. Na njem se je med drugimi ob~instvu 
predstavil tudi doma~i harmonikar Marko 
Hatlak.
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Gradnja umobolnice v Idriji
Italijanski okupator je zapustil v Idriji veliko kasarno, postavljeno na pobo~ju, do katere je speljana cesta. ^eprav je bila v strate{kem 
oziru zelo nelogi~no postavljena, je vendar imela nalogo, da brani krivi~ne meje italijanskega imperializma. Narodnosvobodilna borba pa 
je pokazala, da za zmago niso odlo~ilni milijoni, pa~ pa srce in hrabrost. Vsega tega pa je fa{istom manjkalo, zato tudi kasarna ni mogla 
odigrati one vloge, ki ji je bila dolo~ena. [e ve~ja {koda pa je bila napravljena na njej po vojni, ker je v glavnem slu`ila izkopavanju 
gradbenega materiala.
Mestni ljudski odbor si je dolgo belil glavo, kateremu prakti~nemu namenu naj bi slu`ila v bodo~nosti. Sprva je bila namenjena strokovnemu 
{olstvu, nato onemoglim, vendar so se vsi ustra{ili velikih investicij, ki jih je zahtevalo popravilo. Lansko leto pa je bila kon~no najdena 
res posre~ena re{itev, ko so iz Ljubljane zaprosili, da bi se poslopje odstopilo za umobolnico, ~emur je mestni odbor rade volje ustregel. 
Vse formalnosti in pripravljalna dela so bila naglo opravljena in `e lani je bilo poslopje zavarovano pred nadaljnim razpadanjem. Svet za 
socialno skrbstvo in zdravstvo LRS je letos dolo~il 80 milijonov za prva adaptacijska dela, katera je prevzelo Gradbeno podjetje “Zidgrad” 
v Idriji. Dela so sedaj v polnem razmahu in se izvr{ujejo s pospe{enim tempom.
Ra~unamo, da bo poslopje `e konec prihodnjega leta lahko sprejelo preko 400 bolnikov in nekaj manj kot 100 osebja. Umobolnica bo 
organizirana kot samostojna ustanova, ki bo v tesni povezavi s centralo na Studencu pri Ljubljani ter bo v glavnem sprejemala neozdravljive 
bolnike ali take, katerih zdravljenje traja dalj ~asa, ki pa niso nevarni okolici.
Mestni ljudski odbor v Idriji je `e na eni zadnjih sej imenoval nekak upravni odbor, katerega za sedaj vodi tov. Strnad Stane, ki bo skrbel 
za pravilno organizacijo vseh del in za bodo~e osebje umobolnice. Glavna dela pa bodo seveda {e vodili strokovnjaki iz Ljubljane, ki bodo 
tudi pozneje dodeljevali bolnike v idrijsko umobolnico.
Tako bo {e en objekt, ki naj bi po zamisli italijanskih osvajalcev slu`il napadalnim namenom, pre{el v slu`bo ~lovekoljubnosti, Idrija pa 
bo pridobila novo ustanovo, ki bo zanjo tudi velikega gospodarskega pomena.

L.S.
Slovenski Jadran, 17.9.1954

Lep uspeh Turisti~nega dru{tva v Idriji
Lansko leto je bilo ustanovljeno v Idriji Turisti~no olep{evalno dru{tvo, ki ima tudi svoj urad pri hotelu So~a in je `e v prvem letu doseglo 
velike uspehe pri olep{avi mesta, posebno pri ureditvi sprehajali{~a po “Rakah”. Letos se je lotilo mnogo te`jega objekta, ureditve 
zabavnega prostora v “Mejci”. V ~asu italijanske okupacije je bila tu lepo urejena otro{ka helioterapija, ki pa je med vojno in delno tudi po 
vojni razpadla. Turisti~no dru{tvo je letos s prav majhnimi stro{ki preuredilo ta objekt v zabavni prostor, ki bo isto~asno lahko slu`il tudi 
za razne kulturne prireditve na prostem, obenem pa bo tu posloval tudi bufet, ki bo odprt od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Ker le`i tik 
ob Idrijci, bodo tudi kopalci na{li v njem lepo razvedrilo.
Otvoritev celotnega objekta bo v turisti~nih dneh 17. in 18. julija. V soboto, na predve~er otvoritve, bo gostovala DPD “Svoboda” z 
vokalnim koncertom, v nedeljo dopoldne bo imelo dru{tvo svoj redni letni ob~ni zbor, popoldne in zve~er pa bo velika ljudska veselica. 
Isto~asno pa bo v notranjih prostorih turisti~na razstava, zdru`ena s ~ipkarsko razstavo in sejmom, kjer si bodo gostje lahko  tudi kupili 
najlep{e ~ipke.
Tako bo v Idriji urejen prostor, ki je do sedaj vzbujal radi svoje neurejenosti spogledovanje posebno pri tujcih.

L.S.
Slovenski Jadran, 9.7.1954

Za novo planinsko ko~o na ^rnem vrhu med Poreznom in 
Blego{em
Dru`ina cerkljanskih lovcev, ki ima velike tradicije {e iz ~asov avstro-ogrske monarhije, je takoj po osvoboditvi pove~ala svojo dru`ino. 
Na zadnji seji so sklenili, da bodo pod ^rnim vrhom, kjer je `e od nekdaj bogat lov, zgradili planinsko zaveti{~e. Nekateri dvomljivci (ki 
pa jih ne manjka!) so utihnili, ko je in`enir iz Ljubljane naredil na~rt.
Kak{na bo nova ko~a? Dolga bo 80 metrov, v pritli~ju bodo gara`e za vse vrst vozila, prostori za igre, v nadstropju pa spalnice za ve~dnevne 
obiskovalce. Ko~a bo po velikosti presegala vsa planinska zaveti{~a v bli`nji in daljni okolici. Gradnja bo trajala predvidoma eno leto.
Vsako nedeljo so lovci na delu. V kratkem bodo speljali cesto do ko~e. Vsi so zelo navdu{eni nad gradnjo in po`rtvovalno pomagajo, 
najbolj pa se je za zadevo zavzel tovari{ Janez Rojc, ki je vedno prvi na delu. Okoli{ki kmetje so darovali za ko~o mnogo lesa, ostale 
organizacije pa bodo gradnjo gmotno podprle.
Nova ko~a, ki jo bodo izro~ili v oskrbo planinskemu dru{tvu v Cerknem, bo odprta poleti in pozimi. Na ^rnem vrhu je namre~ zelo 
primeren teren za smu~arje in dohod ni te`ak, ker je do te vi{ine speljana avtomobilska cesta. S ^rnega vrha je zelo lep razgled na 
cerkljansko dolino, na ^rno prst, Triglav, Krn, Matajur in druge vrhove.
Izletniki, turisti in planinci, ki vsako leto obiskujejo bolnico Franjo, se bodo radi zapeljali tudi na ^rni vrh in se tam v tistem miru in ~istem 
gozdnem zraku razvedrili v novi lovski ko~i.

M.M.
Slovenski Jadran, 10.9.1954
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Vzdr`evanje 
Kolektorjevih 
objektov doma in 
po svetu
  vzdr`evati opremo 
ni lahko. Pomagamo 
si z usposobljenimi 
ljudmi in s sodobnimi 
komunikacijskimi 
tehnologijami

7

Bomo dlje ~asa v 
slu`bi
 predsednik uprave 
Skupine Kolektor predlaga 
podalj{anje delovnega 
~asa s 40 na 42 ur in pol. 
Delavcem bi dodatne ure 
pla~ali, dr`ava pa bi se 
odpovedala prispevkom, 
davku na pla~e in 
dohodnini iz pove~anega 
obsega dela, predlaga 
Stojan Petri~. Pridobijo vsi.

9

Sedmi Dan Kolektorja

Modra dvorana v Idriji je bila 17. julija polna do zadnjega koti~ka. Tako 
imenovanega Dneva Kolektorja se je udele`ilo pribli`no 700 delavcev, 
ki so zaposleni v tem idrijskem koncernu. Zbrane je ob tej prilo`nosti 
nagovoril tudi predsednik uprave Kolektor Group Stojan Petri~ in jih 
seznanil s poslovanjem koncerna v prvem polletju tega leta. Kot je 
povedal, je poslovanje podjetja dobro, in ~e se bo tako nadaljevalo tudi 
do konca leta, potem lahko po njegovih besedah zaposleni pri~akujejo 
trinajsto pla~o oziroma bo`i~nico. Seveda ga je ob~instvo ob teh besedah 
nagradilo z burnim aplavzom, prav tako kot tudi za predlog, da bi Dan 
Kolektorja, ki so ga letos pripravili `e sedmi~ zapored, predruga~ili v 
Dru`inski dan Kolektorja, na katerem bi se odslej poleg ~lanov kolektiva 
na vsake dve ali tri leta zbrali tudi njihovi dru`inski ~lani. Potem so 
razglasili inovatorje leta 2003. Priznanje za tehni~ne izbolj{ave je prejel 
Jo`e Kav~i~ iz idrijskega Ascoma, za koristne predloge Stojan Ben~ina 
iz izolskega Prokola, za male izbolj{ave pa Robert Von~ina iz Divizije 
B Kolektorja Pro. Sledila je razglasitev zmagovalcev v {portnih igrah 
Kolektorja. V skupni razvrstitvi je slavila Divizija B, ki je kljub zagnanemu 
{portnem udejstvovanju svojih delavcev po besedah direktorja Silvestra 
Jesenka v zadnjem ~asu edina med divizijami Kolektorja Pro prodajala 
za ve~ kot milijon evrov komutatorjev na teden. Najbolj{a ekipa med 
`enskami je postala ekipa Ascoma in zunanjih partnerjev, med mo{kimi 
ekipami pa je pokal pripadel Diviziji A. Dneva Kolektorja so se poleg 
delavcev iz doma~ih podjetij Skupine udelele`ili tudi predstavniki 
h~erinskega podjetja Kautt&Bux.
Pred tem so si lahko delavci v Filmskem gledali{~u v Idriji ogledali 
dokumentarni fi lm o 40-letnem razvoju Kolektorja, v Rudni{ki dvorani pa 
mono komedijo.
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AKTUALNO
Stojan Petri~, predsednik uprave 
Kolektor Group, in Darko Koren, 
direktor podjetja Areko iz 
Dre`nice sta podpisala pogodbo 
o odpisu terjatve v vi{ini nekaj 
ve~ kot 3 milijone tolarjev, 
nastale po prodaji poslovnih 
prostorov. Podjetje Areko je 
leta 2001 poslovne prostore 
delno `e pla~alo, potem pa mu 
je zmanjkalo denarja. Vodstvo 
Skupine Kolektor se je odlo~ilo 
terjatev odpisati zaradi {tevilnih 
naravnih nesre~, ki so v zadnjih 
letih prizadele te kraje, in tudi 
zaradi nedavnega potresa. 
Podjetju Areko, v katerem je 
zdaj zaposlenih deset delavcev 
brez poklicne izobrazbe ali s 
kon~ano srednjo {olo, tako ne 
bo treba odpu{~ati delavcev, 
Dre`nici in okoli{kim krajem 
pa bo s svojim nemotenim 
poslovanjem omogo~ilo 
nadaljnji razvoj.
Kolektor je krajanom Dre`nice 
pomagal `e leta 1991, ko so 
gradili nov gasilski dom.

Vseh deset slu{ateljev 
iz Kolektorja je uspe{no 
opravilo vse izpite dveletnega 
konzorcijskega magistrskega 
{tudija, ki ga je v okviru 
partnerstva med Ekonomsko 
fakulteto in {tirimi uspe{nimi 
podjetji (Cimos, Domel, 
Iskra Avtoelektrika in 
Kolektor) izvedel Center za 
izpopolnjevanje in svetovanje 
Ekonomske fakultete Univerze 
v Ljubljani. Slu{atelji so opravili 
po 16 izpitov z zelo visoko 
povpre~no oceno. Kot smo 
izvedeli, podiplomski {tudentje 
mened`menta na~rtujejo 
zagovore svojih magistrskih 
nalog spomladi prihodnje leto. 
Naloge naj bi bile uporabne 
v Skupini Kolektor, saj bodo 
avtorji z njimi re{evali klju~ne 
probleme.  
Kljub temu da so kar precej 
~asa prebili na predavanjih, 
delo, ki ga slu{atelji opravljajo 
v podjetju, ni trpelo, za to pa si 
zaslu`ijo {e posebne pohvale.

Sedmi Dan Kolektorja
Inovatorji leta 2003 po 
razglasitvi {e v objektivu 
s predsednikov Skupine 
Kolektor in direktorji njihovih 
dru`b. Za svoje dose`ke 
bodo nagrajeni z obiskom 
sejma »Ideje - izumi - novi 
produkti«, ki bo od 28. do 
30. oktobra v Nürnbergu v 
Nem~iji.

