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vsebina

popis nepremi~nin
• Popisovalci rekordno hitro 

opravljajo svoje delo 

turizem
• Na prenovljenem Mestnem 

trgu v Idriji je bilo `e lepo 
{tevilo prireditev

volitve
• Tudi na leto{njih volitvah 

`ensk le za vzorec

iz na{ih krajev
• Severna in ju`na vrata v Idrijo 

bodo kmalu kon~ana

obletnica
• Od katastrofalne povodnji je 

minilo `e 80 let

prevozi
• Navdu{enje ob~anov nad 

poskusnimi vo`njami 
medmestnega avtobusa

portret
• Dr. Matej Cigale eden 

najvplivnej{ih slovenskih 
jeziskoslovcev 19. stoletja

na{i ambasadorji
• Matej Sedmak brez denarja 

okrog sveta

potovanja
• V Tokio, na tekmovanje v 

mesto svetov

{port
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Idrija
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p o p i s  n e p r e m i ~ n i n

Popisovalec nepremi~nin bo tako kot po{tar 
zvonil samo dvakrat 
Na popis nepremi~nin se je treba 
pripraviti

S prvim decembrom se je za~el 
najobse`nej{i projekt Geodetske uprave 
Republike Slovenije v zadnjih letih – popis 
nepremi~nin. Skoraj tiso~ popisovalcev 
mora do konca aprila popisati ve~ kot 
1,2 milijona stavb in 1,6 milijona delov 
stavb. Popisovalci bodo na dom pri{li s 
prednatisnjenimi obrazci, na katerih bodo 
vsi podatki, ki o stavbi ali delu stavbe 
`e obstajajo. Ob~ani pa popisovalcev ne 
smejo pri~akati praznih rok. Pred njihovim 
obiskom morajo namre~ pripraviti nekaj 
podatkov – izmeriti morajo neto tlorisno 
in uporabno povr{ino, pripravljene pa 
morajo imeti tudi podatke o letu izgradnje 
stavbe, letu obnove strehe, fasade, oken in 
in{talacij, materialu nosilne konstrukcije, 
vrsti ogrevanja in prisotnosti priklju~kov, 
predvsem kanalizacijskih in plinovodnih. 
Popisovalci bodo zastavili tudi vpra{anja, 
kot so koliko eta` ima stanovanje, ali so 
v njem kuhinja, kopalnica in strani{~e, 
koliko je sob, ali ima stanovanje teraso 

ali balkon, ali je ta pokrit oziroma odkrit, 
ali ima klimatsko napravo in ali spadajo k 
stanovanju tudi lo~ena klet ali shramba, 
gara`a, pralnica. Zanimalo pa jih bo {e, ali 
se stanovanje uporablja tudi v po~itni{ke 
namene oziroma za opravljanje dejavnosti, 
kdo je lastnik in kdo je v stanovanju 
prijavljen. 

Neto tlorisna in uporabna 
povr{ina

Na geodetski upravi opozarjajo, da `elijo s popisom dobiti 
podatke o dejanski povr{ini stavb in delov stavb. Ta pa ni enaka 
povr{ini, ki je ponavadi navedena v kupoprodajni pogodbi. V 
njej se namre~ obi~ajno uporabljajo korekcijski faktorji, zato 
morajo udele`enci popisa prostore sami izmeriti in izra~unati 
povr{ino. 
 
Popisovalci bodo svoje delo na terenu opravljali vsak delovni 
dan med 8.30 in 20.30 ter soboto in nedeljo med 8. in 17. 
uro. ^e ob prihodu popisovalca ne bo nikogar doma, bo pustil 
obvestilo, kdaj se bo spet oglasil in njegovo telefonsko {tevilko, 
na katero ga bo lastnik lahko poklical, ~e mu datum in ura 
njegovega prihoda ne bosta ustrezala. V primeru, da tudi ob 
drugem obisku popisovalca ne bo nikogar doma, bo moral 
lastnik sam v 15 dneh poskrbeti za samopopis. Podatke o hi{i 
ali stanovanju ni nujno, da posreduje lastnik sam, to lahko 
namesto njega stori katerakoli polnoletna oseba, ki razpolaga s 
podatki. Ta na koncu tudi podpi{e popisni obrazec. 

V neto tlorisno povr{ino hi{e ali stanovanja so v{teti prav vsi prostori, tako bivalni kot nebivalni. To so sobe, kuhinja, kopalnica, balkoni, 
hodniki, kl�
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p o p i s  n e p r e m i ~ n i n

V primeru, da lastnik nepremi~nine o njej ne bi posredoval 
podatkov oziroma bi bili ti napa~ni, ga bodo na Geodetski 
upravi Republike Slovenije kaznovali z denarno kaznijo od 10 
do 300 tiso~ tolarjev. 

Popis za~eli na pode`elju
Andra [ulgaj, koordinatorka Geodetske pisarne Idrija:
“Popis se izvaja hkrati na celotnem obmo~ju. V ob~inah Idrija 
in Cerkno smo ga za~eli na pode`elju (v Kanomlji, ^ekovniku, 
Novakih, Zavratcu...), na koncu pa bomo popisali nepremi~nine 
v samih mestnih jedrih. Trenutno imamo {est popisovalcev, ki 
imajo stalno prebivali{~e v teh dveh ob~inah. Razvrstili smo jih 
glede na to, kje `ivijo. Predvidevamo, da bomo tako olaj{ali 
njihovo delo, saj poznajo ljudi in njihove navade. Januarja naj bi 
se jim pridru`ili {e trije. Dnevno so na terenu trije popisovalci, 
popoldne {e kak{en ve~. Popisati morajo 11.115 stavb s 14.467 
deli stavb. Vsak popisovalec na teden dobi obrazce za pribli`no 
100 stavb s 120 deli. V prvem tednu popisa smo izdali obrazce 
za 961 stavb z 992 deli. Ob~ani se lahko odlo~ijo tudi za 
samopopis. Do zdaj se jih je za samopopis prijavilo 14, verjetno 
pa bo ta {tevilka do konca popisa {e ve~ja. 
Enodru`inske hi{e, pa ~eprav je v njih ve~ stanovanj, ne 
potrebujejo nalepk, z njimi morajo biti opremljena samo 
stanovanja v blokih in poslovni prostori. Nalepke potrebujemo 
predvsem zato, ker se bodo na{i naslovi raz{irili. Ti bodo poleg 
naselja, ulice, hi{ne {tevilke po novem vsebovali {e {tevilko 
stanovanja oziroma poslovnega prostora. 
Ljudje se kar pogosto obra~ajo na nas za dodatne informacije, 
tudi brezpla~na telefonska {tevilka je zelo zasedena. O~itno {e 
vedno nimajo dovolj informacij, pa ~eprav tisti, ki se obra~ajo 
na Geodetsko pisarno v Idriji, `e ogromno vedo o popisu 
nepremi~nin. Naj prav zaradi tega povem, kje lahko dobijo 
dodatne informacije. Na spletnem naslovu www.popis-
nepremicnin.si je na voljo bro{ura, ki so jo vsa gospodinjstva 
`e prejela po po{ti, vzor~ni popisni obrazci, na tej strani pa 
lahko lastniki dobijo tudi vse podatke, ki o stavbi `e obstajajo. 
Za dodatne informacije lahko ob~ani pokli~ejo na brezpla~no 
telefonsko {tevilko 080 21 66 ali pi{ejo na vprasanja@popis-
nepremi~nin.si in info@popis-nepremicnin.si.”    

»Ljudje so nas zelo dobro sprejeli. Problemov nimamo. Ker se 
je popis nepremi~nin {ele dobro za~el, nekateri ob~ani nanj {e 
niso pripravljeni. Niso nas {e pri~akovali. Drugi so imeli do 1. 
decembra `e vse pripravljeno. V teh primerih v obrazce samo 
vpi{emo potrebne podatke. V primeru, da se nekdo na popis 
{e ni pripravil in ga s svojim obiskom presenetimo, se pa~ 
dogovorimo za drug termin. Lahko jim tudi pustimo obrazce in 
jih naslednji~ samo vzamemo, pred tem jih obvezno {e skupaj 
pregledamo, ~e so pravilno izpolnjeni. Ena od glavnih tem, ki 
smo jih obravnavali na izobra`evanju je bilo prav izpolnjevanje 
obrazcev. Ob~ani se lahko odlo~ijo tudi za samopopis, vendar 
se priporo~a, da po~akajo na popisovalca. Moja prva katastrska 
ob~ina je bila Kanomlja. Niti enkrat se mi ni zgodilo, da bi pri{la 
k nekomu in ga ne bi bilo doma, saj je v hi{ah na pode`elju 
praviloma zmeraj kdo doma. Verjetno pa se bo v mestu to tudi 
dogajalo. Eden od namenov popisa je, da se preverijo podatki, 
ki obstajajo. Podatki, ki jih dobimo prednatisnjene, pa moramo 
v kak{nih primerih tudi popravljati, ker pa~ niso to~ni. Delo si 
razporejamo sami, kak{en dan lahko delamo cel dan, drugi~ spet 
ne. Pomembno je, da izpolnimo normo.«   

Polona [emrl

Uporabna tlorisna povr{ina je vsota povr{in vseh bivalnih prostor, kot so sobe, kopalnica, strani{~e, kuhinja, hodnik in ostali prostori za 
bivanje, prehranjevanje, osebno higieno.

Nada Golija Vasti~, popisovalka           p{

Dober sprejem popisovalcev
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p r i r e d i t v e

Poletno dogajanje v mestu Idrija oziroma 
v njegovem jedru je bilo v letu, ki se 
zaklju~uje, zanimivo v ve~ pogledih. 
Najprej opozorimo na prvo polno poletno 
sezono novega Mestnega trga v Idriji. Ta je 
zami{ljen kot center dru`abnega dogajanja, 
ki naj bi bil prizori{~e najrazli~nej{ih 
kulturnih in zabavnih prireditev, ki se 
odvijajo pri nas. Ob tem ne gre pozabiti 
na lep ambient gradu Gewerkenegg, 
ki `e tradicionalno ponuja pester izbor 
dogodkov. Na tem mestu velja navesti 
nekaj dejstev o izvedbi dru`abnih in 
kulturnih prireditev v leto{njem letu.

Poletno dogajanje je bilo razmeroma pestro 

- Na prizori{~ih v mestnem jedru je bilo v poletnih mesecih 
izvedenih ve~je {tevilo najrazli~nej{ih dogodkov (seznam 
dogodkov po mesecih najdete na spletni strani www.idrija-
turizem.si), kar pomeni, da je bila ponudba pestra. Zelo aktivni 
so bili organizatorji tudi drugod po ob~ini. 

Gasilska vaja, v kateri so pokazali, kako poteka 
re{evanje v primeru prometne nesre~e, v kateri je 
udele`ena cisterna za prevoz nevarne, vnetljive snovi  p{

Kantavtor rock ve~er - nastop Gorazda Lampeta s 
spremljavo              jp

Danes praznujemo - zabava za otroke           jp

- Organizatorjev prireditev v {ir{em mestnem jedru je ve~. 
Med njimi so bili letos: Dru{tvo Avgust, Dru{tvo glasbenikov in 
ljubiteljev glasbe, Zveza kulturnih dru{tev Idrija, Javni sklad RS 

za kulturne dejavnosti, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, 
Mestni muzej, Glasbena {ola, `upnija Idrija, Klub idrijskih 
{tudentov, Teka{ki smu~arski klub in drugi. Pred sezono smo 
se nekateri organizatorji sestali in dogovorili za datume, tako 
da se prireditve datumsko ve~inoma niso prekrivale, ampak 
dopolnjevale. To je pozitivno dejstvo, ki nas zavezuje tudi za 
delovanje v prihodnosti. Cilj mora biti {e ve~ja koordinacija 
prireditev med organizatorji dogodkov, kar bo pripeljalo do 
{e ve~je izbire za obiskovalce. Poleg mestnega sredi{~a je 
potrebno izbolj{ati koordinacijo tudi z drugimi organizatorji 
dru`abnih prireditev v ob~ini, vse s ciljem, da se dogodki, 
~e se le da, ne bi prekrivali. Na Idrijsko-Cerkljanski razvojni 
agenciji (www.idrija-turizem.si) objavljamo koledar dogodkov 
po posameznih mesecih, ki naj postane {e bolj pomemben vir 
informacij za obiskovalce iz na{e ob~ine in od drugod.  
- Vedno, ko govorimo o prireditvah, je eden glavnih problemov 
infrastruktura, potrebna za izvedbo. Stalna prisotnost 
odra za nastopajo~e na Mestnem trgu ter tudi na gradu 
Gewerkenegg olaj{a priprave posameznim organizatorjem. 
Z dodatno zagotovitvijo ozvo~enja in potrebne lu~i bi novim 
organizatorjem {e bolj pribli`ali prizori{~e na Mestnem trgu 
in drugod. Brez sodelovanja med posameznimi organizatorji 
in institucijami je prireditve te`je organizirati. Posebej veliko 
vlogo vedno odigrajo ob~ina Idrija, Mestni muzej, Komunala 
in Krajevna skupnost mesta Idrija. Organizatorji se namre~ 
sre~ujejo s takimi in druga~nimi problemi, ki jih je mo~ 
odpraviti le z medsebojno podporo in sodelovanjem.

In leto 2007?

Za delovanje na podro~ju turizma v letu 2007 bo pomembno 
tudi naslednje: 
- Znova bo na turisti~ni utrip v mestu in ob~ini vplivalo 
Turisti~no dru{tvo Idrija. Posamezniki, ki so ga reaktivirali, so 
zagotovilo, da bo dru{tvo aktivno pomagalo pri prepoznavanju 
pomena turizma na na{em koncu. Vklju~itev v akcijo Ob~ina 
Idrija – urejena in gostoljubna, aktivnosti na podro~ju Festivala 
idrijske ~ipke, pove~evanje pomena ohranjanja in lep{anja 
okolja, vse s pozitivno navezavo na turizem, so le nekatera 
podro~ja, ki Turisti~nemu dru{tvu Idrija lahko predstavljajo 
prav{nji izziv.   
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Pokal Karbidovka - stari motorji so bili prava pa{a za o~i

- Za`ivel bo Center idrijske ~ipke, ki bo s~asoma poskrbel za 
ustrezno sodelovanje in povezovanje vseh stebrov idrijske ~ipke 
ter za ohranjanje, razvoj in tr`enje idrijske ~ipke v Sloveniji in 
{ir{e.
- Izveden bo 26. Festival idrijske ~ipke.
- »Smaragdna pot« dobiva vse ve~jo vlogo in pomen. To je 
`e obstoje~a turisti~na destinacija na ravni gori{ke statisti~ne 
regije, kar pomeni, da povezuje 12 ob~in (Bovec, Kobarid, 
Tolmin, Cerkno, Kanal, Gori{ka brda, Nova Gorica, [empeter-
Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Ajdov{~ina, Vipava, Idrija). Bolj 
kot bo Smaragdna pot postajala prepoznavna v slovenskem in 
v mednarodnem merilu, ve~ja bo korist tudi za ob~ino Idrija 
in njen turisti~ni razvoj. [e posebej potem, ko bo (~e pride do 
dogovora) zgrajen in za~el delovati mega zabavi{~ni oziroma 
igralni{ki center v Novi Gorici. Po pri~akovanjih bo to dejstvo 
mo~no pove~alo obisk turistov, spremenila se bo tudi njihova 
struktura, in sicer bo pritegnila obiskovalce, ki bodo poleg 
igralni{tva `eleli podrobneje spoznati turisti~no ponudbo na 
tem obmo~ju. Ob `e omenjeni Smaragdni poti nas tudi na 
o`jem obmo~ju, na Idrijskem ter Idrijsko-Cerkljanskem, ~aka 
dodatno delo na povezovanju turisti~ne ponudbe in delavcev 
ter oblikovanju integralnih turisti~nih proizvodov. 
- @e v za~etku leta 2007 bo poskusno, na vseslovenskem 
nivoju, za`ivel »Centralni slovenski turisti~ni rezervacijski 
sistem«. Ministrstvo za gospodarstvo (Direktorat za turizem) 
ter Slovenska turisti~na organizacija prvi~ uvajata pregled 
ter mo`nost rezervacije nastanitvenih kapacitet v `ivo, prek 
spletnega portala. Do konca leta 2008 naj bi na spletnem 
portalu www.slovenia.info obiskovalcem ponudili mo`nost 
rezervacije ve~ine turisti~nih sob in postelj v Sloveniji. Vsi 
turisti~ni ponudniki v Sloveniji, ki bodo to `eleli, bodo 

brezpla~no vklju~eni v sistem. Prvi~ bo torej tudi idrijskim 
ponudnikom omogo~eno, da prek spleta ne le predstavijo svojo 
ponudbo, temve~ bo uporabnik spleta, kot kupec, lahko opravil 
rezervacijo sobe, postelje, ki si jo je izbral.   
- Leto 2007 bo prineslo novo slovensko dr`avno in turisti~no 
promocijsko simboliko z novima sloganom in logotipom. 
Za slogan je bil izbran: »I feel Slovenia« (v angle{kem jeziku) 
oziroma »Slovenijo ~utim«. Logotip je kombinacija Triglava, srca 
in lipovega lista. Oboje naj bi vplivalo na ve~jo prepoznavnost 
Slovenije in posledi~no na izbolj{anje turisti~nih rezultatov.  

Dejan Novakovi~
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Na koncu so odlo~ale malenkosti           f{

Lista za ob~ino Idrija te~e drugi mandat
Leto{nje lokalne volitve v ob~ini Idrija so potrdile pravilnost in 
uspe{nost dela, ki ga je v obdobju 2002-2006 opravil `upan 
Damjan Krap{: za novega `upana smo izvolili Bojana Severja, 
ki bo nadaljeval ter {e pospe{il izvajanje programa Liste za 
ob~ino Idrija, tokrat dopolnjenega s programskimi to~kami 
Socialnih demokratov in Neodvisne liste Merkur. @al se novemu 
`upanu zaenkrat niso `eleli priklju~iti svetniki idrijske SDS. Bo pa 
skupen interes za razvoj ob~ine prav gotovo omogo~il tudi to 
sodelovanje.

Zna~ilnost leto{njih volitev pa ni bila le zmaga »kontinuitete«, 
temve~ tudi skrajno umazana kampanja. Zanimivo je, da 
primitivnih metod niso uporabile tekmujo~e stranke in liste, 
z izjemo kasneje v drugem krogu pora`enega `upanskega 
kandidata; greznico so po svojih politi~nih nasprotnikih, ki jih 
`al razumejo kot sovra`nike, zlivali lokalni nezadovoljne`i ter 
za njimi stoje~i lobiji. Spomnite se na poskus kriminaliziranja 
donacij Skupine Kolektor krajevnim skupnostim v ob~ini Idrija, ki 
naj bi bile »politi~na korupcija«, pa na neresni~ne, da ne re~em 
la`nive navedbe o nekaterih poslovnih potezah Skupine Kolektor 
(nakupa IMP Klima in skladi{~a Intereurope - le kaj imajo te 
zadeve opraviti v predvolilni kampanji!?) in blatenje ciljev in dela 

Liste za ob~ino Idrija v pla~anih oglasih v lokalnih medijih. Da o 
odstranjevanju plakatov sploh ne govorimo. 

Toda star slovenski pregovor pravi, da se pravica na koncu vedno 
izka`e. Volivci so zelo jasno povedali, da si `elijo nadaljevanja 
sedanje u~inkovite politike in upravljanja ob~ine. Ponujeni 
program `upana Severja pokriva interese vseh ob~anov idrijske 
ob~ine. K sodelovanju vabi vse politi~ne in gospodarske 
dejavnike. Odlo~itev za ali proti sodelovanju je seveda stvar vsake 
posamezne stranke, liste, podjetja, koncerna, korporacije, prav 
gotovo pa so volivci Severja podprli tudi zato, ker je odkrito 
in brez pogojevanja ponudil roko sodelovanja vsem. Prvi test 
pripravljenosti na skupen nastop bo `e predlog o sofinanciranju 
brezpla~nega avtobusa, ki vozi po mestu Idrija ter povezuje 
ob~inski center s Spodnjo Idrijo.

Veliki projekti, ki jih v ospredje postavlja `upan Sever, so le v 
manj{i meri, ali pa sploh ne, odvisni od denarja iz ob~inskega 
prora~una. Novi turisti~no-hotelski kompleks, ~etrta cestna 
razvojna os, kulturna dvorana, in{titut za `ivo srebro, nove 
storitvene dejavnosti v ob~ini … bodo zahtevale ogromno 
neprora~unskega kapitala. Mimogrede: izgradnja dveh trgovskih 
centrov v Idriji je bila predvsem rezultat prizadevanj biv{ega 
`upana Krap{a in ne razporejanja prora~unskih sredstev. 
Pridobitev sredstev tako od gospodarsko zainteresiranih 
vlagateljev, iz evropskih virov kot tudi od sponzorjev in 
donatorjev bo pravi pokazatelj u~inkovitosti novega `upana. 
Podpora vseh strank in list v ob~inskem svetu bo seveda za`elena 
in koristna, k temu so vse povabljene. Noben udele`enec 
v ob~inskem politi~nem dogajanju pa si ne more privo{~iti 
nasprotovanja izvedbi teh projektov. 

