
številka

75
Portret Ivane Leskovec, 
direktorice Mestnega muzeja Idrija

Kolektor z novimi proizvodnimi 
obrati v Mehiki in Republiki srbski 

Deževno jutro pod Himalajo  
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KOLEKTOR OPEN
Moški posamezno
22.-23. avgust 2015
V primeru dežja bo turnir prestavljen na 29.-30. avgust 2015.

NAGRADE: 
1. mesto : 150 EUR
2. mesto: 100 EUR
3. mesto: 50 EUR

PRIJAVNINA: 
Člani: 15 EUR
Nečlani: 20 EUR

PRIJAVE:
info@tkkolektor.si

ROK PRIJAVE IN PLAČILA: najkasneje do 21. 8. 2015, do 20. ure 
Plačilo na sedežu TK Kolektor (v Mejci).

ŽREB: 21. 8. 2015, ob 20. uri v klubu; objavljen bo na spletni strani TK Kolektor

SISTEM IGRANJA 32: 1. in 2. kolo do 9 (tie-break), vsa ostala kola na dva 
dobljena tie-break niza (v primeru manjšega 
števila prijav se bo sistem prilagodilo).

POSEBNI POGOJI:
Neposredno na turnir se udeleži
prvih 32 prijavljenih. 
Ostale organizator obvesti, 
da so mesta zapolnjena.
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Uvodnik

Polona Rupnik
Glavna in odgovorna urednica

Kakšna bo prihodnost 
tiskanih medijev?

KOLEKTOR OPEN
Moški posamezno
22.-23. avgust 2015
V primeru dežja bo turnir prestavljen na 29.-30. avgust 2015.

NAGRADE: 
1. mesto : 150 EUR
2. mesto: 100 EUR
3. mesto: 50 EUR

PRIJAVNINA: 
Člani: 15 EUR
Nečlani: 20 EUR

PRIJAVE:
info@tkkolektor.si

ROK PRIJAVE IN PLAČILA: najkasneje do 21. 8. 2015, do 20. ure 
Plačilo na sedežu TK Kolektor (v Mejci).

ŽREB: 21. 8. 2015, ob 20. uri v klubu; objavljen bo na spletni strani TK Kolektor

SISTEM IGRANJA 32: 1. in 2. kolo do 9 (tie-break), vsa ostala kola na dva 
dobljena tie-break niza (v primeru manjšega 
števila prijav se bo sistem prilagodilo).

POSEBNI POGOJI:
Neposredno na turnir se udeleži
prvih 32 prijavljenih. 
Ostale organizator obvesti, 
da so mesta zapolnjena.

Tako kot sta nekdaj razvoj radia in 
televizije vnesla nemir v časopisne 
redakcije, tako zdaj časopisi 
bitko za svoj status posrednika 
novic bijejo s spletom. Čeprav 
tiska, najstarejšega množičnega 
medija, nove tehnologije do zdaj 
niso prizadele, pa se je v primeru 
spleta zgodil preobrat: časopisi so 
v strahu za svoj obstoj in naklado 
po večini začeli prevzemati 
lastnosti spleta. Pa je profil bralca 
časopisa res enak profilu bralca, ki 
za novicami brska po svetovnem 
spletu?

Ne glede na vse bi se uredniki in 
novinarji tiskanih medijev morali 
truditi in bralcem ponuditi nekaj več. 
Morali bi si vzeti čas za razmislek, 
za umestitev novic v širši kontekst, 
ponuditi bralcu možnost primerjav 
in analiz, vsekakor pa izkoristiti 
prednost, ki si jo tiskan medij lahko 
privošči – svoj slog pisanja. Žal pa 
z nenehno borbo s časom po čim 
hitrejši objavi novic in kadrovsko 
podhranjenostjo tega ne bodo dosegli. 
Novinarji se zaradi neurejenega 
statusa in neustrezne uredniške 
politike spreminjajo v poročevalce, 
ki priobčujejo vesti in izjave, ne da bi 
se sami lotili preverjanja. Preverjanje 
dejstev in soočanje različnih strani 
bi vzelo preveč časa, ki ga na žalost 
nimajo, pa bi ga morali imeti. 

Ne samo časopisi, ampak vsi množični 
mediji naj bi bili četrta veja oblasti. 
Njihova naloga naj bi bila usmerjati 
pozornost javnosti na politične, 
gospodarske in administrativne 
zlorabe moči in oblasti. Pa to počnejo? 
Morda. Nekateri. Tako kot si ljudje 
med seboj nismo enaki, tako si tudi 
mediji, uredniki in novinarji niso. Da bi 
ta svoj status lahko upravičili, bi morali 
biti povsem svobodni in avtonomni. 
Žal je realnost povsem drugačna. 
Glede na politično motiviranost, 
senzacionalistično poročanje, se lahko 
kaj kmalu zgodi, da ljudje medijem 
kmalu ne bomo verjeli več. Vse preveč 
je že takih. Začnemo lahko že s tem, 
da za pisanjem stojimo z imenom in 
priimkom, morebiti svojo fotografijo, 
ne pa s psevdonimi. Tako bomo 
naredili veliko za kredibilnost in 
verodostojnost napisanega oziroma 
povedanega.

Že Bleiweis, idejni oče in urednik 
Kmetijskih in rokodelskih novic, 
je branje časopisov ustoličil kot 
intelektualno dejanje. Naj tako 
ostane. Ne glede na to, kakšno smer 
bodo ubrali slovenski tiskani mediji, 
pa sem prepričana, da si bodo izborili 
svoj obstoj. Tako kot si ga je knjiga. Ni 
namreč lepšega kot zjutraj, popoldne 
ali zvečer v roke vzeti časopis in med 
prsti začutiti prijeten občutek papirja 
in moč natisnjenih besed.



Za varno in sproščeno uživanje 
v prostem času ob sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja 
prejmete:

•  brezplačno zavarovanje 
prtljage,

•  25 EUR popusta pri zavarovanju 
kolesarjev,

•  25 EUR popusta pri turističnem 
zavarovanju.

Avtomobilsko
zavarovanje  
z akcijo  
SPROSTI ČAS 
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Laktaših

29
Naložbe

Časopisna hiša Delo v roke 
družbe FMR

46
Slovenija malo drugače

Več kot le potepanje, geolov 
je potepanje z dodano 
vrednostjo

48
Šport in rekreacija

Uspehi Balinarskega kluba 
Kolektor Idrija

54
Kulinarika

Žlikraf je kot živlejne: iz čest 
navadnih rči moraš nikaj 
nardit

42
Razglednica iz tujine

Deževno jutro pod Himalajo
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Aktualno

Rast in krepitev vseh treh 
poslovnih divizij

Fotografija na naslovnici
Boštjan Berglez
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Kazalo

Za varno in sproščeno uživanje 
v prostem času ob sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja 
prejmete:

•  brezplačno zavarovanje 
prtljage,

•  25 EUR popusta pri zavarovanju 
kolesarjev,

•  25 EUR popusta pri turističnem 
zavarovanju.

Avtomobilsko
zavarovanje  
z akcijo  
SPROSTI ČAS 
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Utrip lokalne skupnosti

Živosrebrne niti svetlobe

Polona Rupnik

Rdeča nit letošnjega že 34. 
festivala idrijske čipke je bila 
svetloba, okrog katere so 
organizatorji spletli celotno 
festivalsko dogajanje. In zakaj 
svetloba? Ker letos na pobudo 
Unesca obeležujemo mednarodno 
leto svetlobe, pomembno 
dimenzijo v življenju človeštva 21. 
stoletja.

Festival sta zaznamovala dva 
mednarodna projekta. Prvi je bila 
razstava Čipka in svetloba, ki je 
nastala v okviru mednarodnega, 
z evropskimi sredstvi podprtega 
projekta z naslovom »Skupaj 
ohranjajmo dediščinsko znanje 
Evrope«. Na razstavi, ki jo je zasnoval 
idrijski arhitekt Silvij Jereb, so se 
predstavile idrijske klekljarice z 

Odo klekljarici, sekcija Prfark z auro 
drevesa, klekljarice iz Ledin z mavrico 
55 različnih barv, klekljarice iz Dol 
z namiznimi lučkami, cerkljanske 
klekljarice s klekljanimi dežnički, 
črnovrške pa skozi silhuete oken naših 
domov. Razstavo zaokroža klekljana 
instalacija klekljaric iz Lepoglave. Gre 
za nekakšen sklekljan šotor kupolaste 
oblike, ki je nastal po zamisli japonske 
umetnice Akiko Sato.

Drugi mednarodni projekt, ki so ga 
predstavili na festivalu, pa nosi naslov 
Bodi edinstvena v Evropi. Njegov 
rezultat je Ledolomilka, spektakularna 
modna kreacija Čipkarske šole Idrija. 
Oblačilo je izdelano v tradicionalnih 
tehnikah idrijske čipke, a z 
neobičajnimi materiali, kot so denimo 
plastične nakupovalne vrečke, v 
dekolteju in predpasnem delu pa je 

osvetljena z LED-lučkami.

Festival idrijske čipke se je letos prvič 
lahko pohvalil s posebno festivalsko 
tortico Rezi. Ime je dobila po škafarjevi 
ženi. Zamislili sta si jo Marija Nardin 
in Saša Bevk, v času festivala pa so 
jo obiskovalcem ponujali v gostilni 
Škafar.

Posebno pozornost so organizatorji 
letos namenili otrokom, za katere so 
pripravili še posebej pester program, 
in jih tudi več kot običajno vključili v 
festivalske aktivnosti.

Poleg naštetih novosti pa seveda ni 
manjkal tradicionalni program, ki se 
je zaključil s tradicionalnim državnim 
tekmovanjem iz znanja klekljanja za 
priznanje Ivanke Ferjančič.
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Utrip lokalne skupnosti
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(Ne)znani (ne)znanci

Portret Ivane Leskovec 

Po dveh desetletjih vodenja 
Mestnega muzeja Idrija
Robert Šabec

Ivana Leskovec letošnjo jesen 
zaokroža dvajset let vodenja 
Mestnega muzeja Idrija in bo 
postala direktor/ica z najdaljšim 
stažem v vsej njegovi zgodovini. 
Na mestu direktorja je celo daljše 
obdobje, kot je to inštitucijo s 
svojim delom zaznamoval domala 
legendarni Jurij Bavdaž. 

Odločitev za študij 
zgodovine in etnologije
»Bila sem vzorna in pridna učenka 
in dijakinja, zanimalo me je vse, 
hkrati pa nič prav posebno. Še vedno 
po malem obžalujem, da se nisem 
odločila za študij matematike, saj sem 
jo imela zelo rada in sem se v njej 
dokazala na različnih tekmovanjih 
v okviru naše takratne domovine 
Jugoslavije. Še danes ne vem, kaj 
me je v resnici zmotilo, da se nisem 
vpisala na matematiko,« o svojem 
zanimanju za naravoslovne vede 
pove Ivana. Ob tem pa ne gre prezreti 
epizode, ki je bržkone odločilno 
botrovala njeni odločitvi. V času, ko 
je zaključevala šolanje na Gimnaziji 
Jurija Vege, je na Cerkljansko prišla 
skupina študentov etnologije, ki je 
raziskovala partizansko gospodarstvo 
in življenje v vojnem času. Ivana se je 
ekipi pridružila. Projekt so uspešno 
zaključili, sama pa je v muzeju kasneje 
pomagala pri urejanju zbranega 
gradiva, predmetov in fotografij. 
Mestni muzej Idrija je bil v tistem času 
kadrovsko podhranjen in je razpisal 
štipendijo za študij etnologije. Ivana je 
ni potrebovala, saj je izpolnjevala vse 
pogoje za »Titovo štipendijo«, jo je 
pa misel na zagotovljeno, zanimivo in 
ustvarjalno delovno mesto premamila 
in tako je pristala na ljubljanski 
Filozofski fakulteti. »Diplomirala 
sem hitro, v petem letu študija, in se 
tudi takoj zaposlila,« ob tem še doda 
Ivana, ki je v muzeju sprva opravljala 
delo etnologinje, nekaj časa v Idriji, 
nato pa v Cerknem. Leta 1988 je 
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(Ne)znani (ne)znanci

prevzela vodenje oddelka v Cerknem. 
Sedem let kasneje, ko se je dotedanji 
direktor Samo Bevk podal v politične 
vode, je bila imenovana za direktorico 
Mestnega muzeja Idrija. »Ko se sedaj 
ozrem nazaj, lahko rečem, da je tej 
odločitvi zagotovo botroval tisti 
del matematika v meni, tisto nekaj, 
zaradi česar sem se in se nagibam 
k natančnemu, sistematičnemu, 
analitičnemu organizacijskemu delu. 
Odločitev je bila po svoje tudi težka, 
saj sem se morala marsičemu, kar 
mi je bilo prej blizu in za kar sem se 
učila, odpovedati. Ker pa smo majhen 
kolektiv, tudi v vlogi direktorice 
še vedno po malem delam tudi na 
strokovnih področjih,« pove sama.

Uspešna zgodba 
Mestnega muzeja Idrija
O uspehih in prestižnih nagradah 
Ivana spregovori zadržano, a ponosno. 
V svoji pripovedi se praviloma vselej 
izogiba uporabi ednine, saj so uspehi 
Mestnega muzeja Idrija tesno prežeti 
s sodelavci in njihovim delom, brez 
katerega, tako meni sama, še tako 
uspešna zgodba ni mogoča. Bržkone 
je tudi zato leta 1997 Evropski 
muzejski forum razglasil Mestni muzej 
Idrija za najboljši evropski muzej 
industrijske in tehniške dediščine. 
Leta 2009 so avtorji stalne razstave 
o idrijski čipki prejeli Valvasorjevo 

priznanje, najvišjo slovensko 
muzealsko nagrado. Spregledati 
pa ne gre niti njenega prispevka k 
vpisovanju idrijske dediščine živega 
srebra na seznam Unescove svetovne 
dediščine. S svojim pripovedovanjem 
se rada dotakne tudi sodelovanj, ki so 
močno zaznamovala začetke njenega 
strokovnega delovanja. Z velikim 
veseljem se spominja večletnega 
raziskovalnega projekta na Osnovni 
šoli Cerkno in kasneje sodelovanja 
pri mladinskih raziskovalnih nalogah 
idrijskih gimnazijcev. V projektu 
»Način življenja cerkljanskih vasi« 
so združili moči zgodovinarji, 
likovniki, fotografi, slavisti, Ivana kot 
etnologinja in domačini posameznih 
vasi, kar je bilo za takratne čase 
precej nenavadno početje. Rezultat 
njihovega skupnega dela so bili 
razstave, publikacije, videofilmi, 
nenazadnje pa tudi oživljena 

dediščina na podeželju in ogromno 
zbranega gradiva, terenskih zapiskov 
in pridobljenih informacij. Delo je 
potekalo v Policah, Zakrižu, Zakojci in 
Labinjah.

Čeprav se muzeji s tovrstno 
problematiko praviloma ne 
ukvarjajo, pa ne gre prezreti tudi 
spomeniškovarstvenih akcij, med 
katerimi posebno pozornost zasluži 
obnova idrijskega gradu kot sedeža 
Mestnega muzeja Idrija. »Obnovo 
je smelo zastavil moj predhodnik 
konec osemdesetih let, potrebno pa 
jo je bilo nadaljevati in tudi zaključiti. 
Vzporedno z obnovo arhitekture so se 
snovale in postavljale nove razstave. 
Delo še ni zaključeno. Manjka 
dokončanje grajskega podstrešja 
in ureditev dvoriščnega arkadnega 
hodnika. Veliko se je naredilo tudi na 
kamšti, v Frančiškah, na Kanomeljskih 
klavžah,« o uspehih na področju 
obnove pove Ivana.

Poseben izziv ji predstavlja 
Partizanska bolnica Franja, ki je letos 
prejela znak evropske dediščine. 
Ivana ve veliko povedati o smernicah 
evropskega dediščinskega in 
muzealskega prostora, ki dandanes 
ne polaga tolikšne pozornosti na 
samo materialno dediščino kot pa na 
pomen vrednot in na načine, kako 
se te prenašajo na današnje rodove. 