Predstavniki zmagovalnih 
ekip niso skrivali 
zadovoljstva, ~eprav 
so tekmovali v duhu 
Coubertenovega na~ela 
»va`no je sodelovati«. 
Predvsem na slednjem je 
poudarek {portnih iger 
Kolektorja.

Filmski upodobitvi 40-
letne zgodovine dru`be, 
praznovanje je zaznamovalo 
lanski Dan Kolektorja, je 
za razvedritev duha sledila 
{e dramska predstava [pas 
teatra v Rudni{ki dvorani 
in kasneje v Modri Dvorani 
prijeten ve~er ob zvokih 
glasbe.

Z rastjo Kolektorja se 
{tevil~no krepi tudi kolektiv. 
Doma~im delavcem se 
pridru`ujejo novi. Tokrat 
je bilo spet na Dnevu 
Kolektorja naj{tevil~nej{e 
zastopstvo iz nem{kega 
Kautt&Buxa. Pred prireditvijo 
v Modri dvorani jih je 
direktor Divizije B Silvester 
Jesenko popeljal skozi 
proizvodne prostore. 
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Nagrada inovator leta 2003

Koristni predlogi : STOJAN  BEN^INA 
(PROKOL)

@e od samega za~etka prenosa HB-linij v Izolo je STOJAN 
BEN^INA gonilna sila inovativne dejavnosti v Prokolu. Prilo`nosti 
za izbolj{ave odkriva na vseh podro~jih proizvodnje in jih tudi 
uspe{no uresni~uje, hkrati pa k takemu na~inu dela spodbuja 
tudi svoje sodelavce.
Njegova najve~ja izbolj{ava doslej je bilo pove~anje storilnosti 
brizgalnih strojev Bucher za 17 odstotkov, s tem pa je v minulih 
treh letih podjetju prihranil 315.000 evrov.

Leta 2003 je izvedel naslednje izbolj{ave: 
• Tehni~na izbolj{ava: 
- zmanj{anje prostornine brizgalnih kanalov, s ~imer je 

prihranjenih 4,6 tone mase in odpada oziroma 20.000 evrov 
na leto.

• Koristni predlogi: 
- podalj{anje `ivljenjske dobe ciklonskih izlo~evalnikov;
- izbolj{ana izmetalna priprava na stru`nici Benzinger;
- hitrej{e zaviranje vretena na stru`nici Benzinger, s ~imer se je 

delovni proces skraj{al za 10 odstotkov;

Tehni~ne izbolj{ave: JO@E  KAV^I^ (ASCOM)

@e trideset let dela kot urejevalec in skrbnik orodij za {tancanje 
Cu-lamel. Zadnjih pet let je zaposlen v podjetju Ascom. V 
teh letih je nenehno iskal nove, izvirne izbolj{ave za orodja 
za {tancanje, pa tudi druge tehnolo{ke izbolj{ave, s katerimi 
je pomembno prispeval k izbolj{anju kakovosti Cu-lamel in 
sestavljencev, ki jih izdelujejo v okviru avtomatskega sestavljanja. 
Prav tako je s svojimi inovativnimi posegi skraj{al ~ase zastojev pri 
strojih, pove~al storilnost in skraj{al ~ase za urejanje strojev. 
[e posebej uspe{en je bil leta 2003, saj je s svojimi tehni~nimi 
izbolj{avami in koristnimi predlogi ob~utno zmanj{al stro{ke za 
izdelavo posameznih orodij in s tem ustvaril znatne prihranke.
Njegove inovacije v letu 2003 so:

•  Tehni~ne izbolj{ave:
-  orodje za izsek lamel za HPP-komutatorje,
-  oblikovni blok in no` za velike lamele,
-  ekonomi~no oblikovana matrica.
• Koristni predlogi:
-  {tancanje lamel z dodatno oznako,

Male izbolj{ave: ROBERT VON^INA (Divizija B)

Zaposlen je kot specialist za brizganje profi lnih komutatorjev, na 
svojem delovnem mestu s svojimi inovacijami samoiniciativno 
skrbi za pove~evanje produktivnosti, za izbolj{evanje kakovosti 
izdelkov in zmanj{evanje vpliva brizgalnih strojev in pripadajo~ih 
naprav na delavce in okolje. Dejavno sodeluje pri izbolj{avah 
brizgalnih orodij in tudi procesa brizganja samega. Svoje 
inovativne ideje dosledno prena{a v proizvodni proces ter hkrati 
spremlja in vrednoti njihovo u~inkovitost.

Za njegove {tevilne izbolj{ave v minulem letu, med temi je en 
koristen predlog in trinajst malih izbolj{av, mu je bila podeljena 
nagrada »INOVATOR LETA 2003 za podro~je MALIH IZBOLJ[AV«.

- skraj{anje stebla stru`nega no`a;
- dvodelne krivine za la`je in trikrat hitrej{e nastavljanje HBZ-linij;
- protihrupna za{~ita vibracijskih dodajalnikov;
- zmanj{anje velikosti brizgalne pu{e.
Za njegove dose`ke na podro~ju inovativne dejavnosti mu je 
bila podeljena nagrada »INOVATOR LETA 2003 za podro~je 
KORISTNIH PREDLOGOV«.

-  predelava oblikovne matrice,
-  orodje za izsek lamel,
-  prilagoditev orodij za {tancanje PP-lamel.
Za njegov prispevek k stalnemu izbolj{evanju kakovosti izdelkov 
in delovnih razmer mu je bila podeljena nagrada »INOVATOR 
LETA 2003 za podro~je TEHNI^NIH IZBOLJ[AV«.



Poslovanje dru`be Kolektor Pro je bilo v prvem polletju tega leta 
uspe{no in primerljivo z letom 2003. Prodaja je bila za 19 % 
ve~ja od na~rtovane in za nekaj manj kot 10 % ve~ja od tiste v 
minulem letu. Naro~ila za dobave v avgustu so bila skoraj tako 
obse`na kot za dobave v juliju. Zato je proizvodnja na ozkih 
grlih potekala tudi prvi teden kolektivnega dopusta. 
Ugodni so tudi drugi kazalci poslovanja, izmet je ni`ji od 
na~rtovanega, prav tako pa v dru`bi tudi niso prejeli ve~jih 
reklamacij.

Dru`ba KAUTT & BUX je v prvih {estih mesecih tega leta v 
primerjavi z na~rtovanimi cilji ustvarila za 2,4 % ve~ prihodkov 
od prodaje. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2003 pa 
so ti prihodki za 2,5 odstotka manj{i. V obratu Dornstetten 
je prodaja kljub manj{im koli~inam kar za 4,9 % ve~ja od 
na~rtovane. V obratu v Herrenbergu je prodaja za 1,2 % ve~ja 
od na~rtovane, za 1,7% pa je ve~ja tudi koli~ina prodanih 
izdelkov.
Po letu dni je bila junija v obeh obratih kon~ana kadrovska 
»restrukturalizacija«. Stro{ki tega postopka so bili ni`ji od 
na~rtovanih, rezultati za junij pa so pokazali, da so dosegli 
zastavljeni cilj, namre~ zni`ali dele` stro{kov dela na 30 % 
dose`enih prihodkov.
Te`ave povzro~a zlasti zvi{evanje cen vhodnih surovin in 
materialov. ^e se bo ta za dru`bo neugoden trend nadaljeval 
tudi v drugi polovici tega leta, kljub vi{ji prodaji ne bo mogla 
dose~i visoko na~rtovanega dobi~ka.
V obratu Herrenberg je dele` izmeta v primerjavi z lanskim 
povpre~jem ni`ji za polovico, v obratu Dornstetten pa je kljub 
uvedbi novih tehnologij ter produktov enak lanskemu.

V prvi polovici leta 2004 je bila vrednost prodaje 3,5 milijona 
EUR (za prera~un je uporabljen povpre~ni mese~ni te~aj Bank 
of Korea za junij 2004), to pa je manj od na~rtovanega, saj so 
v plan poslovanja za leto 2004 zapisali, da bo prodaja v tem 
obdobju dosegla vrednost 4,1 milijona EUR. Glede na to je 
bil plan prodaje realiziran 83-odstotno. Tudi leto{nja prodaja 
v tem obdobju je manj{a v primerjavi z lansko, ko je dosegla 
vrednost 3,6 milijona EUR (realizacija prodaje v primerjavi z 
letom 2003 je torej 96,2 %).
Vzroka za manj{o prodajo od na~rtovane sta predvsem 
zamuda pri pridobivanju kupca Delco Remy Korea za 
komutator za zaganjalnik (prve komutatorje so jim dobavili 
julija 2004, `e avgusta pa bodo v celoti izpolnili kup~eve 
zahteve po obeh komutatorjih) ter zamuda pri za~etku 
proizvodnje in prodaji dveh tipov komutatorjev za Denso 
Poongsung.
Julijska vrednost prodaje bo manj{a od na~rtovane, saj 
so Sinyungovi kupci zaradi stavk v avtomobilski industriji 
zmanj{ali svoja naro~ila (Kamco, Dongyang) ali pa so za{li v 

te`ave zaradi prevelikih zalog (Daewoo Precision Industries). 
Vrednost avgustovske in septembrske prodaje se bo `e 
pove~ala na na~rtovano raven (avgust) ali pa jo bo celo 
presegla (september). 

PROKOL je v {estih mesecih tega leta prodal 13,9 milijona kosov 
komutatorjev v vrednosti 3 milijone EUR oziroma za 5 % ve~ 
kot leto prej in 21 % ve~, kot je bilo na~rtovano za to obdobje. 
Dose`en rezultat je spodbuden, in to kljub te`avam zaradi 
ob~utnega pove~anja bolni{kih izostankov. 
Za obdobje julij–oktober 2004 je podjetje pridobilo ob~utno 
ve~je {tevilo naro~il, in to kar za 23 % ve~, kot je bilo na~rtovano. 
V primerjavi z istim obdobjem leta 2003 je proizvedlo 20.000 
kosov na dan ve~, zapisano druga~e, proizvodnjo je pove~alo za 
20 %. 
Poudariti je treba, da je za to obdobje zagotovljena proizvodnja 
le za 84 % naro~il, zato bo za realizacijo napovedane 
proizvodnje nujno ve~je anga`iranje vseh zaposlenih.

Proizvodnja in rezultati poslovanja v prvem polletju tega leta so 
bili pribli`no v obsegu na~rtovanega, nekoliko manj{a so bila 
le naro~ila majhnih serij komutatorjev. V primerjavi z minulim 
letom se je prodaja pove~ala za 5 %, podjetje pa je ustvarilo 
ve~ kot 6,5  milijona EUR prihodka.
Za jesenske mesece so pridobili ve~ naro~il, kot so na~rtovali, 
in kot ka`e, bodo proizvodne zmogljivosti Ascoma polno 
zasedene.
Spodbudni so tudi rezultati pri uresni~evanju preostalih ciljev 
podjetja. 
Ob pomo~i delavcev te dru`be je za~ela obratovati tovarna  
komutatorjev v Iranu. To podjetje bo Ascomu omogo~ilo 
izbolj{anje in utrditev polo`aja na tamkaj{njem trgu ter prehod 
od bolj ali manj prodajne dru`be k proizvodnemu podjetju 
za potrebe tamkaj{nje avtomobilske industrije. Po za~etnem 
usposabljanju in priu~evanju zaposlenih bo proizvodnja stekla 
septembra.  
Za projekt drsnih obro~ev so se s proizvajalci strojev dogovarjali 
o pogojih in mo`nostih za nakup strojev, vodstvo skupine pa je 
sogla{alo s predlogom Ascoma, da vodi projekt  in organizira 
proizvodnjo.

Prodaja komutatorjev v podjetju TKI v prvih {estih mesecih je 
dosegla vrednost 2,6 milijona USD in je za 10,9 % ve~ja od 
na~rtovane prodaje v tem letu. V primerjavi z enakim obdobjem 
lani (1,5 milijona USD) je prodaja dosegla kar za 76 % ve~jo 
vrednost. V tretjem trimese~ju naj bi prodaja po ocenah dosegla 
vrednost 1,6 milijona USD. Od avgusta naprej se bo prodaja 
na mese~ni ravni dodatno pove~ala {e za 25 %, saj bo podjetje 
za~elo novemu kupcu (Sunbeam) dobavljati nove komutatorje za 
ro~ni me{alnik.
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Poslovanje podjetij v skupini Kolektor 
januar - junij 2004



V za~etku leta so si v Feritih za poglavitni cilj v letu 2004 postavili 
pozitivno poslovanje. Zdaj z zadovoljstvom ugotavljajo, da so 
v prvih {estih mesecih skupaj poslovali pozitivno in da je bilo 
poslovanje negativno samo aprila. K aprilskemu rezultatu je 
najve~ prispevala selitev proizvodnje navitih komponent v Bosno 
in Hercegovino, saj so bile zaradi tega za mesec dni dobave 
tako reko~ ustavljene, to pa se je seveda pokazalo tudi pri 
vrednosti prodaje. Za celotno polletje pa lahko re~emo, da je 
podjetje doseglo rezultat, ki si ga je zadalo. Ustvarilo je za 5,2 
milijona EUR prihodkov oziroma za 26 % ve~ od na~rtovanih 
in 30 % ve~ kot v enakem obdobju  leta 2003, proizvodnjo 
navite komponente so preselili na novo lokacijo v Bosno in 
Hercegovino, uspe{no so opravili recertifi kacijske presoje ISO 
9001 in ISO 14001, uspe{no zmanj{ali vhodne stro{ke in 
pove~ali produktivnost. Nezadovoljni pa so, ker jim {e vedno ni 
uspelo uresni~iti dobav strate{kim dobaviteljem v avtomobilski 
industriji. To in seveda uspe{no pozitivno poslovanje so izzivi za 
drugo polletje leta 2004.