[e en projekt bo moral `upan Sever pripeljati do konca. V 
ob~ini Idrija moramo dobiti transparenten sistem, kdo je kdo 
pri financiranju za ob~ino pomembnih dejavnosti. Jasna slika 
o tem, koliko denarja kdo prispeva za infrastrukturo, dru{tva, 
dru`bene dejavnosti, javni standard in prepoznavnost ob~ine v 
bli`nji in daljni okolici, bo onemogo~ila kakr{ne koli {pekulacije, 
namigovanja, tudi podtikanja in nesporazume. Kon~no to 
zahtevajo tudi ob~ani. In ravno mi, ob~ani, naj bi bili v vsej tej 
zgodbi najpomembnej{i. ^eprav v~asih ne zgleda tako.  

Vojko Bo`i~

Drugi krog volitev je Severjev volilni {tab s simpatizerji 
spremljal v biv{em klubu mladih v Idriji. Zadovoljni z 
izidom (od leve proti desni) zdaj `e biv{i `upan Damjan 
Krap{, predstavnik Liste za ob~ino Idrija Vojko Bo`i~, 
predsednik koncerna Kolektor  Group Stojan Petri~ in 
kandidat, novi idrijski `upan Bojan Sever          p{

Novi `upan po prevzemu funkcije na prvi seji idrijskega 
ob~inskega sveta              f{



9

^ASOPIS FMR-MEDIA • letnik 6 • {t. 35 • december 2006

l o k a l n a  s a m o u p r a v a

“Ob~ani imajo vedno prav!” smo 
pogostokrat sli{ali zatrjevati aktivne 
udele`ence pravkar kon~anih lokalnih 
volitev. [e zlasti so to radi poudarjali tisti, 
ki jim volilna sre~a ni bila naklonjena, saj 
so vedeli, da bodo ta svoj prav ob~ani 
uveljavljali pri izvoljenem `upanu in 
ob~inskih svetnikih, ki so jih, prepri~ani v 
njihove sposobnosti, volivci sami postavili 
na tako odgovorno funkcijo.

Manj pogosto so se tega rekla 
poslu`evali novo izvoljeni funkcionarji, 
vedo~, da ob~anov prav najve~krat 
pomeni veliko dela in odgovornosti za 
tiste, ki morajo poskrbeti, da se ta prav 
uresni~i.

[e manjkrat pa te besede `eli sli{ati 
ob~inska uprava, na katere ple~ih ob~ani 
ta svoj prav uveljavljajo.

Novi idrijski `upan pa kljub zmagi 
na volitvah {e vedno to trditev rad 
izpostavlja, o~itno prepri~an, da bo 
`e nekaj na tem, ~e se je `e zapisala 
med, lahko bi rekli, ljudsko izro~ilo v 
dru`bo {tevilnih drugih modrih misli in 
pregovorov, ki se prena{ajo iz roda v rod 
prav zato, ker je v njih vsaj nekaj resnice. 

Da misli resno in da to pri~akuje tudi od 
vseh, ki smo zaposleni v ob~inski upravi, 
nam je dal vedeti, ko nas je za miklav`ev 
vikend namesto peharja suhega sadja 
~akal zares suhi (brez kapljice kofetka ali 
~esa podobnega) spoznavni sestanek. 
^e smo prav po{teni, teko~ine res nismo 
pogre{ali, saj smo v duhu `e videli 
kapljice na{ega potu, ki bodo potrebne, 

Nov veter v ob~inski stavbi

da izpolnimo `upanova pri~akovanja, 
izhajajo~a iz njegovega programa, za 
katerega nam je ponovno zatrdil, da ga 
namerava uresni~iti.

Zavedamo se, da to pomeni nadaljevati 
tempo, ki se je pri~el stopnjevati `e pod 
taktirko prej{njega `upana, in slutimo, 
da bo verjetno potrebno dati {e kako 
prestavo vi{e, saj razvoj tehnologije 
menda tudi na{im jeklenim konji~kom 
omogo~a vedno ve~ brzin; in voziti s 
~etrto, kar je bilo neko~ hit, je danes 
vo`nja za penzioniste – pa {e ti radi 
v~asih malce pohodijo plin.

^akajo nas nekateri `e za~eti projekti, 

predvsem pa {tevilni novi izzivi, s katerimi 
bomo zlasti sku{ali odpreti mo{nji~ek 
“matere Evrope”, da bo ~im ve~, z novim 
letom tudi pri nas uvedene, evropske 
valute, na{lo pot v idrijsko ob~ino.

^e se bo na njeni poti iz Bruslja pojavilo 
preve~ ovir, bo najbr` potreben kak 
mo~nej{i prepih, da jih bo odstranil. Da 
je to u~inkovito, je dokazala `e kra{ka 
burja, katere mo~ni sunki so uspeli 
pripihati prepotreben denar za nov 
vrtec. Tudi za severni veter pravijo, da 
je mo~an, ne piha sicer v sunkih, je pa 
trmasto vztrajen. V vsakem primeru pa 
vetrovi v prostoru pu{~ajo svoje sledove. 
V svoji elementarni obliki ga le temeljito 
po~istijo, obdarjeni z du{o in razumom 
pa mu lahko dajo novo kvaliteto {e zlasti, 
~e v okolju najdejo podporo.

@upan in delavci ob~inske uprave se 
bomo z medsebojno podporo trudili 
uresni~iti zastavljeni program, ra~unamo 
pa tudi na podporo krajevnih skupnosti, 
katerih nova vodstva so si `e zastavila 
cilje za svoje mandatno obdobje in 
aktivno i{~ejo mo`nosti za njihovo 
uresni~itev.

Seveda pa vsi, od `upana, ob~inskih 
svetnikov in ob~inske uprave ter vodstev 
krajevnih skupnosti, ra~unamo tudi na 
podporo ob~anov, va{e ideje, predloge, 
pobude, pa tudi kritiko. 

Saj, kot smo dejali na za~etku: “Ob~an 
ima vedno prav!”  

Marija Ben~ina
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[e nam zveni v u{esih parola, ki smo jo imeli v preteklem stoletju 
priliko ~esto sli{ati o tem, kako je treba `enskam dati ve~ji 
pomen in jih postaviti na vodilna mesta v dru`bi. Socializem je 
bil zagovornik emancipacije in `enske so se pojavljale tudi na 
polo`ajih, ki so bili v preteklosti domena mo{kega. Pa ne le to, 
vklju~ene v politi~no `ivljenje so tiste bolj pridnim mravljicam 
podobne sodelovale kot tajnice edine takratne stranke in njenih 
podru`nic, tiste bolj {tudirane in bolj ve{~e govornice pa tudi 
kot delegatke v razli~nih organizacijskih oblikah samoupravnega 
socializma od skup{~in SIS-ov pa vse do zvezne skup{~ine 
tedanje Jugoslavije.

Pa se je sistem za~el spreminjati. Kapitalizem je prijadral k nam, 
ne da bi se tega prav zavedeli, in socialisti~ne parole so postale 
zgodovina. Morda je ravno nostalgija za tistimi ne tako davnimi 
~asi napeljala na{e poslance na idejo, da so s spremembo volilne 
zakonodaje uzakonili t. i. `ensko kvoto. Ta, drage dame, naj 
bi bila tisto orodje, ki bi nam dala pravo mesto v dru`benem 
in politi~nem `ivljenju. Tako pravi teorija, poglejmo pa, kaj je 
pokazala praksa pravkar minulih lokalnih volitev.

@enska kvota, ki smo jo na tokratnih volitvah prvi~ morali 
upo{tevati, je preprosta zakonska dolo~ba, da mora vsaka 
vlo`ena kandidatura vsebovati vsaj 20 % predstavnic ne`nej{ega 
spola. Pa ne samo to! Na{i poslanci namre~ enostavnih stvari ne 
marajo preve~, zato so predpisali poleg kvote tudi t. i. zadrgo 
(verjetno so imeli v mislih `enski “fr{lus”!), kar pomeni, da 
mora biti na kandidaturi prva `enska vsaj na tretjem mestu, 
pa nato dva mo{ka in spet `enska in tako naprej. ^e pa so 
strankarski kolegi odstopili prvo mesto na listi, mora biti 
naslednja vsaj ~etrta in nato vzorec spet ponovimo – zadrga 
pa~. O mo`nih pora~unavanjih druge polovice kandidatur med 
volilnimi enotami, ki si jih lahko dovolijo le politi~ne stranke, 
skupine volivcev pa ne, tu ne bi izgubljali besed in zgodbe po 
nepotrebnem zapletali.

In smo se {li kvote in smo zapenjali zadrge! 

Najprej so imeli te`ave tisti, ki so kandidature pripravljali. Eni 
zato, ker njihova politi~na opcija za `enske o~itno ni preve~ 
mikavna in zadostnega {tevila dam preprosto niso imeli, drugi pa 
zato, ker so bili njihovi programi gospem in gospodi~nam tako 
simpati~ni, da so morali postati pozorni na mo{ko kvoto. Enako 
zadrgo je treba namre~ zapeti tudi, ~e med obilico `enskih 
kandidatk “vtikamo” mo{ke. ^e se je `e {tevilo iz{lo tako, kot je 
treba, pa je bil problem, kako listo za~eti, saj je za~etek pogojil 
nadaljevanje. Iz vlo`enih kandidatur je razvidno, da se `enske za 
prva mesta bodisi niso teple ali pa so jih mo{ki kolegi preprosto 
potisnili na ni`je kline lestvice. Saj veste, kdor je prvi, ni zadnji in 
le prvemu, pa morda {e drugemu, se lahko pomakne svetni{ki 
stol~ek pod zadnjo plat. 

Ko so se kandidature vlagale, pa smo imeli te`ave {e ~lani in 
tajnik volilne komisije. Prina{ali so nam vse mogo~e in nemogo~e 
kombinacije in sama sre~a je bila, da so upo{tevali na{e napotke, 
naj ne ~akajo zadnje minute. Tako nam je skupaj uspelo vklju~iti 
v volilne sezname prav vse, ki so to `eleli.

[e ve~ja neumnost kot pri proporcionalnih volitvah v ob~inski 
svet, kjer se s kandidaturo vsaj dejansko tudi dolo~i vrstni 
red tistih, ki bodo zavzemali polo`aje, je {ivanje zadrge pri 
ve~inskih volitvah v svete krajevnih skupnosti. Tu se najprej vsi 

Ko se odpre volilna zadrga
do onemoglosti namu~imo, da zadrga {tima, nato z `rebom to 
zadrgo preme{amo tako, da se njeni zobci med sabo preme{ajo 
po ~isto zme{anem vrstnem redu, na koncu pa se v svet 
razvrstijo tisti, ki so jim volivci namenili najve~ glasov. Prav lahko 
se zgodi, da zadrga nima niti enega samega zobca z nasprotne 
strani.

Toliko truda za prazen ni~, bi po analizi lokalnih volitev lahko na 
koncu ugotovili. Kljub vsemu naprezanju v idrijskem ob~inskem 
svetu sedijo tri svetnice - enako kot v prej{njem mandatu, ko se 
nam s kvotami in zadrgami ni bilo treba mu~iti.

So pa {tevil~neje zastopane dame v svetih krajevnih skupnosti, 
kar pa bi se, kot iz prej zapisanega izhaja, zgodilo tudi, ~e ne 
bi bilo kvot in zadrg. Bog ve, zakaj je temu tako. Morda krajani 
sodijo, da je dobro, da v njihovem o`jem lokalnem okolju hla~e 
tako kot doma nosijo `enske, vsaj kak{no pa prav gotovo rabijo 
tudi za to, da postori nujna pisarni{ka opravila, ki mo{kim niso 
ravno najbolj pri srcu.

Leto{nje lokalne volitve so tako svetu KS ^rni Vrh s tremi 
izvoljenimi ~lanicami zagotovile tretjinsko `ensko zastopanost, 
sveti KS Dole, Ledine, Krnice–Masore, Mesto Idrija, Sp. Idrija, 
Vojsko in Zavratec so ozalj{ani s po dvema predstavnicama 
lep{ega spola, v Godovi~u pa imajo za pu{elj~ek eno samo 
damo.

Kanomlja pa je nekaj posebnega. Samo dva mo{ka in kar 
{tiri `enske bodo v prihodnjih {tirih letih gospodovali v tem 
najdalj{em naselju v ob~ini. Pa bodo v Kanomlji mo{ki doma 
otroke varovali in ve~erjo greli, `ene pa sestankovale. 

Tudi moja stara mama je bila doma v Kanomlji, tu je imela celo 
gostilno in vedno je bila rada na teko~em z dogajanjem. @e ve~ 
kot 40 let je ni med nami in za ~asa njenega `ivljenja spremljati 
novice ni bilo ravno lahko, saj so bili radijski sprejemniki redki, 
pa {e tisti, ki so bili, so “dali glas” le, ~e si jim malce pomagal. 
In tako je bolehna sedela ob radiu s polenom v roki, da ga je kar 
takoj udarila, ~e je utihnil, ko je bilo ravno kaj zanimivega, in ga 
tako ~im prej spet spravila v pogon. ^e bi u~akala izid leto{njih 
volitev v njeni krajevni skupnosti, bi verjetno postregla rundo na 
ra~un hi{e, saj postajajo resni~ni verzi tiste pesmice, za katero je 
tako rada povedala, da se jo je u~ila v {oli tam nekje na za~etku 
prej{njega stoletja:

Kmalu bomo do`iveli,
da bo kuhal mo` in pral,
pel in stal bo pri zibeli,
svoje `ene se bo bal.

@ena v zbore bo hodila,
kjer volitve se vr{e,
bo dr`avni zbor volila,
dr`avni zbor `ene.

V krajevnih skupnostih sicer gremo v prerokovano smer, 
na {ir{i ob~inski ravni pa `e malo manj. ^ez dve leti bodo 
dr`avnozborske volitve in ker se bo takrat `enska kvota {e 
pove~ala, bo morda pesmica postala resni~nost. Ali pa tudi ne, 
saj so volitve posebno zapletena zgodba, ki se le redko poeti~no 
kon~a. Sicer pa: “@ivi bili, pa videli!”  

Marija Ben~ina

v o l i t v e
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Ju`na in severna vrata Idrije

i z  n a { i h  k r a j e v

S severnimi in ju`nimi vrati je biv{i idrijski `upan 
Damjan Krap{ poimenoval oba vstopa v mesto, tistega 
s tolminske in tistega z ljubljanske smeri. Po njegovem 
naj bi bila severna vstopna vrata v mesto Idrijo 
Kolektorjeva industrijska cona, ju`na vstopna vrata pa 
trgovski centri pri Likarici. Oba predela sta bila {e pred 
nekaj leti Idrij~anom bolj v sramoto kot v ponos. Samo 
vpra{anje ~asa je bilo, kdaj se ju bo uredilo. 
Vstop v mesto s tolminske strani so polep{ali pred 
{estimi leti, ko so na desnem bregu Idrijce zgradili 
hale S 18, S 19 in S 20 ter uredili parkiri{~e, na levem 
bregu pa so uredili hali Vleka in Ascoma. Pri Likarici 
so se najprej lotili urejanja semaforiziranega kri`i{~a, z 
izgradnjo dveh trgovskih centrov, obnovo pe{ mostu v 
Mejco in ureditvijo nogometnega igri{~a pa so ju`na 
vrata zasijala v novi podobi. Kot je poudaril Krap{, 
severna in ju`na vstopna vrata {e niso dobila svoje 
kon~ne podobe. Severna stran bo dokon~no urejena z 
Orodjarno Kolektor na desnem bregu Idrijce. Na ju`ni 
strani pa je potrebno ob zdaj `e kon~anem objektu ob 
nogometnem igri{~u, v katerem so balini{~e, garderobe 
in gostinski lokal, na stadionu urediti razsvetljavo, da 
bo mogo~e na njem pripravljati tudi ve~erne prireditve, 
in pri »for{ule« zgraditi helidrom. Omenjeno lokacijo 
so izbrali zaradi hitre dostopnosti v nujnih primerih, 
predvsem v zimskem ~asu. Helidrom naj bi Idrija dobila 
v letu, morda letu pa pol. Po ureditvi pa kli~eta {e 
obmo~ji Barbare in Ute, ki {e vedno kazita podobo 
Idrije.

Pri Likarici je 22. novembra svoja vrata odprl trgovski 
center Tu{, ki se razprostira na 2750 kvadratnih metrih. 
V njem je slu`bo dobilo ve~ kot 40 delavcev. Ob tej 
prilo`nosti je direktor poslovne uprave dru`be Engrotu{ 
Andrej Bo{njak idrijskemu vrtcu podaril ~ek v vrednosti 
pol milijona tolarjev za nakup didakti~nih pripomo~kov.
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z g o d i l o  s e  j e

ljubitelje plesa. Te~ajniki lahko izbirajo 
med cici plesom, orientalskim plesom, 
salso, dru`abnimi plesi in jazzom. 
15. oktober – V Idriji so pripravili prvo 
tekmo dr`avnega prvenstva starodobnih 
motociklov za pokal »Karbidovka«. Na 
njej je 86 voznikov nastopilo v {tirih 
kategorijah. Tekmovalci so se pomerili 
na 1250 metrov dolgi progi, s startom 
v sredi{~u mesta in ciljem pri odcepu 
za pot v ^e{njice. Dr`avno prvenstvo 
starodobnih motociklov se je po sedmih 
dirkah kon~alo prav z dirko v Idriji. 
21. oktober – Idrijska osnovna {ola je 
ena od 22 {ol, na katerih je potekalo 21. 
dr`avno tekmovanje iz logike. V Idriji je 
na njem tekmovalo 88 u~encev iz 14 {ol, 
po ve~ini z Notranjske. Zlato priznanje je 
osvojila Nina Troha.

28. oktober – Praznovanje 130-
letnice ~ipkarske {ole je bilo delovno. 
V po~astitev obletnice so predstavili 
najnovej{o strokovno publikacijo 
z naslovom Idrijska ~ipka, izsledke 
raziskave, ki so jo izvedli med 
klekljaricami in u~enkami {ole, obiskovalci 
so prisluhnili predavanju o konzerviranju 
in restavriranju starih idrijskih ~ipk. Ob 
tej prilo`nosti so predstavniki idrijskega 
Mestnega muzeja napovedali tudi 
pripravo osve`ene razstave o idrijski ~ipki, 
s katero bi mesto uvrstili na zemljevid 
evropskih ~ipkarskih centrov.     

29. oktober – Pevke `enskega pevskega 
zbora Radost iz Godovi~a in njihova 

Oktober 2006

3. oktober - Idrijska ob~ina je 
s podelitvijo nagrad zaklju~ila 
leto{njo akcijo »Ob~ina Idrija, lepa 
in gostoljubna«, s katero `e vrsto let 
sodelujejo v vseslovenski akciji »Moja 
de`ela, lepa in gostoljubna«. Podelili so 
deset nagrad.      
5. oktober – Idrijsko-Cerkljanska 
razvojna agencija je v Cerknem pripravila 
okroglo mizo z naslovom Ali je turizem 
za Idrijsko in Cerkljansko obmo~je 
prilo`nost?. Na njej so iskali vzroke 
za po~asnost, neprepoznavnost in 
nepovezanost turisti~ne ponudbe ter 
mo`nosti za hitrej{i razvoj te panoge. 
Pred tem so svojemu namenu predali {e 
nove prostore Turisti~no informacijskega 
centra, v katerem zdaj domuje Lokalna 
turisti~na organizacija Laufar. 

13. oktober – V razstavi{~u Nikolaj 
Pirnat na idrijskem gradu Gewerkenegg 
so odprli gostujo~o razstavo National 
Geographic Slovenija – 100 izbranih 
fotografij. Posebnost odprtja razstave 
je bila razglasitev in podelitev nagrad 
najbolj{im z regijskega nate~aja digitalne 
fotografije z naslovom Fotografsko 
odkrivanje sveta. Prvo mesto je osvojila 
Kristina Seljak, u~enka 9. razreda idrijske 
osnovne {ole za fotografijo Lepota. 
Nagrade je podelil priznani slovenski 
fotograf in urednik fotografije slovenske 
izdaje National Geographic Arne Hodali~. 
14. oktober - Idrijsko-Cerkljanska 
razvojna agencija je v Idriji organizirala 
kme~ko tr`nico, na kateri so kmetje z 
Idrijskega in Cerkljanskega prodajali 
sezonsko zelenjavo in sadje, kruh in 
pecivo ter med in ~ebelje pridelke. Ko 
bo urejena pokrita tr`nica – to naj bi se 
zgodilo do konca leta -, bodo ponudbo 
raz{irili {e na sire in mle~ne izdelke. 
Projekta so se lotili lani, do zdaj pa so k 
sodelovanju pritegnili `e trinajst kmetij. 
14. oktober – Plesni klub Idrija je v 
nekdanjem klubu mladih nad idrijsko 
Mestno knji`nico in ~italnico odprl 
prenovljene prostore. Plesni klub ob 
pomo~i plesne {ole Ur{ka v prenovljenih 
prostorih pripravlja razli~ne te~aje za 
otroke, mladino in tudi nekoliko starej{e 

zborovodkinja Damjana Von~ina 
so se udele`ile 20. mednarodnega 
zborovskega tekmovanja Praga Cantat 
2006. Nastopile so v kategoriji `enskih 
pevskih zborov in v kategoriji zborov, ki 
so nastopili z ljudskimi pesmimi. V obeh 
kategorijah so osvojile zlato priznanje, 
prejele pa so tudi pokal za najbolj{i 
`enski pevski zbor na tekmovanju.