Partizanska bolnica Franja, ki je prejela znak evropske dediščine
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Franja je bila s strani Evropske komisije 
prepoznana kot izjemen simbol 
človečnosti, solidarnosti in tovarištva, 
znak evropske dediščine, ki ga je 
za to prejela, pa po njenem mnenju 
predstavlja dodatno spodbudo, da se 
prične s pospešenim delom tudi na 
relaciji Franja–Unesco.

Večini ni poznano, da muzej 
v svojih depojih hrani številne 
zbirke, ki obsegajo tisoče in tisoče 
predmetov. V zadnjem desetletju 
se kustosi sistematično ukvarjajo z 
inventarizacijo in digitalizacijo tega 
gradiva. V letu 2014 so v Mestnem 
muzeju Idrija prvič v vsej njegovi 
zgodovini izvedli inventuro in našteli 
kar 242.000 enot.

Posebno poglavje so tudi stalne 
muzejske postavitve. Naj pri tem 
izpostavimo razstavo o idrijski čipki, 
ki jo je leta 2012 dopolnila še izjemna 
monografija v slovenskem in leta 2013 
v angleškem jeziku. »Ta knjiga je bila 
moj cilj od prvega dne, ko sem prišla 
v muzej, saj je Idrija s svojo bogato in 
izjemno preteklostjo na tem področju 
potrebovala strokovno delo, ki bi 

javnosti predstavilo dokaze o čipkah, 
klekljanju in klekljaricah na Idrijskem 
in bi Idrijo postavilo ob bok drugim 
evropskim čipkarskim centrom,« 
prepričljivo pove Ivana.

Prezreti ne gre še enega kamenčka 
v mozaiku uspešnega dela. To je 
zagotovo oddelek muzeja v Cerknem, 
kjer se v popolnoma prenovljeni 
muzejski hiši zadnja leta odvija cela 
vrsta razstav in dogodkov, predvsem 
pa so domačini prireditve, ki tam 
potekajo, sprejeli za svoje in so vse po 
vrsti izjemno dobro obiskane.

Problem Partizanske 
tiskarne Slovenija in vizija 
dela
Ivanina boleča točka je Partizanska 
tiskarna Slovenija, saj ji je, kot pravi 
sama, žal, da se na tem področju ne 
da narediti kaj več. »Govorim seveda 
z vidika obiskovalcev; kar se tiče 
dediščine, je namreč za spomenik 
dobro poskrbljeno. Imamo vestnega 
oskrbnika, ki s tiskarno praktično živi, 
žal pa je zaradi odmaknjene lokacije 
in težke dostopnosti za avtobusne 

obiskovalce domala nedosegljiva,« o 
težavah iskreno pove Ivana, obenem 
pa na problem pogleda še s svetlejše 
strani in doda: »Nekaj zadnjih let 
prihajajo k nam gostje iz Avstrije 
in Nemčije. To so manjše skupine 
desetih, petnajstih obiskovalcev, ki 
namensko obiskujejo prav spomenike 
iz časa druge svetovne vojne in se 
seznanjajo z dediščino odpora. Eden 
od organizatorjev teh skupin je 
tiskarno odkril sam, glede na njeno 
zgodovino in izjemno ohranjenost pa 
se mu zdi fenomenalen objekt, ki ga 
je potrebno predstaviti širši javnosti.« 

Ivana Leskovec z zadovoljstvom 
ugotavlja, da se njeno delo in delo 
njenih sodelavcev obrestuje. Številni 
zadovoljni obiskovalci to tudi 
dokazujejo. Obenem se tudi zaveda, 
da je potrebno še marsikaj postoriti, 
tako na področju prezentacije, 
predvsem pa na področju promocije 
in trženja dediščine. Največji izziv je 
po njenem mnenju širjenje znanja in 
védenja med mlade ter sodelovanje 
in povezovanje v domačem in 
mednarodnem prostoru.

Partizanska tiskarna Slovenije – spomenik, ki si nedvomno zasluži več obiskovalcev

(Ne)znani (ne)znanci
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Pri občinskem odboru SZDL 
v Idriji razpravljajo

Sestanki niso 
dovolj
Izvršni odbor občinskega odbora SZDL 
je pred dnevi razpravljal o težavah, v 
katere je zašla revija »Idrijski razgledi« in 
sklenil počakati na podrobnejšo analizo. 
Drugo vprašanje je bila mestna krajevna 
skupnost, ki zaradi pomanjkanja sredstev 
ne more uspešno delovati, odkar je s 
servisi izgubila glavni vir dohodkov, 
občinska pomoč pa zadostuje komaj za 
upravno delo. Od občine je prevzela 
skrb za nekatera komunalna dela, zlasti 
za otroški vrtec in rekreacijsko središče, 
ki ne more zaživeti. Delna ovira za to so 
tudi društva, ki iz istih razlogov razna 
vprašanja samo ugotavljajo, ne morejo 
pa jih uspešno reševati. Glede oživitve 
družbenega središča je bil izvoljen odbor, 
to pa je tudi vse. Na koncu je odbor sprejel 
še program za delo v letošnjem obdobju. 
Plenum občinskega odbora pa je imel na 
dnevnem redu vprašanja prihodnjega 
dela in stikov z občani. Povezava raznih 
forumov in funkcionarjev v občini je 
predvsem zadnji čas zelo rahla. Prevladalo 
je namreč mnenje, da je sestankarstvo 
preživelo in je treba najti nove oblike dela. 
V mestu so sestanki res slabo obiskani, 
na podeželju pa še vzbujajo zanimanje. 
Za oživitev predlagajo ustanovitev 
družbenih središč pri krajevnih 
skupnostih. V njihovih prostorih bi bili 
občanom na razpolago vsi podatki o 
javnih vprašanjih, bili bi tudi razgovori z 
občinskimi odborniki in poslanci.
 
l.b.

Primorske novice, 4. junij 1965

Divjad za tujski 
turizem
Obsežno območje idrijske občine od 
grebena Golaki na jugu do Porezna na 
severu pokriva v lovskem oziru sedem 

lovskih družin. To je nekako zaprto in 
zaokroženo srednje gorsko lovišče s 
srnadjo in gamsi, ne manjka pa tudi zajcev 
in še nekaterih drugih malih živali.
Lovske družine so že doslej pošteno 
tržile in prizadevale, da bi bila njihova 
lovišča dobro urejena in polna živali. S 
svojimi letnimi gospodarskimi delovnimi 
plani ter plani odstrela so družine uspele 
obogatiti svoja lovišča, ki jih bodo odprli 
tudi tujskemu turizmu. 
Toda doslej so družine živele vsaka zase, 
kajti njihova povezanost preko rajonske 
lovske zveze je bila zelo šibka in zelo 
redko je prišlo do skupnih pogovorov 
in akcij v občini. Čim bolj postaja lov ne 
samo športna in rekreacijska pač pa tudi 
gospodarska panoga je čutiti vedno bolj 
potrebo po tesnejši povezavi lovskih 
družin v občini. Žive postajajo težnje po 
skupnem sodelovanju, medsebojnem 
pogovarjanju, in ker je občina pravzaprav 
zaokroženo lovišče, se kažejo tudi že 
potrebe po skupnem gospodarskem 
planiranju. K vsemu temu naj bi 
pripomogla nova organizacija lovskih 
družin v občini, to je občinska lovska 
zveza.
O predlogu o ustanovitvi lovske zveze so 
tekle razprave v vseh lovskih družinah v 
preteklih zimskih mesecih. Vsi družinski 
posveti so pozitivno ocenili ustanovitev 
občinske lovske zveze, ki bi bila bližje 
lovskim družinam, ki naj bi jim nudila 
več strokovne in ostale pomoči in ki naj bi 
pomenila tudi važen korak naprej tako pri 
upravljanju in gospodarjenju v loviščih 
in pri sami vzgoji lovcev. Tudi finančna 
sredstva ne bodo odtekala v nižinska 
lovišča, pač pa se bodo vlagala v domača 
lovišča. 
Ustanovnega občnega zbora občinske 
lovske zveze se je udeležilo 30 delegatov, 
ki so zastopali sedem lovskih družin 
in 237 njihovih članov. Vsi delegati so 
najprej ponovno razpravljali o predlogu 
o ustanovitvi občinske zveze. Debata je 
bila stvarna in temeljita. Po razpravi so 
najprej glasovali o predlogu. Predlog 
je bil soglasno sprejet, nato se je začel 
ustanovni občni zbor z rednim delom. 
Zbor je sprejel pravila nove zveze in 
izvolil upravni odbor, nadzorni odbor 
in častno razsodišče zveze. Upravnemu 
odboru načeluje direktor zavoda za 
zaposlovanje Rafael Petrič, ostali pa so 

mladi in agilni lovci. Zveza bo imela tudi 
strokovni sekretariat, ki bo posloval na 
sedežu zveze v avtobusni postaji v lokalu 
Turističnega društva.
Po volitvah je bilo še mnogo govora in 
razpravljanja o gospodarjenju v loviščih, 
o organizaciji oddajanja uplenjene 
divjadi, o tezah novega zakona o lovu, 
o mladini, ki bi jo bilo treba še v večjem 
številu pritegniti v družine in o delu 
z njo. Precej besed je bilo posvečenih 
tudi tujskemu turizmu, ki ima v občini 
vse pogoje za razvoj. Z letošnjo lovsko 
sezono so družine namenile tujim lovcem 
turistom za odstrel 45 srnjadi in gamsov. 
Občni zbor je potekal v največjem 
soglasju, razumevanju in demokratičnosti 
in bi bil lahko za vzor mnogim drugim 
organizacijam.

l.b.
Primorske novice, 11. junij 1965

V Idriji 55 
maturantov
Letos bodo v Idriji dve maturi. Na 
ekonomski srednji šoli prva in na 
gimnaziji deseta. V zadnjem razredu 
gimnazije jih je bilo 31 na ekonomski šoli 
pa 24. Razen šestih so bili vsi iz Idrije. 
Izdelalo jih je v obeh zadnjih razredih 
46, deset pa jih ima popravne izpite. Pri 
devetih prejšnjih maturah jih je izpit 
opravilo 226, z letošnjimi na gimnaziji in 
ekonomski šoli, bo vseh skupaj že 281. 
Mimo tega je v tem času opravilo zrelostni 
izpit tudi več privatistov. Zanimivo je 
kam so se maturantje usmerili. Tehnične 
vede jih je šlo študirat 61, medicino 45, 
filozofijo 31, ekonomijo 23, pravo 8 itd., 
neposredno v službo pa jih je stopilo 
samo 28. Na bivši realki jih je v 26 letih 
bilo 3993 dijakov, v 18 letih, kolikor je bilo 
matur, je maturiralo 416 dijakov, od tega 
180 iz Idrije.
Podatki dokazujejo velik pomen srednjih 
šol za Idrijo in ves njen okoliš, tako v 
preteklosti  kakor v sedanjosti.

l.b.
Primorske novice, 4. junij 1965

Iz preteklih let
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Teniški klub Kolektor organizira mini teniške 
počitnice za predšolske otroke (5-6 let) ter za 
otroke od 1. do 3. razreda (7-9 let).

CELODNEVNI PROGRAM:
8:00 – 16:00 |  cena: 130 EUR
Vsebina programa:
•	 tenis
•	 angleščina za otroke po metodi Helen Doron
•	 2x malica in kosilo
•	 ure pravljice, družabne igre in sproščanja
•	 ustvarjalne delavnice
•	 pohodi, obisk konjušnice Sever, obisk tabornikov 

 POLDNEVNI PROGRAM:
8:00 – 12:00 |  cena: 70 EUR

Vsebina programa:
•	 tenis
•	 angleščina za otroke po metodi Helen Doron
•	 1x malica in kosilo
•	 ustvarjalne urice, pohodi, pravljice, igre in sproščanja 

*Rok za prijavo: do 15. avgusta 2015 
 (oz. do zapolnitve mest, v kolikor bo prijav premalo 
za oba razpoložljiva termina, se bo program izvajal 
samo zadnji termin od 24. 8. - 28. 8. 2015)
Prijave in dodatne informacije na:
- 041 475 325 (Nataša) ali na 
- info@tkkolektor.

POLETNE TENIŠKE
POČITNICE V IDRIJI

17. 8. -21. 8. 2015
24. 8. -28. 8. 2015

TENIŠKI VRTEC
(otroci 5-6 let)
Vadba bo potekala ob torkih 
in četrtkih od 17.00 do 18.00. 
Prva vadba 1. 9. 2015.

TENIŠKO ŠOLO
(1.-9. razred)
Vadba bo potekala ob torkih in 
četrtkih od 17.00 - 18.00.
Prva vadba 1. 9. 2015. 

TENIŠKO REKREACIJO 
(1.-9. razred)
Vadba bo potekala ob sredah in 
petkih od 16.30 do 18.00.
Prva vadba 2. 9. 2015.

Prijave na: info@tkkolektor.si

Za več informacij pokličite: 041 475 325 (Nataša)

Vpis v teniške programe poteka še cel september.
Vse vadbe se bodo odvijale na teniških igriščih v Mejci.

www.tkkolektor.si

TK KOLEKTOR VPISUJE VTK KOLEKTOR VPISUJE V
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Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je mudil 
na delovnem obisku v Idriji. V najstarejše rudarsko mesto pri nas je v prvi vrsti 
prišel zaradi praznovanja 25-letnice družbe FMR, vendar je obisk izkoristil tudi 
za pogovor z vodstvom koncerna Kolektor, ogled proizvodnih prostorov ter 
srečanje z županom občine Idrija Bojanom Severjem in ogled Antonijevega rova. 
»Kolektorjeva zgodba je izjemna. Obisk me je utrdil v prepričanju, da imamo v 
Sloveniji odlična podjetja, ki so tudi na korekten, družbeno odgovoren način 
privatizirana, so globalna, in eno takih podjetij je Kolektor. Moram reči, da me 
s pozitivizmom navdaja predstavitev poslovnih načrtov za naslednjih pet let, in 
verjamem, da boste vse cilje, ki ste si jih zadali, tudi realizirali,« je dejal minister 
Počivalšek.

Kolektor je že drugo leto zapored 
prejel certifikat Learning Brand in tako 
postal učeča se organizacija. Omenjeni 
certifikat na osnovi posebne metode 
in ocenjevanja podjetij podeljuje Life 
Learning Academia, akademija za 
certificiranje učečih se organizacij in 
izvajanje izobraževalno-povezovalnih 
procesov. V imenu Kolektorja je 
priznanje prevzela mag. Eva Cvelbar 
Primožič, izvršna direktorica za kadre.

Na povabilo kočevskega župana Vladimirja Prebiliča se je na Kočevskem mudil indijski veleposlanik Sarvajit Chakravarti. 
Namen obiska je bil najti morebitne povezave za sodelovanje med občino Kočevje in Indijo. Indijski veleposlanik si je v sklopu 
obiska ogledal tamkajšnja najuspešnejša podjetja, med njimi tudi Kolektorjevo podružnico v Kočevju. Vodja podružnice 
Tadej Pečkaj je veleposlaniku predstavil koncern Kolektor in podjetje Kolektor Sikom s poudarkom na podružnici v Kočevju. 
Predstavitvi je sledil ogled proizvodnje komutatorjev. Kot pravi Pečkaj, so ravno med obiskom indijskega veleposlanika 
izdelovali vzorce za indijskega kupca Lukas.

Razglednice iz Kolektorja
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16-članska kolesarska ekipa Kolektor Kautt & Buxa se je v Herrenbergu udeležila tekme Schönbuch Trophy – 23 oziroma 46 
kilometrov dolge dirke z gorskim kolesom – in se zelo dobro odrezala. Ker je tekma potekala skozi naravni rezervat, je bil 
eden izmed predpogojev, da nihče od tekmovalcev ni vnaprej vedel, kje točno bo proga speljana, vedeli so le, da bodo morali 
premagati več kot 1000 metrov višinske razlike. Izkazalo se je, da so morali voziti po ozkih, komaj prehodnih poteh, preko 
korenin in pod debli pa tudi po blatnih luknjah. Najboljši izmed Kolektorjevih kolesarjev je bil Matej Tušar, ki je zasedel 15. 
mesto. Med prvih 100 sta se uvrstila tudi Thomas Wörner in Blaž Boršnak.