V prvem polletju tega leta so zaposleni v podjetju Synatec 
izpolnili na~rtovane cilje. Prodaja je v okviru na~rtovane in je 
za 17 % ve~ja od lanske v enakem obdobju. Kon~ali so tudi 
implementacijo novega informacijskega sistema. Vse dejavnosti 
v okviru razvoja lastnih izdelkov, za katere so na podlagi razpisa 
dobili tudi fi nan~no pomo~ ministrstva za gospodarstvo, 
potekajo po na~rtu. Zato so se `e za~eli pripravljati tudi na 
organizacijo prodaje svojih izdelkov na nem{kem tr`i{~u.

Dru`bi SWL GmbH je uspelo pridobiti prvo ve~je naro~ilo za 
njen novi izdelek, in sicer naro~ilo za 600.000 nosilnih plo{~ za 
krta~ke na leto. Te izdelke bodo dobavljali kupcu Hoffmann & 
Co. Elektrokohle AG.
Majska in junijska prodaja je bila zaradi manj{ega {tevila delovnih 
dni in porabe zalog izdelkov, ki so si jih kupci ustvarili ob koncu 
ste~ajnega postopka, manj{a od na~rtovane. Julija so se prodajni 
rezultati za~eli izbolj{evati, tako da bo dose`en tudi mese~ni cilj, 
to je 400.000 EUR prihodkov od prodaje.

Dru`ba Konel je v prvem polletju leta 2004 izpolnila ve~ino 
zastavljenih ciljev. Vrednost prodaje je nekoliko vi{ja, kot je bilo 
na~rtovano, skupen poslovni izid pa je v okviru na~rtovanega. 
Dru`ba je v prvem polletju za~ela razvijati tri lastne izdelke.
V drugem polletju bodo najve~ji napori, seveda poleg pravo~asne 
izvedbe zastavljenih projektov, usmerjeni predvsem v pridobitev 
projektov pri tujih kupcih. Za ta namen so `e sklenili pogodbe 
o prodaji s tujimi tr`nimi podjetji in se {e trdneje povezali v 
partnerske povezave z na{imi dobavitelji, prek katerih tudi 
aktivno tr`ijo svoje izdelke in storitve.

Dru`ba Prokos je v prvih {estih mesecih leta 2004 ustvarila za 
3,2 milijona EUR prihodkov od prodaje oziroma za 35 % ve~, kot 
je bilo na~rtovano, in za 25 % ve~ kot v enakem obdobju leta 
2003.
Na podro~ju prodaje odpadnih surovin dru`ba koli~insko za 
15 % presega plan, na podro~ju kooperacije pa je poslovanje v 
okviru na~rtovanega za to obdobje.

V prvem polletju tega leta je dru`ba ustvarila 30 % na~rtovane 
letne prodaje oziroma za 1,65 % manj kot v enakem obdobju 
minulega leta.
Razlogov za neizpolnjevanje zadanih na~rtov je ve~: 
dolgotrajna zima, zaradi katere se je pozneje za~ela tudi 
gradbena sezona, motnje, ki jih je povzro~ila zdru`itev podjetij 
Eltos in Opim, ter selitev proizvodnje na lokacijo v Spodnji 
Idriji.
Za drugo polletje je dru`bi `e uspelo pridobiti nove posle v 
vi{ini 60 % letnega plana. Dru`ba EO Plus je podpisala pismo o 
nameri in `e za~ela tr`iti svojo inovacijo na podro~ju ogrevanja 
z uporabo tehnologije izgorevanja biomase v fl uidni plasti.
Skupaj s pri~akovanimi prihodki, pridobljenimi z novimi 
posli, bo dru`ba letos kljub izpadu v prvem polletju dosegla 
na~rtovano prodajo.

Po poro~ilih direktorjev dru`b Anica Ur{i~ Von~ina
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Prokos je kupil Interevropino skladi{~e
Potem ko je z vstopom na{e dr`ave v Evropsko unijo koprska Interevropa zaprla tudi svojo spodnjeidrijsko 
fi lialo, je podjetje Prokos kupilo njene skladi{~ne prostore s pripadajo~im zemlji{~em. Kolektor, v okviru 
katerega posluje Prokos, je bil `e sicer najve~ji uporabnik Interevropinih storitev in je s svojimi proizvodi, 
namenjenimi izvozu ter z reprodukcijskim materialom za proizvodnjo, zasedal do 80 odstotkov skladi{~nih 
prostorov. Odslej je torej ta objekt Prokosov, ki se je `e registriral za pretovor in skladi{~enje blaga. V prvi 
fazi bo skladi{~e uporabljal predvsem za skladi{~enje reprodukcijskih materialov za podjetja v Skupini 
Kolektor, del povr{in pa bo namenil proizvodnji, ki dopolnjuje Kolektorjev osnovni proizvodni program. 
Med prvimi se bo v poslovno stavbo in del skladi{~a preselilo podjetje Eltos Opim plus. Slednji ima `e sedaj 
organizirano proizvodnjo v sosednji hali, kjer je neko~ domovala Kolektorjeva Divizija D. Skupaj s 5.000 
kvadratnimi metri zemlji{~a lahko omenjena hala kadar koli prav pride za {iritev proizvodnih zmogljivosti 
dru`b v Skupini Kolektor. Sicer pa je Kolektorjeva strategija koncentrirati proizvodnjo na idrijski lokaciji z 
vsemi servisni slu`bami, seveda ob predhodni prodaji njenega premo`enja v Spodnji Idriji. V obstoje~ih 
prostorih Eltos Opim plus v Idriji pa Kolektor pripravlja zagon novih proizvodnih programov z vi{jo dodano 
vrednostjo.
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Korporativno vzdr`evanje oziroma vloga vzdr`ev
Kot vsaka stvar se tudi odlo~itev o 
ustanovitvi podjetja v neki dr`avi, ali {e 
ve~, odlo~itev o graditvi  nove proizvodne 
hale, za~ne s sestavo projektne naloge, 
ki je za projektante ali izvajalce podlaga 
za pripravo projektne dokumentacije ali 
ponudbe za izvedbo.
Obrat vzdr`evanja `e od samega za~etka 
s svojimi izku{njami in znanjem sodeluje 
pri defi niranju zahtev po porabi dolo~enih 
energentov in tudi drugih pogojev za 
poznej{i nemoten potek proizvodnje.

Iz izku{enj, pridobljenih pri graditvi dveh proizvodnih hal, ene 
v Zdru`enih dr`avah Amerike in druge v Ju`ni Koreji, lahko 
re~em, da obstajajo razlike v dojemanju komforta in nekaterih 
zakonskih zahtevah, povezanih z graditvijo industrijskih 
hal. Tako Ameri~ani zahtevajo po`arno za{~ito proizvodnih 
prostorov  s t. i.  »sprinker-sistemom« avtomatskega ga{enja, 
Korejci pa tega ne zahtevajo. Ameri~ani zelo poudarjajo 
malenkosti, ki ka`ejo razko{je, npr. avtomatsko, ~asovno 
dolo~eno zalivanje trate pred halo, pri drugih stvareh pa so 
celo nekoliko povr{ni, tako da je zanje hitro vse dobro. To 
je videti tudi iz njihove kulture (kavbojci so bili, so in bodo). 
Hi{e gradijo iz lesa, veliko se selijo, vse mora biti hladno 
… To pripovedujem predvsem zato, ker tak na~in `ivljenja 
prina{a tudi dolo~ene te`ave zaradi fl uktuacije delavcev in 
se posredno ka`e tudi pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev v 
proizvodnji in te`avah, ki so s tem povezane (novi delavci, 
stalno u~enje, neznanje ...).
Zanimivost Ju`ne Koreje pa je v tem, da je treba pred 
proizvodno halo postaviti mizice s klopjo, ob kateri se med 
odmori zbirajo delavci.

Obe hali sta narejeni po na{ih zahtevah nadstandarda, 
tako kot najnovej{e hale v Idriji (S14, S19, S18 in S20). Za 

ogrevanje in hlajenje vpihovanega zraka v klimatskih napravah  
uporabljajo plin, za pripravo tehnolo{ke vode uporabljajo 
hladilne agregate priznanih proizvajalcev, prav tako pa tudi 
priprava komprimiranega zraka poteka v kvalitetnih vija~nih 
kompresorjih.
Velika razlika pa je v elektri~ni energiji, ki ima mo~ 220 V 
in 60 Hz, zato smo morali za Zdru`ene dr`ave na stroje 
dograditi ustrezne transformatorje, v Koreji pa smo postavili 
poseben transformator za na{e stroje in posebnega za 
obstoje~e Sinyungove. V Koreji je druga~no tudi varovanje 
pred dotikom; za ta namen uporabljajo sistem TNS (ni~enje in 
ozemljitev sta lo~ena), v Sloveniji pa uporabljamo sistem TNC 
(ozemljitev in ni~enje sta zdru`ena).

Kako torej vzdr`evati na{o opremo po 
svetu? Ni preprosto, se pa trudimo in lahko 
re~em, da nam v centru vzdr`evanja za zdaj 
uspeva. Zato pa potrebujemo predvsem 
mlade, strokovno visoko izobra`ene ljudi, 
saj so s pripadnostjo oddelku kot takemu 
tudi na{a prednost. S podjetji po svetu 

Prenova proizvodne linije v stari Sinyungovi tovarni v Ju`ni Koreji 
in vzdr`evanje kon~ne kontrole komutatorjev.

Pogled na novo Sinyungovo tovarno v ju`nokorejskem Kumiju.
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vanja Kolektor Pro v povezanih podjetjih v svetu
vsak dan komuniciramo prek sodobnih 
komunikacijskih tehnologij in smo kos 
marsikateremu problemu, ki ga ob pomo~i 
na{ih delavcev v proizvodnji, ki so velikokrat 
podalj{ane roke na{ih vzdr`evalcev, 
popravimo kar na daljavo.

V aktih smo zapisali, da  je proces vzdr`evanja v povezanih 
podjetjih po svetu v smislu planiranja, nadzora ter izvajanja 
remontov na{ih strojev organiziran iz mati~nega podjetja 
Kolektor PRO d.o.o.. Znotraj posameznih povezanih 
podjetij po svetu je organizirano samovzdr`evanje na nivoju 
operaterjev strojev (to je do mese~nih aktivnosti) v delavnicah 
ter preventivno vzdr`evanje, ki pa je organizirano tako, da 
sta dva izmed urejevalcev dodatno strokovno izobra`ena s 
strani vzdr`evalne slu`be mati~nega podjetja za opravljanje 
mese~nih, polletnih in letnih preventivnih pregledov in to 
elektro in mehansko. Praksa do sedaj je bila ta, da smo mi 
posodili  enega elektro vzdr`evalca proizvodnji, da se je 
usposobil nastavljati-urejati stroje in smo tako pokrili vsa dela, 
ki so elektro zna~aja. Zakaj elektro? Stroji za proizvodnjo 
komutatorjev so kompleksni in imajo ve~ razli~nih krmilnikov 
in zahtevajo ~loveka, ki ima {iroko znanje s podro~ja 
programiranja in krmiljenja nasploh. Velik poudarek dajemo 
na izobra`evanju kadrov in samo podatek, da imamo vpisanih 
ob delu kar 9 elektro in`enirjev ter dva strojna nam pove, 
da samo znanje bo tisto, ki bo garant, da bomo {e naprej 
najbolj{i.
Zadol`ena in odgovorna za vzdr`evanje odpravljata tudi 
manj{e kurativne posege. Glede na vsakoletni plan remontov 
se s strani profi tnega centra vzdr`evanja Kolektor PRO d.o.o. 
taka opravila tudi izvede v dogovorjenem ~asu s podjetjem v 
tujini.

Kontrola plinskega priklju~ka v tovarni TKI Inc. v ameri{ki zvezni 
dr`avi Ju`na Karolina.