November 2006

9. november – V razstavi{~u Nikolaj 
Pirnat na idrijskem gradu Gewerkenegg 
so odprli razstavo fotografij 84-letnega 
Idrij~ana Jo`eta Rupnika. Poleg rudarjenja 
in fotografiranja je zbiral tudi razglednice 
in je eden redkih, ki jih ima skoraj vse, 
ki so bile izdane o Idriji. Pred drugo 
svetovno vojno je rekonstruiral leseni 
bo`ji kri` iz cerkve sv. Barbare, ki je danes 
na altani v cerkvi sv. Antona. 

13. november – Na Kendovem dvorcu 
v Spodnji Idriji so predstavili novo `epno 
knji`no zbirko Prisr~nica, s katero naj 
bi Slovenijo spravili iz gastronomske 
anonimnosti. Prve knjige Prisr~nice – vseh 
bo 24 – nas popeljejo do 100 izbranih 
vin in jedi Slovenije in do 24 izbranih 
gostiln Slovenije. Kdo so te, je vidno `e 
na njihovem pro~elju na posebni plo{~ici 
in z diplomo v njihovi notranj{~ini.

18. november – KUD Cerkno je pripravil 
`e drugi festival amaterskega filma 
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i z  p r e t e k l o s t i

Iz {olskih kronik za 
{olsko leto 1956/57
Osnovna {ola Idrija
28. novembra je bil slovesen sprejem u~encev 3. razredov v 
pionirsko organizacijo. U~enci vseh razredov so pripravili 
prijeten program. Prvi~ je na ta dan nastopil pionirski pevski 
zbor pod vodstvom tov. @nidar{i~ Mitje. Novo sprejete pionirje 
so pozdravili zastopniki gimnazijskih pionirjev in jim razdelili 
majhne spomin~ke. 
V za~etku meseca junija je slavilo TVD Partizan svoj jubilej 
– 60. letnico idrijskega »Sokola«. Priredili so slavnostno 
akademijo na letnem telovadi{~u Partizana. Pripravili so lep 
program, nastopili so od najmlaj{ih ~lanov – pred{olski otroci do 
najstarej{ih – jubilantov. Izvajali so proste vaje, vaje na orodju, 
s kiji in parterne vaje. Slavje je trajalo dva dni. V Idriji so se 
zbrali ~lani TVD Partizan in raznih krajev Gori{kega okraja: 
^rnega Vrha, Tolmina, Kobarida, Bovca, Ajdov{~ine, Gorice itd. 
Naslednji dan po akademiji je bil javni nastop na nogometnem 
igri{~u. Nastopili so iz vseh krajev Gori{kega okraja. Na 
telovadi{~e so {li v povorki.  
V leto{njem letu se je na pobudo Dru{tva prijateljev mladine 
osnoval Mladinski kino v Idriji. V leto{njem letu je deloval 6 
mesecev z dvema predstavama vsak ~etrtek. Prva je namenjena 
pionirjem osnovne {ole, druga pa pionirjem gimnazije. Filmi so 
izbrani in primerni mladini. To so pravljice, filmi z zgodovinsko 
vsebino iz starih ~asov ali iz narodnoosvobodilne vojne, ki so 
tudi najbolj priljubljeni. Kino vodi mladina sama. Izbrali so si 
iz svoje srede najbolj{e, ki prodajajo vstopnice in organizirajo 
obisk. Prebitek je namenjen pionirskemu {tabu za izlete, 
knji`nico in podobne potrebe. 
Naj zabele`im {e en pomemben dogodek za Idrijo. Ob zaklju~ku 
jubilejnega in gospodovega leta 1956 je bila 27. dec. sve~ana 
seja ob~. LO. Slavnostni govor je imel predsednik ob~. LO 
Idrija tov. Lado Bo`i~. Seji je prisostvoval tudi tov. Ivan Regent 
– ~lan Centralnega komiteja ZKS. Za ~astna ob~ana mesta Idrije 
sta bila progla{ena predsednik FLRJ Josip Broz Tito in ~lan 
Centralnega komiteja ZKS Regent Ivan. 
22. maja je predsednik republike tov. Josip Broz Tito sprejel 
delegacijo Idrij~anov v Beogradu.

TRAKulja. V {estih urah so si obiskovalci 
lahko ogledali 19 filmov 12 amaterskih 
filmskih skupin, po ve~ini z vzhodnega 
konca Slovenije. Primorsko je s {tirimi 
filmi zastopal le KUD Cerkno. Laskavi 
naslov najbolj{e igralke po mnenju 
gledalcev je dobila Helena Cvete`ar, za 
najbolj{ega igralca so izbrali Domna 
Ur{i~a, z najbolj{o idejo se pona{a film 
16 minut do prestolnice, najbolj{i film 
leto{njega festivala pa je KADU?-Mora. 
28. november – Za~ela se je `e 23. 
sezona muzejskih ve~erov. Na uvodnem 

predavanju je Maksimilijan Mohori~ 
govoril o vodnem transportu in razvoju 
klav`. Do konca leta bo idrijski Mestni 
muzej pripravili {e pet predavanj.
30. november – ^lani idrijskega doma 
upokojencev so pripravili okroglo mizo, 
na kateri so razpravljali o socialnem 
in varstvenem polo`aju upokojencev v 
lu~i nove zakonodaje, ki se pospe{eno 
pripravlja in jim bo po njihovem jemala 
`e pridobljene pravice. Od pristojnih 
so `eleli izvedeti tudi kdaj bodo za~eli 
graditi nov dom upokojencev.  

30. november – Na pobudo 
Idrijsko–Cerkljanske razvoje agencije 
so po skoraj desetih letih vnovi~ 
o`ivili idrijsko Turisti~no dru{tvo. 
Dru{tvo, katerega predsednica je 
Ivana Leskovec, bo sodelovalo pri 
pripravi Festivala idrijske ~ipke, v akciji 
Turisti~ne zveze Slovenije »Moja de`ela, 
lepa in gostoljubna«, podpiralo bo 
vsebine, ki bodo zapolnile dogajanje 
na prenovljenem Mestnem trgu in 
sodelovalo pri pridobivanju podmladka 
v vrtcih in osnovnih {olah.

Osnovna {ola Spodnja Idrija 
[olski odbor je razpravljal o {olski reformi in se boril za 
ustanovitev osemletke v Spodnji Idriji, da bi re{il problem {olanja 
na{ih otrok. 
Pomagal je pri ustanovitvi Dru{tva prijateljev mladine. 
Na {oli je delovalo 5 kro`kov: dramski, recitacijski, ro~nodelski, 
{ahovski in lutkovni. Dramski kro`ek je na{tudiral tridejanko 
Kralji~no brez bisera. Recitacijski kro`ek je pripravil vse {olske 
predstave: 22. december, 29. november, 1. januar, 8. februar, 
8. marec, 25. maj. Pri kro`ku ro~nega dela, ki se je vr{il enkrat 
tedensko, so pionirji izdelovali razne prti~e, izdelke iz rafije in lesa. 
[ahovski kro`ek je tekmoval v Idriji in dosegel drugo mesto. Pri 
lutkovnem kro`ku so se otroci nau~ili igrici Rde~a kapica in Otroci 
in zaj~ki. Lutke so izdelali sami.

Osnovna {ola Cerkno
Tovari{ ravnatelj je prosil tov. Viktorja Jereba, ~lana ob~inskega 
sveta, naj svet dolo~i »horo legalis« za {olsko mladino in naj se 
to objavi. Prav tako naj bi svet razpravljal o obisku u~encev kino 
in drugih predstav. Prepoved obiska ve~ernih predstav naj bi prav 
tako veljala za tiste u~ence, ki so sicer `e zapustili {olo, a {e niso 
dokon~ali 16 let starosti.
23. oktobra je bila zaklju~na nabiralna »sadjarska akcija« RKS. 
Ker je bilo to leto obilo sadja v Cerknem in okolici, drugod pa ne, 
so dijaki gimnazije pridno pomagali pri nabiralni akciji. Nabrali so 
okoli 400 kg sadja in ga odpremili Rde~emu kri`u z namenom, da 
se ga po{lje v kraje, kjer je sadje letos slabo obrodilo. 

Osnovna {ola ^rni Vrh nad Idrijo
10. aprila smo ustanovili na {oli posebni oddelek defektnih otrok. 
Te otroke je posebna komisija dolo~ila, da ne spadajo v normalni 
razred, ker so preve~ motili pouk, sami pa niso pri pouku ni~ 
pridobili. 
Na {olskem vrtu so si u~enci lo~eno po razredih uredili gredice ter 
posejali in vsadili razne rastline. 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota v Idriji; fondi: O[ Jo`eta 
Mihevca Idrija, O[ Vojkove brigade Sp. Idrija, O[ spomenik 

NOB Cerkno in O[ Janka Premrla – Vojka ^rni Vrh nad 
Idrijo
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Predstavni{tvo Idrija  Lapajnetova 43,  tel: 05 372 76 00
Zastopstvo Spodnja Idrija,  Na vasi 31  tel. 05 372 10 90
Zastopstvo Cerkno  Trg P. brigad 4  tel. 05 372 32 56
Zastopstvo Godovi~ Godovi~ 7 tel: 05 374 74 60



15

^ASOPIS FMR-MEDIA • letnik 6 • {t. 35 • december 2006

o b l e t n i c a

Razbesnela Nikova je razdejala sredi{~e Idrije

Na{e kraje so v preteklosti ogro`ale 
{tevilne vodne ujme, najhuj{a pa se je 
razbesnela leta 1926. Vi{ek je dosegla v 
~asu tridnevnega obilnega de`evja od 25. 
do 27. septembra. Mihael Arko je v svoji 
Zgodovini Idrije (1931, str. 74) upravi~eno 
poudaril, da je »dne 27. septembra 1926 
silno de`evalo.« V tistih usodnih dneh je 
povodenj uni~evala vse, kar je dosegla. Nad 
hribovjem med @irmi in Spodnjo Idrijo se 
je »utrgal oblak«, neurje z mo~nimi nalivi 
pa se je neustavljivo raz{irilo do Trebu{e 
in na drugo stran do Polhovega Gradca. 
Vodna stihija je najhuje prizadela Idrijsko, 
Cerkljansko in gornji del Poljanske doline. 
Grape, potoki, Nikova, Idrijca in Kanomljica 
so groze~e narasli in odna{ali vse, kar 
jim je bilo napoti. Razdivjano vodovje 
je ru{ilo mostove in hi{e, spodkopavalo 
poti in ceste, razdiralo vrtove in njive 
ter spro`alo zemeljske usade in plazove. 
Rudarji, ki so hodili na {iht iz idrijske 
okolice, so pripovedovali, kako so morali 
ve~krat be`ati, saj so se jim razmo~ena 
tla dobesedno izmikala pod nogami. Pa 
{e zanimivost: tedanji gori{ki prefekt, 
namenjen na slovesen sprejem v Idrijo, je 
zbegan obti~al na @elinu, od koder ve~ dni 
ni mogel – ne naprej ne nazaj.

Katastrofalna povodenj pred osemdesetimi 
leti

Hudourniki okrog Idrije so izjemno hitro in prete~e prestopali 
struge. Podivjano vodovje je povsod odna{alo skladovnice drv in 
hlodov. Sredi{~e Idrije je povsem opusto{ila Nikova, ki ni nikdar 
prej ne pozneje tako neusmiljeno razkazovala svoje mo~i. Podrla 
je vse mostove, razen obokanega pri Antonijevem rovu. Arko 
poro~a, da je razbesneli vodni tok »odtrgal zbite deske tlakovane 
struge«. @e nad Idrijo je odneslo most pri Bevku, tako da je 

bila prekinjena cesta na Vojsko. Prav tako je hrume~e valovje 
odplavilo most pri kapeli sv. Janeza pod gradom in most pri 
tedanjem »krvavem znamenju« (danes Scopolijev trg). Ostanki 
razdrtih mostov so skupaj z drugimi odpadki in kosi lesa povsem 
zaprli odtok Nikove pri prej omenjenem mostu ob {el{tvi. Vodna 
stihija se je kot kalna morska plima razlila po celotnem obmo~ju 
in sose{~ini »avstrijskega« {olskega trga (pod Italijo Piazza G. 
Marconi, danes Trg sv. Ahacija) in vse kri`em prena{ala drva, 
hlode, dra~je, gru{~, kamenje in blato. Nikova je z neustavljivo 
silo hrume~e reke preplavljala ulice in vrtove, ru{ila zidove in 
ograje, vdirala v pritli~ne prostore stanovanjskih hi{, lomila vrata 
in zalivala stavbe nad meter visoko. Iz ogro`enih hi{ se je nekaj 
ljudi komaj re{ilo s pomo~jo italijanskih vojakov. Na prostoru 
med magazinom, gledali{~em in tedanjo lekarno se je vodna 
gladina v najkriti~nej{ih trenutkih povzpela celo do poldrugega 
metra.
Podobne katastrofalne razse`nosti je povodenj zavzela v 
spodnjem delu Idrije. Ker je divji tok Nikove zaviral odtekanje 
Idrijce, je slednja {e dodatno pritisnila vodne mase navzgor proti 
mestnemu sredi{~u. Pod vodo se je zna{lo celotno obmo~je 
do dana{nje gostilne So~a. Najbolj so bile prizadete naslednje 
takratne stavbe: gostilna [travs, Kos, trgovina [raj – Grilc, 
trgovina Kr{~anskega gospodarskega dru{tva (Stara zadruga), 
hotel Didi~ (Kanon, kuhinja, skladi{~e), gostilna Jereb (Firbar) 
in [tekar. Mogo~na Idrijca je pretrgala znamenite grablje na 
Len{tatu, zalila `ago Forti~ in odplavila vso hlodovino, deske in 
drva.
Svojo grozljivo uni~evalno silo je reka skupaj z divje dotekajo~imi 
pritoki razkazovala naprej po dolini. Pri Renkovcu je zasulo nekaj 
hi{ v grapi in odneslo gostilni{ki salon, pri Rup~erju pa sta utonili 
sestri Velikajne, ki sta be`ali iz ogro`ene hi{e, napol zasute z 
gru{~em in skalovjem.

V Spodnji Idriji konec septembra 1926

Tudi v Spodnji Idriji je povodenj povzro~ila tako reko~ nezasli{ano 
razdejanje. Idrijca se je spremenila v gigantski veletok s pretokom 
600 m3 vode na sekundo in drugega za drugim odnesla stara 
lesena mostova na Marofu in v Spodnji Idriji. Glavni pr’farski 
most ~ez reko je splaval po vodi kot orehova lupina, prav tako 
Bo`i~kov salon (pri sedanji gostilni Na vas’), ki je pristal na 
njivi na Poklonu. Prestra{eni va{~ani so se komaj umikali pred 
valovjem Idrijce in Kanomljice ter pred hudourniki, ki so drli 
izpod Ledinske planote in Cerkovnega vrha. Apokalipti~no 
razdejanje je bilo iz ure v uro huj{e, tako da se je ob po{kodbah 
stavb in cest podoba vasi bistveno spreminjala. V hudourni{ki 
grapi pod cerkvijo Marije na Skalci je zasulo ve~ hi{ in eno 
celo razru{ilo. Omenjeni hudournik izpod Cerkovnega vrha 
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Ko bi le bil zmeraj tako poln!
^etrtek, 9. november. To~no ob 6. uri je z 
avtobusne postaje v Idriji prvi~ odpeljal 
medmestni avtobus, ki je poskusno tri 
dni vozil med Idrijo, Spodnjo Idrijo in 
Podrotejo. @e navsezgodaj zjutraj je bilo na 
njem pet potnikov. Dober za~etek. Potnikov 
je bilo iz vo`nje v vo`njo ve~. V treh 
poskusnih dneh se je z avtobusom peljalo 
nekaj ve~ kot 1900 ob~ank in ob~anov. 
Nekateri zato, ker jim je ta povezava pri{la 
prav, ker so morali po opravkih, v {olo, 

slu`bo, drugi - tudi takih je bilo nekaj 
– so pri{li zgolj iz radovednosti. Anketa, 
ki so jo opravili med potniki v avtobusu, 
je pokazala, da je tovrstna avtobusna 
povezava {e kako potrebna. Vodstvo ob~ine 
se je zato odlo~ilo, da bo avtobus poskusno 
vozil tudi v veselem decembru. 

Kot je povedal `upan Bojan Sever, bi radi dokon~no re{ili 
nekatere povsem organizacijske probleme in probleme, ki jih 
imajo s postajali{~i. »Ljudi `elimo spodbudili, da se ne bi ve~ 
toliko vozili z avtomobili, ampak bi raje uporabili avtobus. 
Predvsem pa s to povezavo razbremenimo star{e, ki morajo 
otroke voziti v {olo in na razne kro`ke«. Kot nam je zatrdil 
Sever, bo avtobus vozil tudi po 2. januarju 2007. Takrat pa 
bo verjetno `e pla~ljiv. Realna cena za mese~no karto bi bila 
od 1500 do 2000 tolarjev, ob predpostavki, da bi jo kupilo 
vsaj 1000 ljudi, ali manj, ~e jim uspe dobiti sponzorje. Do 
zdaj je finan~no pomo~ obljubil le koncern Kolektor Group. 
Po besedah `upana Bojana Severja je zdaj na njih, da najdejo 
ustrezen avtobus, ki bo prilagojen tudi starej{im ob~anom 
in invalidom, ~as pa bo pokazal, ali potrebujejo {e kak{no 
postajali{~e ve~, ali re`im vo`nje ustreza, ali bi moral avtobus 
voziti pogosteje in ali je relacija Idrija – Spodnja Idrija 
– Podroteja dovolj, ali bi bilo smiselno, da avtobus vozi tudi, 
recimo, do Psihiatri~ne bolni{nice. 

je odtrgal del pokopali{~a in prinesel krste z razpadajo~imi 
trupli pokojnikov na glavno cesto sredi vasi. Idrijca je nevarno 
spodkopavala hi{e ob svojih bregovih in onesposobila cesto proti 
Kanomlji. Domala vse ceste in poti v okolici so bile zatrpane z 
ve~jimi in manj{imi zemeljskimi usadi in plazovi. Pod Pe~nikom 
nad Faro je do polovice zasulo rudni{ko elektrarno, prav tako 
`ago in mlin v {kofiji ob cesti proti Idriji. Vsepovsod po pobo~jih 
so blatni curki brizgali iz zemlje in spro`ali premike razmo~enih 
tal, tako da je mnogo materiala drselo ali zgrmelo v dolino. Na 
strminah okrog Spodnje Idrije je zazijalo na desetine usadov 
in vdorov. Narasla Kanomljica je po svoji dolini uni~evala mline 
in `age, razdrla cesto in po{kodovala ve~ hi{. Na Poklonu 

so v valovih Kanomljice in Idrijce izginili ostanki grabelj. Plaz 
kamenja in blata je zatrpal tamkaj{njo kapelico ob cesti, dana{nji 
veliki smreki – zasajeni po povodnji kot drobceni mladiki – pa 
spominjata na tisto hudo jesen.
Ko so se po enotedenski kataklizmi vode postopno umirjale, so 
ostajali za njimi v na{ih krajih `alostni prizori: povsod kupi in 
sipine blata in gramoza, reke in pritoki brez mostov, spodjedene 
in pretrgane ceste in poti, napol razru{ene stavbe, stotine 
usadov in plazov ter uni~eni jesenski pridelki. Razumljivo je, da 
so zemlji{ki in hi{ni posestniki, kmetje, rudarji in trgovci, utrpeli 
velikansko {kodo, ki so jo v posameznih primerih ocenjevali na 
ve~ tiso~ lir. Arko je zapisal, da je prefekt takoj po katastrofi 
»prinesel 19.500 lir, ki naj bi se razdelile med najbolj potrebne«. 
Za primerjavo povejmo, da je ta znesek predstavljal kakih 
{tirideset povpre~nih rudarskih pla~.
Celotna {koda je bila seveda domala nepopisna, zato je 
odpravljanje posledic trajalo ve~ let. V prvih mesecih je bilo 
nujno potrebno vzpostavljati prometne povezave, ki so bile 
zlasti proti Tolminski dalj ~asa pretrgane. Tostran rapalske meje 
je italijanska vojska najprej postavljala nekaj zasilnih prehodov 
in improviziranih mostov ~ez glavne vodotoke, izgradnja novih 
in trdnih zidanih mostov pa je sledila {ele okrog leta 1930. 
Omenjeni mostovi, v preteklih desetletjih ustrezno stati~no 
sanirani, {e vedno uspe{no kljubujejo nepredvidljivim idrijskim 
vodam in nara{~ajo~emu prometu.
Sledovi najstra{nej{e povodnji, kar jih pomni zgodovina na{ih 
krajev, pa so na konfiguraciji terena marsikje opazni {e danes.  

Janez Kav~i~Zasilni most v Spodnji Idriji po povodnji

Medmestni avtobus na svoji vo`nji kar trikrat ustavi na 
Mestnem trgu             p{
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Danijela Likar, Idrija
^e bi tako avtobusno povezavo uvedli 
za stalno in ne samo tri poskusne 
dni, bi bilo zelo fino. Predvsem zaradi 
starej{ih ljudi. Sploh pozimi bi bil 
avtobus dobrodo{el, ker je zaradi snega 
in poledice te`je dobiti prevoz. Poleti 
{e nekako gre. Avtobus je pri{el kot 
naro~en, ker grem pravkar iz slu`be. 
Sem vzela {tiri ure dopusta.