Koncern Bosch je pripravil že drugi t. i. interni sejem za dobavitelje, ki je letos potekal pod naslovom »Rock the Mobility 
Solutions«. Kolektor se je na njem predstavil s svojimi rešitvami na področju AlCu-komutatorja, magnetike z anizotropnimi 
magneti in s tokovnim senzorjem DC-CT ter z novimi rešitvami s področja hibridike ter elektronike in pogonov.

Razglednice iz Kolektorja
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Idrijska gimnazija Jurija Vege je gostila dijake in 
profesorje šol iz Avstrije, Danske, Finske, Poljske, Italije 
in Španije. Omenjene šole namreč z idrijsko gimnazijo 
sodelujejo v triletnem evropskem projektu »Inovativne 
ideje in metode poučevanja za 21. stoletje«, ki poteka 
pod okriljem programa Erasmus+. V okviru mednarodne 
izmenjave v Idriji so si dijaki ogledali Kolektorjeve 
proizvodne prostore v Idriji, opravili praktično fizikalno 
vajo, v kateri so izdelovali RGB-lučko, obiskali poslovni 
center Kolektor Orodjarne v Postojni, Kolektorjeva 
predstavnica iz službe za kadre Erika Bogataj pa je 
sodelovala na mednarodni okrogli mizi o tem, katere 
sposobnosti ali kompetence bodo zdajšnjim dijakom 
koristile ob vstopu na trg dela.

Ob 60-letnici nekdanjega podjetja Liv je obiskovalcem 
svoja vrata odprlo pet podjetij, ki danes nadaljujejo 
tradicijo izdelave kovinskih in plastičnih izdelkov: 
Fluidmaster, Kolektor ATP, Kolektor Orodjarna – 
poslovna enota Postojna, Liv kolesa in Tajfun Liv. 
Omenjena podjetja danes skupaj zaposlujejo 660 ljudi 
in so največji zaposlovalec v občini Postojna, zato ni 
čudno, da se je dneva odprtih vrat poleg številnih 
mladih in nekdanjih zaposlenih udeležil tudi postojnski 
župan Igor Marentič s sodelavci. Največja družba, ki 
deluje na lokaciji nekdanjega Liva, je Kolektor ATP z 254 
zaposlenimi. Direktor podjetja Marko Vihtelič po selitvi 
proizvodnje izdelkov z nižjo dodano vrednostjo v Novi 
Sad v Srbiji napoveduje 50-odstotno povečanje prodaje 
kompleksnejših izdelkov iz programa avtomobilske 
tehnike v naslednjih petih letih. Rast prodaje načrtujejo 
tudi v postojnski enoti Kolektor Orodjarne.

Enkrat na leto Boschev predsednik korporativne nabave in logistike dr. Karl Nowak, ki je odgovoren za letno nabavo v 
vrednosti 25 - 30 mrd EUR (slovenski BDP je 40 mrd EUR), obišče štiri ključne dobavitelje v regiji. Letos je s svojo delegacijo 
obiskal Kolektor, saj je slednji eden od Boschevih 100 najpomembnejših dobaviteljev na svetu, v regiji pa je gotovo med 
desetimi najpomembnejšimi. To je bil že drugi obisk Boschevih najvišjih predstavnikov v Idriji. Po besedah koncernovega 
izvršnega direktorja za prodajo in marketing Primoža Beštra je obisk potrdil pričakovanja tako na eni kot drugi strani. Visoki 
gostje so bili mnenja, da je Kolektor s svojo strateško usmeritvijo programskega portfelja zelo dober partner Boschu. Cilj za 
prihodnost je vsekakor skupna rast. Bosch je Kolektorjev največji in najpomembnejši kupec.

Razglednice iz Kolektorja
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Kolektor Sikom, Kolektor Group in 
Kolektor Etra so tista podjetja koncerna 
Kolektor, ki se po prometu in nekaterih 
drugih kazalnikih uvrščajo med največja 
in najboljša podjetja v Sloveniji. Koncern 
Kolektor je tudi edini gospodarski subjekt 
iz idrijsko-cerkljanskega industrijskega 
bazena, katerega podjetja so se uvrstila 
v ligo največjih, torej na lestvico TOP 101, 
ki jo vsako leto pripravi časnik Finance. 
Avtorji lestvice so pod drobnogled vzeli 
podjetja z več kot 40 milijoni evrov 
prometa. S 128,9 milijona evrov prometa 
in 5,5-odstotno rastjo prodaje se je 
najvišje uvrstil Kolektor Sikom. Sledita 
mu Kolektor Group s 142,1 milijona evrov 
prometa in 0,1-odstotno rastjo prodaje ter 
Kolektor Etra z 61 milijoni evrov prometa 
in 8,2-odstotno rastjo prodaje.

Kolektor KFH se je zaradi reorganizacije in širitve programa moral tudi prostorsko okrepiti. V ta namen so v diviziji A v hali 
S19 uredili nove proizvodne in pisarniške prostore, ki bodo namenjeni izključno programu magnetike, kjer se bodo proizvajali 
rotorji, statorji in senzorski magneti, komutatorski program HPG pa ostaja v matični hali S20 divizije B. Program hibridike pa 
so že v celoti preselili v Mehiko v Kolektor GTO oziroma v Južno Korejo v Kolektor Sinyung. 

Lions klub Idrija je v hotelu Jožef predstavil knjigo Kriza 
sistema, katere avtor je idrijski rojak Ivan Lapajne. Glavni 
pokrovitelj izdaje knjige je bil koncern Kolektor. Lapajne 
v svoji drugi knjigi na več kot 400 straneh analitično, 
sistematično in iz različnih zornih kotov razčlenjuje vzroke 
in posledice gospodarskih, finančnih, družbenih, političnih, 
socialnih in drugih anomalij, v katere je zabredel kapitalistični 
(ne)red. Knjiga vsebuje tudi Manifest nove dobe, ki sta 
ga spisala Ivan Lapajne in njegova žena Ana Marija Cetin 
Lapajne. Avtorja sta namreč mnenja, da nam gre v 21. 
stoletju namesto bolje kot v preteklosti vedno slabše, zato 
nujno potrebujemo Manifest nove dobe. Njegova sporočila 
niso namenjena samo nosilcem odgovornih funkcij v politiki, 
gospodarstvu, znanosti in kulturi, temveč v enaki meri tudi 
vsakemu izmed nas.

Razglednice iz Kolektorja
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Rast in krepitev vseh treh 
poslovnih divizij
Strategija je osnovni dokument za načrtovanje usmeritev in aktivnosti 
v naslednjem petletnem obdobju. Je osnova za pripravo letnih planov. 
Vsaki dve leti se naredi izpopolnjena verzija strategije, v vmesnih letih 
pa se le dopolni z najnujnejšimi popravki. Namen strategije 2015–2019 
je podati izhodiščne usmeritve za delovanje vseh podjetij, programov 
in procesov znotraj koncerna Kolektor. Upoštevani so razpoložljivi 
podatki o zunanjem okolju (megatrendih), pričakovanjih kupcev, 
stanju konkurence in finančno-poslovnem stanju vseh podjetij znotraj 
skupine, ki imajo pomemben vpliv na poslovne rezultate in ki so 
vključena v strateške projekte.

Industrijsko poslovno okolje, v katerem 
pretežno delujemo, izkazuje omejeno 
možnost dolgoročnih napovedi. 
Razlog za to je, da nanj poleg 
megatrendov (staranje prebivalstva, 
omejeno razpolaganje z energetskimi 
viri, geopolitične spremembe) močno 
vplivajo finančno-fiskalni trendi, ki 
so predvsem v Evropi, kjer je sedež 
družbe, praktično nepredvidljivi.
Domače tržišče (Slovenija) za koncern 
ni relevantno, ekonomsko poslovno 
okolje pa ima pomemben vpliv na 
stroške poslovanja. Upoštevani so 
bili pogoji poslovanja za leto 2014. 
Upoštevana je tudi sprememba 
v strukturi proizvodnje oziroma 
prodaje osnovnega komutatorskega 
programa, ki zmanjšuje donosnost 
tega programa v naslednjih nekaj letih, 
zlasti pa po preteku petih let. Določen 
optimističen vpliv omogočajo trendi 
rasti manj razvitih gospodarstev, večja 
mobilnost dobrin, kapitala in tudi ljudi 
v povezavi s tehnološkim napredkom v 
večini industrij. Tradicionalne modele 
globalnih strategij nadomeščajo bolj 
agilne in prilagodljive oblike strategij 
na lokalnih nivojih. Koncernska 
strategija 2015–2019 je zato izhodišče 
za izdelavo strategij po podjetjih 
in programih in osnova za pripravo 
letnih planov.

Ključni dokument strategije so 
strateške matrike, ki so izdelane po 
družbah in po programih. Vsaka 
strateška matrika je strukturirana na 
osnovi BSC-metodologije, pri čemer so 
na osnovi prodajnih napovedi do leta 
2019 pripravljene usmeritve, osnovni 
cilji, merjenje in roki ter konkretne 
aktivnosti. Strategija vključuje tudi 
ključne projekte.  

Strategija je narejena na osnovi 
realističnega scenarija, ki predvideva 
relativno zahtevne zunanje pogoje 
za nadaljnje delovanje podjetja, 
kot so rast vhodnih stroškov 
(surovine, delo), rast proizvodnje 
v nizkocenovnih državah, stabilno 
povpraševanje po naših ključnih 
proizvodih, povečani pritiski na 
padanje cen in transparentnost 
poslovanja, povečevanje in 
koncentracija konkurence, uveljavitev 
novih materialov in konvergentnih 
tehnologij v vsakdanjem 
življenju (vidik aplikacije), manj 
revolucionarnih tehnoloških prebojev 
in več aplikacij novih tehnologij, 
stabilna lastniška struktura, povečana 

»Skozi aktivnosti in usmeritve je razvidno, da se divizija Komponente in sistemi 
usmerja k izdelkom z višjo dodano vrednostjo, ki bodo vsebovali znanja s področja 
dizajna in konstrukcije izdelka. Ciljno področje so pogonski sistemi in senzorika. 
Hkrati se bo poglabljala vertikalna integracija s ciljem obvladovanja materialov in 
tehnologij, kar bo predstavljajo prednost pred konkurenco. Divizija Energetika in 
industrijska tehnika bo z izdelki sledila kupcem, ki zahtevajo vedno višjo fleksibilnost 
in povezljivost izdelkov, predvsem pa bo svoje trge geografsko širila izven evropskih 
trgov. Divizija Stavbna tehnika in izdelki za dom pa bo poleg gradbenega inženiringa 
začela krepiti znanja in ponudbo s področja tehnološkega inženiringa. Hkrati se bo 
usmerila tudi v razvoj lastnih projektov. Vse tri divizije pa bodo že v tem strateškem 
obdobju v izdelke in storitve vpeljevale elemente in storitve, ki bodo pokrivale 
moderne trende s področja povezljivosti – industrija 4.0, pametna omrežja (smart 
grids), pametne skupnosti (smart communities) itd.«

»Sosvet koncerna Kolektor je na svoji 
4. seji 11. junija 2015 obravnaval 
strategijo koncerna 2015-2019 in jo z 
nekaterimi dopolnitvami na vsebinski 
strani soglasno potrdil. V prihodnjih 
10 letih pričakujemo veliko sprememb  
na področju razvoja novih tehnologij 
vezanih na povezljivost oz. industrijo 
4.0. Na tej osnovi so pričakovanja 
nadzornikov koncerna usmerjena v 
razvoj novih produktov, od katerih se 
pričakuje vsaj podobno donosnost kot 
jo ima osnovni komutatorski program. 
Koncern Kolektor je danes finančno 
stabilna družba s primerno strukturo 
strokovnega kadra, zato je sposoben 
prevzeti številne stomilijonske projekte 
ali družbe. V tej strategiji nadzorniki 
od uprave pričakujemo spremembo 
poslovnega modela, ki bo omogočal 
organsko rast in rast preko prevzemov 
do skupne vrednosti prodaje v višini 
750 mio EUR. Ko imaš jasen cilj, te tudi 
strategija vodi k njemu.«

Radovan Bolko,
predsednik uprave

Stojan Petrič,
predsednik sosveta
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Greenville (US)

Idrija (SI)

Stuttgart (DE)
Herrenberg (DE)

Postojna (SI)
Ljubljana (SI)

Gumi (KR)

Nanjing (CN)

Essen (DE)

Laktaši (BA)

Chambéry (FR)

Novi Sad (RS)

Moscow (RU)

Stockholm (SE)

New Delhi (IN)
Sedež podjetja

Proizvodni obrat

Razvojni center

Predstavništvo

KOLEKTOR KMT, Essen (DE)

Guanajuato (MX)

KOLEKTOR K&B, Herrenberg (DE)KOLEKTOR MISSEL INSULATION,
Stuttgart (DE)

KOLEKTOR, Location Idrija (SI)

KOLEKTOR BOSNA, Laktaši (BA)KOLEKTOR ATS, Novi Sad (RS)

KOLEKTOR ETRA, Ljubljana (SI)

KOLEKTOR SINYUNG, Gumi (KR)

KOLEKTOR GTO, Guanajuato (MX)

KOLEKTOR AUTOMOTIVE NANJING, Nanjing (CN)

verjetnost naravnih (vremenskih) 
nesreč, povečane okoljske zahteve in 
obremenitve, razmeroma neugodno 
poslovno okolje za rast dejavnosti 
(obdobje kriz), povečanje tveganja 
poslovanja v globalnem svetu, 

nizka gospodarska rast v razvitih 
ekonomijah (predvsem Evropa), 
normalna cena in dostopnost virov 
financiranja. V primeru, da pride do 
večjih sprememb v okolju in da se 
verjetnost uresničitve tega scenarija 

zmanjša, se izdela revizija strategije. 
Uprava in sosvet bosta osredotočena 
na dosledno izvajanje strategije in 
realizacijo strateških ciljev in s tem 
zagotavljanje uspešnosti poslovanja 
koncerna Kolektor. 

Strategija koncerna Kolektor 2015-2019 
 

Idrija, 2015     Zaupno – poslovna skrivnost 19 

Strateška mapa koncerna Kolektor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Doseči dodano vrednost na 
zaposlenega > 50.000 € 

Leta 2019 
ROE: 10 % 
ROS: 3–5 % 
EBITDA > 10 % 

Delež kapitala v virih sredstev nad 50 % = 
količnik finančnega vzvoda < 1 
Delež zadolženosti v skupini pod 25 % ali manj 
kot dvakratnik EBITDA 

Organska rast prodaje 3–5 % 

Ohraniti vodilni 
položaj na 
osnovnem 
programu 

Na osnovi inovativnih idej 
in izdelkov ohranjati 
status razvojnega ali 

prednostnega dobavitelja 

Finančni vidik 

Vidik trga 
in kupcev 

Vidik  
procesov 

Vidik 
učenja in 
razvoja 

Umestitev vsaj treh 
programov med 

največje tri 
proizvajalce na 

svetu ali v Evropi 

Doseči vsaj 70 % 
prometa iz 

nekomutatorskih 
programov do 2019 

Uveljaviti načelo 
projektnega 

dela (projektno 
vodenje) 

Izkoriščati 
sinergije in prenos 
dobrih praks med 

vsemi enotami 
koncerna 

Izboljšanje 
procesov dela 

(vitka 
proizvodnja) 

Specializacija 
in fokusiranje 

Doseganje večje 
kakovosti v 
primerjavi s 
konkurenco 

Prehod na večjo 
dodano 

vrednost in večjo 
kompleksnost 

izdelkov 

Prepoznavanje 
razvojnih problemov 

kupca in iskanje 
inovativnih rešitev 

Razviti raziskovalno-
razvojno trženje: 

zgodnje vključevanje 
v razvojni proces pri 

kupcih 

Usmerjamo se v reševanje problemov svojih strank (storitveni model) 

Uveljaviti transnacionalno mentaliteto podjetja (tudi na razvoju); postati globalno se učeče podjetje 

Razvoj in 
motiviranje 

ključnih 
kadrov 

Nagrajevanje 
zaposlenih 

Razvoj 
kompetenc 

ključnih 
kadrov s 

poudarkom na 
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Razvoj kulture 
v skladu z 
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vrednotami 

Poslovna 
akademija za 

perspektivne kadre 

Izboljšanje 
komunikacije 

Izboljšanje 
delovnega 

okolja 

Skrb za 
zdravje 
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Osredotočenje na tri divizije: 
Znotraj vseh divizij iščemo fokus 
Definirati segmente in produkte 
znotraj vsake divizije (analiza trga, 
konkurence …) 

Energetika in industrijska 
tehnika 

Komponente in sistemi 

Stavbna tehnika in izdelki 
za dom  

Izobraževanje 
kadrov v smeri 
povečevanja 

mobilnosti znotraj 
skupine 
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Poganjamo prihodnost

10 uspešni let Kolektorja v 
Laktaših pri Banja Luki
Polona Rupnik

Dolgoročna strategija 
koncerna Kolektor je rast in 
tej rasti je podrejena tudi 
internacionalizacija oziroma tako 
imenovana globalna prisotnost v 
smislu iskanja najboljših oziroma 
najprimernejših proizvodnih 
lokacij za svoje proizvodne 
programe. Ena takih lokacij so 
nedvomno Laktaši pri Banja 
Luki. Nova proizvodna hala 
koncernovega podjetja Kolektor 
Bosna pomeni širitev obstoječih 
proizvodnih programov, nova 
delovna mesta ter ohranjanje 
proizvodnega programa za svoje 
kupce.