Zamenjava svetil na javni razsvetljavi v idrijski Kolektorjevi 
industrijski coni.

Tako kot drugod po Idriji je plinska napeljava pri{la tudi v 
Kolektorjevo industrijsko cono.

Vso podporo omenjenim podjetjem v smislu nabavne 
logistike in dobave rezervnih delov se vr{i preko 
nabavne slu`be v profi tnem centru vzdr`evanja 
Kolektor PRO d.o.o. Za nekatere rezervne dele pa lahko 
nabava posameznega podjetja sama naro~i na trgu kjer 
je locirana po predhodnem posvetovanju z mati~no 
fi rmo o strokovno tehni~nih podatkih.
S pomo~jo informacijskega sistema SAP/R3 in modula 
PM za vzdr`evanje bi lahko spremljali kaj se dogaja 
z opremo, ~e bi omenjene module vpeljali tudi v 
povezanih podjetjih. To so na~rti za prihodnost 
kakor tudi vpeljava TPM, spremljanje pokazateljev 
vzdr`evanja in ….

Za konec moram pohvaliti vse na{e vzdr`evalce za korekten 
odnos, ki ga imajo do dela in sodelavcev in mislim, da bomo 
z malo kadrovske oja~itve uspe{no suportirali tudi dve novi 
podjetji, ki se odpirata in to na Kitajskem in Braziliji. V bli`nji 
prihodnosti nas `e ~aka odprema strojev na katerih smo ravnokar 

kon~ali z remonti za Kitajsko, jeseni pa nas ~aka Brazilija. Tudi za 
potrebe Ascoma izvajamo vzdr`evalne posege v Iranu. Pri nas so 
vzdr`evalci `e pravi internacionalci.

Marjan Brus
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Zakaj je bila selitev potrebna, smo vpra{ali 
direktorja podjetja Kolektor PRO Valterja 
Lebana. Gre morebiti samo za nadaljevanje 
prenove Kolektorjeve poslovne stavbe, 
ki je stara `e ve~ kot dve desetletji, ali 
se za tem skriva {e kaj drugega? Dobili 
smo nedvoumen odgovor, da je prenova 
predvsem posledica reorganizacije dru`be. 
Tako boste po novem lahko na{li v stavbi, ki 
je bli`e parkiri{~u, Kolektor Group, v drugi, 
ki jo lo~i vezni hodnik, pa Kolektor PRO.

Tehni~ni sektor na za~asni lokaciji

Selitev na vsake toliko ~asa je celo dobrodo{la. Je prilo`nost, da 
se znebi{ nepotrebne »krame«, pa tudi prilo`nost za obujanje 
spominov.

Nova – za~asna – lokacija v nekdanjih prostorih dav~ne izpostave 
je bila primerna za takoj{njo vselitev. Edina pomanjkljivost je 
bila oddaljenost od posameznih lokacij znotraj Kolektorjeve 
industrijske cone. Ker prostori niso klimatizirani, je bil kolektivni 
dopust kot naro~en. S tako imenovanim projektom selitve sta se 
{e posebej potrudila @iga Kogej in Bojan ^rv, saj sta poskrbela, da 
je bila dokumentacija kolikor mogo~e hitro v novem delovnem 
okolju, tako da delovni proces ni trpel.

Valter Leban: »V na{e razvojne vizije in strategije 
smo zapisali, da `elimo biti u~e~a se organizacija. V 
novih prostorih bodo delovne skupine oblikovane po 
potrebah. Sestankov posameznih skupin se bodo lahko 
udele`evali tudi tisti, ki jih bo zanimala vsebina. Drug 
od drugega se bomo lahko ve~ nau~ili, informacije 
bodo kro`ile bolj kot doslej.« 

V delu poslovne stavbe, ki meji na proizvodno halo Divizije 
C, bo po novem skupno delovno okolje doslej razdeljenih 
tehnologov in razvojnikov. Arhitekti so zanje oblikovali sodobno 
delovno okolje, ki se bo razprostiralo v enem samem prostoru, 
razdeljenem s pregradnimi stenami, za katerimi si bo lahko 
vsak posebej uredil svoje intimno delovno okolje. V drugem 
nadstropju bo tako po novem skupaj delalo 40 ljudi. V prvem 
nadstropju bo po novem oddelek centralne logistike, tja se bo 
preselil tudi personalni oddelek, v njene zdaj{nje prostore pa se 
bo preselil kontrolni oddelek. Ker pa prostora za vse te slu`be 
ni dovolj, so se odlo~ili stavbo nadgraditi. Zdaj{njima dvema 
nadstropjema bodo dodali {e tretje, nad povezovalnim hodnikom 

Kolektor Group je tako `e v prenovljenih prostorih, to pa je po 
novi podobi avtobusnega postajali{~a, parkiri{~a za slu`bena 
vozila in prostora za varnostno slu`bo videti tudi navzven. 

pa bodo zgradili tako imenovano re{evalno galerijo. Ko bodo 
projekti nared, bodo prenovili {e kuhinjo v pritli~ju in jo uredili v 
skladu z najnovej{imi evropskimi standardi za obrate dru`bene 
prehrane.
S prenovo, ki naj bi bila kon~ana v drugi polovici septembra, bo 
reorganizacija dru`be kon~ana tudi v prostorskem smislu.
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Za poslovni dnevnik Finance pa je bil prvi mo` 
uprave Skupine Kolektor {e bolj natan~en.

»Med 300 najve~jimi podjetji v Sloveniji jih je samo 100, ki 
dosegajo ve~ kot 40 tiso~ evrov dodane vrednosti na zaposlenega. 

Med tistimi, ki med temi stotimi zaposlujejo ve~ kot 450 delavcev, pa je samo {e 20 tak{nih, 
ki presegajo to dodano vrednost. Med temi je tudi idrijski Kolektor. V primerjavi z evropskimi 
tekmeci pa tudi mi {e vedno zaostajamo za polovico. ^e bomo hoteli pre`iveti in ostati 
konkuren~ni, bomo morali pove~ati dodano vrednost. Zato predlagam podalj{anje delovnega 
~asa za 120 ur na leto. To dodatno delo bi bilo za delavce pla~ano, hkrati pa bi tudi dr`ava 
ohranila svoje prihodke. Kljub temu, da ne bi dobila pla~anih prispevkov, davkov na pla~e in 
dohodnine na dodatne delovne ure, pa bi v zameno prejela ve~ davka na dobi~ek, zaradi ve~jih 
naro~il pa tudi ve~ dobi~ka.« 
Petri~eva formula za izra~un delovnega ~asa je 60 + 60. Tako bi zaposleni prvih 60 ur delali 
brezpla~no, drugih 60 ur pa bruto za neto. Tako bi na leto opravili ve~ delovnih ur, te pa bi bile 
tudi pla~ane. »Delavci bi pridobili, saj bi dobili ve~, kot dobijo zdaj z nadurami«, dodaja Petri~.

Predsednik Kolektorjevega 
sindikata Viktor Pi{ljar je 

13.avgusta 2004, za omenjeni 
~asopis potrdil, da so bili s 

predlogom predsednika uprave 
seznanjeni. Ker so sredi dopustov, 

naj bi o tem razpravljali v 
drugi polovici tega meseca. Na 

vpra{anje, ~e pri~akuje odpor 
~lanov sindikata, je odgovoril: 

»Vedeti morate, da Kolektor ni 
povpre~no slovensko podjetje. 

^eprav je tudi v Kolektorju 
mogo~e sli{ati negodovanja 

zaradi preobilice dela, se zaposleni 
dobro zavedajo, da so njihove 
delovne razmere veliko bolj{e 

kot v ve~ini bli`njih in slovenskih 
podjetjih. V teh dneh smo, kot 

vsa leta ob tem ~asu, dobili 
izpla~ane dividende, redno 

prejemamo trinajsto pla~o in tudi 
sicer so pla~e in drugi prejemki za 
pribli`no 30 odstotkov nad ravnjo 

pano`ne kolektivne pogodbe. 
Morda bo predlog povzro~il nekaj 

slabe volje, zavrnili pa ga gotovo 
ne bomo«, ocenjuje Pi{ljar.
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v l a g a n j a  n a  t u j e m

Otvoritev na{e nove tovarne v Lakta{ih pri Banja Luki
bo 17. septembra 2004

Stegne 29,
1521 Ljubljana, Slovenija
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Pozdravljeni, kolesarji. Leto bo kmalu naokoli in ~as 
je, da ponovimo kolesarsko turo na Vr{i~. Proga bo 
potekala od Idrije prek Tolmina, Bovca, Trente do 
Vr{i~a in nazaj, skupaj pa bomo prekolesarili 235 km. 
Z zbirnega mesta se bomo odpravili 11. septembra 
2004 ob 8. uri. Preno~ili bomo v ko~i na Vr{i~u. Zaradi 
zahtevnosti proge vsakemu udele`encu priporo~amo, 
da prej opravi 500 km treninga in nekaj vzponov. ^e 
bo vreme slabo, se bomo na Vr{i~ odpravili teden dni 
pozneje.

Prijavno listo in natan~nej{e informacije lahko dobite na 
intranetu ali po telefonu {t. 350-406 (prijavna lista je na 
mre`i S:/vzdr`evanje/vr{i~ 2004).
Cena za dve kosili, ve~erjo in no~itev je pribli`no 7.000 
SIT.

Potopis Vr{i~a 2003 si lahko preberete na intranetu/vzd.

Vabljeni!

[portne igre Kolektorja 2004

{port: Tenis Smu-
~anje

Smu-
~arski 
teki

Bali-
nanje

Nam. 
tenis

Tarok [ah Od-
bojka

Ko{ar-
ka

Tek Balin~-
kanje

Mali
nogo-
met

Vle~enje
vrvi

Ekipa: M M Ž M Ž M Ž M M+Ž M+Ž M Ž M M Ž M Ž M M Ž

B 4 12 10 0 0 9 15 12 0 0 10 7 15 15 5 12 12 15 9 10

A 10 10 8 0 0 15 0 8 12 10 15 0 12 4 0 15 0 9 15 0

OV+Group 3 15 9 10 0 10 0 15 15 3 12 0 10 10 4 10 0 10 12 0

Zun.part. 15 9 15 15 10 0 12 2 3 4 8 10 0 0 0 5 15 12 0 7

C+Vlek 3 8 12 10 5 12 0 10 3 3 6 0 0 4 3 8 0 0 10 0

{port: SKUPNO:

Ekipa: M Ž M+Ž

B 113 59 172

A 135 8 143

OV+Group 135 13 148

Zun.part. 73 69 142

C+Vlek 77 20 97

Skupno:
1. Div.B 172
2. OV 148
3. Div.A 143

Mo{ki:

1. Div.A 135*

2. OV 135

3. Div.B 113

@enske

1. Zun. p. 69

2. Div. B 59

3. Div. C 20

Sestava ekip Div. A + tehnologija Div. B + razvoj Div. C + Vlek Orodjarna + Vzdr`evanje + Kolektor Group

Vr{i~ 2004

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: Marjan Brus, Sa{o Li~er, Edi Jeram, Ermin Rijavec, Marko Rupnik, Filip 
[emrl. ^asopis izhaja dvomese~no.

... konec kolesarskega dela za prvi dan...

* ve~ zmag
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Konec aprila letos se je Prokos, d. o. o., pridru`il dru`bam, ki so 
si za svoj sistem vodenja kakovosti pridobile certifi kat ISO 9001. 

Presojo za pridobitev certifi kata je opravila certifi kacijska hi{a 
BVQI iz Ljubljane. Podjetje, ki ga vodi direktor Janez (Ivan) Bevk, 

je presojo v celoti opravilo z odliko, to je brez vsakr{ne pripombe. 
Pridobljeni certifi kat je {e enkrat potrdil dozdaj{nje uspe{no 

poslovanje podjetja ter pravilnost usmeritve v proces nenehnega 
izbolj{evanja in izpolnjevanja zahtev kupcev. 
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Leto{nja sedma mednarodna konferenca o `ivem 
srebru kot globalnem onesna`evalcu je konec junija 
potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Prvo 
konferenco so leta 1990 organizirali na [vedskem 
(Gavle), sledile pa so konference v ZDA (Monterey, 
Kalifornija), Kanadi (Whisler), Nem~iji (Hamburg), 
Braziliji (Rio de Janeiro) in na Japonskem (Minamati). 
K izbiri Slovenije za dr`avo gostiteljico sta prispevali 
predvsem dejstvi, da je v Idriji deloval drugi najve~ji 
rudnik `ivega srebra na svetu in da In{titut Jo`ef Stefan 
`e ve~ desetletij raziskuje, kako je idrijski rudnik, ki 
je deloval kar 500 let, vplival na okolje in ~loveka. 
Konferenco »7th International Conference on Mercury 
as a Global Pollutant« (7th ICMGP), ki je bila po {tevilu 
prijavljenih udele`encev najve~ja doslej, je organiziral 
In{titut Jo`ef Stefan oziroma njegov Odsek za 
znanosti o okolju v sodelovanju z nekaterimi drugimi 
institucijami in Univerzo v Ljubljani. 