Silvi Klemen~i~, voznik avtobusa
Ta povezava je ~isto v redu, samo po 
mojem mnenju za~ne voziti prezgodaj 
in kon~a prepozno, vsaj za poleti. 
Pozimi tak vozni red povsem ustreza. 
Pri takem obisku, kot smo ga dele`ni, 
bi avtobusna povezava obstala. Kot 
voznik avtobusa lahko re~em, da bi se, 
~e bi moral cel dan voziti na tako kratki 
razdalji, kar malo naveli~al. Nekaj ur pa 
ni problem. Zdaj vozimo {tirje vozniki, 
~e pa bi to progo morda uvedli za 
stalno, nas ne bi bilo toliko. Verjetno bi 
bila samo dva. Eden dopoldne in eden 
popoldne.

Joan Mo`ina, @iri
S kolegom nimava kaj po~eti – imamo 
prosto uro-, pa sva se {la malo peljat. 
Ta povezava se mi zdi zelo dobra, samo 
upam, da ne bo potem, ~e jo bodo 
uvedli, predraga. ^e bi bil avtobus {e 
potem brezpla~en, bi bilo pa sploh 
super. Verjetno bi se {e kdaj peljal, 
recimo en krog do Spodnje Idrije in 
potem {e tja do Likarice. Po moje je ta 
povezava za doma~ine zelo dobrodo{la. 
Mislim, da se bo vozilo veliko ljudi. 

Franc Lapajne, Idrija 
To avtobusno povezavo bi morali uvesti 
`e zdavnaj. O njej govorijo `e od 70-ih 
let. Naj si gredo pogledat v Gorico, 
kjer je tovrstni avtobus `e skoraj dve 
leti brezpla~en. To se pravi, da je samo 
nekje nekdo nesposoben, ker tega ne 
more zagotoviti. Peljem se prvi~, v~eraj 
ni bilo ~asa, ga bom pa verjetno {e kaj 
izkoristil. Verjetno bi se peljal tudi, ~e bi 
bilo treba nekaj malega pla~ati, vsaj ob 
slabem vremenu.

Robert Kogej, Spodnja Idrija
Kon~no ena pametna povezava. Upam, 
da bo za vedno. Pa {e brezpla~en je. 
Danes se peljem prvi~, ker sem slu~ajno 
brez avta. Grem v slu`bo. Druga~e 
se avtobusa, ~e bo, ne bom veliko 
poslu`eval. Ga bom pa zdaj sigurno 
izkoristil. Prvi vtis je super, bi se moral 
pa ve~krat peljati, da bi lahko kaj 
konkretnega povedal. Tudi ~e bi ga bilo 
treba pla~ati – po neki sprejemljivi ceni 
– bi se prav tako peljal. 

Anica [tekar, Idrija
Nad brezpla~nim avtobusom, ki so ga 
uvedli poskusno, sem zelo navdu{ena. 
To je nekaj enkratnega. Danes se peljem 
prvi~. Ga bom pa z veseljem {e koristila. 
^e bodo to povezavo uvedli za stalno, 
potem pa sploh. Mi bo velikokrat pri{el 
prav. Vsaj dvakrat na teden moram 
iz Podroteje v center po opravkih. Po 
navadi me pelje h~erka, ko gre v slu`bo, 
nazaj pridem pa z avtobusom ali pe{.

Jelka Tu{ar, Idrija
Po mojem mnenju je ta avtobusna 
povezava pika na i. Bolj{ega, kot je 
to, se niso mogli spomniti. Peljem se 
prvi~, saj sem {ele v~eraj izvedela zanj. 
Grem do Marofa, na obisk. Se bom pa 
zagotovo {e kam peljala. Zdaj, ko je, ga 
bom izkoristila. Bom {la na pokopali{~e. 
Na Marof pridem zelo velikokrat, ~e 
bodo uvedli to povezavo, bom pa {e 
ve~krat. 

Matic Kosma~, Idrija
Z avtobusom sem se v {olo peljal `e 
v~eraj, torej se danes peljem `e drugi~. 
Vstopil sem pri Likarici in se peljal do 
glavne avtobusne postaje. Druga~e v 
{olo hodim pe{ ali pa me vozi mama. 
Tudi ona se je te avtobusne povezave 
zelo razveselila. Prav fino bi bilo, ~e 
bi jo uvedli za stalno. ^e bom imel v 
sredi{~u mesta {e kak{ne opravke, bom 
brezpla~ni avtobus v teh dneh seveda 
izkoristil. 

Nina Frelih, Polona [inkovec, 
Spodnja Idrija 
Sva zelo zadovoljni s to avtobusno 
povezavo. Bi nama sicer bolj ustrezalo, 
~e bi avtobus recimo iz Spodnje Idrije 
odpeljal ob 7. 45, ker je ta, ki gre ob 7. 
uri iz Idrije, malo prezgodaj. Predvsem 
nama ustreza, ker je brezpla~en, prej 
sva vsak dan {topali v {olo. Sva dijakinji 
idrijske gimnazije Jurija Vege. Avtobus, 
za katerega je treba od{teti 310 tolarjev 
v eno smer, je namre~ predrag. Ker je ta 
poskusna avtobusna linija brezpla~na, jo 
bova vsekakor izkoristili. 

Mirjam Marinac, Spodnja Idrija
Po mojem mnenju je to zelo pametna 
ideja. Nekateri imajo tudi ve~ otrok, zato 
morajo po ve~krat na dan v Idrijo. Tudi 
mi. Ta avtobus je idealna re{itev. Zdaj 
se peljem drugi~, sem se `e v~eraj, prvi 
dan prevozov. Bom pa to brezpla~no 
avtobusno povezavo maksimalno 
izkoristila {e danes in jutri. 
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Alan G.Robinson na 
obisku pri nas
 Vodilnim delavcem 
Kolektorja je predaval o 
vzpostavitvi sistema idej

Proizvodnja 
vsesmernih 
prikazovalnikov v 
polni pripravljenosti
 Na potezi so tr`niki

Proizvodnji Kautt & 
Buxa po novem samo 
v enem kraju
 Zdru`itev proizvodenj 
naj bi omogo~ila bolj{e 
poslovanje v prihodnje

Trinajsta pla~a
 Anketa je pokazala, da so 
jo delavci pri~akovali

3

8

4

Kolektor bo v Idriji zgradil interdisciplinarni 
raziskovalni grozd

Sredi prihodnjega leta bo koncern Kolektor Group na svoji mati~ni 

lokaciji v Idriji za~el graditi interdisciplinarni raziskovalni grozd za 

razvoj novih produktov. V njem bo na{lo delo najmanj 100 in`enirjev. 

Nekaj se jih bo vanj preselilo iz razli~nih Kolektorjevih produkcijskih 

enot, ostale pa bo koncern pritegnil k sodelovanju iz svojega okolja. 

Novo poslopje in{tituta bo obsegalo 4.000 kvadratnih metrov 

uporabnih povr{in in bo predvidoma dokon~ano v letu 2008. 

Sredi prihodnjega leta bo v Kolektorjevi industrijski coni v Idriji stekla 

tudi gradnja nove orodjarne. Sredstva zanjo je koncern `e zagotovil, 

trenutno pa te~ejo postopki za pridobitev potrebnih dovoljenj. Tako 

naj bi Kolektor Group v prihodnjih dveh letih v Idriji in v Industrijsko 

obrtni coni Zapolje pri Logatcu zgradil skupaj kar 10.000 kvadratnih 

metrov proizvodnih povr{in. Te bodo namenjene {iritvi obstoje~ih in 

uvajanju novih proizvodnih programov, kar bo prispevalo h krepitvi 

organske rasti koncerna, ki za~asno opu{~a strategijo prevzemov 

podjetij s sorodnimi in sinergijskimi programi na tujem in doma.

10
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»Na okrogli mizi smo na{e delovanje soo~ili in povezali s 
predavateljevo teorijo in njegovimi izku{njami«, je povedal 
direktor Kolektorja Pro Valter Leban. »Pozornost smo namenili 
predvsem trem podro~jem, in sicer sistemu izbolj{av, vklju~itvi 
belih ovratnikov oziroma umskih delavcev v ta proces in 
razjasnitvi dileme, ali so izbolj{ave del strategije ali ne. Dr. 
Robinson nam je zelo nazorno povedal, kaj delamo narobe. 
Odprl nam je obzorja. Na{ namen je, da postanemo u~e~a 
se organizacija, da za~nemo na{e ljudi druga~e izobra`evati. 
Bistveno je, da za~nemo spreminjati filozofijo in kulturo 
podjetja. Namen predavanja in okrogle mize je bil, da {ir{e 
ob~instvo sli{i, da ni orodje tisto, ki je pomembno, pa~ pa 
filozofija. Dobili smo potrditev, da moramo za~eti z malimi 
izbolj{avami, saj iz malega raste veliko. Predvsem pa smo se 
lahko prepri~ali, da izbolj{ave ne morejo biti pla~ljive, saj glavni 
namen izbolj{av ne more in ne sme biti denar, pa~ pa dejstvo, 
da si lahko s tem izbolj{amo in olaj{amo delo.«  

s i s t e m  i d e j

Vzpostavitev sistema idej je prvi korak do 
uspeha

Okrogla miza, na kateri so udele`enci gosta seznanili z 
vzpostavljanjem sistema idej v Kolektorju

Alan G. Robinson med predavanjem, ki je bilo namenjeno 
direktorjem s koncernom povezanih dru`b, direktorjem divizij 
Kolektorja Pro in klju~nim strokovnim delavcem skupine

Na obisku v Idriji se je mudil dr. Alan G. 
Robinson, predavatelj na Isenber{ki {oli 
za mened`ment Univerze Massachusetts 
– Amherst. Direktorjem vseh s koncernom 
povezanih dru`b, direktorjem divizij 
in klju~nim strokovnim delavcem je 
spregovoril o kreativnosti, inovativnosti ter 
dobrem in u~inkovitem sistemu idej. Ta je 
namre~ prvi korak do poslovne odli~nosti, 
ki nas lo~i od ostalih ponudnikov na trgu. 
Po besedah dr. Robinsona je treba najprej 
za~eti poslu{ati svoje zaposlene, tudi 
tiste na najni`jih polo`ajih, kajti prav oni 
opazijo ve~ino problemov in prilo`nosti, 
a hkrati opozarja, da lahko, ko se enkrat 
odpremo idejam, do`ivimo »idejni cunami«. 
Ideje je tako smotrneje iskati postopno, 
po podro~jih ali morda za vsak konkreten 
problem posebej. V tem primeru se bodo 
zaposleni osredoto~ili samo na dolo~eno 
podro~je in tako dobili ve~ idej. Predavatelj 
je mnenja, da moramo iskati majhne 
izbolj{ave. Na njih lahko gradimo velike, 
so u~inkovitej{e in tako specifi~ne, da
so v primeru kraje najve~krat povsem 
neuporabne. Dober sistem idej – tako 
Robinson – ne predvideva nagrajevanja 
izbolj{av. Te so brezpla~ne in del slu`be. 

Predavanju dr. Alana G. Robinsona je sledila okrogla miza, 
na kateri so udele`enci predavatelja seznanili z razmerami 
v podjetju in mu zastavili kar nekaj konkretnih vpra{anj, 
povezanih z njihovim delom. 

»V Slovenijo me je tudi tokrat povabila fundacija za poslovno 
odli~nost«, je povedal Alan G. Robinson in dodal, da so ob 
njegovem prvem obisku v Kolektorju pred pol leta govorili o 
koncernovih prilo`nostih. »@e takrat mi je bilo jasno, da se 
lahko podjetje povzpne {e veliko vi{je. Mo`nosti je veliko. Nekaj 
predlogov sem dal `e takrat. Zdaj, ko sem se vrnil v Slovenijo, 
je fundacija ponovno vzpostavila stik s Kolektorjem. Hoteli so, 
da se vrnem k njim in povem nekaj o inovativnosti, kreativnosti 
in vzpostavitvi sistema idej. S predavanjem sem `elel vodstvo 
spodbuditi, da bi vrglo stran {katlo predlogov in si reklo: 
»@elimo biti konkuren~ni, zato potrebujemo dober sistem idej 
in potrebujemo ga hitro.« @elim si, da bi spremenili na~in dela 
s svojimi zaposlenimi. Kolektor mi je zelo v{e~ in mu `elim le 
najbolj{e. Ko sem bi zadnji~ tu, so mi dejali, da je Idrija mesto 
s samo enim produktom, ki pa je `al `e umrl. Spomnim se, 
da sem takrat povsem enako pomislil o Kolektorju, katerega 
poslovanje je v ve~ji meri osnovano na samo enem produktu, 
komutatorju, ki je v fazi zrelosti. Tega se tudi zavedajo in ravnajo 
povsem pravilno, ko si prizadevajo dobiti ~im ve~ novih idej 
za prihodnost. To je najbolj{i pokazatelj, v kak{ni smeri se bo 
Kolektor razvijal v prihodnje.« 



4 

KOLEKTORGROUP ^ASOPIS • december 2006

r a z v o j n i  p r o j e k t i

Po dobrih dveh letih intenzivnega dela na podro~ju 
industrializacije vsesmernega prikazovalnika (omnija) je 
proizvodnja Divizije Idrium pripravljena na serijsko proizvodnjo 
oz. na izpolnjevanje naro~il kupcev.
V prvi polovici leta 2004 je skupino, ki se je ukvarjala z razvojem 
in izdelavo vsesmernih prikazovalnikov, sestavljalo {est ljudi 
– vodja skupine, dva konstruktorja, dva tehnologa in tr`nik, ki 
so skupaj z zunanjimi sodelavci delali na razvoju prototipov v 
kleti zdaj `e poru{enega Avtocentra. Poleti 2004 se je skupina 
za~ela po~asi {iriti, cilj je bila industrializacija vsesmernega 
prikazovalnika. Vzporedno smo urejali nove prostore za 
prototipno delavnico in proizvodnjo v prostorih biv{e rudni{ke 

Proizvodnja vsesmernih prikazovalnikov 
pripravljena na naro~ila

mehani~ne delavnice oz. »drakslna«.
Pot od prototipa do industrijskega izdelka je vse prej kot 
enostavna. Takratni prototipi so delovali sicer zelo dobro, niso 
pa ustrezali zahtevam sodobnega industrijskega oblikovanja, 
pa tudi njihova uporabnost je bila precej omejena. Treba se je 
bilo prilagoditi obema – oblikovalcu in uporabniku, zato so bile 
razvojne aktivnosti ves ta ~as zelo intenzivne.
Stalno se soo~amo z dvema izzivoma – razviti izdelek, ki bo 
zanimiv, privla~en za oko, zanesljiv in prijazen uporabniku, 
na drugi strani pa primeren za serijsko proizvodnjo. Ker 
je bil celoten proces uvajanja popolnoma novega izdelka 
v proizvodnjo, ki v nobeni fazi ni podobna proizvodnji 
komutatorjev, v veliki meri neznanka, smo z izdelavo serij za~eli 
zelo zgodaj – ko izdelek {e ni bil v celoti razvit. Na ta na~in smo 
pospe{ili u~ni proces in se u~ili na prakti~nih primerih.
Za prehod od prototipa do industrijskega izdelka oz. za 
vzpostavitev proizvodnega sistema je potrebna cela vrsta 
aktivnosti. Najprej je treba definirati izdelek in kreirati 
konstrukcijsko dokumentacijo ter kosovnico z natan~nim 
poimenovanjem oz. kodiranjem sestavnih delov, ki ustreza 
tudi informacijskemu sistemu. Za vse sestavne dele, ki so 
za prototipe proizvedeni orodjarsko, je potrebno poiskati 
ustrezne tehnologije, ki kakovostno in cenovno ustrezajo 
zahtevam serijske proizvodnje. Sledi iskanje in izbor dobaviteljev 
posameznih sestavnih delov in komponent ter nabava le-teh. 
Dolo~iti je potrebno tehnolo{ke postopke za izdelavo sestavnih 

delov ter monta`o, izdelati proizvodno, kontrolno in spremno 
dokumentacijo, urediti delovna mesta, zagotoviti potrebna 
delovna sredstva – tudi konstruirati in izdelati kak{en prav 
poseben stroj … 
Z razvojem in industrializacijo so se ve~ale tudi prostorske 
potrebe, zato smo za potrebe proizvodnje in skladi{~a okupirali 
{e prostore biv{e dav~ne uprave in tam uredili delovna mesta. 
Leto{nje poletje smo za~eli z branjem knjige Toyota way in pri 
oblikovanju procesov poizku{amo upo{tevati tudi nova znanja, 
pridobljena na bralnih delavnicah, na katerih sodelujemo vsi 
~lani skupine. Proizvodni proces je v tem trenutku prilagojen za 
monta`o dveh omnijev na izmeno. Shematsko je tok prikazan na 
spodnji skici:

Tok materialov v proizvodnji Idrium omni

Izdelek potrebuje tudi stvari, ki niso odlo~ilnega pomena za 
njegovo delovanje, so pa nujno potrebne za to, da izdelek 
lahko prodamo in uporabnik zna z njim ravnati. V ta sklop 
spadajo:
- razne nalepke: specifikacijska nalepka s podatki o izdelku 
(naziv, serijska {tevilka, datum proizvodnje, podatki o napajanju 
…), opozorilne nalepke, nalepke za ozna~evanje …,
- navodila za uporabo,
- garancijski pogoji,
- servisna knjiga in servisni priro~nik,
- embala`a,
- certifikati o skladnosti proizvoda s standardi (CE znak).
Prav ta zadnja to~ka – pridobitev certifikata o skladnosti 
proizvoda s standardi oz. pridobitev CE znaka - je bila poglavje 
zase: zahteven projekt, ki je - poleg pridobivanja potrebne 

Idrijska skupina...

... in ljubljanska skupina mehatronikov



5

KOLEKTORGROUP ^ASOPIS • december 2006

V tabeli je predstavljeno skupno {tevilo omnijev, ki so bili izdelani 
po septembru 2004.

Model {tevilo izdelanih 
kosov

Omni  300 PRN 5 (prototipi)

Omni  150 PRN 19

Omni  450 PRN 95

Omni  650 PRN 5 (prototipi)

Omni  220 PRN 2 (prototipi)

Omni 1300 PRN 1 (prototip v izdelavi)

Omni  220 LED 14 + 10 v izdelavi

Rezultati razvoja in proizvodnje vsesmernih prikazovalnikov so 
zasluga vseh sodelavcev, vklju~enih v te procese, ki so s svojim 
delom, znanjem, idejami in iznajdljivostjo pripeljali projekt do 
tega nivoja. Preboj na tr`i{~e s tako novim in revolucionarnim 
izdelkom je te`ak in v tem trenutku smo v fazi, ko je proizvodnja 
prehitela tr`enje in moramo izdelavo novih serij omnijev 
upo~asniti. Zdaj je na potezi tr`enje – proizvodnja `eljno 
pri~akuje naro~ila, ki so pogoj, da jo ponovno za`enemo na 
polno.

Danijela Brlo`nik 

dokumentacije od proizvajalcev komponent in dolgotrajnih 
testiranj pri poobla{~enem in{titutu - spro`il tudi plaz sicer 
manj{ih sprememb, s katerimi smo zagotovili, da je na{ izdelek 
v skladu z vsemi direktivami, ki jih taka certifikacija zahteva, in 
posledi~no tudi varen za uporabnika.
Od dne, ko smo uspe{no prestali vse teste in na na{e veliko 
veselje pridobili tudi tako te`ko pri~akovanji CE znak, smo 
izdelali tri serije – skupaj 80 omnijev tipa 450 PRN. Vsaka 
serija je bila od predhodne nekoliko druga~na, predvsem z 
izvedenim velikim {tevilom izbolj{av in cenej{a. Skozi ves proces 
razvoja, tako izdelka kot proizvodnega procesa, i{~emo nove 
in nove izbolj{ave, da bi poenostavili in pocenili sestavne dele 
in postopke izdelave ter izbolj{ali delovanje naprave. V tem 
trenutku smo pripravljeni na serijsko proizvodnjo obstoje~ih 
modelov omni 450PRN, hkrati pa so `e v teku aktivnosti za 
izbolj{an model, ki bo veliko bolj prijazen uporabniku, {ir{a 
bo uporabnost izdelka, sestavljen bo iz veliko manj sestavnih 
delov ter posledi~no la`ji in cenej{i. Prvi prototipi bodo izdelani 
predvidoma do konca meseca januarja.
Na{i kolegi »Ljubljan~ani« (del Divizije Idrium, ki deluje v 
Ljubljani v okviru »Laboratorija za Optodinamiko in lasersko 
tehniko ter opto - mehatronske sisteme« v sodelovanju s 
tamkaj{njo fakulteto za strojni{tvo) so vzporedno razvili izdelek 
in proizvodni proces za omni 220 LED. Pravkar je v izdelavi 
druga serija tega izdelka, ki z zaslonom iz svetle~ih diod (LED) 
omogo~a izpis `elenih animiranih vsebin.

r a z v o j n i  p r o j e k t i



6 

KOLEKTORGROUP ^ASOPIS • december 2006

k a d r i

Sejem Kariera 06
Koncern Kolektor Group se je predstavil 
na Karieri 06, najpresti`nej{em kariernem 
dogodku leta, ki je bil 26. oktobra na 
Gospodarskem razstavi{~u. Karierni sejem, 
na katerem je letos sodelovalo ve~ kot 50 
priznanih slovenskih podjetij, je namenjen 
sre~evanju delodajalcev in iskalcev 
zaposlitve.