Koncern Kolektor je pred desetletjem 
začel s proizvodnjo komutatorjev v 
Laktaših. Po desetih letih je prišel čas, 
da koncern sprejme odločitev, kako 

Celotna investicija 
v opremo in 
proizvodne objekte 
bo v naslednjem 
strateškem obdobju 
petih let presegla 10 
milijonov evrov.

naprej, saj so dosedanji prostori postali 
pretesni. Sprejeta je bila odločitev, da 
se za predvideno rast podjetja Kolektor 
Bosna pridobi dodatne prostore. V ta 
namen v Laktaših urejajo že zgrajeno 
proizvodno halo in jo prilagajajo 
proizvodnim procesom. Dosedanjim 
4000 kvadratnim metrom proizvodnih 
površin je tako Kolektor dodal še 6000 
kvadratnih metrov veliko proizvodno 
halo, ki naj bi jo do leta 2020 tudi v 
celoti napolnili.
Kolektor je v svojem podjetju v 
Laktaših začel s proizvodnjo navitih 
komponent in temu programu kmalu 
dodal še proizvodnjo komutatorjev. 
Danes je podjetje strateška lokacija 
oziroma kompetenčni center za 
maloserijske komutatorske programe, 
hibridiko in magnetiko, med 
njegovimi najpomembnejšimi kupci 
pa so Valeo, Bosch, Remy, Mahle, 
Stihl … Kot je povedal predsednik 

uprave koncerna Kolektor Radovan 
Bolko, je bila odločitev za naložbo v 
Laktaših najprej sprejeta zaradi nizke 
cene delovne sile, a je v tem času za 
koncern povsem nestrateška lokacija 
postala strateška. »V desetih letih 

je bil največji napredek koncerna 
narejen prav v Laktaših. Začeli smo 
zelo previdno iz nič, zdaj imamo 
350 zaposlenih in 18 milijonov evrov 

(od leve proti desni) Petar Đokić, minister za industrijo, energetiko in rudarstvo Republike srbske, Milorad Dodik, 
predsednik Republike srbske, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Stojan Petrič, predsednik 
sosveta koncerna Kolektor
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»Republika srbska je počaščena, da se je Kolektor pred 10 leti odločil za širitev svoje 
proizvodne dejavnosti na območje Laktašev. Odločitev se je pokazala kot dobra tako 
za Kolektor kot Republiko srbsko. Prepričan sem, da bo koncern svojo prisotnost 
in dejavnost v naši regiji v prihodnosti še krepil. Čestitam Kolektorju za vse, kar je 
ustvaril. Prepričan sem, da je zdaj trajno vezan na to okolje in bo še naprej veliko 
pripomogel k boljšemu življenju. Republika srbska se trudi ustvarjati stimulativno 
okolje za tuje investicije. Trudili se bomo še naprej. To bomo naredili z novimi 
reformami. Današnji dan ni pomemben samo za Kolektor, pač pa tudi za Laktaše in 
celotno Republiko srbsko.«

»Delo, ki ga opravljam ni težko. Všeč mi je. Podjetje posluje stabilno, kar nam 
zagotavlja obetajočo prihodnost. Največja prednost dela za Kolektor Bosno pa je, 
da imamo zaposleni možnost dodatnega izobraževanja in napredovanja. Ko sem 
se zaposlil na Kolektorju, sem najprej eno leto delal v Sloveniji, kjer sem bil na 
usposabljanju, in šele nato sem začel z delom v svojem matičnem podjetju Kolektor 
Bosna. Zdaj tu delam že tri leta in pol.«

Milorad Dodik,
predsednik Republike srbske

Ljubomir Ševarika,
urejevalec na liniji brizganja

prometa. Tukaj vidimo potencial za 
prihodnost. Lokalna skupnost nas je 
zelo dobro sprejela.« 
Minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek je 
zbranim povedal, da je Bosna z 
devetimi odstotki na tretjem mestu 
slovenskih gospodarskih naložb v 
tujini in da je Slovenija v zadnjih letih 
v Bosni vložila več kot 500 milijonov 
evrov. »Verjamem, da bo Kolektor 
tukaj dosegel načrte za podvojitev 
prometa in novega zaposlovanja. 
To daje možnost, da državi še 
okrepita gospodarsko sodelovanje.« 
Predsednik Republike srbske Milorad 
Dodik je Kolektor izpostavil kot 
primer dobre prakse. »Verjamemo, 
da bo koncern še okrepil svoj položaj. 
Zagotovilo za to je njegova politika, 
ki je osredotočena predvsem na 
stabilizacijo proizvodnje, ki temelji na 
znanju in izpolnjevanju pričakovanj 
kupcev. Verjamemo, da je zdaj trajno 
vezan v ta prostor in da bo lokalni 
skupnosti omogočil boljše življenje.«

Novi prostori omogočajo nadaljnjo 
širitev in dodatno zaposlovanje. V 
naslednjih 10 letih naj bi prodajo na 
vseh treh programih podvojili, število 
zaposlenih pa naj bi se v obdobju rasti 
povečalo vsaj za 100, torej na 450 
zaposlenih. V 10 letih je Kolektor samo na komutatorskem 

programu proizvedel in prodal 581 različnih 
produktov, kar pomeni, da je imelo podjetje 
vsak teden v proizvodnji nov produkt.

V letošnjem letu naj 
bi v Kolektor Bosni 
naredili 10 milijonov 
komutatorjev.
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Intervju z direktorjem podjetja Kolektor Bosna Dušanom Pavićem 

Odlikujeta nas 
hitra rast in razvoj
Polona Rupnik

Dušan Pavić, strojnik po izobrazbi, 
je na čelu Kolektorjevega podjetja 
v Laktaših že od vsega začetka. 
V svoji karieri je delal za več 
podjetij, preko katerih je prišel v 
stik s slovenskimi podjetji. Prva 
je bila Avtoelektrika na območju 
Banja Luke. Za njo je prek Iskre 
Feriti prišel Kolektor. Ker je Dušan 
Pavić že v preteklosti delal za 
avtomobilsko industrijo, ga je 
Kolektor povabil k sodelovanju. 
Ob 10-letnici podjetja in otvoritvi 

nove proizvodne hale smo 
izkoristili priložnost in direktorju 
podjetja Kolektor Bosna zastavili 
nekaj vprašanj.          

Kolektor Bosna letos praznuje 10 let 
delovanja. Kateri so tisti mejniki, ki 
so bili ključni za delovanje družbe v 
zadnjem desetletju?
Celotna zgodba Kolektorjeve 
prisotnosti v Republiki srbski se je 
začela pred več kot desetletjem, 
natančneje leta 2004, ko je Kolektor 
preko svojega takratnega podjetja 

Iskra Feriti v Laktaših ustanovil 
podjetje Feriti B za proizvodnjo 
transformatorjev in priključnic. Leto 
kasneje je bilo ustanovljeno podjetje 
Kolektor Bosna, v katerem je stekla 
proizvodnja velikih komutatorjev. Leta 
2006 smo tej dodali še proizvodnjo 
komutatorjev za avtomobilsko 
industrijo in začeli s pridobivanjem 
standarda ISO-9001. Podjetje je iz leta 
v leto raslo in se razvijalo. Obstoječim 
programom smo postopno dodajali 
nove, pridobivali smo nove projekte, 
širili proizvodnjo, povečevali promet 

Poganjamo prihodnost
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in število zaposlenih. Gospodarska in 
finančna kriza je tudi pri nas terjala svoj 
davek. Naš glavni cilj je bilo preživetje, 
kar nam je s pomočjo matičnega 
podjetja v Idriji tudi uspelo. Postavili 
smo temelje in začeli s projekti za 
nadaljnjo rast in razvoj. Leta 2011 se 
je na usposabljanje v Idrijo odpravilo 
40 naših zaposlenih, v Laktaših pa 
smo na obstoječi lokaciji začeli s 
širitvijo proizvodnih prostorov. Leto 
pozneje, torej leta 2012, smo začeli s 
postopki za pridobitev standarda ISO-
TS 16949. V lanskem letu smo zakupili 
nove proizvodne prostore v Klašnicah 
in še eno ekipo zaposlenih poslali na 
usposabljanje v Idrijo. Letošnje leto 
je bilo v znamenju urejanja nove 
proizvodne hale, ki smo jo pravkar 
svečano predali svojemu namenu. 
Pred dobrima dvema mesecema smo 
pridobili še standard ISO 14001.
  
Ob obletnici se podjetje seli tudi na 
novo lokacijo v novo proizvodno 
halo. Zakaj takšna odločitev, saj ste 
vendarle dobra tri leta nazaj razširili 
proizvodne prostore? Kaže to na 
veliko in hitro rast podjetja v zadnjih 
letih?
Kolektor odlikujeta hitra rast in 
razvoj. Temu smo se morali prilagoditi 
tudi v Laktaših. Kolektor je v našem 
območju prepoznal razvojni potencial, 
regijo pa kot primerno za razvojni 
center za proizvodnjo komutatorjev 
za evropsko tržišče. Ker smo ena 
od Kolektorjevih najhitreje rastočih 
lokacij, smo se morali temu primerno 
tudi prostorsko okrepiti. Zaradi 
krize leta 2010 smo k temu pristopili 

nekoliko bolj previdno in smo se 
najprej odločili samo za razširitev 
obstoječih proizvodnih kapacitet, a se 
je kmalu izkazalo, da to ne bo dovolj, 
zato smo začeli iskati novo lokacijo. 
Zdaj imamo vse pogoje, da s hitro 
rastjo in razvojem, ki nas odlikujeta, 
nadaljujemo tudi v prihodnje.

Ob otvoritvi dodatnih proizvodnih 
kapacitet pred tremi leti je takratni 
predsednik koncerna Kolektor 
Stojan Petrič dejal, da naj bi podjetje 
Kolektor Bosna postalo eden od 
razvojnih centrov koncerna. Ga že 
lahko štejemo mednje? Kateri kriteriji 
morajo biti izpolnjeni, da podjetje 
postane razvojni center?
Ni tako enostavno postati razvojni 
center, saj morajo biti izpolnjeni 
določeni pogoji. Najprej so tu zadostne 
prostorske kapacitete pa kupci, 
projekti, izkušnje in delovne navade 
in, najpomembneje, zadostno število 
zaposlenih z obilico strokovnega 
znanja. Znanje je ključni kriterij. Da 
smo v Laktaših postali Kolektorjev 
razvojni center, smo potrebovali kar 
nekaj časa. Če ne bi tako hitro rasli in 
se razvijali, pa bi za to potrebovali še 
mnogo več časa.
     
Vašo regijo imenujejo tudi evropska 
Kitajska. Kako komentirate to trditev?
Zelo težko je dati konkreten odgovor. 
Že pred vojno je bila v banjaluškem 
industrijskem bazenu močno razvita 
industrijska kultura. Prej kot denimo 
pri Poljakih, Madžarih itd. Žal jo je 
vojna uničila in ljudje so ostali brez 
dela. Ne vem, kaj je težje: vojna sama 

ali v povojnem času postaviti se nazaj 
na noge, vzpostaviti predvojno stanje. 
Brezposelnost je bila in je še vedno 
zelo visoka. Ljudje so bili izolirani od 
ostalega sveta. Nič ni kazalo, da se bo 
stanje kaj kmalu spremenilo. Počasi 
gre na bolje. Povedano in pa seveda 
primerjava stroškov dela, energije, 
davčnih ugodnosti, ki jih ponujajo 
Bosna in Hercegovina, Republika 
srbska in Srbija, govorijo v korist teh 
držav, zato ne preseneča, da mnogi to 
regijo imenujejo evropska Kitajska.         

Vrnimo se k obletnici podjetja in 
selitvi v nove prostore. Kakšno 
prihodnost napovedujete podjetju 
Kolektor Bosna?
Deset let ni ne veliko ne malo za neko 
podjetje. Če pogledamo nazaj, kaj 
smo v tem času naredili, in če imamo 
jasno začrtane cilje za naprej, potem 
se nam za svetlo prihodnost ni treba 
bati. Pričakujem, da se bo Kolektor 
na tem območju še naprej uspešno in 
hitro razvijal. Dovolite pa mi, da se ob 
tej priložnosti vsem, ki so prispevali k 
hitri in uspešni rasti podjetja, najlepše 
zahvalim. V prvi vrsti so to uprava 
koncerna in zaposleni v Idriji, ki so 
nam bili v veliko pomoč in podporo, 
potem je tu tudi Republika srbska z 
vsemi subvencijami za izvoz, ki smo 
jih dobili, in občina Laktaši, s katero 
zelo dobro sodelujemo. Nenazadnje 
pa bi se rad zahvalil vsem svojim 
zaposlenim v Laktaših, ki so s svojim 
delom pripomogli k temu, da je 
Kolektor danes to, kar je.

Poganjamo prihodnost

Nova hala v Klašnicah 
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Kolektor z novo proizvodno 
halo v Mehiki
Polona Rupnik

Proizvodna hala, ki jo je koncern 
Kolektor svečano otvoril v 
Silau v Guanajuatu v Mehiki, je 
Kolektorjeva že 18. proizvodna 
lokacija. Mehika je tako postala 
osma država, kjer ima koncern 
svoja proizvodna podjetja. 
»Danes je za koncern Kolektor 
velik dan, saj tudi uradno 
vstopamo s proizvodno lokacijo 
na tako pomembno tržišče, kot 
je mehiško. Mehika je dežela 
priložnosti, dežela rasti. Koncern 
Kolektor išče priložnosti in želi 
rasti,« je ob svečani otvoritvi 
novih proizvodnih prostorov 
povedal predsednik koncerna 
Kolektor Radovan Bolko.