Poglavitni namen mednarodnih konferenc o `ivem srebru kot 
globalnem onesna`evalcu je opozoriti na vplive `ivega srebra 
na lokalni, regionalni in globalni ravni ter na razli~nih dru`benih 
podro~jih. Na konferenci so tuji in doma~i strokovnjaki predstavili 
ve~ kot 600 prispevkov o politi~nih, dru`benih, gospodarskih, 
okoljskih in zdravstvenih vidikih `ivega srebra. Bolj kot kadar koli 
doslej so na tokratni konferenci poudarili potrebo po interaktivnem 
delovanju znanosti, politike in dru`be pri razvoju u~inkovite 
strategije za zmanj{anje {kodljivih vplivov `ivega srebra na vseh 
podro~jih. 

7. mednarodna konferenca o `ivem srebru 
kot globalnem onesna`evalcu

Konferenca je potekala pod geslom »Upravljanje z `ivim srebrom 
– integracija znanosti, tehnologije, politike in socialno-ekonomskih 
vidikov z namenom zmanj{ati vpliv `ivega srebra na ~loveka in 
okolje«. V razli~nih tematskih sklopih in sekcijah, kot so atmosfersko 
kro`enje, biogeokemija v kopenskih in vodnih ekosistemih, 
analizna kemija, vplivi na zdravje ljudi in ekosistemov, ocena 

In{titut Jo`ef Stefan je za~el izvajati raziskave o 
`ivem srebru v za~etku {estdesetih let. Sprva so bile 
te osredoto~ene v razumevanje in izpopolnjevanje 
razumevanja vplivov `ivega srebra na zdravje ter v 
izbolj{anje zdravstvenega stanja idrijskih rudarjev. Te 
raziskave so v zadnjih {tiridesetih letih hitro prerasle v 
razvoj in validacijo analiznih metod za razli~ne spojine 
`ivega srebra, v zdravstvene {tudije, biomonitoring 
in {tudije biogeokemijskega kro`enja `ivega srebra 
ter v modeliranje teh procesov v okolju. Prav zaradi 
obse`ne problematike so se raziskovalci z In{tituta 
Jo`ef Stefan, Fakultete za gradbeni{tvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani, Nacionalnega in{tituta za biologijo 
in iz Rudnika `ivega srebra v Idriji povezali v projektno 
skupino ter tako odlo~ilno pripomogli k bolj{emu 
poznavanju vpliva `ivega srebra na prebivalstvo na 
obmo~ju Idrije, Poso~ja in Tr`a{kega zaliva. Slovenske 
raziskovalne organizacije dokazujejo kakovost svojega 
dela na tem podro~ju z objavami v tujih publikacijah 
ter s cenjenostjo svojih dose`kov v mednarodni 
strokovni javnosti.

tveganja, remediacija, ~iste tehnologije, socialno-ekonomski vidiki, 
kontaminirana in onesna`ena okolja, preventiva, upravljanje in 
zakonodaja, so strokovnjaki predstavili {tevilne nove strokovne 
raziskovalne dose`ke in ukrepe na posameznih podro~jih. Izstopale 
so predvsem teme o oceni tveganja, socialno-ekonomskih vidikih, 
nadzoru, upravljanju in zakonodaji.

Otvoritvena slovesnost konference je bila idrijsko obarvana: 
nastopila je idrijska Rudarska godba na pihala, predvajali pa so tudi 
kratki fi lm »Idrija in idrijski rudnik skozi stoletja«. Med konferenco 
je bila na ogled tudi za~asna razstava »Idrija in idrijski rudnik skozi 
stoletja«, ki so jo pripravili Rudnik `ivega srebra Idrija, Mestni muzej 
Idrija in In{titut Jo`ef Stefan, v okviru te pa so predvajali tudi kratki 
fi lm »Hg – bli{~ in beda« Davorina Mraka. V okviru konference 
so bile poleg strokovnih predavanj tudi {tiri okrogle mize, in sicer 
o Rudniku `ivega srebra Idrija, o onesna`evanju z `ivim srebrom 
v te`ki industriji, pri ravnanju z odpadki in skladi{~enju nevarnih 
odpadkov, o globalnem kro`enju `ivega srebra in vplivih na 
oddaljene severne ekosisteme ter o vplivu uporabe `ivega srebra v 
rudnikih zlata na zdravje in okolje.

Okrogle mize »Rudnik `ivega srebra Idrija« so se med drugim 
udele`ili tudi Mirjam Gnezda (Mestni muzej Idrija), Tatjana 
Dizdarevi~ (Rudnik `ivega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.), 
prim. dr. Alfred B. Kobal, dr. Milena Horvat (In{titut Jo`ef 
Stefan, Ljubljana), prof. dr. F. Barbone (Italija), dr. Franc Poto~nik 
(Ministrstvo za kmetijstvo), Damjan Krap{ (`upan Ob~ine Idrija) 
in Stojan Petri~ (Kolektor) ter osvetlili problematiko ve~ kot 500 
let trajajo~ega pridobivanja `ivega srebra, ki je imelo zelo velik 
vpliv na gospodarski in dru`beni razvoj idrijske regije. Strokovnjaki 
z razli~nih podro~ij so predstavili tehnolo{ke, zdravstvene in 
okoljske vidike delovanja in zapiranja idrijskega rudnika, v 
`ivahno razpravo pa so se vklju~ili tudi poslu{alci okrogle mize. 
Vsekakor je ve~stoletno delovanje idrijskega rudnika vplivalo na 
lokalno in regionalno onesna`enost z `ivim srebrom, hkrati pa 
je bil ta tudi pomemben dejavnik gospodarskega razvoja kraja 
in pomemben fi nan~ni vir. Ugotovitve okrogle mize so bile, da je 
nujno mobilizirati ljudi z razli~nimi stali{~i glede Idrije, rudnika, 
`ivega srebra, znanosti, gospodarstva in dru`benih problemov 
k usmerjeni razpravi o prihodnjem razvoju. Petsto let je bilo `ivo 
srebro kruh Idrij~anov. Dandanes je `ivo srebro na{a dedi{~ina, s 
katero se moramo nau~iti `iveti.
Sklenemo lahko, da je bila konferenca izjemno uspe{na, cilj 
konference, namre~ poiskati sti~ne to~ke med znanstveniki, 
politiki, industrijo, javnostjo in drugimi interesnimi skupinami, pa 
dose`en.   

Tatjana Dizdarevi~, Milena Horvat
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trudijo v manj{em muzeju ohraniti vsaj del rudarske dedi{~ine, 
a je bil ta ob na{em prihodu, `al, zaprt. Ob ulici, ki poteka po 
ozki dolini, so posejane manj{e obnovljene stanovanjske hi{ice 
nekdanjih pomembnej{ih rudarskih uslu`bencev. Od proizvodnih 
obratov – topilnice – se je visoko na pobo~ju ohranil le zidan 
dimnik, na ravnici, ki je ostala po zru{enju objektov, pa je za 
`i~nato ogrado {e vedno mogo~e opaziti `elezne dele rotacijske 
pe~i. 
Naslednji dan smo se odpravili proti New Idrii v Holisterju, kjer je 
sede` okro`ja San Benito. ^eprav smo sku{ali dobiti kakr{no koli 
dodatno informacijo o opu{~enem rudniku, nismo imeli veliko 
sre~e. Ve~ina prebivalcev za New Idrio sploh ni vedela. Sre~a 
se nam je nasmehnila v mestni knji`nici, kjer nam je prijazna 
direktorica poleg nekaj pisnih virov v skladi{~u pokazala tudi 
zapra{en zaboj z »banti«, s katerimi niso vedeli kaj po~eti. Med 
njimi sem poleg drugih mineralov odkril tudi nekaj kosov bolj ali 
manj bogate cinabaritne rude iz New Idrie. V zahvalo, ker sem 
jim povedal, kaj sploh je v zaboju, sem si en kos lahko tudi izbral. 
Nadaljevanje poti nas je vodilo proti jugu do naselja Paicines, ki 
ga sestavljajo po{ta, trgovina in »saloon«. Voznik avtobusa je bil 
videti precej zaskrbljen, ker je moral zaviti na stransko cesto, po 
kateri smo morali do na{ega cilja prevoziti {e 80 km. Pokrajina 
je postajala vse bolj suha, pa{niki pa vse bolj rjavi in po`gani od 
sonca. Na kri`i{~u Panoche smo zavili v kanjon, po katerem smo 
se naslednjih 20 km vse bolj vzpenjali ob izsu{eni strugi potoka, v 
kateri smo le ob~asno opazili vodo. Nekaj kilometrov pred ciljem 
nas je dohitel lastnik ran~a ob na{i poti, saj je bil prepri~an, da 

Iz Idrije v New Idrio
Idrija ima v svetu ve~je {tevilo naslednikov, 
ki so dobili ime po na{em najstarej{em 
rudarskem mestu. Verjetno Idrij~ani najbolj 
poznajo New Idrio, ki le`i v osrednjem delu 
Kalifornije, v pogorju Diablo, pribli`no na 
tretjini poti med San Franciscom in Los 
Angelesom. V obdobju zlate mrzlice so 
v New Idrii odkrili `ivo srebro, lani pa je 
minilo 150 let, odkar so v tistih krajih za~eli 
pridobivati nam tako dobro znano teko~o 
kovino.

Zamisel o obisku teh krajev se je porodila med ~lani muzejskega 
dru{tva ter med Idrij~ani zbudila veliko zanimanja, {e posebej, 
ker je bilo potovanje popestreno s {tevilnimi zanimivostmi 
zahodnega dela Zdru`enih dr`av Amerike. Idejni vodja in glavni 
organizator zdravnik Franci Jereb se je res potrudil in pripravil 
bogat program, ki je obsegal oglede zanimivih mest, predvsem 
pa oglede naravnih znamenitosti v nacionalnih parkih Kalifornije, 
Arizone, Nevade in Utaha. Ob tej prilo`nosti se mu v imenu vseh 
popotnikov {e enkrat zahvaljujem za ves trud. Tako je zadnji 
majski konec tedna kar 43 Idrij~anov in Cerkljanov poletelo prek 
lu`e odkrivat Ameriko, vsi skupaj in vsak zase.

Pot, ki nas je vodila prek petih zveznih dr`av in na kateri smo 
prevozili skoraj 6.000 km, je vsakemu izmed nas omogo~ila 
poseben pogled na to veliko de`elo. Nekateri so bili navdu{eni 
nad velemesti, njihovo moderno arhitekturo, nekoliko manj pa 
nad `ivljenjem ljudi v njih. Druge je pritegnila lepota kanjonov 
in drugih umetnin narave, kot so kamniti mostovi, loki in 
nepregledni labirinti pe{~enih stebrov, ki jih je oblikovala vodna 
in vetrna erozija. Nekateri, a le redki, imajo tudi lep spomin na 
igralnice Las Vegasa, iz katerih so odnesli »bogat« dobi~ek. 
Mene je v Ameriko vlekla predvsem `elja, da bi na lastne o~i 
videl tisto, kar sem doslej poznal le iz {tudijskih knjig, strokovne 
literature in potopisnih televizijskih oddaj. Posebej pa me je 
vznemirjala `elja, da bi videl neki drug kraj in rudnik, katerega 
usoda je bila odvisna od podobnih razmer, kakr{ne so prizadele 
na{, idrijski rudnik.
@e tretji dan smo obiskali New Almaden, kraj, poimenovan po 
bolj znanem {panskem rudniku `ivega srebra. Mestece je delno 
{e vedno naseljeno, ~eprav rudnika `e dolgo ni ve~. Prebivalci se 