Vladimir Milo{evi~, ki je skrbel za vsebinsko plat predstavitve, med 
pogovorom z naklju~nima obiskovalkama

Pred Gospodarskim razstavi{~em v Ljubljani je bilo ves dan `ivahno

Predstavniki koncerna so imeli polne roke dela, saj je bil njihov 
razstavni prostor ves ~as oblegan

Koncern so zastopali mladi strokovnjaki, ki so se {ele pred 
kratkim zaposlili v koncernu in z njim povezanih dru`bah. 
Polonca Pagon, Ur{ka Nagli~, Janez Modrijan in Vladimir 
Milo{evi~, so se pogovorili kar s 179 kandidati. Med njimi 
jih je bila ve~ kot tretjina tehni{kih poklicev. S kandidati so 
se dogovorili, da bodo obiskali koncernovo slu`bo za razvoj 
kadrov, kjer se bodo lahko individualno pogovarjali o oblikah 
sodelovanja in mo`nostih zaposlitve. 

Polonca Pagon iz Synateca je povedala da, je bila udele`ba 
na leto{njem kariernem sejmu za Kolektor Group uspe{na. 
“Zaradi dobrih predsejemskih dejavnosti – deljenja letakov 
na ciljnih (tehni~nih) fakultetah, obve{~anja po elektronski 
po{ti in plakatiranja – so na{ razstavni prostor v veliki meri 
obiskali kandidati, ki jih i{~emo. S ciljnim obve{~anjem 
smo tudi dosegli, da so se na razgovor pripravili in so 
Kolektor Group dobro poznali. Tako ti uvodni razgovori 
niso bili le enosmerno posredovanje informacij, ampak 
smo lahko kandidata ocenili, oziroma dokaj natan~no 
poiskali skupne to~ke v interesih in razvoju kariere. Karierni 
sejem je dobra prilo`nost za uveljavljanje podjetja kot top 
delodajalca, poleg tega omogo~a vpogled v razmere na 
trgu dela in neposreden stik s kandidati.”

Nekaj razgovorov so `e opravili, druge potencialne kandidate 
to {e ~aka. Koncern Kolektor Group namre~ i{~e dinami~ne, 
odgovorne in predvsem ustvarjalne ljudi, ki {e {tudirajo ali pa 
so `e kon~ali {tudij strojni{tva, elektrotehnike, ra~unalni{tva ali 
tr`enja. 

Posebnost Kolektorjeve predstavitve je bila nagradna igra, v 
kateri so lahko sodelovali vsi, ki so obiskali njihov razstavni 
prostor. Nagrado zalo`be Pasadena je prejel Ale{ Fantini~ iz 
Kopra, nagrado potovalne agencije Collegium pa Janez Vegan 
iz Ljubljane.         
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V drugi polovici oktobra se je koncern Kolektor Group na 
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije v Ljubljani 
predstavil iskalcem zaposlitve in Zoisovim {tipendistom iz ob~in 
ljubljanske regije, kamor spadata tudi idrijska in cerkljanska 
ob~ina.
Predstavniki koncerna, izvr{na direktorica za razvoj kadrov 
in stike z javnostmi Kolektor Group Ingrid Kermavnar, izvr{ni 
direktor koncernove komerciale mag. Rok Vodnik, direktor 
In{tituta Nanotesla dr. Andrej @nidar{i~ in direktor koncernove 
Divizije Idrium dr. Simon Strgar, so tega najprej predstavili 
iskalcem zaposlitve.

Koncern Kolektor Group k sodelovanju 
povabil Zoisove {tipendiste

Mag. Rok Vodnik, direktor koncernove komerciale je Zoisovim 
{tipendistom predstavil Kolektor Group in podjetja, ki jih ima 
doma in po svetu

Dr. Simon Strgar, direktor koncernove Divizije Idrium in Zoisovi 
{tipendisti si ogledujejo vsesmerni prikazovalnik

Toma` Bla{ko, Kolektorjev {tipendist in ~lan skupine, ki 
je izdelala vsesmerni prikazovalnik Omni je mnenja, da 
je sodelovanje s podjetjem `e med {tudijem enkratna 
prilo`nost, saj lahko projekte, ki si jih za~el med {tudijem, 
po diplomi kar nadaljuje{. Bojazni, da bi ostal brez dela, 
skorajda ni. Navzo~e Zoisove {tipendiste je povabil, naj 
se oglasijo pri njih na Tr`a{ki 2 v Ljubljani, kjer imajo 
prostore, in se na lastne o~i prepri~ajo, kako poteka delo. 
Ob prakti~ni predstavitvi dela imajo mladi namre~ dosti 
ve~ vpra{anj, kot sicer. Verjetno pa bo skupina fantov, 
ki razvija vsesmerni prikazovalnik, v svoje vrste dobila {e 
kak{nega, saj je bilo zanimanja med {tipendisti za tovrstno 
delo kar nekaj.

Na kratko so udele`ence seznanili z dejavnostmi koncernovih 
dru`b doma in po svetu in jim predstavili vizijo razvoja. 
Kot je povedal Rok Vodnik, so prisotni na vseh glavnih 
trgih. Zaposlenih imajo tri tiso~ ljudi, od tega tiso~ v tujini. 
Zaradi razvoja novih programov na nekomutatorskem delu 
proizvodnje potrebujejo nove, predvsem visokokvalificirane 
kadre. Tisti, ki imajo polno idej in ne vejo, kako bi jih uresni~ili, 
ali pa jim morda raziskovalna `ilica ne da miru, bi svoje mesto 
lahko dobili v mladem kolektivu Divizije Idrium ali med trenutno 
petimi zaposlenimi na In{titutu Nanotesla. Za dru`be znotraj 
koncerna Kolektor Group so zanimivi predvsem strokovnjaki s 
podro~ja nanotehnologij, kemije in kemijske tehnologije, fizike, 
matematike, strojni{tva, elektrotehnike in sorodnih poklicev. 
Posebno predstavitev so predstavniki koncerna pripravili za 
Zoisove {tipendiste iz ob~in ljubljanske regije, ki obiskujejo 
2., 3. ali 4. letnik oziroma so absolventi katere od tehni~nih 
fakultet. V predstavitvi se niso spu{~ali v podrobnosti o 
koncernu, pa~ pa so mladim nadarjenim {tudentom predstavili 
mo`nosti sodelovanja med {tudijem in kasnej{e zaposlitve. Kot 
so povedali, mladim nudijo mentorstvo pri izdelavi seminarskih, 
diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij, med 
{tudijskimi po~itnicami pa jim omogo~ajo po~itni{ko delo. 
Na ta na~in {tudentje `e med {tudijem spoznajo koncern in 
ugotovijo, ali jih to delo sploh veseli. Kot je povedal Simon 
Strgar, je vsesmerni prikazovalnik omni delo {tudentov strojne 
in elektrofakultete. Predstavitev sodelovanja s koncernom {e v 
~asu {tudija pa je Strgar prepustil absolventu Toma`u Bla{ku, 
koncernovemu {tipendistu in enemu od ~lanov ekipe, ki je 
izdelala vsesmerni prikazovalnik. 
Predstavitev so predstavniki Kolektor Group izkoristili za 

neposredne pogovore z zainteresiranimi in med njimi opravili 
anketo o njihovih interesih. Zagotovili so jim, da so jim vrata 
vedno odprta in da so se pripravljeni pogovarjati tudi z vsakim 
posebej, da bi skupaj na{li najbolj primerno obliko sodelovanja.
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prometa, kar ostaja sicer na lanski ravni, vendar z manj{im 
{tevilom zaposlenih. Trenutno je v Kautt & Buxu zaposlenih 215 
delavcev, kar je sicer dvakrat manj kot ob prevzemu, vendar 
je treba vedeti, da se je v tem ~asu tudi obseg proizvodnje 
zmanj{al. Organizacijsko prestrukturiranje je prispevalo k temu, 
da je zdaj razmerje med {tevilom delavcev in prodajo ustrezno. 
Novico o ohranitvi proizvodnje so v lokalnem okolju sprejeli z 
odobravanjem, saj dobro vedo, da je zaradi visoke cene dela 
v Nem~iji te`ko ohranjati delovna mesta. Tudi Kautt & Bux je 
izpostavljen mo~ni kitajski konkurenci na podro~ju ponudbe 
komutatorjev, zato `e stavi na nove izdelke, ki jih bo ponudil 
tr`i{~u. 
Otvoritvi novih proizvodnih prostorov v Kautt & Buxu so 
namenili pozornost tudi v regijskem ~asopisu Gäubote (levo 
glej faksimile omenjenega ~asopisa). Avtor ~lanka Dietmar 
Denner bralce uvodoma seznani z zgodovino podjetja, ki je bilo 
leta 1909 ustanovljeno v Stuttgartu in od leta 1973 posluje 
v Herrenbergu, novembra leta 2002 pa ga je Kolektor Group 
skupaj s podru`nico v Dornstettnu odkupil od ameri{kega 
Kirkwooda. Sicer pa podjetji Kolektor in Kautt & Bux ve`e 
dolgoletno sodelovanje, ki je morda celo bolj poznano nam kot 
okolju, kateremu je omenjeni ~asopis namenjen. Zato tudi ne 
presene~a Kolektorjeva zastopanost na otvoritveni slovesnosti, ki 
so se je poleg predstavnikov lokalnih oblasti in predsednika ter 
podpredsednika koncerna Stojana Petri~a in Radovana Bolka 
udele`ili tudi Jurij Kleindienst, Jo`e Poto~nik in Jo`e Rupnik, 
ki so soustvarjali tvorno sodelovanje med Kolektorjem in Kautt & 
Buxom.

n a l o ` b e

Kautt & Bux odprl novo proizvodno halo v 
Herrenbergu
V okviru kadrovskega in organizacijskega prestrukturiranja, ki 
bo kon~ano do konca leta, so 21. novembra, povsem naklju~no 
natanko {tiri leta po prevzemu, v nem{kem Herrenbergu odprli 
novo proizvodno halo in zdru`ili proizvodnji Kautt & Buxa, ki 
sta doslej potekali na dveh lokacijah, poleg Herrenberga {e v 
Dornstettnu. Nalo`ba v 700 kvadratnih metrov veliko halo, ki se 
jo je koncern lotil {ele julija letos, ter preureditev in obnova `e 
obstoje~ih proizvodnih prostorov, je stala ve~ kot milijon evrov. 
V novih hali je orodjarna, v kateri bodo za Kautt & Buxovo 
proizvodnjo skoraj vsa orodja izdelovali sami. V prihodnje bodo 
v Herrenbergu izdelovali komutatorje za avtomobilsko industrijo, 
belo tehniko in elektri~na ro~na orodja. Poleg tega pa Kautt 
& Bux z reorganizacijo prevzema tudi del razvojnih nalog na 
podro~ju proizvodnje tra~nih komutatorjev za celotno skupino in 
se krepi kot del razvoja za na~rtovanje novih proizvodov znotraj 
koncerna. Na otvoritvi je predsednik Kolektor Group Stojan 
Petri~ izpostavil, da `eli koncern ohraniti proizvodnjo v Nem~iji 
predvsem zaradi Kautt & Buxovih dobrih stikov s kupci. Milan 
Potu`ak, ki je v dvo~lanskem poslovodstvu omenjenega podjetja 
odgovoren za finance vidi v zdru`itvi proizvodenj Kautt & Buxa 
na enem mestu bolj{e poslovanje v prihodnosti.
Podjetje bo leto{nje poslovno leto sklenilo s 33 milijoni evrov 
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n a { i  p o  s v e t u

Brazilija - dr`ava vseh
“Brasil – um pais de todos” je stavek, ki simbolizira zna~ilnost 
te velike in raznolike de`ele v Ju`ni Ameriki. Njena zgodovina 
se za~ne pred 500 leti, ko jo po naklju~ju odkrije Portugalec 
Peter Álvares Cabral in postane portugalska kolonija. Svojo 
neodvisnost si pribori leta 1822, leta 1889 pa razglasi 
republiko. 
Brazilija je najve~ja ju`noameri{ka dr`ava, s povr{ino 8,5 mio 
km2 in z ve~ kot 180 mio prebivalstva. De`ela je bogata z 
naravnimi viri in je med najve~jimi proizvajalci sladkorja, `itaric, 
kave in kakava na svetu ter najve~ja izvoznica govejega mesa. 
Zaradi tr`nega potenciala, ki je v Brazilijo `e v preteklosti 
privabljal tuje investitorje z vseh podro~ij gospodarstva, 
se je razvila v najmo~nej{o gospodarsko silo v regiji. Ima 
prekrasne pe{~ene pla`e vzdol` celotnega Atlantika in ljudi, 
ki svojo prijaznost {e raje ka`ejo do turistov z denarjem. 
Druga zna~ilnost Brazilije je visoka razslojenost prebivalstva. 
Na eni strani neizmerno bogastvo pe{~ice ljudi in na drugi 
strani rev{~ina velikega dela prebivalstva. Brazilija je v svetu 
poznana po svojih “favelah”. To so strnjeno grajene kolibe, 
v katerih prebivajo najrevnej{i prebivalci brez perspektive. 
Veliko pomanjkanje jih sili v prosja~enje, kraje in kriminal. 
Mi iz Slovenije do tega trenutka nismo imeli slabih izku{enj. 
Pomembno je, da se giblje{ v primernem okolju in nima{ 
problemov.

Kolektor, ki ima `e desetletje izvozne povezave s svojimi kupci 
v Braziliji, se je konec leta 2004 odlo~il, da aktivno vstopi na 
ta trg. Prevzel je lokalno brazilsko podjetje za proizvodnjo 
komutatorjev Zektor Ltda. S svojim znanjem in tehnologijo je 
Kolektor v tem obdobju bistveno pomagal izbolj{ati kvaliteto 
izdelkov in produktivnost ter s tem pre`ivetje tega podjetja. 
Minevata `e dve leti, odkar skupaj vodimo podjetje in 
spoznavamo latinskoameri{ko okolje, za katerega so zna~ilne 
velike oscilacije na vseh podro~jih. Tudi mi smo ob~utili to 
dogajanje, saj je brazilska vlada ravno v tem obdobju izvajala 
oster program zmanj{evanja inflacije. Vrednost lokalne valute 
real proti dolarju je narasla za skoraj 40 %. To je imelo zelo 
negativen u~inek na konkuren~nost celotnega brazilskega 
gospodarstva in ne samo na{ih izdelkov. Naenkrat so postali 
na{i izdelki, prera~unano v dolarje, 40 % dra`ji. To je spro`ilo 
velik uvozni val predvsem iz Kitajske in hud boj za pre`ivetje 
podjetij v Braziliji. O dogajanju zgovorno ka`e `e podatek, da 
bo gospodarska rast v Braziliji letos samo 3 %, kar je za hitro 

Domen Zelenc: Tukaj v Braziliji 
in Zektorju se po~utim odli~no. 
Se dobro, da sem takrat, ko sem 
se odlo~al za odhod na delo v 
tujino, upo{teval nasvet svojega 
kolega Borisa. Delo tukaj mi 
predstavlja izziv in nadgradnjo 
znanja, ki sem ga pridobil v Idriji. 
Odlo~il sem se, da v Zektorju 
ostanem {e naslednje leto.

Claudia Barella, in`enirka 
kvalitete: Zektor mi omogo~a, 
da delam to, za kar sem se 
izobrazila in to je zame zelo 
pomembno. Sedaj imam 
polne roke dela s pripravo 
dokumentacije za audit ISO 
9001:2000, ki bo v decembru 
2006.  

Vilmar Oliveira Filho, vodja 
linije Kolektor: @elim si, da bi 
Zektor kmalu postal tako dober 
kot je Kolektor. Vem, da nam {e 
veliko manjka, vendar glede na 
to, kar smo naredili v dveh letih, 
sem optimist. Pozdravljam vse 
prijatelje v Sloveniji.

Milena Carmo dos Reis Silva, 
kontrola: Rada delam v Zektorju. 
S sodelavkami in sodelavci se 
dobro razumemo. Na{e delo 
zahteva veliko natan~nost in 
zbranost, zato bi bila lahko na{a 
pla~a malo vi{ja.

Pogled na Rio de Janeiro

Sladkorna gora, priljubljena izletni{ka to~ka
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ponovno konkuren~nost in zagon brazilskega gospodarstva. 
Glavna zahteva je zni`anje obrestne mere, ki je ostala enaka, 
kot je bila v hiperinflacijskem obdobju. To onemogo~a 
investicije, saj je trenutno bolj dobi~konosno imeti denar v 
banki in slu`iti z obrestmi.  

Do sedaj so v Zektorju v razli~nih obdobjih delali naslednji na{i 
sodelavci: Edvard Jeram, Miran Hvala, Aleksander Milenkovski, 
Mitja Bon~a in Domen Zelenc, ki ostaja tudi v letu 2007. Vsi ti 
so na svoj na~in doprinesli k izbolj{anju procesov v Zektorju. 
S svojimi izku{njami in delovnimi navadami so dali zgled 
brazilskim delavcem, ki so se od njih u~ili in, kot mi pravijo, 
jih imajo {e vedno v lepem spominu. Na{e delo v Zektorju je 
timsko. Ko pride do problema, ga re{ujemo skupaj, najprej 
znotraj Zektorja, ~e to ne zadostuje, pa z zunanjimi sodelavci 
ali s pomo~jo nasvetov iz Idrije. Med tednom se v Zektorju 
dela povpre~no 50 ur, ~ez vikend pa so na{i delavci prosti. 
Tu pa se za~ne spoznavanje brazilskega `ivljenja, katerega 
zna~ilnost je samba, ples in “churrasco na sexta-feira”. To je 
zabava v petek zve~er v bli`ini Zektorja ali v São Paulu. Ob lepih 
vikendih se odpeljemo na obalo v bli`ino mesta Guaruja, kjer se 
borimo z metrskimi valovi in pod palmami poizku{amo njihovo 
specialiteto ocvrte {kampe. Seveda brez `ensk, dobre hrane in 
nogometa v Braziliji ne gre, zato se ve~krat odpravimo na ogled 
nogometnih tekem, kjer je povpre~no po 50.000 navija~ev. 
Skratka, `ivljenje v Braziliji je delovno in zabavno ter predstavlja 
svojevrstno izku{njo za vse nas, ki smo se odlo~ili za delo v 
tujini.    

Robert ^erin

Izpla~ilo trinajste pla~e imajo podjetja zelo 
razli~no urejena. Ena jo izpla~ajo vedno 
in celo, druga manj, odvisno seveda o 
rezultatov poslovanja, nekatera se izka`ejo 
{e z bo`i~nico, morda s kak{nim bonom 
za prazni~ne nakupe, veliko pa je takih, 
predvsem javnih zavodov, ki je sploh ne 
poznajo. Kolektor izpla~uje trinajsto pla~o 
na podlagi poslovnih rezultatov oziroma 
kot udele`bo na dobi~ku. Tudi letos je bilo 
tako. Stoodstotno trinajsto pla~o so prejeli 
vsi zaposleni v Kolektorjevih podjetjih in 
povezanih dru`bah v Idriji, 
o tem, koliko so izpla~ali 
zaposlenim v Feritih in 
Livu so se odlo~ale njihove 
uprave same. Nas je 
predvsem zanimalo, kaj 
menijo delavci o trinajsti 
pla~i. Najprej pa smo za 
mnenje vpra{ali vodjo 
sindikata SKEI v Kolektorju 
Pro Dragana Novakovi~a: 

“Glede na rezultate poslovanja, poznam jih za prvih devet 
mesecev letos, je prav, da smo izpla~ali stoodstotno trinajsto 
pla~o. Lani smo slab{e poslovali kot leto prej, zato smo 
prejeli samo 80 odstotno. Verjetno zato, ker so bili rezultati 
poslovanja enaki predlanskim. Potem pa smo se z upravo 
koncerna pogovorili glede leto{njega izpla~ila. Dogovorili 
smo se, da v primeru, da samo dose`emo plan, prejmemo 80 
odstotno, ~e ga prese`emo pa 100 odstotno trinajsto pla~o. 
O~itno bo slednje dr`alo. ^e dobro delamo, zakaj torej ne bi 
bili tudi temu primerno nagrajevani. Sicer pa je tudi stali{~e 
svobodnih sindikatov, katerih sestavni del smo tudi mi, da 
je treba izpla~evati trinajste pla~e kot udele`bo zaposlenih 
na dobi~ku. Po podatkih izvr{ilnega odbora omenjenih 
sindikatov, katerega ~lan sem, se je v zadnjih letih {tevilo 
slovenskih podjetij, ki izpla~ujejo trinajste pla~e, pove~alo kar 
za 20 odstotkov. ^e bi jo pri nas ne izpla~ali, bi me kolegi v 
centrali prav ~udno gledali, saj vedno poudarjajo, lahko tebi, 
ki prihaja{ iz Kolektorja, ki po vseh kazalcih v o~eh slovenske 
javnosti velja za izjemno uspe{no podjetje. K trinajsti pla~i pa 
moramo pri{teti {e regres, ki je na Kolektorju glede na bran`o, 
v katero spadamo, vedno najvi{ji, in dividende. Skupaj tako 
zaposleni v na{i dru`bi prejmejo na leto najmanj {tirinajst pla~. 
To pa {e ne pomeni, da ne bi bilo lahko {e bolj{e. Toda roko 
na srce, malo smo se glede prejemkov tudi “scertali”. Toda, ~e 
pridno delamo, zakaj ne bi bili tudi temu primerno pla~ani.”