Kolektor se je prvič začel spogledovati 
z Mehiko že leta 2005, ko je razmišljal 
o prevzemu tamkajšnjega podjetja. 
V letih, ki so sledila, je bilo poskusov 
prevzemov mehiških podjetij več, a se 
niso izšla, zato se je vodstvo koncerna 
odločilo za greenfield (popolnoma 
nov projekt). Zgodba podjetja 
Kolektor GTO se je tako začela pisati 
pred dobrim letom in pol. »V Mehiki 
so prisotni vsi svetovno pomembni 
avtomobilski proizvajalci s pripadajočo 
dobaviteljsko verigo. Lahko rečemo, 
da je Mehika novi Detroit. Dobro 
razvito ima logistično infrastrukturo 
in kar je najpomembneje, Mehika 
ima zelo ugodno t. i. demografsko 
piramido in dober izobraževalni 
sistem. S tem je omogočen pritok 
visoko kvalificiranega tehničnega 

kadra,« pravi član uprave koncerna 
Valter Leban in dodaja, da so si ob 
iskanju najprimernejše lokacije za 
proizvodne prostore ogledali pet 
lokacij, med katerimi so se na podlagi 
številnih racionalnih kriterijev odločili 
za industrijski park Santa Fe v Leonu 
v Guanajuatu. »Prepričali so nas 
urejenost, sama lokacija, poslovnost 
menedžmenta, spodbude lokalne 
skupnosti in prisotnost uglednih 
podjetij, kot so Volkswagen, Pirelli, 
Denso ...«

Koncern Kolektor že vrsto let zasleduje 
strategijo rasti, ki temelji na visoki 
usmerjenosti v kupca. Operativna 
odličnost in status razvojnega 
dobavitelja nedvomno zagotavljata 
zadovoljstvo kupcev. »Vendar mi 

Poganjamo prihodnost

Otvoritve nove proizvodne hale v Mehiki se je udeležila tudi gospodarska delegacija iz Slovenije
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želimo nekaj več, nekaj, česar naši 
konkurenti nimajo. Mi našim kupcem 
sledimo. Proizvodno-razvojne centre 
gradimo povsod, kjer so naši kupci 
globalno prisotni. Sprejeli smo načelo 
»local for local«, ki našim kupcem 
omogoča fleksibilnost in zmanjševanje 
tveganj. Skupaj delamo trajnostni 
razvoj,« pravi Valter Leban.

Serijska proizvodnja v Kolektor GTO 
je stekla septembra lani. »Začetek 
je izredno vzpodbuden. Proizvodna 
hala in oprema sta vrhunski. Ekipa 
ključnih delavcev se je odlično 
izobrazila, proizvodnja že teče. Cilji, 
ki so pred nami in smo jih določili v 
strategiji, so izzivalni in ambiciozni,« 
pravi predsednik koncerna Kolektor 
Radovan Bolko. Trenutno so v 
proizvodnih prostorih postavljene 
tri proizvodne linije za izdelavo HB-
komutatorjev in linija za proizvodnjo 
priključnic. Te linije so nekakšna 
odskočna deska za ostale projekte. 
Trenutna proizvodnja zaseda manj kot 
polovico vseh razpoložljivih kapacitet, 
zato je v njej dovolj prostora tudi za 
dopolnitev obstoječega proizvodnega 
programa s programom hibridike.

Otvoritve novega proizvodnega 
obrata v Mehiki se je udeležila tudi 
slovenska gospodarska delegacija s 
predsednikom Gospodarske zbornice 
Slovenije Samom Hribarjem Miličem 
na čelu. Ta je na vprašanje, kakšno 
sporočilo lahko prenese slovenskim 
podjetjem, izpostavil predvsem to, »da 
so v Mehiki kupci, najpomembnejše 
avtomobilske blagovne znamke in da 
so pogoji za poslovanje zelo ugodni. 
Mehika ima izredno ugoden režim 
poslovanja z Združenimi državami 
Amerike, tu so tudi ameriška podjetja, 
ki zaradi ugodnejših pogojev poslujejo 
v Mehiki in prodajajo v ZDA. Mislim, 
da je za slovenska podjetja velika 
priložnost, da tukaj v Mehiki poslujejo 
z ZDA.«

Aleš Cantarutti, državni sekretar na 
ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, je povedanemu 
dodal: »Verjamem, da bomo v teh 
dneh, ko smo kot gospodarska 
delegacija na obisku tu pri vas, 
skupaj z vami spoznali poleg že 
znanih priložnosti za poglobitev 
sodelovanja – avtomobilska industrija, 
infrastruktura, lesna industrija, 
energetika, telekomunikacije, 
logistika in distribucija in turizem – 
še kakšna druga področja. Da bo to 
uspešno srečanje, ki bo imelo ugodne 
poslovne učinke na obeh straneh. Da 
bo še več slovenskih podjetij ob tistih, 
ki so že navzoča tukaj, prepoznalo 

priložnosti na mehiškem trgu. In ne 
nazadnje, da bodo poslovni ljudje 
v Mehiki prepoznali Slovenijo kot 
ugodno poslovno destinacijo.« Ob 
slavnostni otvoritvi nove hale je 
Cantarutti izrazil zadovoljstvo, da se 
odpirajo nove – konkretne priložnosti 

Skupna vrednost 
investicije v Mehiki 
je ocenjena na 10 
milijonov evrov.

Poganjamo prihodnost

Nj. eksc. dr. Božo Cerar, slovenski 
veleposlanik v Združenih državah 
Amerike, pristojen za Mehiko (prvi z leve)

Miguel Márquez Márquez, guverner zvezne države Guanajuato (na sredini)



26 Komunitator  /  Časopis koncerna Kolektor  /  Letnik 15  /  št. 75  /  Poletje 2015

Poganjamo prihodnost
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za gospodarsko sodelovanje 
med Slovenijo in Mehiko. »S tem 
potrjujemo, da fizične razdalje ne 
morejo biti ovira za ljudi s pogumnimi 
poslovnimi zamislimi ter znanjem in 
voljo, da jih uresničijo. Odprtje tega 
novega proizvodnega obrata je lep 
dokaz za to. Še več, to je tudi priložnost, 
da se gospodarsko sodelovanje 
okrepi. Da povečamo blagovno 
menjavo, za katero v zadnjem času že 
lahko z zadovoljstvom ugotavljamo 

trende rasti po nekaj letih stagnacije. 
Še veliko možnosti je za povečanje 
obsega menjave storitev in za naložbe 
na obeh straneh.«

Kolektor GTO naj bi v naslednjih 
petih letih, to je do leta 2020, v celoti 
napolnil nove proizvodne prostore 
tako z obstoječimi kot novimi 
programi in postal proizvodno-
razvojni center, ki bo v zadovoljstvo 
kupcem, zaposlenim in lastnikom.

Poganjamo prihodnost
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Obletnica

Družba FMR praznuje četrt 
stoletja delovanja 
Družba FMR je aprila praznovala 
25 let svojega delovanja. Glavni 
namen ustanovitve družbe je 
bilo preoblikovanje Kolektorja 
p.o. v Kolektor d.o.o. Konec leta 
1988 je bil namreč sprejet Zakon 
o podjetjih, ki je prvič v zgodovini 
povojne Jugoslavije uvedel pojme, 
kot so delniška družba, družba z 
omejeno odgovornostjo in drugi 
primerljivi inštituti, ohranil pa 
tudi obstoječe oblike družbenih 
podjetij. Rok za uskladitev aktov 
podjetij z novim zakonom je bil 
konec leta 1991.

Med glavnimi mejniki družbe, 
zahvaljujoč katerim je FMR danes 
takšen, kot je, so predvsem 
ustanovitev družbe leta 1990, 
zaključek lastninskega preoblikovanja 
v delniško družbo leta 1995, 
ustanovitev družbe pooblaščenke 
FMR Holding leta 1998, nakup deleža 
Kolektorja in deleža Kautt & Buxa 
leta 2002, prodaja delnic Abanke 
Vipa z velikim zaslužkom leta 2007 
ter pridobitev 81-odstotnega deleža 
v družbi Dom upokojencev Idrija pred 
tremi leti.

Že ob ustanovitvi družbe je bilo jasno, 
da bodo glavno poslanstvo družbe 
FMR finančne naložbe. V zadnjih 
dvajsetih letih aktivnega delovanja 
je podjetje FMR dosegalo povprečno 
letno rast tako sredstev (11 %), 
kapitala (10,5 %), skupnih prihodkov 
(15,2 %) kot tudi čistega dobička (33,9 
%).

»Vesel bi bil, če bi se lahko v Sloveniji 
pogosteje udeležil obletnic v tako 
uspešnih podjetjih, kot je FMR. Zadnjih 
25 let pišete lastno zgodbo o uspehu, 
ki temelji tudi na vaši vizionarski 
sposobnosti, da ste prepoznali pomen 
in vlogo delavskega solastništva. Ob 
preoblikovanju v delniško družbo 
pet let po ustanovitvi ste imeli 
preko tisoč delničarjev predvsem iz 
vrst zaposlenih, bivših zaposlenih in 
upokojencev družbe Kolektor, ki so 
svoje certifikate zamenjali za delnice 
družbe FMR. S potjo, ki ste si jo zastavili, 

in potezami, ki ste jih vlekli, ste si 
zagotovili visoko stopnjo pripadnosti 
podjetju, hkrati pa pomemben delež 
v lastništvu Kolektorja. Ravno ta 
trajnostna naravnanost je predpogoj 
in tudi garancija dolgoročne 
uspešnosti družbe,« je na slovesnosti 
ob praznovanju 25-letnice družbe 
FMR povedal predsednik Gospodarske 
zbornice Slovenije Samo Hribar Milič. 

Čestitkam ob obletnici se je pridružil 
tudi minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek, 
ki se je prav zaradi te slovesnosti 
mudil na delovnem obisku v Idriji. 
»Fascinirali sta me odločitev in pot, 
ki ste si jo izbrali v Kolektorju, da ste 
pred 25 leti naredili prve lastninske 
oziroma privatizacijske korake, ki so 
omogočili, da ste se v vsem tem času 
lahko ukvarjali s poslom. Dokazali ste, 
da ste način, ki ste ga izbrali, vodili 
transparentno, korektno in družbeno 
odgovorno. Rezultat tega pa so danes 
skupina Kolektor in druge naložbe, ki 
ustvarjajo prihodke, delovna mesta in 
dobiček. Če bi danes državna podjetja 
imela donos, kot ga ima Kolektor, 
ki je del portfelja družbe FMR, se o 
problemih, ki jih srečujemo v državi, 
danes ne bi pogovarjali.«

FMR podpira skoraj vsa društva v 
lokalnem okolju, podpira izdajo knjig, 
je velik sponzor Gimnazije Jurija Vege 
in Festivala idrijske čipke, skupaj s 
Kolektorjem podpira vrhunska mlada 
glasbenika, Erina in Armina Ćoralića, 
in je solastnik družbe Nebesa, ki je v 
Idriji zgradila hotel Jožef, s katerim se 
je obogatila turistična ponudba kraja. 

Kot pravita predsednik uprave družbe 
Andrej Kren in članica uprave Nataša 
Luša bodo na družbeni odgovornosti 
gradili tudi v bodoče. Glavni cilj pa 
je v prihodnjih letih z investiranjem 
v različne oblike kratkoročnih in 
dolgoročnih finančnih naložb ter v 
naložbene nepremičnine poskrbeti 
za stabilno rast in konstanten razvoj 
družbe. »Poslanstvo družbe FMR je 
v tem, da z raznovrstnimi naložbami 
vsako leto povečuje premoženje 
družbe in s tem tudi vrednost 
premoženja delničarjev, ki ga imajo 
slednji v obliki delnic družbe. Našim 
zaposlenim zagotavljamo strokovni 
in osebni razvoj in jih za njihove 
naloge ustrezno usposabljamo preko 
permanentnega izobraževanja. Tudi 
v prihodnje bomo imeli odgovoren 
odnos do ožjega in širšega družbenega 
in naravnega okolja.«

Ekipa družbe FMR (od leve proti desni): Andrej Kavčič, Manica Govekar, Nataša Luša, 
Andrej Kren, Anka Vončina in Lidija Mrak 
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Naložbe

Časopisna hiša Delo v roke 
družbe FMR
Polona Rupnik

Družba FMR je v začetku junija 
sklenila nakupno in prodajno 
pogodbo s Pivovarno Laško o 
nakupu 100-odstotnega deleža 
v družbi Delo (DELO). Prodajna 
pogodba je bila sklenjena z več 
odložnimi pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni pred zaključkom 
transakcije. Družba FMR je svojo 
odločitev za nakup družbe Delo 
pojasnila na posebni novinarski 
konferenci. Pred novinarje so 
stopili Andrej Kren, predsednik 
uprave družbe FMR, Nataša Luša, 
članica uprave te družbe, in Stojan 
Petrič, predsednik nadzornega 
sveta družbe FMR.

Predsednik uprave družbe FMR 
Andrej Kren je povedal: »Glede na 
našo dejavnost in našo finančno 
sposobnost stalno iščemo naložbene 
priložnosti in to smo zaznali tudi pri 
ponudbi za prodajo časopisne hiše 
Delo. Po skrbnem pregledu poslovanja 
te družbe smo ugotovili, da ima 
družba potencial, ki ga lahko z našim 
znanjem in dobrim korporativnim 
upravljanjem še izboljšamo. Zelo 
pozitiven vtis je na nas naredila tudi 
uprava družbe Delo, ki s svojimi 
poslovnimi načrti za leto 2015 in 
strateškim načrtom do konca leta 2016 
zagotavlja uspešno delovanje družbe. 
Uprava se tudi zaveda izzivov, ki jih 
pred družbo postavlja digitalizacija 
medijev, in ima tudi na tem področju 
pripravljene rešitve in načrte. Za nas 
je naložba v družbo Delo dolgoročna 
naložba, kot lastnik družbe pa bomo 
podpirali razvoj časopisne hiše Delo 
na strateškem, tehnološkem in 
kadrovskem področju, za kar imamo 
potrebne kompetence. Sočasno kot 
lastniki družbe pričakujemo od uprave 
Dela dobičkonosno poslovanje, kar 
je tudi eden izmed pomembnejših 
razlogov za nakup Dela.« 
Povedano je predsednik nadzornega 
sveta družbe Stojan Petrič le še 
dodatno podkrepil z besedami: »Ne 
zanima nas Delo leta 2016, ampak 
kakšno bo leta 2020.« Ob tem je 

poudaril, da ne Kolektor Group ne 
on osebno ni kupil družbe Delo, kot 
je bilo prevečkrat zapisano v medijih, 
pač pa je to naložba FMR-a, ki pa jo 
kot predsednik nadzornega sveta te 
družbe podpira ter se mu zdi pravilna 
in dobra. Novi lastnik, torej družba 
FMR, od uprave Dela pričakuje, da bo 
pripravila razvojni načrt za naslednje 
petletno obdobje in v skladu z njim 
povedala, koliko denarja za razvoj 
potrebuje. »To bomo podprli, saj 
s kupnino ne bomo obremenjevali 
Dela, ampak bomo večji del EBITDA 
namenili za razvoj družbe,« je še 
povedal Stojan Petrič.

Uprava Dela je tudi tista, ki se bo kot 
strokovnjak ukvarjala z mediji, ki jih 
izdaja družba Delo, in bo skrbela za 
to, da bo ustvarjala dobre temelje za 
ohranitev in razvoj neodvisnega in 
raziskovalnega novinarstva v skladu 
z novinarskim kodeksom in etiko 
ter da bo izpolnjevala že sprejete 
strateške usmeritve poslovanja. 
»Naša vloga pri tem bo, da bomo z 
dobrim korporativnim upravljanjem 
poskrbeli, da bo uprava imela tiste 
pogoje za uspešno poslovanje, ki jih 
lahko zagotavlja le finančno stabilen 

lastnik,« pravi Andrej Kren. Družba 
FMR bo nakup Dela financirala 
z lastnimi sredstvi. Preden bodo 
delnice v KDD preknjižene na račun 
družbe FMR, morajo biti izpolnjeni 
še nekateri odložni pogoji. Kot je 
povedala članica uprave Nataša 
Luša, sta to na strani kupca soglasje 
nadzornega sveta družbe FMR, ki 
ga že imajo, in soglasje agencije za 
varstvo konkurence. Vloga zanj je v 
pripravi.

Izpostavljeno je še bilo, da ne družba 
FMR ne člani organov družbe osebno 
niso vezani na nobeno politično 
stranko in da niso nikomur nič 
dolžni, saj so uspeli v transparentnem 
mednarodnem postopku prodaje vseh 
delnic Dela in med vsemi ponudniki 
zanje ponuditi najvišjo ceno.