smo zgre{ili pot. Ko smo mu povedali, za kaj gre, kar ni mogel 
razumeti, da smo z avtobusom namenjeni v to divjino. Ko smo 
na nasprotnem pobo~ju zagledali »odvale«, je bilo vozniku dovolj 
in izkrcal nas je kak{en kilometer pod naseljem. 
Tako smo se pri temperaturi skoraj 40 oC pe{ odpravili proti cilju. 
Na nasprotnem bregu doline, po kateri je tekel manj{i poto~ek, 
se je razprostiralo kilometer dolgo in 500 m visoko odlagali{~e 
`galni{ke jalovine, ki s svojo rde~o barvo {e dodatno pestri divjo 
naravo v okolici. Ko smo prisopihali okoli zadnjega ovinka, se je 
pred nami na pobo~ju odprl pogled na kup jamske jalovine tik 
ob stavbi topilnice in pod ostanki klasirnice na pobo~ju nad njo. 
Na desnem robu cesti{~a nas je pozdravil napis: »Welcome to 
historic New Idria Mines«. Iz stavbe za napisom sta se pojavila 
edina prebivalca, za katera se je pozneje v pogovoru izkazalo, da 
sta pravzaprav ~uvaja sicer zasebnega zemlji{~a in nepremi~nin 
v opu{~enem mestu. Ni~ nista imela proti na{i `elji, da si 
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ogledamo okolico z opu{~enimi obrati in stavbami. Videti je bilo, 
da je tolik{no {tevilo tujcev bolj zmedlo njun trop psov, saj so se 
od presene~enja raje umaknili. Tako smo se razkropili po naselju 
in obratih. Mene je pot vodila predvsem proti topilni{kemu 
kompleksu in morebitnim vhodom v rudnik. Po ulici z avtobusno 
postajo v senci velikega topola in s trgovino, v kateri so po 
policah {e vedno razmetane konzerve, sem se vzpenjal po 
pobo~ju. V ulici sta {e po{ta in stavba rudni{ke re{evalne postaje. 
Pribli`no na sredi ulice zavije delno uhojena pot proti topilnici. 
Skozi visoko travo sem si pomagal z dolgo palico, saj sem pred 
prihodom bral in sli{al o mo`nosti bli`njih sre~anj s ka~ami. 
Ko sem se kon~no prebil do topilnice, sem bil kar prijetno 
presene~en nad ohranjenostjo objektov.
V stavbi, prekriti s plo~evino, so postavljene {tiri rotacijske pe~i, 

ki so nekdaj delovale zelo podobno kot tiste v Idriji. Razlika je 
le v tem, da je kondenzatorski sistem iz nerjave~e plo~evine {e 
dandanes videti povsem ohranjen, podobno pa velja tudi za 
kovinsko dimno komoro in dimovod do dimnika na pobo~ju. 
Po lesenem stopni{~u sem se povzpel mimo podajalnikov do 
dozatorjev ob vzno`ju ja{kov, v katere so po {e vedno odli~no 
ohranjenih teko~ih trakovih iz klasirnice, ki je levo na pobo~ju, 
po{iljali rudo.
Visoke temperature so ve~ino mojih sopotnikov pregnale v 
zavetje klimatiziranega avtobusa, to pa mi je nakazalo, da se 
bo treba po~asi vrniti. Ob vra~anju sem se mimo gnetilcev 
»{tupe« spustil tudi skozi prostor tik pod topilnico, kjer je {e zdaj 
ohranjena polnilnica jeklenk, v kateri so pretakali `ivo srebro. 
Vse, kar sem videl, je utrdilo moje prepri~anje, da je bila 
opustitev proizvodnje in izselitev iz kraja v za~etku sedemdesetih 
let zelo hitra. Lastniki niso razmi{ljali o posledicah, ki bodo {e ve~ 
desetletij obremenjevale okolico. Dokaz za to je potok, ki te~e po 
dolini. Njegova voda je rjavkasto rde~e obarvana z `elezom, na 
bregovih se odlaga sadra in glede na mineralno sestavo rude je 
prav gotovo obogaten s sulfati, `ivim srebrom in {e s ~im …
O tem sem se lahko prepri~al tudi v pogovoru z doma~inom, 
ki nam je pred odhodom pripovedoval o nezasutih in 
nezavarovanih rovih, ki jih je med lovom odkril na pobo~ju nad 
mestom. 

Ko smo mu povedali, od kod prihajamo ter mu podarili 
prospekte na{ega mesta in rudnika, se nam je oddol`il z nekaj 
letnimi poro~ili delni~arjem iz arhiva in na presene~enje vseh 
z delnicami »New Idria Mining and Chemical Company«. Ob 
odhodu iz stavbe, v kateri je arhiv, nas je presenetil s klici: »Come 
on Idria!« Ko smo se obrnili, je izza vogala pritekla prikupna 
psi~ka, ki jo je lastnik poimenoval po kraju, v katerem prebiva 
`e tri leta in skrbi za vse, kar je {e ostalo od neko~ bogatega 
rudnika. Torej smo spoznali {e eno Idrio!  

Bojan Re`un
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~lanarino uradno zvi{ali na 2 odstotka 
od celotnega zaslu`ka. V naslednjih 
dveh desetletjih je skladnica po ve~ini 
delovala uspe{no. Okoli leta 1880 so 
v kopali{~u pripravili od 300 do 400 
individualnih zdravilnih kopeli v kadeh na 
leto. Leta 1886 so ustanovili {e posebno 
Bratovsko skladnico za nestalne delavce, 
ki jih je bilo takrat pri rudniku pribli`no 
300. Bolni{ko in kopali{ko ustanovo 
na Brusov{u so temeljito prenovili in 
preuredili. Bratovska skladnica za stalne 
delavce je leta 1887 izkazovala `e 
76.252 goldinarjev kapitala v denarju, 
vrednostnih papirjih in premo`enju. Vseh 
upravi~encev, ki so bili pri njej zavarovani 
(aktivni delavci, upokojenci, sorodniki), 
je bilo tega leta kar 2.451. Rudni{ka 
direkcija je v soglasju z dr`avo kapital 
skladnice na~rtno pove~evala, zato se 
je ~lanarina leta 1891 zvi{ala `e na 3 
odstotke od zaslu`ka.
Sode~ po statisti~nih podatkih, je 
skladni~no poslovanje doseglo najve~ji 
razmah ob koncu 19. stoletja. Leta 
1891 je v vsej Avstriji za~el veljati nov 
dr`avni zakon o Bratovskih skladnicah, 
ki je dotlej enotno fi nan~no poslovanje 
ustanov razdelil na bolni{ko in 
pokojninsko blagajno. Tudi idrijska 
Bratovska skladnica je morala svoj 
statut uskladiti z novimi zakonskimi 
dolo~ili (1898), ~eprav ta niso ob~utno 
spremenila dejanskega polo`aja rudarjev. 
Celoten kapital ustanove se je po zvi{anju 
~lanarine `e leta 1892 pove~al na ve~ kot 
127.000 goldinarjev oziroma na ~etrtino 

Sledilo je revolucionarno leto 1848, 
ki je v Idriji zaostrilo prav razmere pri 
Bratovski skladnici. Rudarji so od rudni{ke 
uprave odlo~no zahtevali, da jim 
prepusti ve~ pristojnosti pri upravljanju 
ustanove. Menili so, da je njeno 
premo`enje skupna last in da morajo 
imeti neposreden vpogled v njeno 
poslovanje. Zahtevali so volitve novega 
odbora in odstranitev nepriljubljenega 
ra~unovodje, ki je bil preve~ pokoren 
rudni{ki upravi. V rudarski vlogi, 
poslani na fi nan~no ministrstvo, so 
bile poudarjene naslednje zahteve: 
vi{ji predujmi, podpore za telesno in 
du{evno prizadete otroke, dalj{a dojnina, 
podpore ponesre~enim delavcem do cele 
pokojnine, `ito za nezakonske otroke, 
ve~ja od{kodnina za poginulo kravo, 
odvzem dodatka skladnice zdravniku 
in drugo. Boj rudarjev z oblastjo je 
trajal od jeseni 1848 do pomladi 
1849. Rudarji so 28. oktobra 1848 
izvolili nov 24-~lanski odbor Bratovske 
skladnice, ki je prevzel blagajno v 
svoje roke. Omenjeni odbor je 17. 
decembra 1848 izdal prenovljen statut, 
v katerem so bile upo{tevane delavske 
zahteve. Splo{en potek dogodkov v 
Avstriji pa je omogo~il zmago reakcije. 
Ministrstvo za poljedelstvo in rudarstvo 
je spomladi 1849 z dekretom razpustilo 
»samoupravni« delavski odbor v Idriji 
in kaznovalo tri vodilne pobudnike 
gibanja. Rudarske zahteve je dokon~no 
izni~il statut, sprejet 1. maja 1850, ki 
je Bratovsko skladnico znova podrejal 
nadzoru rudni{ke administracije. Edini 
uspeh je bil dose`en leta 1849, ko je 
bila stavba bolni{nice in kopali{~a na 
Brusov{u za 656 goldinarjev prepu{~ena 
Bratovski skladnici v trajno last.
V drugi polovici 19. stoletja je idrijska 
Bratovska skladnica poslovala pod 
budnim nadzorom rudni{ke direkcije 
in pristojnih ministrstev. Ko je bilo v 
Avstriji z zakonom leta 1854 uvedeno 
obvezno ~lanstvo v tovrstnih ustanovah, 
so se morali tudi v Idriji v skladnico 
v~laniti vsi pri rudniku zaposleni delavci. 
Skladnica je leta 1860 dobila izpopolnjen 
statut, ki je obsegal 50 ~lenov. Leta 
1868 je premogla `e ve~ kot 67.000 
goldinarjev premo`enja; podpore je 
dajala 31 upokojenim rudarjem, 12 
vdovam in 148 sirotam, ki so bili zaradi 
nizkih prejemkov socialno ogro`eni. 
Celotno imetje ustanove se je leta 1873 
pove~alo na 75.500 goldinarjev, saj so 

Idrijska bratska skladnica II. del
letnega dobi~ka idrijskega rudnika. Leta 
1899 je {tevilo vseh upravi~encev pri 
skladnici doseglo 4.323 oseb, od tega 
3.837 aktivnih zavarovancev z njihovimi 
sorodniki ter 486 osebnih in dru`inskih 
upokojencev.
Bratovska skladnica je do prve svetovne 
vojne delovala po ustaljenih pravilih. Med 
vojno je bila zelo prizadeta, saj je morala 
vpisovati avstrijska vojna posojila. Seveda 
so po razpadu monarhije leta 1918 ta 
posojila ostala brez vrednosti.
Pod italijansko upravo je Bratovska 
skladnica za~asno poslovala naprej, 
dokler ni zaradi zmanj{anega rudni{kega 
prora~una v obdobju svetovne 
gospodarske krize po letu 1930 zabredla 
v te`ave. V prvem letu krize, leta 1931, 
je {e izpla~ala ve~ kot 56.000 lir boleznin 
ter ve~ kot 59.000 lir izrednih bolni{kih 
podpor, posmrtnin, porodni{kih doklad 
in izdatkov za zdravila. Nadaljevala je 
izpla~evanje pokojnin in v zadnjem letu 
obratovanja rudnika kot dr`avnega 
podjetja (1939) namenila upokojencem 
ve~ kot 144.000 lir. Rudarji in podjetje 
so v tem letu prispevali v njeno blagajno 
pribli`no enaka dele`a, vsak nekaj ve~ 
kot 92.000 lir. Pod fa{isti~nim re`imom 
se je vse socialno zavarovanje s~asoma 
osredoto~ilo pri Splo{nem zavodu za 
socialno zavarovanje (Istituto nazionale 
fascista della providenza sociale – INFPS). 
Likvidacije Bratovskih skladnic so izvajali 
postopno, tako da je bila idrijska med 
zadnjimi, {ele 7. aprila 1938. Njeno 
poslovanje je pre{lo v roke omenjenega 
dr`avnega zavoda.
Za konec lahko ugotovimo, da je 
Bratovska skladnica pomembno 
soustvarjala idrijsko gospodarsko, 
socialno, zdravstveno in tudi kulturno 
zgodovino. Od prenehanja delovanja 
te ~astitljive ustanove je minilo `e 66 
let. Po burnih in prelomnih dogajanjih 
v minulih desetletjih (druga svetovna 
vojna, jugoslovanski socializem in 
njegov zlom, slovenska osamosvojitev, 
tranzicija) `ivimo v ~asu, ko se znova 
– `al pogosto zelo bole~e – spopadajo in 
kri`ajo interesi kapitala in dela. Zastavlja 
se resno vpra{anje, ali je projekte tako 
imenovane »socialne dr`ave« mogo~e 
uresni~iti brez upo{tevanja sporo~il iz 
preteklosti, prav v tej lu~i pa se zdijo 
izku{nje nekdanje Bratovske skladnice 
znova aktualne.  

Janez Kav~i~

Bratovska skladnica - bolni{ka soba
(fototeka Mestnega Muzeja Idrija)
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TRIGLAV POLETJE - posebna ponudba za vse, ki boste med 1.7. in 30.9.2004 sklenili avtomobilsko 
zavarovanje za osebna in kombinirana vozila:

•  pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ali polnega avtomobilskega kaska � raz{iritev zavarovalnega kritja na avtomobilsko asistenco za 
1 tolar;

•  pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in polnega avtomobilskega kaska � raz{iritev zavarovalnega kritja na avtomobilsko asistenco in 
pravno za{~ito za 2 tolarja.

Raz{iritev zavarovalnega kritja velja za eno leto.