p l a ~ e

Trinajsta pla~a kot udele`ba na dobi~ku? Ja, se razume

Fabio Barbosa Carvalho, 
najbolj{i Brazilec na liniji Kolektor 
v akciji pri urejanju stru`nice 
Weiler: “Po~akajte, {e to moram 
zatisniti!”.

razvijajo~o se dr`avo prava katastrofa. Kot primer navajam 
tekstilno in ~evljarsko industrijo, ki se je v tem obdobju 
dobesedno prepolovila zaradi cenenih izdelkov, uvo`enih iz 
Kitajske. V Braziliji v tem trenutku potekajo ostre razprave in 
zahteve po spremembi makroekonomske politike, ki bi prinesla 

Glavna postranska stvar na svetu je nogomet. Kaj pa v Braziliji? 
Domen Zelenc in Robert ^erin na stadionu Maracana
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Teja Klemen~i~, Ascom
»Prav fino se mi zdi, da dobimo trinajsto pla~o. Ni pravno veliko, vendar vseeno bolje kot 
ni~. ^e me spomin ne vara, smo jo do zdaj vedno dobili. ^e se vedno govori, kako dobro 

poslujemo, je prav, da trinajsto pla~o tudi dobimo. Se mi zdi, da je prav od poslovanja odvisno, 
kolik{na je trinajsta pla~a. Mislim, da lani nismo dobili cele. Pri~akujemo, da jo bomo letos tudi 

dobili. Po moje bo kar cela«.   

p l a ~ e

Restavracija Kolektor vse prej kot 
navadna menza
@e takoj po odprtju prenovljene Restavracije Kolektor je bilo 
re~eno, da v njej ne bodo pripravljali zgolj obrokov za svoje 
zaposlene. Po~asi so za~eli svoje ideje tudi uresni~evati. @e 
konec oktobra so pripravili prvo od treh kuharskih delavnic 
tipi~nih jedi Primorske. Organizirala sta jih Kmetijsko gozdarska 
zadruga Slovenije – zavod Nova Gorica in Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije, in sicer v okviru projekta Celovit razvoj 
tipi~nih kmetijskih pridelkov in izdelkov na ~ezmejnem obmo~ju, 
podprtem s sredstvi Evropske unije. Na delavnicah so kuharice, 
ki so zaposlene na kme~kih turizmih, v gostilnah in restavracijah 
na Severnem Primorskem, pripravljale tipi~ne jedi idrijskega in 
cerkljanskega obmo~ja ter Poso~ja. Delavnice tipi~nih jedi so 
bile uvod v kuharske te~aje, ki jih bodo organizirali v letu 2007. 
Namenjeni pa bodo prav vsem ob~anom. Sobote v decembru 
so rezervirali za organizacijo prednovoletnih sre~anj. »Z odzivom 
smo zadovoljni«, je povedal Bo{tjan Novak, direktor podjetja 
Nebesa d.o.o. in dodal, da vsaka stvar potrebuje nekaj ~asa, da 
se »prime«. Z decembrom so v Restavraciji Kolektor uvedli {e eno 

Gregor Gantar, Divizija B 
»Nih~e se ne brani trinajste pla~e. Mislim, da vsakemu pride {e kako prav, sploh zdaj, ko je 
veseli december, ko vsi porabimo kak{en tolar ve~. Mislim, da si jo zaslu`imo, ker celo leto 

po{teno delamo. Mislim, da bi vedno morali dobiti celo trinajsto pla~o. Na trinajsto pla~o smo 
vsi `e navajeni. Kako ne bi bili, ~e pa jo dobimo vsako leto. Mislim, da nam jo dajo tudi zato, 

da smo delavci veseli. Mislim, da vi{ina ni povezana z dobi~kom, saj je ta vedno, ampak od 
njihove odlo~itve.«

Igor Gu~ek Pagon, Divizija A
»Trinajsta pla~a je zelo dobra zadeva. December je pa~ tak mesec, da si ~lovek `eli malo ve~ 
privo{~iti. Dodaten denar pride zato kot naro~en. Do zdaj smo trinajsto pla~o dobili vedno. 
Lani nismo dobili cele, pa~ pa 80 odstotkov. Mislim, da je vi{ina trinajste pla~e odvisna od tega, 
v katero skupino spada{ in od osebne ocene. Koliko nam bodo dali, se ne odlo~ajo glede na 
poslovanje, pa~ pa na trenutno razpolo`enje.«

Stojan Brence, Divizija C
»Nih~e se ne brani trinajste pla~e. ^e poslujemo dobro, je vsekakor prav, da jo tudi dobimo. 
Osem let sem v Kolektorju in do zdaj smo jo vedno dobili. Nekaj dodatnega denarja pride {e 
kako prav. Vsak ga lahko porabi za kar pa~ sam ho~e. Po mojem mnenju je vi{ina trinajste 
pla~e predvsem odvisna od dobi~ka, ki ga je ustvaril Kolektor in od odlo~itve delni~arjev. Upam, 
da jo bomo dobili tudi letos, govori se, da bo, ni~ pa {e ni potrjeno«.

Emil Tomi~, Orodjarna
“Trinajsta pla~a je nujno potrebna. Z njo, vsaj jaz, lahko pokrijem dolgove, ki sem si jih nakopal na glavo med 
letom. Prepri~an sem, da bi bilo v primeru, da ne bi dobili trinajste pla~e, v kolektivu veliko negodovanja, in 
prepri~an sem, da bi marsikdo menjal slu`bo, preprosto bi {el drugam. Vedeti namre~ morate, da nekateri v na{i 
daljni okolici za enako delo dobijo bolj{o pla~o, toda to je tudi vse. To me ne moti, moti me pa, da so znotraj 
Kolektorja med primerljivimi deli razlike v pla~ah. Tega sicer ne morem dokazati, toda govori se tako. ^e ne bi bilo 
trinajste pla~e in ostalega bi moral stisniti pas, saj bi to pomenilo za skoraj desetino manj zaslu`ka na letni ravni.”

novost, in sicer hrano na dom. Od 4. decembra lahko zaposleni v 
koncernu Kolektor Group malice nosijo tudi domov.

In kaj meni uprava? Trinajsta pla~a, kot udele`ba na dobi~ku je oblika, ki omogo~a delavcem 
participacijo za dobro opravljeno delo v teko~em poslovnem letu. To ni obvezno izpla~ilo in bo vedno 
odvisno zgolj od doseganja na~rtovanih rezultatov.

Za brezpla~no pogostitev na otvoritvi restavracije se moramo 
zahvaliti tudi poslovnim partnerjem, ki so za ta dan prispevali 
po svojih najbolj{ih mo~eh, in sicer: KGZ Idrija, Mlinotestova 
pekarna v Idriji, Ivica Pirih s.p., Opoj d.o.o.
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z d r a v j e

Psihoaktivne snovi in zdravje na delovnem 
mestu
Novo leto je pred vrati, prednovoletne 
zabave so v polnem teku in zato se 
morda tokratna tema komu ne bo 
zdela ravno posre~ena izbira. Pa vendar 
– {tevilo prometnih in drugih nezgod, 
tudi takih z najhuj{imi posledicami, ki jim 
botrujejo alkohol ali druge psihoaktivne 
snovi, se med prazniki obi~ajno pove~a. 
Posledi~no imamo ve~ dela tudi delavci 
v urgentnih ambulantah, ko se trudimo 
bla`iti in zdraviti akutne te`ave zaradi 
u`ivanja teh snovi in po{kodbe, do 
katerih pride zaradi nezgod pri delu, v 
prometu ipd.
Namen prispevkov, ki smo jih na temo 
zdravja doslej objavljali v Komunitatorju, 
je bil prepre~evati bolezni. In prav 
z namenom prepre~evanja posledic 
tveganega u`ivanja psihoaktivnih snovi 
sem se odlo~ila napisati nekaj misli o tem 
v tej predprazni~ni izdaji.

Kajenje 

Kajenje je med prebivalstvom najbolj 
raz{irjena oblika odvisnosti, ~eprav ga 
ima ve~ina kadilcev raje za razvado 
kot za odvisnost. Po podatkih Cindi 
Slovenija je med nami 23 % kadilcev, kar 
nas uvr{~a med bolj osve{~ene dr`ave 
v Evropi in svetu. [tevilo kadilcev se je 
po letu 1990 zmanj{alo za pribli`no 
desetino, predvsem na ra~un opu{~anja 
kajenja med mo{kimi. @al v zadnjem ~asu 
opa`amo, da se ve~a {tevilo kadilk in 
mladih kadilcev. Oboje je zaskrbljujo~e, 
saj so tako `enske kot mladi v primerjavi 
z mo{kimi bolj ob~utljivi za {kodljive 
posledice kajenja. 
Snov, ki povzro~a odvisnost, je nikotin 
v tobaku, {kodljive posledice na na{e 
zdravje pa imajo {e {tevilne druge snovi, 
kot so katran, aromatski ogljikovodiki 
(benzen), ogljikov monoksid ipd. Vse 
te snovi delujejo {kodljivo na razli~ne 
organe in tkiva v telesu, med njimi so 
na prvem mestu dihala. Bolezen, ki se 
je kadilci najbolj bojijo, je plju~ni rak, 
vendar je {e pogostej{a t. i. kroni~na 
obstruktivna plju~na bolezen – KOPB. 
V ve~ji ali manj{i meri se razvije pri 
pribli`no treh ~etrtinah dolgoletnih 
kadilcev. Pri tej bolezni se plju~na 
zmogljivost kadilcev z leti zmanj{uje 
hitreje kot pri nekadilcih, tako da v 
kon~ni fazi privede do hude invalidnosti 
bolnika. Kajenje je povezano tudi z 
drugimi oblikami raka, deluje {kodljivo 
na sluznico `elodca, dviguje krvni tlak in 

pospe{uje poapnenje `il ter na ta na~in 
pove~uje tveganje za gangreno nog, 
sr~no ali mo`gansko kap.

In kajenje na delovnem 
mestu?

Samo po sebi ne vpliva na psihi~no 
zmogljivost delavca. Mnogi kadilci celo 
povedo, da se po pokajeni cigareti 
umirijo, la`je zberejo in zato tudi 
bolje delajo, vendar je to, da se te`ave 
po cigareti zmanj{ajo, samo odraz 
odvisnosti. V resnici kajenje zmanj{uje 
delovno storilnost, saj je kadilec v ~asu, 
ko ne kadi, bolj nemiren. Zaradi kajenja 
pogosto prekinja delo. Ve~ja je tudi 
nevarnost po`arov, zato je kajenje na 
delovnem mestu prepovedano. Najbolj 
pomembno pa je, da kajenje pri delu 
pove~uje {kodljive u~inke drugih snovi, 
ki smo jim pri delu izpostavljeni. Skupni 
u~inek je odvisen od vrste kemi~ne snovi 
na delovnem mestu, vendar se navadno 
ne se{teva, ampak mno`i.
Ob tem ne morem mimo pasivnega 
kajenja. Nekadilci, ki so pogosto 
izpostavljeni cigaretnemu dimu v 
zakajenih prostorih (lokalih), so prav tako 
bolj ogro`eni za razvoj bolezni zaradi 
kajenja, predvsem za plju~nega raka in 
KOPB. Prav v ta namen Ministrstvo za 
zdravje pripravlja zakon, po katerem 
naj bi bilo kajenje prepovedano na vseh 
javnih prostorih in le upamo lahko, da 
bo stopil v veljavo ~im prej. Do takrat pa 
poskusite sami ali s pomo~jo zdravstvenih 
delavcev opustiti kajenje. ^e `e morate, 
kadite na prostem in izbirajte nekadilske 
gostinske lokale. In ko pri`igate cigareto 
v stanovanju, pomislite, da cigaretni dim 
neprostovoljno vdihavajo tudi va{i otroci. 

Alkohol

^e je kajenje najbolj pogosta odvisnost, 
je alkohol najbolj raz{irjena psihoaktivna 
snov v na{i dru`bi. Abstinentov je med 
nami le 15 %, dve tretjini jih alkoholne 
pija~e u`iva zmerno, takih, ki alkohol 
pijejo tvegano ali pa so od njega odvisni, 
pa je pribli`no petina.
Snov, ki povzro~a odvisnost, je kar etilni 
alkohol (etanol) sam, ki se ve`e na 
dolo~en mo`ganski center in posledi~no 
povzro~i ob~utek ugodja in veselje, v 
ve~jih koli~inah pa povzro~a agresijo, 
motnje vida, ravnote`ja, koordinacije, 
upad psihi~nih zmogljivosti in na koncu 
zaspanost, motnje zavesti ter komo. 
^e je u`ivanje alkohola dovolj pogosto, 
se organizem nanj navadi, zato je za 
enak u~inek potrebno zau`iti ve~jo 
koli~ino alkohola. In takrat govorimo o 
odvisnosti. Ta je sprva psihi~na, pozneje 
pa tudi telesna (v primeru, da alkohola 
ne pijemo, pride do telesnih te`av). 
Alkohol, {kodljivo u`ivanje in odvisnost 
od alkohola lahko na delavca in njegovo 
delo vplivajo na razli~ne na~ine, ki pa 
so med seboj tesno povezani: zmanj{a 
se delovna storilnost, pove~a se {tevilo 
napak v delovnem procesu, ve~je je 
{tevilo nezgod in po{kodb na delovnem 
mestu, pove~uje se obolevnost (zaradi 
telesnih in du{evnih posledic odvisnosti) 
in pove~a se odsotnost z dela zaradi 
razli~nih (zdravstvenih in socialnih) 
vzrokov. Na varnost pri delu poleg dela 
v vinjenem stanju namre~ lahko vplivajo 
tudi druga, z odvisnostjo povezana 
stanja, med njimi epilepti~ni napadi, 
zvi{an krvni tlak, motnje sr~nega ritma, 
jetrna ciroza, poslab{anje kroni~nih 
bolezni (astma), bolezni `iv~evja. Zaradi 
vsega na{tetega u`ivanje alkohola na 
delovnem mestu ni dovoljeno. Zdravniki, 
{e posebno specialisti medicine dela, 
prometa in {porta, smo dol`ni odkrivati 
problemati~no pitje pri delavcih in 
voznikih in prepre~evati, da bi taki delavci 
ostajali na delovnem mestu, saj ima 
to lahko usodne posledice na njihovo 
zdravje in zdravje njihovih sodelavcev.
Znaki, ki ka`ejo na to, da imamo morda 
opraviti z osebo, ki je odvisna od 
alkohola, so bolezni, ki so povezane s 
tveganim pitjem (predvsem alkoholna 
jetrna bolezen), pogoste po{kodbe, 
kr{itve zakona, te`ave v socialnih odnosih 
(s partnerjem, otroki) ali pogosti bolni{ki 
stale`i. 
Pomembno je, da alkohol za~nemo 
u`ivati ~im pozneje, saj je dokazano, 
da je tveganje za odvisnost pri tistih, ki 
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Zdravila 

Tudi zdravniki svojim pacientom pogosto 
predpisujemo zdravila, ki vplivajo na 
psihi~ne in s tem na delovno in vozni{ko 
sposobnost posameznika. Med njimi 
so najpogostej{a nekatera mo~nej{a 
zdravila proti bole~inam, uspavala, 
pomirjevala, antidepresivi in antipsihotiki. 
Seveda vsem zaradi u`ivanja teh zdravil 
ne moremo kar prepovedati vo`nje ali 
dela, saj bi bil s tem u~inek zdravljenja 
izni~en. Zato `elim le opozoriti na ve~jo 
previdnost pri zdravilih, ki imajo poleg 
imena prazen trikotnik. Za zdravila, ki so 
ozna~ena s polnim (~rnim) trikotnikom, 
pa velja, da takrat, ko jih u`ivamo, ne 
smemo voziti ali upravljati s stroji, saj 
bi to lahko pomembno zmanj{alo na{o 
varnost in varnost na{ih sodelavcev. 

Ob koncu `elim poudariti, da je 
odvisnost od psihoaktivnih snovi bolezen, 
odvisnik pa je bolnik, ki nujno potrebuje 
strokovno (medicinsko) pomo~, saj je 
mo`nost, da bi se pozdravil sam, zelo 
majhna. 

Vsem bralcem `elim prijetne praznike, v 
novem letu pa veliko dobre energije za 
preskakovanje vsakdanjih te`avic, veselja, 
uspehov in zadovoljstva pri delu ter 
seveda zdravja.

Ur{ka Mo~nik Bon~ina

z d r a v j e

so ga za~eli piti po 21. letu, bistveno 
manj{e kot pri tistih, ki so alkohol pili `e 
prej. Dr`imo se t. i. varne meje, ki je ena 
merica alkohola na dan za `enske in dve 
merici na dan za mo{ke (ena merica je 
0.3 dl `ganja, 1 dl vina ali 2.5 dl piva). In 
nenazadnje, ~e smo pili, klju~e in volan 
na{ega avtomobila prepustimo vozniku, 
ki ni pil. 

Droge 

Odpiranje meja na{e dr`ave svetu nam 
ni prineslo le dobrih, pa~ pa tudi {tevilne 
slabe dru`bene spremembe. Ena od 
bolj opaznih je razmah zlorabe drog 
med prebivalstvom, {e posebno med 
mladimi. Poznamo razli~ne vrste drog 
od t.i. mehkih (marihuana, ha{i{), do 
trdih (heroin, kokain, LSD) in v novej{em 
~asu zelo popularnih sinteti~nih (ekstazi). 
Proizvajalci drog vsak dan izumljajo 
nove vrste, ki jih ponujajo novim (in 
vse mlaj{im) uporabnikom, vse z `eljo 
po ~im ve~jem zaslu`ku. Sodobni hitri 
na~in `ivljenja, pomanjkanje mo`nosti 
za odkrit pogovor in re{evanje te`av, 
deloma pa tudi na{e neznanje, so razlog 
za to, da odvisnika od drog (narkomana) 
odkrijemo pogosto {ele takrat, ko je 
lahko `e prepozno. U`ivanje katere koli 
psihoaktivne snovi in {e posebej u`ivanje 
drog zmanj{uje psihi~no zmogljivost 
posameznika in spreminja njegov pogled 
na druge ljudi in okolico. Posledice 

u`ivanja mamil so podobne kot pri 
odvisnosti od alkohola, lahko {e huj{e. 
Zaradi tega sta tvegana tako vo`nja kot 
delo pod vplivom mamil. Predoziranje 
s trdimi drogami vsako leto vzame 
ve~ `ivljenj (lani 15), hude posledice 
na zdravju lahko pu{~a tudi u`ivanje 
sinteti~nih drog (dehidracija, vro~inski 
kr~i). Nara{~a tudi {tevilo intravenskih 
u`ivalcev drog, ki so oku`eni z virusi 
hepatitisov B in C in HIV-a. V nasprotju 
s splo{nim prepri~anjem brez {kode 
ni niti kajenje marihuane, ki prav tako 
povzro~a odvisnost in zmanj{uje psihi~no 
zmogljivost u`ivalca. 
Na znake, ki ka`ejo na to, da nekdo 
morda u`iva droge, moramo biti pozorni 
vsi: star{i, u~itelji, delodajalci in zdravniki. 
Opazimo lahko rde~e o~i, zelo raz{irjene 
ali zelo ozke zenice, sledovi vbodov, 
slab{anje {olskega ali delovnega uspeha, 
neurejenost in zanemarjenost, huj{anje, 
nespe~nost ali spanje ob neobi~ajnih 
urah, slabovoljnost, razdra`ljivost, 
nove prijatelje na{ega otroka, pra{ke, 
posu{ene rastline, injekcijske igle in 
izginjanje denarja v stanovanju.
^e posumimo, da nekdo zlorablja droge, 
~im prej poi{~imo pomo~ strokovnih 
slu`b, saj se s hitrej{im zdravljenjem ve~a 
mo`nost za ozdravitev. 