Predsednik uprave Andrej Kren je 
čisto na koncu poudaril, »da bomo 
odgovoren in dolgoročen lastnik 
Dela, da nismo tajkuni in da ne bomo 
vsega uničili, kot je žaljivo namigoval 
eden od užaljenih ponudnikov, ki je v 
zavezujoči ponudbi ponudil za več kot 
polovico nižjo ceno.«
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Industrijska tehnika

Prijava naj vsebuje:

•	življenjepis	ali	CV	s	fotografijo,
•	zadnje	šolsko	spričevalo	ali	potrdilo	o	
opravljenih	izpitih,

•	potrdilo	o	vpisu	za	šolsko	ali	študijsko	leto	
2015/2016,

•	priznanja	in	pohvale	za	dosežke	med	
dosedanjim	šolanjem.

Prijave za pridobitev kadrovske 
štipendije pošljite na naslov:
Kolektor Group d.o.o.
Služba	za	kadre
Vojkova	ulica	10,	5280	Idrija

MAG.	INŽ.	STROJNIŠTVA	(6/2	-	2.	bol.	st.)..................	12

MAG.	INŽ.	ELEKTROTEHNIKE	(6/2	-	2.	bol.	st.)...........	 4

MAG.	PRAVA	(6/2	-	2.	bol.	st.)....................................	 1

DIPL.	INŽ.	STROJNIŠTVA	(6/2	-	1.	bol.	st.,	UN)............	11
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DIPL.	INŽ.	ELEKTROTEHNIKE	(6/2	-	1.	bol.	st.,	UN).....	 4
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ELEKTROTEHNIK	(V.)...................................................	 3
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Koncern Kolektor v šolskem letu 2015/2016 razpisuje 
49 štipendij za dijake in študente vseh letnikov

Štipendistom nudimo:
•	 mentorstvo	pri	praktičnem	delu,	pri	izdelavi	seminarskih,	raziskovalnih,	diplomskih	in	magistrskih	nalogah,	
•	 svetovanje	glede	osebnega	
in	strokovnega	razvoja,	

•	 udeležbo	na	različnih	
srečanjih	in	izobraževanjih,	

•	 financiranje	dodatnega	
izobraževanja	v	času	šolanja,

•	 sofinanciranje	strokovnih	ekskurzij	v	tujino,•	 delo	na	posameznih	projektih,
•	 prakso	v	tujini,
•	 uporabo	sodobne	tehnične	opreme,
•	 zaposlitev	po	končanem	šolanju.

Več informacij:
Tel:	05	37	50	200,
stipendije@kolektor.com		

Rok za prijavo:
15.	avgust	2015.
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Prijava naj vsebuje:
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•	potrdilo	o	vpisu	za	šolsko	ali	študijsko	leto	
2015/2016,

•	priznanja	in	pohvale	za	dosežke	med	
dosedanjim	šolanjem.

Prijave za pridobitev kadrovske 
štipendije pošljite na naslov:
Kolektor Group d.o.o.
Služba	za	kadre
Vojkova	ulica	10,	5280	Idrija
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Kolektor Koling polno zaposlen
Polonca Pagon

Podjetje Kolektor Koling je 
lansko leto beležilo 45-odstotno 
rast prodaje, kar pomeni, da 
so izvedli več kot 50 različnih 
projektov. Letos imajo v izvedbi 
30 projektov. V nadaljevanju vam 
predstavljamo najbolj zanimive 
projekte prve polovice letošnjega 
leta.

Varna, zanesljiva in 
trajnostna oskrba 
s pitno vodo za 
prebivalce Šaleške doline 
zagotovljena
V petek, 12. junija, je potekala 
slavnostna otvoritev novo izgrajenega 
vodovodnega omrežja v Šaleški 
dolini. Projekt Celovita oskrba s 
pitno vodo v Šaleški dolini obsega 
izgradnjo treh naprav za pripravo 
pitne vode, izgradnjo 43,5 kilometrov 
magistralnega in primarnega 
vodovodnega omrežja in vzpostavitev 
daljinskega nadzora s hidravlično 
analizo ter zasnovo za daljinsko 
odčitavanje števcev. Letos je bila 
zaključena gradnja še zadnjega odseka 
vodovodnega omrežja in pridobljena 
so bila uporabna dovoljenja. Potrdilo 
o prevzemu je bilo izdano v maju, 
sedaj pa teče enoletni reklamacijski 
rok.
Vrednost izgrajenega vodovodnega 
omrežja, ki ga je izvedlo podjetje 
Kolektor Koling z nominiranimi 
podizvajalci, je znašala 11,46 milijona 
evrov brez DDV in je za 85 tisoč nižja 
od pogodbene vrednosti. Gradnja 
je bila izvedena v predvidenem 
terminskem roku. 

Tehnično zahtevna 
prenova dvorca Lanthieri
Lanthieriji so v Vipavi sredi 17. stoletja 
zgradili dvorec, ki je tipičen primer 
beneške arhitekture. Dvorec so leta 
1762 prenovili in takrat je dobil 
današnjo baročno podobo. Izvajalce 
del so ob obnovi presenetili veličastna 
obokana klet, ki je bila povsem zasuta, 
in ostanki cerkve svetega Marka, ki 
jo je po drugi svetovni vojni porušila 
Jugoslovanska ljudska armada, ki se 
je naselila v dvorcu. Tovrstne najdbe 

in težave pri obnovi (tudi poplavljanje 
reke Vipave) niso ogrozile dokončanja 
obnove.

Obnova rezidenčnega dela je bila 
zaključena leta 2012, letos pa se 
zaključuje prenova gospodarskega 
dela. Občina Vipava je za 3,6 milijona 

Projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Energetska sanacija poslovne stavbe SID banke

evrov vredno naložbo uspela pridobiti 
2,8 milijona nepovratnih evrov iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in iz državnega proračuna. 
V prvi fazi bodo prenovili tri od 
štirih objektov gospodarskega dela 
kompleksa, zgradili nov most in 
uredili komunalno opremo.
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Energetska sanacija 
poslovne stavbe SID 
banke v zaključni fazi  
Zahtevna energetska sanacija objekta, 
ki je pod spomeniškim varstvom, 
je zaključena. Sanacijo objekta sta 
zaznamovala predvsem izredno kratek 
štirimesečni rok za izvedbo del in 
zahtevnost izvedbe strojnih inštalacij 
zaradi zahteve po nemotenem delu 
v poslovni stavbi in delne selitve po 
posameznih nadstropjih.

Projekt, katerega pogodbena 
vrednost znaša 2,5 milijona evrov, 
je vključeval novo prezračevanje in 
ogrevanje po prostorih, prenovo 
strojnih inštalacij sanitarij in kuhinj 
(vodovod in kanalizacija) ter novo 
sanitarno opremo in keramiko, nove 
strope in stenske obloge, ki so tudi 
pod spomeniškim varstvom, nove 
elektroinštalacije in računalniške 
povezave ter novo notranjo 
razsvetljavo, novo stavbno pohištvo 
(alu okna in vrata), sanacijo opečnate 
fasade z dodajanjem izolacije, 
demontažo kamnite prezračevane 
fasade s sanacijo kamnitih plošč in 
dodajanjem toplotne izolacije ter 
celotno prenovo strojnic in glavne 
kotlovnice v kletnih prostorih. 

Vsa zunanja dela so bila pod strogim 
nadzorom ZVKDS – spomeniškega 
varstva. Izvedba del je bila zahtevna 
glede na skoraj nemoten potek dela 
zaposlenih na SID banki. Izvajalci pa 
so bili s strani investitorja deležni 
veliko razumevanja in pomoči pri 
izvedbi projekta.

Kakovostnejša obravnava 
bolnikov in učinkovitejša 
izraba sredstev v Izoli
Temeljni kamen urgentnega centra 
Splošne bolnišnice v Izoli je bil 
položen lanskega decembra, gradnja 
pa bo končana ta september. 
Urgentni center bo pod eno streho 
združil centralno urgentno službo, 
prehospitalno enoto in sedanjo 
urgenco. Kot je poudaril v. d. 
direktorja izolske bolnišnice Radivoj 
Nardin, bo nov urgentni center 
omogočil kakovostnejšo obravnavo 
bolnikov in učinkovitejšo izrabo 
sredstev.

Kolektor Koling v sklopu nacionalnega 
programa razvoja mreže urgentnih 
centov po Sloveniji gradi prizidek 
k Splošni bolnišnici Izola v velikosti 
1700 kvadratnih metrov. Pogodbena 

dela zajemajo izgradnjo objekta z 
dobavo medicinske opreme, strojne in 
elektroinštalacije in zunanjo ureditev. 
Investicija je ocenjena na 3,5 milijona 
evrov.

Nordijski center Planica, 
Center za smučarske teke
V sklopu ureditve NC Planica se gradi 
nov osrednji objekt za smučarske 
teke. Z izgradnjo tekaškega centra se 
bodo pridobile nove športne površine, 
osrednji objekt za smučarske teke, 
stadion, igrišče in tekaške proge.

Objekt, ki bo arhitekturni poudarek 
Nordijskega centra, bo obiskovalcem 
in uporabnikom nudil predstavitvene 
prostore, gostinsko ponudbo, 
interpretacijski center z vetrovnikom 
in servisno-tehnične prostore skupaj 
z notranjo večnamensko površino 
za teke na smučeh, organizacijo 
tekmovanj in parkiranjem.

Pretežno vkopan objekt z zelenjeno 
ravno pohodno streho nad kletjo bo 
kot tak navidezno tvoril zadnji najvišji 
plato na južni strani parkirišča Harfa. 
Nadzemni del objekta bo s svojo 
fasadno zasnovo obiskovalcem nudil 
enakovredne vedute po celotnem 

Lanthierijev dvorec bo v novi stari podobi zasijal letos poleti, 
v njem pa bo imela prostore novogoriška univerza
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Kolektor Koling je uspešno pridobil tudi projekt prenove urgence UKC Ljubljana

obodu (proti tekaškim progam in 
stadionu na vzhodu, proti letalnici in 
skakalnicam na zahodu). Nadzemni 
del objekta stoji nad zahodnim delom 
kleti in tvori pritličje, prvo nadstropje 
in terasno etažo (ravna pohodna 
streha, ki služi kot razgledna ploščad).
V kletnih etažah objekta je načrtovana 
večnamenska površina za notranje 
teke na smučeh v poletnem času. 
V zimskem času in v času manjših 
zimskih prireditev je tu predvidena 

organizirana garažna hiša, v času 
največjih zimskih tekmovanj pa 
prostor za tekmovalne ekipe in 
novinarsko središče.
Osrednja atrakcija vhodnega dela 
objekta sta horizontalni in vertikalni 
vetrovnik, pri čemer se slednji razteza 
v zračnem prostoru preko treh etaž 
do strehe stavbe. Na višjem nivoju 
je površina za stadion za smučarske 
teke oziroma za nogometno igrišče v 
poletnem času.

Vrednost objekta je 10 milijonov 
evrov, rok izvedbe pa je letošnji 
avgust.

Gradili bomo tudi 
ljubljansko urgenco
Kolektor Koling je uspešno pridobil 
tudi projekt prenove urgence UKC 
Ljubljana. Projekt zajema izvedbo 
naslednjih del: izvedbo adaptacije 
prvega dela pritličja urgence in 
preselitev posameznih urgentnih 
služb v izvedeni prizidek, izvedbo 
pripravljalnih del s prestavitvijo 
komunalnih vodov, parkirišča 
reševalnih vozil za Polikliniko in 
končnega izvoza iz garažne hiše 
GH Meksiko na Njegoševo ulico, 
izgradnjo prizidka objekta Prometni 
terminal 2/3 z novim uvozom in 
izvozom reševalnih vozil na Njegoševo 
ulico, finalizacijo pritličja objekta 
Prometni terminal 1/3 z novimi vhodi 
v Urgentni center UKC Ljubljana, 
izvedbo instalacijskih priključkov in 
zunanjih prostorov z dostopi za 24-
urni laboratorij Urgentnega centra v 
1. nadstropju Prometnega terminala 
1/3, izvedbo centralnega nadzornega 
sistema v 1. kleti prizidka DTS Sever, 
spremljajočo zunanjo ureditev 
objektov DTS Sever in Prometni 
terminal, opremljanje posameznih 
služb zdravstvene dejavnosti objektov 
DTS Sever in Prometni terminal.

V sklopu ureditve NC Planica se gradi nov 
osrednji objekt za smučarske teke. Z izgradnjo 
tekaškega centra se bodo pridobile nove 
športne površine, osrednji objekt za smučarske 
teke, stadion, igrišče in tekaške proge.

Stavbna tehnika
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Projekt Kolektor Kolinga med 
vrhunskimi projekti za velike 
energetske prihranke

Polonca Pagon

Center za energetsko učinkovitost 
pri Institutu Jožefa Stefana, ki 
organizira izobraževanje Eurem 
za energetske menedžerje, je 
podelilo licence osmi generaciji 
diplomantov. Licenco za 
energetskega menedžerja je prejel 
tudi Brane Brelih, izvršni direktor 
PC instalacije v podjetju Kolektor 
Koling, ki je pripravil projekt 
Optimizacija sistema odsesavanja 
in razsvetljave v proizvodni hali 
Kolektor Bosna.

»Projektna naloga, ki je prvi 
projekt Eurem zunaj Slovenije, se 
osredotoča na prihranke električne 
energije pri sistemu odsesavanja 
in razsvetljave v proizvodni hali. 
Zaradi različnih režimov zasedenosti 
linij v proizvodnem procesu in 
posledično potreb po odvedenih 
količinah zraka sem v projektni 
nalogi obdelal možnost vgradnje 
regulacijskega sistema ventilatorja 
preko frekvenčnega pretvornika 
in krmilno-regulacijskega sistema. 
Z izdelano analizo in opravljenimi 
meritvami sem prišel do rezultata, 
da se investicija v predlagano rešitev 
povrne v dveh do treh letih in je 
vsekakor smiselna,« zatrjuje Brelih. 
»V drugem delu projektne naloge 
sem se osredotočil na zamenjavo 
živosrebrnih svetilk moči 250 W z 
LED-svetilkami moči 55 W. Investicija 
v zamenjavo razsvetljave je bila nujna 
zaradi nezadostne osvetljenosti hale. 
Z izračuni osvetljenosti sem prišel do 
zaključka, da je možno priključno moč 
razsvetljave znižati z 28 kW na 15 kW.« 
Vzporedno je možno koristiti podatke 
o zasedenosti posameznih linij strojev 
iz regulacijskega sistema odsesavanja 
in tako z regulacijo razsvetljave doseči 
še dodatne prihranke električne 
energije (približno 16 odstotkov). 
Stroški naložbe so 45.350 evrov, 

potencial za zmanjšanje stroškov na 
letnem nivoju pa je 10.200 evrov. Na 
leto se bo predvidoma prihranilo 206 
tisoč kilovatnih ur električne energije 
in zmanjšalo za 106 ton emisij CO2.  

Izobraževanje Eurem se je v Nemčiji 
začelo leta 1997, v Sloveniji pa leta 
2006. Razširjeno je po vsem svetu, 
evropsko licenco pa ima več kot štiri 
tisoč energetskih menedžerjev. V 
Sloveniji je letos licenco dobilo 18 
energetskih menedžerjev. Na podlagi 
njihovih projektov se lahko prihrani 
3.655 ton izpustov ogljikovega 
dioksida, povprečna doba povračila 
naložb pa je dobrih šest let.

Stavbna tehnika

Brane Brelih, eden od 18 energetskih menedžerjev, ki so letos dobili licenco
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Miha Klavžar, 
prejemnik priznanja Referenca

Maja Vojska

Miha Klavžar, študent strojništva 
iz Črnega Vrha nad Idrijo, je eden 
izmed letošnjih prejemnikov 
priznanja Referenca, ki ga 
podeljuje Life Learning Academia. 
Prejmejo ga mladi, ki izstopajo 
s svojim delom, idejami ali 
sodelovanjem pri dobrih 
projektih. Miha je priznanje prejel 
na podlagi svoje magistrske 
naloge z naslovom Mehanska 
analiza komutatorja in dela na 
projektu STECK komutatorja. 
Že v srednji šoli je skonstruiral 
gokart, na fakulteti pa se je lotil 
tudi projekta izdelave vozila za 
avtokros oziroma buggyja.