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
Zastopstvo Godovi~  Godovi~ 7  tel: 05 374 74 60
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Keltika iz sence graditve avtocestnega kri`a
Za prometno povezanost idrijsko-
cerkljanske regije bosta odlo~ilnega 
pomena dva dokumenta, in sicer Strategija 
prostorskega razvoja Slovenije in Nacionalni 
program posodobitve dr`avne cestne 
mre`e nacionalnega pomena. Dr`avne 
ceste so namre~ `e ve~ kot desetletje v 
senci zelo ambicioznega projekta graditve 
slovenskega avtocestnega kri`a, tokrat pa 
se lep{i ~asi obetajo tudi investicijam v 
cestno dr`avno infrastrukturo.
Ne glede na to, da je bilo v obdobju 1998–
2004 v Keltiko investiranih ve~ milijard 
tolarjev, bo treba za ustrezno posodobitev 
na{e najpomembnej{e prometne povezave 
z osrednjim delom dr`ave in zahodno mejo 
zbrati {e precej ve~ sredstev. Podobno velja 
tudi za povezavo Cerkna skozi Poljansko 
dolino s [kofjo Loko in naprej. 

Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, s katero sem se v 
zadnjih nekaj mesecih veliko ukvarjal, je dr`avni zbor `e sprejel. 
Na seji odbora za infrastrukturo in okolje je bil sprejet amandma, 
ki sem ga vlo`il in na podlagi katerega smo dr`avno cesto 
Logatec–Idrija–Tolmin–Robi~ in naprej proti Vidmu uvrstili v rang 
cestnih povezav mednarodnega oziroma ~ezmejnega pomena. 
Enak status je dobila tudi cestna povezava [kofja Loka–Cerkno–
Tolmin. Na odseku Cerkno–Trebija je v nacionalnem programu 
predviden tudi predor. Obe povezavi sta v prostorskem razvoju 
Slovenije odslej v rangu hitre ceste skozi Vipavsko dolino. 
Strategija je torej tisti dokument, na podlagi katerega je 
Ministrstvo za promet pripravilo osnutek nacionalnega programa 
posodobitve dr`avne cestne mre`e nacionalnega pomena za 
obdobje 2006–2015. Sprejetje amandmaja, ki sem ga vlo`il, je 
torej zelo pomemben dose`ek, kljub temu pa mu na prometnem 
ministrstvu najprej niso v celoti prisluhnili.

Dr`ava bo namre~ za posodobitev dr`avne cestne mre`e 
namenila od 150 do 170 milijard tolarjev. Sredstva za ta izjemno 
pomemben projekt bo dr`ava zagotovila bodisi z najetjem 
mednarodnega posojila bodisi z razpisom dr`avnih obveznic. 
Dokument je zdaj v medresorski obravnavi, odlo~ilno mnenje o 
njem pa pripravljajo na fi nan~nem ministrstvu.

@e pred tem je bil predstavljen tudi koalicijskim poslanskim 
skupinam. Ker nisem bil zadovoljen z rezultatom predstavitve 
projekta v poslanski skupini ZLSD, sem za sprejem prosil ministra 
za promet, dr. Marka Pavliho. @e pred tem pa sem imel {tevilne 
pogovore s predstavniki ministrstva za promet, posebej z 
dr`avnim sekretarjem za ceste, dr. Toma`em Vidicem. Tako sem 
`e pred pogovorom z ministrom dobil zagotovilo, da so sredstva 
za Keltiko pove~ali na 8,5 milijarde tolarjev.
Ker je ustrezna cestna povezava pomembna tudi za nadaljnji 
razvoj na{ega gospodarstva, sem obiskal {e predsednika 
uprave Skupine Kolektor Stojana Petri~a in predsednika uprave 
korporacije Hidria Edvarda Svetlika. Oba sta izrazila vso podporo 
gospodarstva za ustrezno ovrednotenje projekta Keltika v okviru 
omenjenega nacionalnega programa. Prav tako sem prosil za 
pomo~ tudi predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, mag. 
Jo`ka ^uka.
Na sestanku pri prometnem ministru so se mi pridru`ili {e 
dr. France Kri`ani~, direktor Ekonomskega in{tituta Pravne 
fakultete v Ljubljani, Valter Leban kot predstavnik Skupine 
Kolektor in Miran Jurjav~i~ kot predstavnik Ob~ine Idrija. Na 
strani ministrstva pa so se sestanka udele`ili minister, dr. Marko 
Pavliha, dr`avni sekretar za ceste, dr. Toma` Vidic, vodja kabineta 
Anton Travner in Drago Bole z Direkcije RS za ceste. Na sestanku 
smo predstavili {tevilne argumente v prid Keltiki, predvsem 
izjemno gospodarsko mo~ ter razvojne na~rte regije, kot tudi 
dejstvo, da je treba spremeniti predpostavke, na katerih temelji 
projekt Keltika v nacionalnem programu dr`avnih cest. Po 
mojem mnenju smo sogovornike prepri~ali, saj smo se raz{li z 
naslednjim dogovorom:

Logatec–Godovi~: od 0,5 do 1,8 milijarde SIT

Godovi~–Idrija: 1,4 milijarde SIT

Idrija–@elin: 2,4 milijarde SIT

@elin–Dolenja Trebu{a: 2,9 milijarde SIT

D. Trebu{a–Most na So~i: 1,4 milijarde SIT

Skupaj:                    od 8,6 do 9,9 milijarde SIT
   
Kot sem `e zapisal, je predlog dokumenta zdaj v medresorski 
obravnavi, vlada pa ga bo predvidoma sprejela {e pred leto{njimi 
dr`avnozborskimi volitvami. Dr`avni zbor Republike Slovenije bo 
nacionalni program verjetno obravnaval in sprejel {ele v novem 
mandatu.  

Samo Bevk

Ko bo Keltika v celoti obnovljena, bo takih prizorov vse manj   f{

Tudi spodnji del Zale je `e pri{el na vrsto              f{



34

^ASOPIS FMR-MEDIA • letnik 4 • {t. 21 • avgust 2004

{ o l s t v o

Idrijska osnovna {ola `e vrsto let sodeluje 
pri razli~nih projektih, njeni u~enci 
obiskujejo tuje {ole, njihovi vrstniki iz 
drugih dr`av pa prihajajo v Idrijo. Tako 
spoznavajo razli~ne na~ine `ivljenja, 
razli~ne kulture, navade, tudi kulinari~ne 
posebnosti in {e kaj. To je vsekakor dobra 
izku{nja, saj nam {ola najve~krat daje le 
teoreti~no znanje, prakti~nega pa bore 
malo. U~enci idrijske osnovne {ole so tako 
imeli prilo`nost pobli`e spoznati {vedsko 
kulturo. Osnovna {ola je namre~ junija v 
goste povabila {vedsko u~iteljico Birgitte K. 
Olsson. 

Idrijska osnovna {ola je zadnja tri leta dejavno sodelovala v 
mednarodnem evropskem projektu Comenius. Ta je namenjen 
podro~ju {olskega izobra`evanja, tj. projektnemu povezovanju 
vrtcev, osnovnih in srednjih {ol ter vi{jih strokovnih {ol, 
izpopolnjevanju strokovnih delavcev, medkulturnemu izobra`evanju 
in u~enju tujih jezikov. V okviru tega projekta so se povezali z dvema 
{olama, z eno na [vedskem in eno na Portugalskem. Tako se je 
za~elo sodelovanje.  
Da bi u~encem pa tudi u~iteljem ~im bolj celostno predstavila 
svojo domovino, je Birgitte pripravila ve~ predavanj in tri razli~ne 
delavnice. 
U~encem je predstavila {vedske pravljice. Ena izmed teh je vsem 
prav dobro znana Pika Nogavi~ka, ki jo je napisala {vedska pisateljica 
Astrid Lindgren. Pri uri zemljepisa so spoznavali [vedsko in njene 
zna~ilnosti – geografske, podnebne … Prav je, da u~enci poznajo 
»okostje« dr`ave, {e bolj za`eleno pa je, da se seznanijo z njeno 
»notranjostjo«, to je z njeno kulturo. Olssonova jim je pripovedovala 
o {vedski kulturi, navadah, obi~ajih, praznovanjih. Najve~ pozornosti 
je namenila najve~jemu {vedskemu prazniku – kresovanju. U~enci 
podru`ni~ne {ole na Vojskem so se u~ili postavljati mlaje na {vedski 
na~in, peli so {vedske pesmi in plesali. 

[vedske posebnosti v u~ilnicah idrijske osnovne {ole

Olssonova je pripravila tudi tri delavnice. U~enci so izdelovali razli~ne 
izdelke iz brezovega lubja in lesene no`ke za maslo, pekli so tipi~no 
{vedsko pecivo in peli {vedske pesmi. Delavnice so bile namenjene 
tako u~encem kot tudi u~iteljem. Posebej zanje je gostja iz [vedske 
pripravila predavanje o tako opevanem {vedskem {olskem sistemu. 
Kot je dejala Olssonova, [vedi zelo poudarjajo skupinsko delo, bolj{e 
pa je tudi sodelovanje s star{i. Od slovenskega {olskega sistema 
se njihov razlikuje predvsem po tem, da u~enci ne dobivajo ocen 

Mnenja udele`encev :
Damjana Skok, 5. razred: »Izdelava ko{aric je zelo 
zahtevna, a zabavna. Meni je bilo zelo prijetno.«
Ne`a Sedej, 7. razred: »Bilo je zelo zabavno. Gospa 
Birgitte in njen mo` sta bila zelo prijazna. ^eprav sta 
govorila angle{ko, sem ju kar dobro razumela.«
Alenka Medved, 7. razred: »Bilo je super! Nau~ili smo 
se nekaj novega. Pletli smo ko{are. ^eprav je pouk 
potekal v angle{~ini, smo se dobro sporazumevali, saj 
nas angle{~ino u~i dobra u~iteljica. Po treh urah smo 
domov lahko odnesli izdelke in vanje polo`ili pi{kote, 
bonbone, ~okolatine, nakit …«
Benjamin Mavri, 7. razred OPP: »Ko smo izdelovali 
no`ke, sem zelo u`ival. Birgitte je bila zelo prijazna 
z nami. Malo smo se morali potruditi, da smo jo 
razumeli, saj je govorila angle{ko.«

in da – kar bo verjetno najbolj v{e~ star{em – je {olanje v celoti 
brezpla~no. Star{em tako ni treba od{teti niti krone za u~benike, 
prehrano, ekskurzije.
^eprav u~encev ne ocenjujejo z ocenami, so razdeljeni v tri stopnje 
(dobro, prav dobro, zelo dobro), za vsako pa veljajo dolo~ena 
merila. U~enci dobro vedo, kaj morajo za posamezno stopnjo znati. 
Na podlagi tega se potem sami odlo~ijo, kako trdo so pripravljeni 
delati oziroma koliko so se pripravljeni u~iti. 
Po besedah Vasilije Kobal imajo [vedi veliko ve~ sredstev in kadrov 
za usposabljanje u~iteljev kot Slovenci. »Po mojem jih mi v tem ne 
bomo nikoli dohiteli,« je {e dodala.  

Polona [emrl
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Letos praznujemo 125-letnico rojstva 
pisatelja Damirja Feigla, Idrij~ana, ki je vse 
svoje ustvarjalno obdobje pre`ivel v Gorici. 
Osnovno {olo je dokon~al {e v rodnem 
mestu, gimnazijo je obiskoval `e v Gorici 
(1890−1900). Vpisal je pravo na Dunaju, 
ki ga zaradi denarnih te`av ni dokon~al. 
Razloge navaja v svojem stilu: »U~iti se tako 
kapitalisti~nega predmeta (gospodarsko 
pravo) s komaj tremi kronami v `epu, 
seveda ni moglo iti.« Zakoni in paragrafi  pa 
mu tudi sicer niso preve~ di{ali, vleklo ga je 
v literarne in uredni{ke vode. 