Prvi~, odkar je bil pod Kolektorjevim 
mostom postavljen mehki jez, je 
bilo poskrbljeno za obnovo izpusta. 
Ministrstvo za okolje in prostor je za 
dela anga`iralo ljubljansko podjetje 
Hidrotehnik. Delavci so izpod 
Kamni{kih planin pripeljali sedem 
prostorninskih metrov macesnovih 
desk, s katerimi so zamenjali 
dotrajane dele izpusta.
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p r i r e d i t v e

V pri~akovanju novega leta

Modra dvorana v Idriji je bila dva dneva zapored spet 
polna. Najprej so v njej mal~ki zaposlenih na Kolektorju 
pri~akali dedka Mraza, ki jih je obdaril. ^eprav ni bilo 
snega, vzdu{je ni bilo ni~ manj prazni~no. [tevilna 
udele`ba je potrdila, da je Kolektor {e vedno razmeroma 
mlad kolektiv. V prihodnjih nekaj letih se utegne 
povpre~na starost kolektiva {e zmanj{ati, saj prihaja ~as, 
ko se bodo upokojili tisti, ki so vrsto let sestavljali jedro 
kolektiva. Pridru`ili se bodo ve~ kot 260 upokojencem 
Kolektorja, ki se razen redkih izjem, zaradi bolezni ali 
drugih obveznosti, `e po tradiciji udele`ijo vsakoletnega 
prednovoletnega sre~anja. Ob glasbi, hrani in pija~i so 
se dru`ili do poznih ve~ernih ur. Vmes jih je pozdravil in 
nagovoril predsednik koncerna Stojan Petri~, ki jih je spet 
zelo podrobno seznanil s poslovanjem Kolektorja in z njim 
povezanih dru`b v letu, ki se izteka. Pri tem ni lepore~il, 
~eprav bi se lahko z rezultati hvalil. Sicer pa vsi vedo, da je 
Kolektor dobro podjetje, ki po {tevilnih kazalcih poslovanja 
sodi v sam slovenski vrh. Ob tej prilo`nosti je napovedal 
tudi vrsto nalo`b, ki se jih bo koncern lotil doma. Teh 
naj bi bilo v prihodnjih dveh letih samo v proizvodne 
in poslovne prostore za osem milijonov evrov. Ta denar 
bodo prispevala koncernova podjetja po svetu, v katera 
je Kolektor vlagal v preteklosti. Zbrane je pozdravil tudi 
Jo`e Gregor~i~, najstarej{i Kolektorjev upokojenec, ki je 
`e zakorakal v petinosemdeseto leto. Hi{ni upokojenski 
dru`bi se bo z novim letom pridru`il tudi ~lan Kolektorjeve 
uprave Jurij Kleindienst. V februarski {tevilki Komunitatorja 
bo na{ intervjuvanec.
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Matej Cigale, ~rnovr{ki rojak
(Lome, 2. 9. 1819 – Dunaj, 20. 4. 1889)

Pravnik in jezikoslovec Matej Cigale se je rodil materi Ne`i in 
o~etu Jo`efu 2. septembra 1819 v Dolnjih Lomeh. Osnovno {olo 
je obiskoval v ^rnem Vrhu, zatem v Idriji, gimnazijo in licej pa 
v Gorici. Leta 1841 je vstopil v ljubljansko bogoslovje, kjer pa je 
ostal le eno leto. Odlo~il se je za {tudij prava, najprej je {tudiral 
v Gradcu, nato pa na Dunaju. Ker so bili star{i dokaj premo`ni 
kmetje, so mu lahko krili, za takratne razmere, visoke stro{ke 
{olanja. Pravne {tudije je kon~al leta 1846. Po {tudiju je nastopil 
delo sodnega pripravnika v Gorici, leta 1848 pa je v Celovcu 
napravil izpit za sodnika, nakar je kmalu izstopil iz dr`avne 
slu`be. Postal je tajnik Slovenskega dru{tva in urednik prvega 
slovenskega politi~nega ~asopisa Slovenija, ki je za~el izhajati v 
Ljubljani julija 1848. Kot urednik je zastopal politi~ni program 
Zedinjene Slovenije in se zavzemal za enakopravnost slovenskega 
jezika v avstrijski monarhiji. Kot dobrega jezikoslovca so ga jeseni 
leta 1849 poklicali na Dunaj, kjer je bil imenovan za ministrskega 
koncipista v uredni{tvu dr`avnega zakonika. Slednjega je urejal 
38 let. Redno izhajanje avstrijskega dr`avnega zakonika in 
uradnega lista v sloven{~ini je potrjevalo status sloven{~ine 
kot enega od uradnih jezikov monarhije, posredno pa je 
pomenilo tudi prilo`nost za {e trdnej{e poenotenje slovenskega 
knji`nega jezika. Za 19. stoletje je namre~ zna~ilna te`nja k 
vse ve~ji enotnosti knji`nega jezika, ki jo je podpiral razvoj 
publicisti~ne periodike, ki je imela odjemalce in dopisovalce z 
vseh koncev slovenske jezikovne skupnosti. Po letu 1851 so se 
mo~neje uveljavile t. i. nove oblike, nekatere paradigmati~ne 
in morfolo{ke jezikovne oblike, bli`je vzhodnoevropskim 
govorom, ki so bile pred tem v knji`nem jeziku zaznamovane 
variante, nato pa so postale edino veljavne. Vse bolj ob{irno 
javno komuniciranje v sloven{~ini je spremljala tudi vedno 
bolj natan~na slovni~arska, slovarska (na tem podro~ju je 
bil najpomembnej{i Matej Cigale) in pravopisna kodifikacija 
slovenskega knji`nega jezika. 
@e po nekaj letih dela na Dunaju (1853) je Cigale uredil slovenski 
del Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen 
Österreichs in pripravil za tisk Ma`gon-Kranj~ev prevod ob~ega 
dr`avljanskega zakonika. 
Zaradi dobrega poznavanja sloven{~ine in terminologije so 
mu prepustili tudi uredni{tvo nem{ko-slovenskega slovarja. 
Rokopis, ki so ga pripravljali nad 50 let, je prevzel leta 1854 in 
ga tako spretno dopolnil in predelal, da je Deutsch-slovenisches 
Worterbuch (Nem{ko–slovenski slovar) v dveh knjigah, ki obsega 
2012 strani, iz{el `e leta 1860. To je bil prvi ve~ji tiskani slovenski 
slovar. Cigaletov nem{ko-slovenski slovar pogosto imenujejo 
tudi Wolfov nem{ko–slovenski slovar. Projekt slovarja je namre~ 
financiral ljubljanski {kof Wolf, sicer idrijski rojak, in v zahvalo so 
na hrbtu slovarja pripisali njegovo ime - Wolf. Kot dopolnilo k 
slovarju je leta 1890 Cigale izdal {e Znanstveno terminologijo s 
posebnim ozirom na srednja u~ili{~a. 
Kot strokovni ocenjevalec je vplival tudi na jezik v {olskih 
knjigah. Nekatere je popolnoma predelal, kot npr. Veliki in mali 
katekizem, Za~etnice, nekatere pa je tudi sam napisal – Prva 
in Druga nem{ka slovnica za slovenske ljudske {ole, Slovenska 
slovnica, oziroma prevedel iz nem{~ine – Hevlerjev kratek 
popis avstrijskega carstva za ni`je razrede osnovnih {ol. Zaradi 
navedenega je Cigale pomemben tudi za razvoj geografije kot 
{olskega predmeta na Slovenskem. Leta 1859 je k u~beniku 
fizike Lehrbuch der Physik für Unterreal schulen napisal dodatek 
izrazov v sloven{~ini. S tem je zasnoval tudi temelje slovenskega 
fizikalnega izrazoslovja.
V letih 1869 do 1877 je vodil redakcijo slovenskega atlanta 

Portret jezikoslovca Mateja Cigaleta

Slovenski Atlant - prvi svetovni atlas v slovenskem jeziku
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- prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku, ki ga je po 
listih izdajala Slovenska matica. Pri redakciji atlasa je opravil 
izjemno delo, saj je {tevilna tuja zemljepisna imena s prevodi in 
podoma~itvijo prvi~ sistemati~no zapisal v slovenskem jeziku. 
Mnoga, ki se morda zdaj zdijo nenavadna, izvirajo prav od tam. 
S tem atlasom smo se Slovenci umestili na zemljevid Evrope in se 
postavili ob bok kulturno in jezikovno razvitej{im narodom in kot 
je zapisal sam Cigale, »nekako pretekli druge avstrijske Slovane«. 
Faksimile izvirnika s spremljajo~o znanstveno monografijo je v 
leto{njem letu izdala zalo`ba ZRC SAZU.
Cigaletovo delavnost so cenili tudi njegovi nadrejeni, zato se ni 
~uditi, da je bil leta 1866 imenovan za ministrskega tajnika, leta 
1883 pa za vladnega svetnika. 
Ves ~as je v Slovenskem glasniku in Novicah objavljal razprave 
o pravopisu, oblikoslovju in skladnji. Cigale je bil prakti~en 
jezikoslovec, predvsem stilist. V svojih ~lankih je pokazal izostren 
~ut za duha in pravilnost jezika. Skoraj vsi njegovi predlogi so 
pri{li v slovensko slovnico in veljajo {e danes (npr. v pridevni{ki 
sklanjatvi kon~nice –ega, -emu, -em namesto dotedanjega –iga, 
-imu, -im). Kot zanimivost je treba tudi omeniti, da je Cigale, kot 
zagovornik jezikovnega zbli`evanja s slovanskimi narodi, tudi 
utemeljitelj besede pivo. Slovenci smo do njegove uveljavitve 
uporabljali za pivo besedo slad. Josip Debevec je v svojem zapisu 
o Mateju Cigaletu kot jezikoslovcu (Dom in svet 1889) sodil: 
»Re~i smemo, da poleg Levstika ni slovenskega jezikoslovca, ki bi 
bil vedno kot paznik nadzoroval in motril slovensko pisavo, pilil, 
likal in ~istil, kakor je bil Cigale …« Eden od Cigaletovih u~benikov

Nem{ko - slovenski slovar, ki je iz{el leta 1860

S {tevilnimi v sloven{~ino prevedenimi zakoni in mnogimi 
strokovnimi ~lanki v Slovenskem pravniku je Cigale postavil 
temelje slovenski pravni terminologiji in strokovnemu jeziku 
sploh. Zaradi tega ga upravi~eno {tejejo za utemeljitelja 
slovenskega pravnega izrazoslovja. 
^eprav je Cigale prete`ni del svojega `ivljenja pre`ivel izven 
rojstnega kraja, pa je bil zelo navezan na ~rnovr{ko planoto. Zato 
se ni ~uditi, da je bil soustanovitelj fundacije za {tipendiranje 
nadarjenih otrok z doma~e planote. Iz te fundacije so dobivali 
{tipendije ~rnovr{ki {tudenti {e v obdobju pred drugo svetovno 
vojno.  
Cigale je bil poleg Frana Miklo{i~a eden najvplivnej{ih slovenskih 
jezikoslovcev 19. stoletja, zato so po njem tudi poimenovali 
ulico (Cigaletova) v centru Ljubljane, ob stavbi sodi{~a. Nanj pa 
niso pozabili tudi v ^rnem Vrhu, saj so mu `e leta 1894, to je 
pet let po smrti, njegovo `ivljenje se je izteklo 20. aprila 1889 
na Dunaju, postavili spomenik (piramido). Na spomeniku je 
izklesanih ve~ izrekov, med njimi tudi njegovo `ivljenjsko geslo: 
»^loveku je namen o`lahtniti srce in pribli`ati se bo`ji svetosti.« 
Isto~asno je bila odkrita tudi spominska plo{~a na njegovi rojstni 
hi{i v Lomeh. Zob ~asa pa je napise na spomeniku, ki stoji skupaj 
s spomenikom dr. Fran~i{ku Lampetu v parku v sredi{~u ^rnega 
Vrha, `e povsem izbrisal. Primerno bi bilo, da se oba spomenika 
obnovita in s tem tudi dana{nji rod na ~rnovr{ki planoti izka`e 
spo{tovanje do svojih dveh rojakov. Kot jezikoslovcu in avtorju 
prvih slovenskih u~benikov pa bi ^rni Vrh lahko Mateju Cigaletu 
izkazal hvale`nost tudi z npr. poimenovanjem osnovne {ole, s 
poimenovanjem kak{ne ulice bi se ga lahko spomnili v ob~inskem 
sredi{~u, Mestni muzej pa bi lahko o njegovem delu in `ivljenju 
pripravil razstavo.  

Jo`e Kenk
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[tudent Matej Sedmak je leta 2004 svoje 
stvari nalo`il v nahrbtnik, se z 200 dolarji v 
`epu podal v svet in ga geografsko gledano 
tudi ob{el. V dveh letih je pre{topal in 
prehodil 85 tiso~ kilometrov. Bil je marsikaj 
– menih, bera~ na japonskih ulicah, 
glasbenik na newyor{ki podzemni `eleznici, 
motivacijski u~itelj v osnovnih {olah, celo 
odposlanec predsednika dr`ave Janeza 
Drnov{ka. Ni ~udno torej, da ga `e pri 
njegovih komaj 22 letih primerjajo s Tomom 
Kri`narjem.

Matej, kaj se mlademu fantu mota po glavi, da se brez 
denarja odpravi po svetu?
O, joj, kaj se bo pa zdaj zgodilo!? (smeh) To so tiste za~etne 
misli, ki se jih je te`ko znebiti, ~e si bil vzgojen v taki dru`bi, kjer 
je svet nevaren, kjer mora{ skrbeti sam zase in bodo ljudje do 
tebe hladni, ~e jim ne bo{ nekaj dal. Z vsemi temi predstavami 
sem se odpravil v svet. Med potjo sem ugotovil, da je svet 
prijazen, lep, ljudje so do tebe taki, kot si ti do njih.     
Kako so star{i sprejeli tvojo odlo~itev, da se v {irni svet 
poda{ brez denarja?
Najprej so bili {okirani. Mama me je prepri~evala, naj ne grem, 
o~e mi je ukinil finan~no podporo, stari mami sta se tresli od 
strahu, ker sta mislili, da me ne bosta nikoli ve~ videli. Vsi so se 
bali zame. Hoteli so me obvarovati pred svetom. 

Ime mi je Peacehiker in sem doma iz sveta

Pri{el je dan D. Kje si za~el svoje potovanje?
[topati sem za~el kar pred doma~o hi{o v Matenji vasi. Pri sebi 
sem imel dva velikanska nahrbtnika in kitaro. Prva mi je ustavila 
mama in me peljala do Postojne, kjer mi je ustavil o~e in me 
peljal do Kopra. Tu sem naletel na prijatelja, ki ni mogel verjeti, 
da grem res okrog sveta. On me je prvi peljal v tujino, v Italijo. 
Ostal sem popolnoma sam in pojma nisem imel, kam me bo 
vodila pot. Vedel sem samo to, da si `elim priti okrog sveta. 
Pristal sem v Bologni, kjer sem na ulici igral kitaro. Ugotovil sem, 
da je to vse prej kot lahko delo. Pot me je prek Francije vodila 
v [panijo, kjer sem prehodil Camino de Santiago. ^ez Atlantik 

Poln optimizma in nadu{enja sem se odpravil na 
romarsko pot Camino de Santiago in jo tudi prehodil

mi je pomagal o~e, ki mi je kupil poceni letalsko karto. Odlo~il 
sem se, da bom delal in mu vrnil vse do zadnjega tolarja. No, 
ta letalska karta je bila ena od {tirih, ki mi jih je pla~al o~e. 
Ostalih 17 mi je podarilo ~love{tvo – ljudje, ki sem jih spoznal na 
letali{~ih, na svoji poti, medtem ko sem {topal, vozniki, ki so mi 
ponudili prevoz. 
Te`ko si predstavljam, da popolnega tujca prosi{ za 
letalsko karto. 
Pristopi{ k osebi in jo vpra{a{, ali bi ti mogo~e `elela kupiti 
letalsko karto.
In kolikokrat si bil zavrnjen?
(smeh) Sto in stokrat, a mi je kljub temu uspelo zbrati denar za 
17 letalskih kart. 
Brez denarja si ne more{ ravno veliko privo{~iti. 
Nikoli nisem spal na klopci, pod milim nebom, nikoli nisem bil 
la~en. Sem pa res imel zelo razli~na preno~i{~a, od preprostih 
lesenih kolib do razko{nih hotelov. Vedno sem bil z ljudmi. ^e 
nekdo ni imel za svojo hrano, ni niti za mojo. ^e je imel dovolj, 
je z veseljem delil z mano. @ivel sem pa~ tako, kot so `iveli moji 
gostitelji. 
Prepotoval si 24 dr`av, zato nam lahko iz prve roke 
pove{, kak{en je svet. 
Pojma nimam. Jaz sem si ustvaril en svoj svet v glavi. Vidim ga 
po slikah, po informacijah, ki sem jih prebral, po izku{njah, 
ampak to ni tisto. ^e gleda{ samo to, kak{no barvo ko`e imajo 
ljudje, kak{na je njihova kultura, kak{en jezik govorijo, se prav 
ni~ ne razlikuje{ od ve~ine turistov. Kot nor pritiska{ na spro`ilec 
fotoaparata in potem pripoveduje{, kako je vse druga~e. ^e se 
malo bolj poglobi{ v ljudi, ugotovi{, da so prav tak{ni kot mi. 

Navdu{enje otrok nad mojim govorom v eni od mehi{kih 
{ol

Te torej tisto, kar zanima ve~ino turistov (kultura, 
znamenitosti, kulinarika …), ne zanima? 
Za~el sem tako. Na Japonskem sem pospravil kamero, se »znebil« 
{e zadnjega nahrbtnika in {ele takrat sem za~el zares potovati. 
Nekje na poti si se odlo~il, da bo{ potoval brez vsega. 
Za to sem se odlo~il na Kostariki. Vse, kar sem imel, sem dal od 
sebe in se podal v nevarnost sveta. [ele takrat sem zares ob~util 
svet. Takrat je umrl Matej Sedmak in se rodil Peacehiker. Matej ni 
bilo pravo ime za takega popotnika, kot sem jaz. Izmisliti sem si 
moral nekaj drugega. 
Pri svojih rosnih 22 letih si do`ivel ve~ kot marsikdo v 
celem `ivljenju ali pa sploh ne. Med drugim si bil tudi 
zaprt na Kubi. Zakaj so te zaprli?
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[topanje kamele na Japonskem

Ker mi je viza `e skoraj potekla, sem se odlo~il, da zapustim 
Kubo. Pozno zve~er sem v Varaderu pri{el v neko pristani{~e in 
posku{al najti jahto, ki bi odplula proti Venezueli. Policistom se 
je zdelo zelo sumljivo, da {topam jahte. Za Slovenijo sploh nikoli 
{e niso sli{ali. Tudi na zemljevidu je niso na{li, saj so imeli {e 
vedno vrisano Jugoslavijo. Povedal sem jim svojo zgodbo. Ko so 
se `e skoraj odlo~ili, da me izpustijo, reko~, saj si nor, nevaren 
pa nisi, se je oglasil eden od glavnih in povpra{al po mojem 
znanju {pan{~ine. Povedal sem, da sem se jezika nau~il na cesti. 
Dvomljivo me je pogledal in rekel: »Na cesti? In govori{ {pansko 
bolje od mene?« Mislil je, da sem vohun. Strpali so me v policijski 
avto, aretirali {e fanta, ki mi je ponudil preno~i{~e, in me zaprli v 
lokalni zapor. Naslednji dan so me premestili v Havano. Izpustili 
so me po trinajstih dneh.

To je verjetno samo ena izmed mnogih prigod, ki so se ti 
pripetile v dveh letih?
Ja, res je. Ti povem {e eno? Nekega dne sem se odlo~il, da 
bom {topal do Bangkoka. Bil sem v malem mestu na Tajskem in 
nisem vedel, da me do Bangkoka lo~i ve~ kot 1000 kilometrov. 
Pa~ nisem pogledal na zemljevid. Ni~ ~udnega, da se nobeden 
ni peljal tja. Za Bangkok sploh vedeli niso. Saj si predstavlja{, 
kot da bi tebe vpra{al, ~e gre{ do Moskve. Prevoza nisem dobil. 
Odpravil sem se na letali{~e in tamkaj{nje zaposlene prosil za 
brezpla~no karto. Gledali so me, kot da bi padel z lune. Na 
koncu sem v bli`njem lokalu pristopil do dru`ine in vpra{al, ~e 
bi mi slu~ajno bili pripravljeni pla~ati letalsko karto. Nekaj ~asa 
so me gledali, nato pa so mi dali denar. Imel sem dovolj za 
letalsko karto in {e za tajsko masa`o v Bangkoku. 
Se je bilo te`ko vrniti v stare tirnice? 
Saj se nisem. Pot me je povsem spremenila. Vrnil sem se na 
fakulteto, ker mi izobrazba veliko pomeni, napisal sem knjigo, v 
kateri sem popisal vse svoje dogodiv{~ine, pripravil sem zabavo 
brez alkohola, po njej pa sem se odpravil na sedemtedenski 
{top po Sloveniji. S seboj sem vzel samo zobno {~etko in 
bele`ko. 
In kak{ni smo Slovenci?
Fantasti~ni. Smo odprti, sre~ni, radi delimo z drugimi tisto, kar 
imamo. Vsaj tako sem nas videl in do`ivel jaz.
Ima{ v na~rtu {e kak{en podvig? 
@elim si, da bi za bo`i~ vsak Slovenec dobil objem. Kako bom 
to izvedel, {e ne vem. Nekje v Ljubljani se bom pa~ postavil 
na ulico z napisom »Podarjam objem« in upal, da bom za to 
navdu{il ~im ve~ ljudi. V glavi imam {e cel kup idej za projekte, 
ampak ne vem, ~e nama bo ostalo toliko ~asa. (smeh)  

Polona [emrl

n a { i  a m b a s a d o r j i
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Tokio - mesto svetov
@e od svojega {estega leta, odkar se ukvarjam s karatejem, sem 
sanjala in upala, da nekega dne obi{~em Japonsko. V glavi mi 
{e zmeraj odmevajo trenerjeve besede, ko mi je govoril: »Pepa, 
~e bo{ pridno trenirala, bo{ nekega dne obiskala Japonsko.« In 
tako se je zgodilo. Prav z vstopom v novo tiso~letje smo od{li na 
svetovno prvenstvo na Japonsko. [est~lanska ekipa, v kateri sem 
bila najmlaj{a, je odletela proti Tokiu. Let je trajal pribli`no 16 
ur. Verjemite mi, da je mu~no, pa ~eprav ima{ televizijo, radio, 
hrano, pija~o, vendar spo~it nikakor nisi. S klubsko kolegico sva 
tako v nekem trenutku od{li na »sprehod« do prvega razreda, 
kjer lahko potniki le`ijo na posteljah (tudi cena je taka, da bi 
lahko za nekaj ~asa kar oble`al). Ker je bilo nekaj postelj praznih, 
sva se ulegli in v trenutku zaspali. Najin po~itek ni trajal dolgo, 
saj so naju zbudili in prosili, naj se umakneva. No, tudi tista urica 
spanja se nama je prav prilegla. 