Kako to, da si se odločil, da ubereš 
poklicno pot na področju strojništva? 
Pravzaprav sem izkoristil priložnost, 
ki jo nudi naše okolje. V Idriji imamo 
tako strojno šolo, na kateri sem dobil 
dovolj osnov za nadaljnji študij, kot 
tudi podjetja, ki zaposlujejo kader z 
izobrazbo s tega področja. Tako sem 
srednjo strojno šolo obiskoval v Idriji 
in študij nato nadaljeval v Ljubljani.

Nagrado si prejel na podlagi 
magistrske naloge z naslovom 
Mehanska analiza komutatorja. Zakaj 
si se odločil za takšno tematiko?
Temo magistrske naloge je predlagal 
gospod Martin Kolenc s Kolektorja. 
Skupaj smo se povezali z Laboratorijem 
za numerično modeliranje in 
simulacije na Fakulteti za strojništvo, 
kjer sem dobil tudi mentorja doc. 
dr. Nikolaja Moleta in somentorja 
prof. dr. Borisa Štoka. Skupaj smo 
določili namen, cilje in terminski plan 
magistrske naloge. Prvi del naloge, ki 
je obsegal pripravo vzorcev in meritve, 
sem opravil na Kolektorju, drugi del, 
ki je vključeval delo z računalniškim 
programom, pa na Fakulteti za 
strojništvo. Za meritve in analize gre 
zahvala laboratoriju in proizvodnji na 
Kolektorju, za izvedbo računalniških 
simulacij pa laboratoriju za 
numerično modeliranje in simulacije, 
ki je omogočil delo na programu 

»Na razvojnem področju HB-komutatorjev imamo pomemben projekt, in sicer 
izdelavo komutatorjev z novo tehnologijo STECK. Pri tem projektu je bilo potrebno 
izvesti veliko raziskovalnega dela z ustreznimi simulacijami in analizami za izračun 
pravilnega geometrijskega naleganja bakrene lamele v zabrizgano telo. Pri tem 
delu smo zelo pozitivno vključili tudi delo Mihe Klavžarja, ki je s pomočjo svojega 
znanja in izkušenj ter s pomočjo mentorjev s Fakultete za strojništvo pripomogel k 
potrditvam določenih rezultatov. Od osnovnih bazičnih preizkusov obeh materialov, 
ki jih je tudi sam opravljal, je izdelal tudi računalniški model simulacije obremenitve 
komutatorja po vstavitvi lamel, natisnjenem na gredi ter dodatno obremenjenim 
z vrtenjem in temperaturnimi obremenitvami. Zahteven model je pokazal, da je 
obstoječa konstrukcija sicer tehnično izvedljiva, imamo pa še kar nekaj možnosti za 
izboljšave, v katere bomo Miho vključili takoj, ko se bo zaposlil v skupini Kolektor. 
Primer magistrskega dela potrjuje, da so naloge, ki so povezane s proizvodnjo, zelo 
kvalitetne in imajo tudi veliko uporabno vrednost. Skupaj s Fakulteto za strojništvo 
bomo tudi v prihodnje sodelovali z namenom optimizacije te konstrukcije in poizkušali 
doseči najboljšo rešitev tako za proizvodno izvedljivost kakor za naše kupce.«

Martin Kolenc,
vodja razvoja in tehnologije v Kolektor Sikomu, mentor
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za mehanske analize in izračune na 
zmogljivejših računalnikih.

Nam lahko na kratko razložiš, kakšna 
je vsebina tvoje magistrske naloge? 
Na kratko povedano vsebuje določitev 
materialnih lastnosti za bakreno 
lamelo in jedro iz kompozitnega 
materiala. Pri bakru smo upoštevali 
elastične in plastične mehanske 
lastnosti, dobljene s preizkusi, pri 
kompozitnem jedru pa smo se srečali z 
ortotropnimi mehanskimi lastnostmi. 
Na podlagi slik, dobljenih na 
vrstičnem elektronskem mikroskopu, 
smo določili prevladujočo smer 
orientiranosti ojačitvenih vlaken. 
Geometrijski model lamele in jedra 
smo izdelali na podlagi dimenzijskih 
meritev in odstopkov od imenske 
mere. Med sestavnima deloma smo 
definirali kontaktne površine in robne 
pogoje in izvedli več računalniških 
simulacij z različnimi obremenitvami 
in različnimi dimenzijami sestavnih 
delov. Računalniške simulacije so 
skozi nalogo podprte z eksperimenti, 
tako da smo se lahko prepričali v 
verodostojnost rezultatov.

Kaj pomeni priznanje za tvojo 
prihodnost?
Priznanje je potrdilo, da smo skozi 
magistrsko nalogo dobro delali in 
prišli do rezultatov, ki so uporabni 

Kaj je Referenca?

Referenca je priznanje, ki ga prejmejo dijaki in študenti kot posebno in najvišje 
priznanje za svoja prizadevanja v posamezni organizaciji, bodisi na področju 
pisanja nalog, sodelovanja na projektih, ki v določeni stroki pomenijo razvoj, 
bodisi za sodelovanje pri delu v podjetju ali za doseganje posebnih ali izjemnih 
učinkov in uspehov. Izsledki kažejo, da zgolj formalno znanje danes za delodajalce 
ni dovolj, s pridobitvijo Reference pa se mladi na trgu dela izkažejo kot dober 
potencial. Priznanje podeljujejo Ambasadorji znanj (AZ), posamezniki, ki s svojo 
prizadevnostjo, strokovnostjo, verodostojnostjo in etičnostjo izpolnjujejo vsa 
pričakovana merila, ki jih ta častna funkcija zahteva.

v industriji. Obenem pa smo videli, 
da se odgovorni ljudje v Kolektorju 
zavedajo, da danes brez uporabe 
računalniške simulacije za trdnostne, 
toplotne, elektromagnetne in druge 
analize ni mogoče ostati konkurenčen 
na svetovnem trgu. Upam, da se bo 
v prihodnosti v podjetju razširila 
uporaba računalniških simulacij. 
Če pa izkoristimo še znanje iz 
računalniških simulacij, ki ga imajo na 
fakulteti, verjamem, da bomo ostali 
konkurenčni tudi v prihodnje.

Si Kolektorjev štipendist. Kako ti je na 
poti skozi študij pomagala štipendija? 
Štipendist sem leto in pol. Priložnosti 
za štipendijo sem že v srednji šoli imel 
dovolj, a nisem bil ravno prepričan, v 
katero smer strojništva me bolj vleče, 

zato sem s štipendijo raje počakal. Ko 
pa sem se vpisal na magistrski študij in 
s tem tudi definiral smer študija, sem 
ponujeno štipendijo tudi sprejel. Sicer 
večino prostih dni delam in ob podpori 
družine finančnih težav nisem imel, 
a s štipendijo sem si lahko privoščil 
nekaj več. Bolj kot sama štipendija 
pa mi je pri zaključku magistrskega 
študija bilo v pomoč to, da mi je 
podjetje dodelilo mentorja, temo in 
mi omogočilo izdelavo preizkušancev, 
meritev, analiz in uporabo tehnične 
opreme, ki sem jo potreboval.

Tvoji načrti za prihodnost?
Načrtov je ogromno. Po zagovoru je 
prioriteta zaposlitev, potem bomo pa 
videli, kako se bodo stvari odvijale 
naprej.
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Aktualno

NATEČAJ

»Zdrav recept

za zdrav obrok«

Koncern Kolektor v okviru projekta Zdrav Kolektor razpisuje 

natečaj, s katerim išče recept za pripravo zdravega obroka. 

Natečaj je namenjen zaposlenim v podjetjih skupine Kolektor.  

Recept naj vsebuje: 

•	sestavin
e	in	njiho

vo	količin
o

•	čas	in	po
stopek	pr

iprave	

•	koristne napotke, kuharske trike za pripravo jedi 

Pošiljatelj naj receptu priloži naslednje podatke: 

•	ime in priimek s kadrovsko številko

•	naslov

•	podjetje, v katerem je zaposlen

Recepte vaših najljubših, a zdravih obrokov pošljite na elektronski

naslov kolektor@kolektor.com ali jih oddajte v za ta namen

pripravljeno škatlo v recepciji upravne stavbe Kolektor Group.

Rok za oddajo je sreda, 30. september 2015.

Prejete recepte bo pregledala strokovna komisija in najboljše

oziroma najbolj zdrave tri tudi nagradila z večerjo v

hotelu Jožef za dve osebi oziroma praktičnimi nagradami.
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V teku so postopki za 
pridobitev polnega certifikata 
Družini prijazno podjetje

Ekvilib Inštitut, ki v sodelovanju z 
Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve izvaja postopek 
certificiranja, je pred tremi 
leti Kolektorju podelil osnovni 
certifikat Družini prijazno 
podjetje. Če smo natančnejši, so 
certifikat dobila Kolektorjeva 
podjetja na idrijski lokaciji, in sicer 
Kolektor Group, Kolektor Sikom, 
Kolektor KFH, Kolektor Orodjarna 
in Ascom. Trenutno so v teku vsi 
postopki za pridobitev polnega 
certifikata Družini prijazno 
podjetje, zato bo v ta namen 
vodstvo koncerna enajstim 
že implementiranim ukrepom 
dodalo še štiri nove.

Spomnimo, da je Kolektor pred tremi 
leti pridobil osnovni certifikat Družini 
prijazno podjetje. Omenjeni certifikat 
je svetovalno-revizorski postopek, ki 
delodajalcem svetuje, kako izboljšati 
organizacijo in delovno okolje v 
podjetju ter s tem svojim zaposlenim 
omogočiti lažje usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja. 
Sam certifikat predstavlja družbeno 
odgovoren princip upravljanja in je 
edini tovrstni certifikat v Sloveniji.
 
V zadnjih treh letih,  to je od 
pridobitve osnovnega certifikata, 
so zgoraj navedena podjetja 
uspešno implementirala vseh enajst 
zastavljenih ukrepov, in sicer:
1. ukrepi za varovanje zdravja, 
2. komuniciranje z zaposlenimi, 
3. komuniciranje z zunanjo javnostjo,
4. raziskave med zaposlenimi o 

usklajevanju dela in družine,
5. brošure (podrobnejši seznam vseh 

ukrepov), 
6. druženje med zaposlenimi (Dan 

Kolektorja),
7. izobraževanje vodij na področju 

usklajevanja dela in družine, 
8. obdaritev novorojenca (pozornost 

ob rojstvu otroka), 

9. novoletno obdarovanje otrok, 
10. otroški časovni bonus – prost prvi 

šolski dan za starše prvošolcev in 
11. dodatni dnevi dopusta za varstvo 

družinskih članov, ki potrebujejo 
posebno nego (tudi za zaposlene, 
ki že presežejo maksimalno kvoto 
letnega dopusta).

 
Po preteku 3-letnega obdobja imamo 
možnost nadgraditi osnovni certifikat, 
zato služba za kadre že aktivno 
sodeluje v postopku pridobivanja 
polnega certifikata Družini prijazno 
podjetje.

V sodelovanju z Ekvilib inštitutom je 
izvedla tudi anketo o ukrepih za lažje 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja. Na podlagi raziskave smo 
ugotavljali:
• ali zaposleni koristijo katerega 

izmed ukrepov za lažje usklajevanje 
obveznosti delovnega in zasebnega 
življenja, 

• kdo/kaj jim pri tem pomaga in 
• če se pri usklajevanju srečujejo s 

kakšnimi problemi.

Pridobljeni rezultati so nakazali 
smernice in usmeritve projektni 
skupini, da je pri izboru novih ukrepov 

izbrala in potrdila nove oz. dodatne 
ukrepe, ki bodo zaposlenim omogočali 
še lažje usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja.

Predlagane ukrepe s strani projektne 
skupine je vodstvo koncerna Kolektor 
potrdilo oz. sprejelo.  Za pridobitev 
polnega certifikata bomo dodali še 
štiri nove ukrepe, ki jih bodo zaposleni 
lahko koristili. To so:
1. dodatni dnevi odsotnosti z 

nadomestilom plače zaradi 
izrednih družinskih razlogov (za 
nego otroka, ki je v bolnišnici), 

2. dan odprtih vrat (za otroke 
zaposlenih), 

3. vključitev tematike usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja v 
letne razgovore in  

4. ponovno vključevanje po daljši 
odsotnosti.

Navedeni štirje ukrepi bodo začeli 
veljati s prejemom polnega certifikata 
družini prijazno podjetje, in sicer 
predvidoma letos jeseni.

Novost pri polnem certifikatu je tudi 
ta, da ga bomo poleg obstoječih 
podjetij razširili tudi na vse podružnice 
družbe Kolektor Sikom (PE Kočevje, 
PE Dekani in PE Magma) in družbe 
Kolektor Orodjarna (PE Postojna). 
To pomeni, da bo vseh 15 sprejetih 
ukrepov veljalo za zaposlene v 
Kolektor Group, Kolektor Sikom, 
Kolektor KFH, Kolektor Orodjarna in 
Ascom ter njihovih podružnicah.

Z nadaljevanjem implementacije novih 
ukrepov v okviru projekta Družini 
prijazno podjetje  dokazujemo, da se 
vodstvo koncerna Kolektor zaveda 
pomena usklajevanja dela in družine.  
To na dolgi rok, tako za podjetje kot 
tudi za zaposlene, prinaša številne 
pozitivne učinke, med drugim večjo 
motivacijo, učinkovitost, pripadnost, 
boljše delovno vzdušje ter posledično 
večje zadovoljstvo na delovnem mestu.

Eva Cvelbar Primožič, Barbara Ozebek

Predstavljamo
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Zdrav Kolektor

Kolektor z najštevilčnejšo 
ekipo na Maratonu Franja

Letošnjega Maratona Franja BTC 
City se je udeležilo več kot 3000 
kolesarjev. Med njimi je bilo tudi 
106 kolesark in kolesarjev, ki so 
zastopali barve Kolektorja in mu 
kot že vrsto let do zdaj prikolesarili 
pokal za najštevilčnejšo ekipo.

Med 106 kolesarji iz 10 
Kolektorjevih podjetij je bilo 98 
moških in 8 žensk. 45 kolesarjev 
je moči merilo na 156-kilometrski, 
61 pa na 97-kilometrski progi. 
Skupaj so Kolektorjevi kolesarji 
prekolesarili 12937 kilometrov.

Na veliki Franji so se najbolje odrezali: 
v kategoriji A Alen Štucin, Dejan 
Poljanec in Žiga Čuk pri moških ter Sara 
Štucin pri ženskah; v kategoriji B so si 
prva tri mesta razdelili Dean Bratuš, 
Robert Blaznik in Miran Gnezda; v 
kategoriji C so bili najhitrejši Hasan 
Omeradžić in Darjo Bajt pri moških ter 
Irena Hočevar pri ženskah; v kategoriji 
D pa sta se najbolje odrezala Miloš 
Kermavnar in Ivo Hočevar.

Na mali Franji pa so se med 
Kolektorjevimi kolesarji najbolje 
odrezali: v kategoriji A Primož Svetlik, 
Stanko Krebelj in Miha Podobnik med 
moškimi ter Irena Nartnik in Tjaša 
Vrhovnik med ženskami; v kategoriji 

B so si prva tri mesta razdelili Jure 
Benčina, Klemen Kosmač in Matej 
Zajc pri moških ter Alenka Ličer in 
Dominika Goropečnik pri ženskah; v 
kategoriji C so bili najhitrejši Rajko 
Bajt, Marjan Drmota in Štefan Balažic 
pri moških ter Jelka Tarič in Sonja 
Štucin pri ženskah; v kategoriji D pa 
so se najbolje odrezali Boris Weiss, 
Janez Sever in Marjan Barle.

Posebej velja omeniti Saro Štucin 
(skupno 29. mesto) in Ireno Hočevar 
(52.) pri ženskah ter Alena Štucina 
(49.), Deana Bratuša (73.) in Roberta 
Blaznika (79.) pri moških, ki so se 
v skupni razvrstitvi na veliki Franji 
uvrstili med prvih sto tekmovalcev.