Feigel je bil poleg Franceta Bevka najvidnej{i knji`evnik in kulturni 
delavec v okupirani Primorski. V letih do konca prve svetovne vojne 
je objavljal v raznih glasilih: Je`u (1902−1909), Osi (1905−1906), 
pra{kem Doma~em prijatelju (1904 in Kurentu (1918−1919) ter 
sodeloval pri razli~nih podjetjih gori{kega zalo`nika in tiskarja 
Andreja Gabr{~ka (nekako od l. 1904 naprej); delal je {e v 
uredni{tvu liberalnega politi~nega ~asnika So~a (1904−1906). 
Po koncu 1. svetovne vojne je bil tajnik Zveze narodnih dru{tev 
(takrat jih je bilo okrog 150), tajnik `upanske zveze in odbornik ter 
tajnik Gori{ke matice, katere predsednik je bil France Bevk. Feigel je 
pri Matici urejal njen koledarski del in pisal besedila. Tako sta oba 
vzdr`evala kontinuiteto slovenskega kulturnega `ivljenja, ki ga tudi 
fa{izem ni mogel uni~iti. Matica je imela sprva {ir{i odbor, a po 
spletu okoli{~in je naneslo, da sta morala z Bevkom sama skrbeti za 
knji`ni program, kar je v ~asu skrajnega raznarodovanja zahtevalo 
nemalo poguma. Bevk se je zaradi prevelike izpostavljenosti moral 
umakniti iz Matice, da bi je fa{isti ne uni~ili. Tako je Feigel postal 
tudi njen predsednik, s ~imer je prakti~no vse delo in odgovornost 
prevzel na lastna ramena. Bevkovo pri~evanje o Feiglovem delu je 
pomenljivo: »Neredko je ure in ure preti~al v temnem skladi{~u in, 
marljiv kot ~ebela, opravljal delo za dva. Ne pretiravam, ~e re~em, 
da je te`a{ko delo pri Gori{ki matici le`alo na njegovih ple~ih. To ve 
le malokdo in je prav da povem. Njegovo `ivljenje pod fa{izmom ni 
bilo lagodno niti v moralnem niti v materialnem smislu. Povedal bom 
samo resnico, ako zapi{em, da sem ga pogosto videl v pomanjkanju.« 
Obenem priznava, da je iz njegovega optimizma tudi sam pogosto 
~rpal mo~i za vztrajanje. Feigel ni maral `alosti niti v literaturi, saj 
je, kot pi{e Bevk, pogosto nad njim zmajeval z glavo, ker je toliko 
junakov svojih povesti obsodil na smrt. Tudi po letu 1945 je nadaljeval 
z bojem za enakopravnost Slovencev v Italiji, za kar se je moral ve~krat 
zagovarjati na sodi{~u.
Literarna zgodovina Feiglu namenja kaj malo pozornosti, tako da 
Andrej Budal meni, da se je Feigel v tistih zgodovinskih pregledih, 
kjer ni omenjen, sam zlahka na{el v poglavjih o sodobnikih vélikih 
pisateljev, ki se kon~ajo s kraticami idr. Njegovo leposlovje velja za 
humoristi~no in sodi v lahko zvrst, ki ji kritiki (Izidor Cankar, Jo`a 
Glonar) nikakor niso bili naklonjeni. Mnogo ve~ simpatij si je pridobil 
med bralstvom, saj France Bevk pi{e, da v ~asu med obema vojnama 
»v Slovenskem Primorju ni bilo hi{e, ki je spo{tovala slovensko 

Damir Fiegel - pisatelj in kulturni delavec

tiskano besedo in bi v svoji knji`ni omari ne imela tudi Feiglovih 
knjig« (v nakladah preko 20.000 izvodov), kajti za Primorce pod 
fa{izmom so imela njegova dela posebno vrednost. Andrej Budal ga 
poleg Murnika, Ale{ovca in Mil~inskega uvr{~a med na{e najve~je 
humoriste.
Vsega skupaj je Feigel napisal 15 knjig, od tega 6 zbirk kratke 
proze. Najbolj znana dela so Pol litra vipavca (1911), Pasja dlaka 
(1926), Faraon v fraku (1930), ^arovnik brez dovoljenja (1933), 
Okoli sveta/8 (1935) in Supervitalin (1939). Dalj{a proza je izrazito 
znanstvenofantasti~no obarvana, tako da Feigel upravi~eno velja 
za klasika tega `anra na Slovenskem, nenazadnje ima najve~ 
znanstvenofantasti~nih naslovov vse do Mihe Remca. Drago Bajt je 
Feigla poimenoval celo Slovenski Jules Verne. Junaki Feiglovih povesti 
so izumitelji, in`enirji, pustolovci, zdravniki, raziskovalci, egiptologi, 
ki so vedno izna{li kak{no nenavadno napravo, odkrili kaj novega, 
izumili nov postopek, kar je vse povzro~alo {tevilne zaplete, ki jih je 
Feigel znal humorno obarvati. Vse te prigode so napisane s ~istim 
jezikom, na preprost na~in in za nezahtevnega bralca ter pre`ete s 
Feiglovim neusahljivim razigranim in vedrim pogledom na `ivljenje, 
kar mu je do konca zagotavljalo {irok krog zvestih bralcev.  

Robert Jereb
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Pu{~avska oaza Zafrane                          sg

Z ve~ kot 1200 kilometri pe{~enih pla` ob Sredozemlju je 
Republika Tunizija postala priljubljen obmorski cilj {tevilnih 
turistov, tako da so zadnja leta dobesedno preplavili to arabsko 
dr`avico, stisnjeno med sosednjo Al`irijo in Libijo. Konec 
septembra se je zdel za potovanje skoraj popoln – {tevilne 
skupine tujcev so se `e razkropile, temperature pa so po~asi 
za~ele padati na znosnej{ih trideset stopinj. 
70 kilometrov od glavnega mesta Tunisa je eno najbolj znanih 
in obiskanih letovi{~ Hammamet, ki je bil osrednja to~ka 
mojega desetdnevnega bivanja v Tuniziji. Pla`a, sonce, morje 
… ~eprav se sli{i pravlji~no, sem se po nekaj brezdelnih dneh 
in kup~ku prebranih knjig po~asi naveli~ala pole`avanja v 
hotelskem kompleksu, narejenem po meri priletnih francoskih 
obiskovalcev ter dobro uro in pol pe{a~enja oddaljenem od 
starega muslimanskega dela Medine. Nikoli nisem bila ljubiteljica 
mondenih obmorskih letovi{~, v katerih te dobesedno zaprejo v 
zlato kletko (»zlatost« nara{~a s {tevilom zvezdic nad hotelskimi 
vrati) in ti namesto z doma~imi specialitetami raje postre`ejo s 
tipi~no evropsko hrano. Kak{en je `e dunajski zrezek na tunizijski 
na~in?
Nekaj dni pozneje smo se mimo pomaran~nih in olivnih nasadov 
`e vozili proti jugu. ~e bo {lo vse po na~rtu bomo zve~er dosegli 
cilj – Saharo. Ubijalsko dolgo vo`njo, na kateri smo se lahko 
hladili le z vodo, saj je klima odpovedala, smo prekinjali z ogledi 
tunizijskih znamenitosti. Nih~e ni pri~akoval, da v El Jemu stoji 
najve~ji amfi teater na afri{ki celini, ki naj bi bil celo tretji najve~ji 
v nekdanjem rimskem imperiju. Znameniti rek »kruha in iger« so 
tu verjetno preimenovali v »vode in iger«, saj je prav odvisnost 
od te teko~ine zaznamovala pokrajino in njene prebivalce. Kjer je 
voda, je `ivljenje. In kjer je veliko vode, so lahko le nebesa. Tako 
si namre~ muslimani predstavljajo posmrtno `ivljenje v raju. 
Temperatura se je zvi{evala sorazmerno s prevo`enimi kilometri 
in v pokrajini Matmata `e ob~utno presegala 40 stopinj. Zato so 
si Berberi zgradili svoja bivali{~a pod zemljo, saj jim ob son~ni 
pripeki samo ta omogo~a hladno zaveti{~e. Kamnita pokrajina z 
nenavadnim reliefom spominja na posnetke Lunine povr{ine in 
verjetno je enako mislil tudi re`iser znamenite Vojne zvezd, ki so 
jo posneli v Matmati. Mesto Douz le`i ob samem robu Sahare, 
kjer kar mrgoli podjetnih doma~inov s kamelami, ki za nekaj 
tunizijskih dinarjev ponujajo je`o po pu{~avskem pesku. V daljavi 
se `e vidijo sipine najobse`nej{e pu{~ave na svetu …
Videti je, kot da je Douz zrasel iz peska. Po cestah mrgoli 
oslovskih vpreg, ki za seboj pu{~ajo nadle`en prah; {e na{ hotel 
na obrobju mesta je na prvi pogled videti kot velika kamnita 
gmota, v notranjosti pa skriva majhno oazo, tako lepo, kot bi 
jo vzel iz {eherezadinih zgodb. Da je idila {e ve~ja, spremljamo 

son~ni zahod. Velika oran`norde~a krogla se spu{~a za horizont. 
Ko zaide, se v hipu stemni. 
Ni~. Ko se ozre{ okoli sebe, ne vidi{ ni~esar. Samo ravnino, 
za katero se zdi, da se nikjer ne kon~a. Nebo in zemljo lo~uje 
tanka ~rta. To je slana pu{~ava Chott el Jerid ali posu{eno 
slano jezero, ki se je neko~ razprostiralo severno od Douza, 
dandanes pa na njegovem skoraj izsu{enem dnu nastajajo le 
sprimki peska in soli, oblikovani v pu{~avske ro`e. Ob cesti, 
speljani po dnu nekdanjega jezera, na neznosni vro~ini stojijo 
le trgovci in majhna zidana baraka, ki turistom ponuja toaletne 
storitve. Nad vhodom za dame pi{e »Udobno«, na mo{ki strani 
pa »Normalno«. O~itno premorejo Tunizijci dobro mero ~rnega 
humorja.
Nazaj proti severu smo se vra~ali mimo oaze Tozeur, ki jo krasijo 
nepregledni nasadi dateljnovih palm, in Kairouana, ~etrtega 
najsvetej{ega muslimanskega mesta z velikansko d`amijo. Glavno 
mesto Tunis je popolno nasprotje vsega, kar smo videli do tedaj. 
Mesto je me{anica modernega in tradicionalnega arabskega 
sveta, ki so mu svoj pe~at pustili Francozi. Du{a starega dela 
je bazar ali souk, na katerem {e enkrat preizkusim svoje 
sposobnosti barantanja s trgovci. »Please, madam, look, look!« 
te ogovarjajo `e majhni de~ki, ki se najbr` prej kot arabsko 
nau~ijo komunicirati s tujimi kupci. 
Popotovanje se je kon~alo v – vsaj zame – najlep{em tunizijskem 
mestecu Sidi Bou Said, v katerem se zbirajo predvsem mladi 
umetniki. Zgrajeno na majhnem hribu nad morjem, le streljaj od 
ostankov feni~anske Kartagine, je s svojimi modrimi vrati in okni 
na belih hi{ah tudi v resnici tako impresivno kot na umetnikovi 
sliki.  

Sa{a Gnezda

Tunizija - na robu najobse`nej{e pu{~ave

Izdelovalka preprog v Kaironanu                         sg



Iz`rebani re{evalci dvajsete nagradne kri`anke so: Ivanka Koler, Henrika Freyerja 2 , 5280 Idrija, Mojca [inkovec, Idrijske Krnice, 
5281 Spodnja Idrija in Ljudmila Ur{i~, Plati{eva 27, 5282 Cerkno.

Ime in primek: 

Naslov: 

Po{ta: 

Pravilne re{itve po{ljite do
15. septembra 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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»[enkanemu konju se ne gleda v zobe,« pravi star slovenski 
pregovor. Za Cerkljane to ne velja, saj so se denimo gasilci 
z Bukovega odpovedali podarjenemu terenskemu vozilu 
Nissan Terano, ki jim ga je prek republi{ke Uprave za za{~ito 
in re{evanje v brezpla~no uporabo odstopil Servis skupnih 
slu`b Vlade Republike Slovenije. Ker sta pri poslu sodelovala 
dva lokalna LDS-ovca, so na ob~nem zboru Prostovoljnega 
gasilskega dru{tva Bukovo - Zakojca v polemi~ni razpravi menili, 
da gre za za~etek predvolilne kampanje, zato so sprejeli sklep, 
da vozila ne prevzamejo. Vozilo, ki bi ga {e naprej vzdr`eval 
donator in bi ga bilo treba samo opremiti z nalepkami in 
svetlobnimi telesi, so potem ponudili gasilcem v Ravnah, vendar 
ga zaradi domnevne dotrajanosti tudi ti niso hoteli sprejeti. 
Razveselili pa so se ga gasilci v Po~ah, saj jih prav malo briga, ali 
so jim ga podarili »ta ~rni, ta rde~i ali ta beli«.
Ta zgodba je dovolj o~iten dokaz, da dru{tveno podrejanje 
politi~ni volji posameznikov ne vodi nikamor. Delo dru{tev 
je zunaj politike, v skupno korist krajanov, ki bodo morali ne 
nazadnje spet odpreti denarnice ali pa posekati {e kak{no 
smreko ve~ za Florjana, ~e bodo hoteli, da jim bo ta varoval 
njihovo imetje.

Kaj neki se je dogajalo v osr~ju idrijskih gozdov, da se je zbralo 
toliko paparacev na kupu?

Upokojena ravnateljica idrijske Glasbene {ole Marija Rijavec 
nekdanjemu predsedniku OO ZZB Idrija-Cerkno Francu Petri~u: 
»Ve{, mi {e danes pojemo take, kot ste jih v~asih peli vi!«

Modrost iz ~asov Kri{tofa Kolumba: »Pravijo, da plavanje 
pomaga ohranjati vitkost!« Vse lepo in prav, zanima nas samo, 
kaj potem kiti delajo narobe!