Kon~no smo prileteli v Tokio, kjer smo ostali osem dni, in ~e sem 
po{tena, sem ~utila metulj~ke v trebuhu. Saj poznate ta ob~utek, 
kajne? Ko smo na letali{~u opravili vse formalnosti, smo se za 
pet minut usedli in premislili, kako naprej. Vsi smo bili enakega 
mnenja, da bi bilo pametno, da si kupimo karto Tokia. Optimisti, 
vam povem. Ko smo jo kon~no kupili in jo odprli, se je med nami 
razlegel gromozanski smeh, s pridihom grenkobe. Vas zanima 
zakaj? Na karti je bila rde~a pikica, kjer je pisalo: »You are here«, 
vse drugo je bilo v japon{~ini. Tako smo se usedli na metro in se 
odpeljali proti centru. Samo za primerjavo naj povem, da ima 
Tokio 12 milijonov prebivalcev, kar je za skoraj sedem Slovenij. Ni 
~udno, da sem, ko sem stopila na ulico, skoraj padla v nezavest, 
saj gre v zelo kratkem ~asu mimo tebe ogromno ljudi, pa {e vsi 
so si zelo podobni. Po treh urah hoje po Tokiu smo prispeli do 
hotela, ki je bil bolj podoben {tudentskemu domu kot hotelu. 
Baje naj bi v tem kompleksu stanovali tudi olimpijci, med njimi 
tudi Leon [tukelj. Do prvega manj{ega zapleta je pri{lo, ko nismo 
znali pri`gati lu~i. Nikjer ni bilo nobenega stikala. Na klju~u od 
sobe je bil nek obesek, s katerim si - kot smo ugotovili – pri`gal 
lu~. ^udo tehnike, vam povem. 
Utrujeni od vo`nje in zaradi ~asovne razlike smo popadali v 
postelje. Ko smo v naslednjih dneh raziskovali to res veliko 
mesto, sem v nekem trenutku za~utila, da je kot »~love{ko 
mravlji{~e«. Hi{e so ena ob drugi, veliko je stolpnic in na sploh 
veliko visokih stavb, saj so te hi{e zgrajene kot obramba pred 
potresi, po katerih je Japonska tudi zelo znana. Mi, na sre~o, 
nismo do`iveli nobenega. 
Prav ni~ ~udnega ni, ~e streljaj od glavnega prometnega kri`i{~a, 
ki se imenuje [ind`ukuja, naleti{ na skrito in nenavadno sveti{~e. 
Prav tu se namre~ ka`e najve~ji razkorak med modernim svetom 

p o t o v a n j a

Eden od mnogih budisti~nih templjev          ph

^lani Karate kluba Kolektor Idrija s trenerjem ob 
`veplenih vrelcih blizu Tokia           ph

in tradicijo. In prav to je najve~ji ~ar Tokia. 
Kaj pa hrana? Vsi poznate ali pa ste vsaj `e sli{ali za su{i. No, 
mi ga niti slu~ajno nismo poskusili, saj ima Tokio, kot vsa druga 
velemesta, mestne ~etrti, kjer se dobi kakr{no koli hrano. Raje 
smo si privo{~ili testenine, ~eprav so njihove juhe izredno dobre. 
Morate poizkusiti! 
Japonci so zelo majhni. Povsod sre~uje{ {olarje v uniformah. Prav 
po njih se lo~ita vi{ji in ni`ji sloj. Niso preve~ odprti in dru`abni 
tudi ne. Na metroju, recimo, vsi berejo knjigo, ki je zavita, 
da slu~ajno ne bi kdo videl, kaj berejo, ali spijo ali se igrajo z 
mobitelom. Ljudje me nikakor niso tako zelo impresionirali kot 
pa kultura in na~in `ivljenja. 
In ko sem malo prej omenila tehnologijo, naj povem, da so imeli 
Japonci `e pred {estimi leti take mobitele, kot jih mi poznamo 
{ele danes. V tem smislu so res zelo pred nami, pred celim 
svetom. So pa tudi zelo okoljsko osve{~eni. Ko sem si kupila 
`ve~ilne gumije, ki so pakirani v malo ve~jih {katlicah – videti so 
kot nekak{ne plo~evinke -, sem zraven opazila papir~ke. Vanje si 
zavil `ve~ilni gumi, ko si ga obrabil, in vrgel v smeti. Zanimivo, 
kajne? [e ena stvar se mi je zelo vtisnila v spomin. Opazila sem, 
da so bili vsi mladi pobarvani na sivo. Modna muha pa taka. 
V Tokio smo {li tekmovat, a o tekmi nisem rekla {e nobene. 
Lahko bi rekli: »Pri{li, videli in totalno izgubili.« Na njihovo `alost, 
seveda, kajti leta 2008 se vrnem v Tokio, v mesto, ki me je zelo 
presenetilo. V pozitivnem smislu, seveda. Dokler ga ne obi{~e{, si 
ne more{ predstavljati, kako je in kako izgleda. Tokio je misti~en 
in skrivnosten, ima posebno energijo, ki te povle~e in zaradi 
katere no~e{ oditi. ^e si `elite in ~e vam je omejitev samo nebo, 
pojdite.  

Patricija Horvat
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Mala letna kronika
Kaj neki je s temi jasnovidci, da {e konca sveta ne znajo ve~ 
pravilno napovedati. Ve~ kot stokrat bi `e morala Zemlja vzeti 
konec. Pa smo znova pre`iveli leto, ne da bi se svet podrl. Ni 
ga zadela kozmi~na katastrofa in ne uni~ile jedrske vojne. Tudi 
vojna med Ob~ino Idrija in Krajevno skupnostjo Spodnja Idrija 
je obmirovala. ^eprav so se Prefarci v za~etku leta `e pripravljali 
na volitve samostojnega `upana in so na ob~inske uslu`bence, 
ki so baje krivi, da je Fara nazadovala, zlili toliko gnojnice, da so 
ob~inski zaradi obilja du{ika mo~no pognali v rast
in podu~ili skoraj vse ob~ane, da bolje nam bo skupaj biti. In 
tako je, potrjeno z referendumom, tudi ostalo.
Ostalo je tudi upanje na mestno ob~ino. Sploh je Idrija mesto 
upanja. ^akamo izpolnitve starih in novih obljub. Idrijski rojak 
Stanko Bloudek, ki so ga kon~no polep{ali in preselili pod streho, 
da ga ne bodo zalivali pasji ljubljen~ki, je na~rtoval in upal, da bo 
Idrija med drugim imela plavalni bazen in fucbali{~e. Neverjetno, 
nekaj tega se uresni~uje. Dobili smo drsali{~e. Na njem bodo 
drsali in vijugali tisti, ki znajo, ostali bomo pa nadrsali. Tako kot 
vedno. 
Tiho, brez plehbande, je {ala par Kajzer za vedno obstala, vrvi 
so navite, ja{ek pa zasut. Bo tam zrasel Kajzerparkhotel? Bo po 
zaprtju idrijskega rudnika v Idriji odprt evropski center za {tudije 
vplivov `ivega srebra? Laboratorijev ne bo treba graditi, saj 
smo Idrij~ani laboratorij in vivo. Dr`ava mora le vrniti ob~ini vse 
rudni{ke nepremi~nine, ~eprav gospodarski minister Vizjak o tem 
no~e sli{ati, ~e{ da rudnik ni bil nikoli last ob~ine. Pozabil je, da 
smo ob~ani ob~ina in da je bilo v socializmu vse na{e in da smo 
z rudnikom samoupravljali. Torej?!
Ko bo Slovenija predsedovala Evropski uniji, bi bila Idrija lahko po 
Patrasu, Luxemburgu in Sibiu evropska kulturna prestolnica. Za 
to se `e borijo Maribor, Celje, Ptuj itd. Kaj pa mi? Mi se znamo 
pred svetom hvaliti, da je bila Idrija drugo najve~je mesto na 
Kranjskem, da so jo imenovali botani~ne Atene, da so tu delovali 
slavni u~enjaki, da je bila Idrij~anka Napoleonova ljubica in da 
imamo nov velik plac za kulturo na prostem, ki ga je potrdil 
jubilejni Festival idrijske ~ipke. @al je festival s svojo sicer odli~no 
otvoritveno slovesnostjo potopil najve~ji idrijski praznik - Dan 
rudarjev, rojstni dan Idrije in ~e ho~ete, nekdanji najimenitnej{i 
praznik svetega Ahacija, praznik knapov in mesta. Zgleda, da 
so tod najprej `ivele klekljarice, ki so po naklju~ju odkrile `ivo 
srebro. Pa brez zamere! Knapovski praznik in Festival idrijske 
~ipke, oba sta za Idrijo dragocena in pomembna, da zaslu`ita 
vsak ob svojem ~asu svojo bandero na jamboru! Knapovski 

je `e ve~ kot petsto let 22. junija, ~ipkarski praznik pa je v 
mednarodnem koledarju prireditev `e zasidran koncem avgusta. 
Zato so letos mnogi turisti zaman ~akali na otvoritveno slavje 
in zaman iskali klekljarice in semenj ~ipk. Ne zapravimo tega 
termina, to je kot  blagovna znamka. Kot so bila Nebesa, ne pa 
gostilna Pod gradom. [e danes povpra{a kak tujec za Nebesa, pa 
mu lahko samo s prstom poka`emo v nebo! Prav bi bilo, da bi 
rde~ taksi Alaksi, ki kro`i po Sloveniji in zbira vtise, zapeljal tudi 
skozi Idrijo in pobral naklju~nega Idrij~ana. V pogovoru z njim bi 
voznica, multimedijska umetnica Alexandre Filiatreau iz Francije, 
dobila dovolj gradiva za svojo umetni{ko stvaritev.
V Gr~iji znajo prerokovati. Ne le orakelj v Delfih, tudi Atene 
so kraj namigov. Na leto{njem Evrosongu so presenetljivo 
zmagali Lordi s severa. Mar ni to bila napoved, da bo zmagal  
Sever za `upana. Ko so v predvolilnem ~asu politi~ne stranke 
iskale zaveznike, je v vesolju pri{lo do izjemnega dogodka. Dve 
neskon~no oddaljeni galaksiji sta se zdru`ili. Tudi stranke v idrijski 
ob~ini, ki so po nazorih in programih neskon~no oddaljene 
druga od druge, so se zdru`ile za volilno borbo. Kakor na nebu 
tako na zemlji. Tako pi{e v starih svetih spisih. Sever sicer ni 
zmagal v prvi rundi. Kodra je premagal po to~kah {ele v drugem 
krogu. Boj je bil prostega stila, jiyu kumite. Sever se je boril 
odprtih rok. Kazalo je, da se bo vzdignil kme~ki punt. Toda odkar 
je kme~ka tr`nica lahko na novem placu, se je pomirilo. 
Idrija je izgubila svojo edino Kavarno, ki je delovala ve~ kot 
sto let. Svoj ~as je bila tako znamenita, da jo je omenjal celo 
slovenski pisatelj Jakob Ale{ovec, v Ljubljanskih slikah leta 
1911, ko je opisoval like in zna~aje kavarnarjev. Slavna Nebesa, 
Filmsko gledali{~e, rudnik, Kavarna, zaprto! Po drugi strani 
pa so se poleg rde~ih Mercatorjevih, odprla {e zeleno rumena 
Tu{eva vrata. Manjka le {e modra barva, da bo v Idriji politi~na 
pluralnost potro{ni{tva skoraj popolna.
Tja do srede decembra smo v idrijski ob~ini imeli izredno 
toplo vreme. Nedavno je bil odprt edinstveni in{titut v tem 
delu Evrope, Klima Hidria v Godovi~u. Morda je to zasluga 
strokovnjakov Klime, da je pri{lo do otoplitev! 
Kot na za~etku tako tudi na koncu ogro`enost na{e Zemlje 
ostaja nespremenjena. Pri teh dejavnikih je `e zdavnaj pri{lo do 
globalizacije. Mimogrede, registriranih je najmanj 2225 nebesnih 
teles, ki naj bi v prihodnosti sekali Zemljino orbito. Morda se 
komu le posre~i, da se zaleti v nas in tako povzro~i ponovno 
izumrtje tiranozavrov. Pa sre~no bivanje! Exsistite feliciter!  

Niko Jereb

k o z e r i j a

Vesel Bo`i~
in sre~no novo leto 2007

Vam `eli



43

^ASOPIS FMR-MEDIA • letnik 6 • {t. 35 • december 2006

o g l a s i



44

^ASOPIS FMR-MEDIA • letnik 6 • {t. 35 • december 2006

o g l a s i



45

^ASOPIS FMR-MEDIA • letnik 6 • {t. 35 • december 2006

{ p o r t

Ko ob koncu nekega cikla, pa naj bo to pridelava vina, pregled 
poslovnega obdobja ali pa v na{em primeru pregled {portnih 
dogodkov preteklega leta, sli{imo, da smo spet pri~a najbolj{im 
dose`kom, kar jih je do sedaj bilo, se to sli{i kot oguljena fraza. 
A dejstvo, vsaj kar se ti~e dose`kov {portnikov z Idrijskega in 
Cerkljanskega, je, da so leto{nji dose`ki {e bolj{i od lanskih, ki 
so bili prav tako odli~ni. Letos najbolj v spominu vsekakor ostaja 
zmagoslavje Ledin~anke Tanje @akelj na evropskem in svetovnem 
mladinskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu, temu pa je 
@akljeva dodala {e naslov dr`avne mladinske prvakinje, pri tem je 
prehitela celo najhitrej{e v ~lanski kategoriji. Njen uspeh sta na 
dr`avni ravni dopolnila Nina Homovec z zmago v kategoriji do 
23 let in Luka Homovec z 2. mestom med mladinci. Tudi cestni 
kolesarji so bili uspe{ni, predvsem Borut Bo`i~, ki je na dirki po 
Kubi, kasneje {e na Olimpia touru na Nizozemskem ter tudi na 
najpomembnej{i doma~i dirki, dirki Po Sloveniji, osvojil nekaj 
etapnih zmag. Leto{nja sezona pa je bila zadnja za do sedaj 
edinega olimpijca iz na{ih krajev, upajmo, da po OI v Pekingu 
temu ne bo ve~ tako, Valterja Bon~o, ki je dirko zaklju~il na 11. 
mestu in s tem sklenil zelo uspe{no kariero. Na cestah se `e ve~ 
let dobro znajdejo tudi vozniki relija. Veteran Darko Peljhan se je 
ponovno boril za naslov prvaka, prebita guma na zadnjem reliju 
ga je, potem ko je bil v vodstvu, potisnila v ozadje in prvenstvo 
je kon~al na tretjem mestu. Peta sta bila brata Jeram, vmes 
pa najdemo {e izolsko-idrijsko posadko Andrej Jereb - Miran 
Kacin, slednji po {tevilu zmag spada v sam vrh med sovozniki. 
Uspeh so dopolnili {e Klemen Seljak, prvak divizije I, Rok Turk, 
prvak divizije II, v diviziji III pa je bil drugi Alex Humar. Tudi ~lani 
orientacijskega kluba Azimut so `e ve~ let najuspe{nej{i slovenski 
klub v tej panogi. Letos so osvojili {est naslovov dr`avnih prvakov, 
skupno so na DP pobrali kar 21 odli~ij, {tirikrat pa bili najbolj{i 
na liga{kih tekmovanjih, kar je bilo dovolj tudi za zmagoslavje 
med klubi. Dr`avnega naslova se tako veselijo Janij Oblak, Franc 
Knap, Eva Mohori~, Silvij Mo~nik, Tibor Golob Mrak in Bla` Grah. 
Slednji je uspe{no nastopil {e na svetovnem sre~anju slednjih 
in za las zgre{il stopni~ke. Trend zmag nadaljujejo tenisa~i. 
Predvsem brata Alja` in Andra` Bedene ter Bo{tjan Bolko so v 
samem vrhu, vsi trije so letos osvojili dvojno krono. Alja` je bil 

Tudi letos dobra bera {portnih uspehov
nepremagljiv v dvorani, poleti skupaj z bratom {e med dvojicami, 
obenem pa zmagal na nekaterih mednarodnih turnirjih (ITF) 
do 18 let. Andra` je zmagal med posamezniki, Bolko pa med 
posamezniki do 14 let in {e v dvojicah. [e ve~ naslovov si je 
zagotovil plavalec Miha Kova~, med mlaj{imi de~ki je bil najbolj{i 
{tirikrat, obenem pa se je letos kar 28-krat uvrstil na stopni~ke. 
Na 50 in 100 metrov delfin je bil nepremagljiv tako na zimskem 
kot letnem dr`avnem prvenstvu, zmagal {e na nekaterih 
mednarodnih mitingih in bil na podlagi dose`kov povabljen v 
slovensko reprezentanco. Karateisti, ki letos praznujejo 30-
letnico kluba, se lahko pohvalijo z dvema naslovoma prvakov in 
{tirimi drugimi mesti, Patricija Hrovat pa je na mladinskem EP 
osvojila 9.-16. mesto med posameznicami in 5.-8. med ekipami. 
Zelo aktivni so bili alpinisti, vrhunec je bil 8201 m visoki ^o Oju. 
^lana odprave, ki se lahko pohvali s prvenstveno smerjo JZ stene 
v alpskem slogu, sta bila Alja` in Emil Tratnik. Tudi na snegu se 
na{i {portniki dobro znajdejo, na FIS tekmah v carving smu~anju 
je bil najuspe{nej{i Bo{tjan Gro{elj, skupno je bil 22., v kategoriji 
do 21 let pa je tretji. V teku na smu~eh Patrick Rupnik uspe{no 
nadaljuje uspehe svojega o~eta, lansko zimo je bil najhitrej{i 
na DP med mlaj{imi de~ki v prostem slogu, na dveh od devetih 
tekem slovenskega pokala pa je zmagal, kar je bilo dovolj za 
tretje mesto. Drugi je bil na prvenstvu osnovnih in srednjih {ol 
v strelstvu Maj Pirih. Na DP v sankanju pa sta naslova prvaka 
osvojila Alenka @nidar{i~ in David Velikajne. Med ekipnimi {porti 
so nogometa{i po jesenskem delu Primorske lige na devetem 
mestu, uspe{nej{i pa so ko{arkarji. V 2. SKL Zahod se borijo za 
sam vrh, pri tem pa jih, kot v najbolj{ih ~asih idrijske ko{arke, s 
tribun Modre dvorane spremlja {tevilno ob~instvo, kakr{nega 
se ne bi sramovala nobena prvoliga{ka ekipa. Na vrata ~lanske 
ekipe, sestavljene iz samih doma~ih igralcev, `e trka mladi rod, 
katerega najuspe{nej{i predstavnik je Luka Rupnik, ki je tudi eden 
najuspe{nej{ih igralcev slovenske pionirske reprezentance. 
Vsi leto{nji dose`ki so obveza za klube, da bodo tudi v prihodnje 
skrbeli za vzgojo {portnikov, ki bodo s svojimi uspehi ponesli ime 
na{ih krajev po celotni domovini in tudi v tujino.  

Erik Logar

Karate klub Kolektor Idrija letos praznuje 30-letnico svojega 
delovanja. Ob tej prilo`nosti so 2. decembra v Modri dvorani 
pripravili slovesnost, na kateri so nastopili skoraj vsi ~lani kluba. 
Ve~er je bil namenjen predstavitvi borilnih ve{~in in akrobatike. 
Klub je leta 1976 ustanovil njegov predsednik Bojan Sever. Kmalu 
po ustanovitvi je klub `e pomembno prispeval k razvoju karateja 
v Sloveniji. Sodelovali so namre~ s priznanimi trenerji s celega 
sveta, iz biv{e Jugoslavije, Japonske, Italije in Belgije. V tridesetih 
letih se je v klubu razvilo mnogo vrhunskih tekmovalcev, ki 
so predvsem v otro{kih, kadetskih in mladinskih kategorijah 
posegali in {e vedno posegajo v sam vrh svetovnega karateja. 
Poleg tekmovalnega karateja v zadnjem ~asu vse ve~ pozornosti 
namenjajo razvoju celovite psihofizi~ne vadbe. Primerna je tako 
za otroke kot tudi odrasle. Klub danes {teje skoraj 300 ~lanov, 
oddelke pa ima v Idriji, Spodnji Idriji, Cerknem, ^rnem Vrhu nad 
Idrijo, @ireh in Ljubljani.  

30 let uspe{nega dela Karate kluba 
Kolektor Idrija
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Iz`rebani re{evalci {tiriintridesete nagradne kri`anke so: Katja Kunc, Godovi~ 104, 5275 Godovi~, Boris Leskovec, Beblerjeva 2, 5280 
Idrija in Matej [kvar~, Mrzli log 1, 5274 ^rni Vrh nad Idrijo.

Ime in primek: 

Naslov: 

Po{ta: 

Pravilne re{itve nagradne kri`anke 
po{ljite do
15. januarja 2007 na naslov:

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

Iz`rebali bomo tri nagrajence, ki bodo 
prejeli prakti~ne nagrade.

k r i ` a n k a
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s a j  b i  b i l o  l a h k o  t u d i  r e s

Tako zgleda mi{ka od znotraj

Tako zgleda mi{ka od znotraj

Pri Fordu in Mercatorju bi si morali podrobneje prebrati 
predpise, saj o~itno ne vedo, da je parkirni prostor za 
invalide namenjen le njim in ga ne smemo uporabljati 
za razstavni prostor. Kje so bili policaji in mestno 
redarstvo? Morda pa so brali obvestilo, ki ga objavljamo

Da se ve