Maraton Franja 2015 - 97 km

Maraton Franja 2015 - 156 km
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Dan Kolektorja
Idrija, 4. julij 2015
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Deževno jutro pod Himalajo
Ludvik Kumar

Ledeno hladen piš čez obraz me je zbudil iz sna. Tank, tank, tank … spet 
zaslišim enakomerno udarjanje vodnih kapelj ob pločevinasto streho 
par centimetrov stran od moje glave. Ko sva sinoči z Natašo zlezla v 
spalni vreči in se kolikor toliko udobno namestila na ležišči v majhni, 
preprosti, iz lesa in pločevine zgrajeni sobici, sem takoj, ko sva se 
umirila, zaslišal: tank, tank, tank ... udarjanje kapelj po pločevini. Po par 
minutah sem imel občutek, da mi udarjajo ravno v sredino možganov 
in imelo me je, da bi se oblekel in šel odstranit ali vsaj z nečim pokrit 
tisto nesrečno pločevino. Ob zvoku, ki me je spravljal ob pamet, se mi je 
zdelo nemogoče zaspati. Toda misli mi je uspelo preusmeriti in očitno 
sem spal kar nekaj ur.

Pogledam na uro – pol štirih. Odlično, 
spanja je bilo dovolj. Misli so bistre, 
požrem slino, tudi grlo je v redu, skrčim 
mišice na nogah, spet brez bolečin. 
Nejevolja, ki se me je lotila že sinoči, je 
spet stopila na plan. Vedel sem, da sva 
sposobna več. Čeprav sva kondicijsko 
slabo pripravljena in sva si privoščila 
samo 11 dni za obisk Nepala, bi si lahko 
za treking izbrala višji cilj. Lahko bi šla 
vsaj malo čez 4000 metrov nadmorske 
višine, kjer postane ozračje čisto in bi 
zasneženi vršaci Himalaje kot biseri na 
kroni matere Zemlje zasijali na ozadju 
jasnega temno modrega neba. Izbrala 
pa sva pot, katere »creme de la creme« 
je vzpon samo na 3200 metrov visok 
Poon Hill. Menda nas čaka čudovit 
pogled na Himalajo od Dhaulagirija 
preko celotne gorske verige Anapurn 
do Manasluja – če ... če bo rosenje 
sploh ponehalo in se bodo oblaki 
dvignili. Že ko sva odhajala od doma, 
je bila vremenska napoved slaba, a 
so naju pomirili, da je monsunskega 
obdobja konec in trajnejših padavin 
v oktobru v Himalaji ni. Ko smo 
včeraj popoldne dosegli Ghorepani, 
najvišje hotelsko naselje na naši poti, 
je nebo prekrivala visoka oblačnost 
in doline so bile zapolnjene z meglo. 
Samo v vmesnem pasu je bilo možno 
videti mogočna zasnežena pobočja in 
ledenike Anapurn. Glede na izkušnje 
iz naših krajev tovrstna oblačnost 
ne izgine kar tako. Indro, najinega 
vodiča, sva seveda še enkrat zaslišala, 
kakšno vreme lahko pričakujeva to 
jutro. In spet sva dobila odgovor, da je 
nočni dež celo dobrodošel, sej vedno 
proti jutru poneha in so jutra po 
nočnem dežju najlepša – če ... Nataša, 
ki je hotela pomiriti moje dvome, se 
je za vreme pozanimala še pri vsaj 
dveh vodičih drugih skupin. Odgovor 
je bil vedno isti – glede na izkušnje 

bo jutro čudovito – seveda če … Spet 
zunaj zapiha, da pločevinaste stene 
zaječijo in me od hlada spreleti po 
celem telesu. Odlično, to je to. Veter 
je začel preganjati oblake in do petih, 
ko se bomo odpravili v hrib, bo svoje 
delo opravil. 

Pravzaprav do nedavnega o tem, 
da bi prišel pod Himalajo, niti nisem 
razmišljal. Gore so mi bile vedno všeč in 
vedno sem rad v medijih spremljal poti 
naših alpinističnih odprav. Ljudje, kot 
so Tone Škarja, Nejc Zaplotnik, Tomaž 
Humar in mnogi drugi, so zame vedno 
bili izbranci, ki si drznejo nekaj več, 
Himalaja pa nekaj eksotičnega nekje 
nesramno daleč, kamor mi, navadni 
smrtniki, ne zahajamo. Potem pa mi 
je prijatelj omenil, da se odpravlja na 
konferenco v Katmandu in je ugotovil, 
da je možno dobiti povratno letalsko 
karto z Brnika do tja že za 750 evrov. 
To je nenadoma podrlo vse predstave 
v moji glavi in naenkrat se mi je 
zazdel Nepal povsem dosegljiv cilj. 

Doma sem informacijo takoj preveril 
in ugotovil, da je to sicer res, vendar 
pot zaradi presedanja vzame kar 
precej časa. Hkrati pa ugotovil, da 
lahko za nekaj evrov več iz Zagreba 
priletiš tja le z enim postankom v 
Istanbulu. Ko sem to omenil Nataši, 
poti nazaj ni bilo. Obisku Katmanduja 
je takoj priključila še krajši 5-dnevni 
treking pod Anapurno in kratek obisk 
nacionalnega parka Chitwan. Tako 
sva pred štirimi dnevi po nočnem 
letu ob sončnem vzhodu pristala v 
Katmanduju. Šele na letališču, ko 
sem pričel izpolnjevati obrazec za 
pridobitev vstopne vize in sem poleg 
imena moral obkrožiti spol, kjer sem 
imel na voljo moški, ženska, drugo, mi 

Katmandu - 
vzpon do Swayambunath

Katmandu

Razglednica iz tujine
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je prišlo v zavest, da sem se dejansko 
znašel v nekoliko eksotični deželi, ujeti 
med Indijo in Kitajsko, na meji s katero 
se s svojimi 8848 metri nadmorske 
višine dviga najvišja gora sveta Mount 
Everest ali Sagarmatha po nepalsko. V 
državi, ki ima 27 milijonov prebivalcev 
in meri 147181 kvadratnih kilometrov, 
leži velik del Himalaje (hima = sneg + 
alaya = stanovanje). Tu je 240 vrhov 
višjih od 6096 metrov. Po Wikipediji 
je država nastala 21. decembra 1768 
z združitvijo pod oblastjo kralja 
Prithvija Narayana Shaha. Do takrat 
je na tem območju skozi zgodovino 
obstajalo več svobodnih kraljestev. 
V bližini Katmanduja v Lumbini se je 
okrog 500 let pred našim štetjem rodil 
Siddhartha Gavtama – danes poznan 
kot Buda. Do konca 20. stoletja je bila 
država kraljevina, začetek 21. stoletja 
pa so zaznamovali državljanska 
vojna in poskusi demokratizacije 
ter sekularizacije oblasti. Do takrat 
je bil Nepal edina država na svetu 
s hinduizmom kot uradno državno 
religijo, kar pri 81,2 % hindujcev ni 
čudno. V sklopu mirovnega procesa 
je začasna vlada 18. maja 2006 
proglasila Nepal za sekularno državo. 
28. decembra 2007 je sprejela zakon, 
s katerim je proglasila Nepal za 
federativno demokratično republiko 
in odpravila monarhijo. Deklaracija 
je bila formalno sprejeta 28. maja 
2008, s čimer je Nepal postal najmlajša 
republika na svetu, v katere glavno 
mesto s približno milijon prebivalci sva 
se v čudoviti jutranji svetlobi napotila 
le dobro uro po pristanku. Ulice so 
bile neverjetno polne najrazličnejših 
vozil na štirih, treh in dveh kolesih. 
Vmes so se prerivali pešci, osli, 
krave, sem ter tja so tekale kokoši 
in celo otovorjen slon se je znašel 
med vozili. Nekako smo se prerinili v 
Swayambunath ali po domače opičji 
tempelj, kjer sva bila deležna številnih 

informacij o hinduizmu. Sledil je obisk 
le 14 km oddaljene antične prestolnice 
Bhaktapur, ki je bil prestolnica v času 
kraljestva Malla do druge polovice 
15. stoletja. Potem spet vožnja na 
drug konec Katmanduja v največji 
hinduistični tempelj Pashupetinath. 
Ker je vstop vanj dovoljen samo 
hindujcem, sva si ga ogledala samo z 
levega brega svete reke Bagnati, pa še 
to je motil dim, ki se je valil s ploščadi 
ob reki, kjer so potekali sežigi trupel 
pokojnikov. Oglede sva zaključila pri 
stupi Bodhnath, ki je najbolj značilna 
znamenitost mesta. Naslednji dan 
je sledila pet ur dolga adrenalinska 
vožnja v le približno 120 km oddaljeno 
drugo največje mesto Pokkharo. Ta 
ima približno 300000 prebivalcev in 
je za Nepal nekaj podobnega kot za 
Slovenijo Kranjska Gora. Mesto je 
neprimerno bolj urejeno in čisto kot 
Katmandu. Polno je turistov z vsega 
sveta, saj je to izhodišče za treking, 
alpinizem, kolesarjenje itd., vendar 
vsaj zame glede na Katmandu dokaj 
nezanimivo. Tretji dan sva končno 
dočakala odhod na treking po poti 
imenovani »Poon Hill track«. Med 
riževimi polji, ki so čakala na žetev, 
smo se pričeli vzpenjati po pobočju 
Himalaje, prečkali številne potoke in 
kmalu s kolovoza prešli na s skalami 
tlakovano pot. Pred nami je bil vzpon 
po 3200 stopnicah. Med potjo so se 
odpirali razgledi v prepade, na ozke 
grape in v višave, enkrat na Južno 
Anapurno, drugič na nepalsko sveto 
goro Machhapuchhre (Ribji rep), ki s 
svojimi 6993 metri nadmorske višine 
stoji najbolj južno v pogorju Anapurn. 
S smeri Pokkhare izgleda najbolj 
mogočna v gorski verigi in nekoliko 
spominja na Matterhorn. Ob poti smo 
srečevali številne pohodnike z vsega 
sveta in številne domačine pri njihovih 
dnevnih opravilih. Najprej sem imel 
neprijeten občutek, kot da domačini 

gledajo skozi nas. Potem sem začel 
namenoma dosledno pozdravljati 
»namaste« in vedno sem bil deležen 
najprej presenečenega pogleda in 
nato pozdrava »namasteee«, ki se je 
zaključil s širokim nasmeškom. Proti 
večeru nas je pot skozi obsežen gozd 
rododendronov, ki pomladi v času 

cvetenja pobočje začasno obarvajo 
rdeče tako kot njegovi listi sedaj v 
zeleno, pripeljala v hotelsko naselje 
Ghorepani.

Tank, tank, tank … se je pravkar 
spremenil v šumenje tenkega vodnega 
curka. Vreme gre s slabega na slabše. 
Pogledam na uro – pol petih. Sedaj bi 
morali vstati, vendar v tem vremenu 
to nima smisla. Edini razlog za vzpon 
na Poon Hill je razgled, ki pa ga to 
jutro očitno ne bo. Torej glavnega cilja 
potovanja ne bova dosegla. Kaj lahko 
storiva? Počakava dan, največ dva? 
Ležanje na hladnem in neudobnem 
ležišču mi počasi prične presedati. 
Nejevolja se stopnjuje.

Pokhara

Pokhara - muzej gorništva

Katmandu - Swayambunath

Razglednica iz tujine
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Ko se prične daniti, vstaneva in se 
odpraviva v restavracijo. Večina 
gostov, s katerimi smo sinoči skupaj 
večerjali in se greli ob preprosti 
pločevinasti peči, je že tam. Vsi nekam 
nerazpoloženo gledajo predse. 
Skupina korejskih turistov, s katerimi 
sva se sinoči zapletla v zanimiv 

pogovor, gospod z Nove Zelandije, ki 
se je upokojil pred dobrim mesecem in 
je pred leti dvakrat službeno obiskal 
bivšo Jugoslavijo, dve študentki 
z Japonske, skupina študentov z 
Nizozemske, Kanadčan, dva Angleža 
itd. Kaj nas je pripeljalo sem z vsega 
sveta v to deževno jutro? Zakaj je na 

poteh v teh gorah toliko ljudi, da imaš 
včasih občutek, da si v procesiji? Pot 
nudi čudovite razglede, a jih nudijo 
tudi naše gore. Mnogi vzponi, ki sva jih 
opravila doma, se glede atraktivnosti 
lahko kosajo s tem, ki sva ga opravila 
v zadnjih dveh dneh. Bi lahko tudi 
naše gore privabile toliko ljudi? Ne, 

Bhaktapur - sveti možje

Nacionalni park Chitwan

Bhaktapur - trg Durbar
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seveda ne. Stvar je v blagovni znamki 
»Himalaja«. Tu so najvišje gore na 
svetu in vsi, ki jih gore privlačijo, in še 
tisti, ki nekaj dajo samo na presežnike, 
si želijo priti vsaj do njihovih vznožij.
Razmišljanje zmoti močan veter, ki 
kočo strese in pred njo podere staro 
rododendronovo drevo. Želje po višji 

višini, ki me je vznemirjala še v ranem 
jutru, že nekaj časa ni več. Zavem 
se, da smo kljub vsemu skoraj 3000 
metrov visoko in je do doline več kot 
dan hoje. Vodiča vprašam, kaj sedaj 
– nazaj po poti, od koder smo prišli, 
kjer je v dolino najbliže, nadaljujemo 
ali čakamo. Odgovor je kratek: »Ti 

odloči«. Čeprav glede na trenutna 
dejstva kaže bolj zaupati sodobni 
tehnologiji kot izkušnjam vodičev 
in zna deževati še kar nekaj časa, se 
odločim za nadaljevanje poti.  
Počasi pripravimo vse potrebno. 
Oblečeva vse, kar lahko in čez 
nadeneva še dežni pelerini. Vodič in 
nosač se pred dežjem zaščitita kar z 
vrečami za smeti. Ko stopimo iz koče 
na plano in ob spodbudnem ploskanju 
ostalih gostov v izbi, začutim rezke 
udarce dežnih kapelj na licih in spet 
občutim zdavnaj pozabljeno otroško 
radoživost. Spet bomo hodili po 
razmočenih gozdnih poteh in skakali 
čez narasle gorske potoke.

Prispevek posvečam spominu na 
številne tragične žrtve neurja na 
pobočjih Himalaje 14. 10. 2014.

Poon Hill track - riževa polja
Poon Hill track - 
restavracija na poti v Poon Hill
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Geolov je potepanje z 
dodano vrednostjo

Anka Vončina

Pa začnimo s humorjem …
Na najstrožje zavarovanem 
letališču so pričakovali pristanek 
letala s predsednikom države. 
Nihče ni vedel, od kod in 
kdaj se je ob ograji znašel 
neobritež z zavezano ruto 
okrog slabo poraščene glave in 
s safari nahrbtnikom – prava 
»osamabinladen« pojava. Sploh 
ni dvignil pogleda, nenehno zroč 
v svojo mobilno napravo. Ob 
ograji se je spustil na kolena in 
začel ročno cufati travo ter stare 
pločevinke iz jarka. Varnostniki so 
ga imeli na muhi in tehtali, kaj jim 
je ukreniti. Izpod ograje je izvlekel 
majhno škatlico. Konec je bilo 
čakanja, straže so planile nanj. On 
pa nedolžno: »Zaklad sem našel!«

Sama sem neke turobne sobote 
želela najti najugodnejšo povezavo 
med Tomaževo mizo in vrhom Kovka 
ob nam bližnjih Dolah. Prva je naša 
geološka, druga pa vojaško-tehnična 
posebnost. Ob mizi sem listala vpisno 
knjigo in bila presenečena, predvsem 
pa vesela številnih vpisov tujcev. Naša 

geološka posebnost očitno ni kar tako, 
saj jo poznajo širom sveta. Preden 
sem zapustila amfiteater, sem želela v 
svoj nahrbtnik pospraviti še plastičen 
lonček, ki ga je nekdo pozabil pod 
štorom. A to ni bil lonček. Tesno zaprt 
tulec je bil zaklad.

Kako so lahko oguljene plastične 
škatlice zakladi? V obeh je bilo poleg 
popisanega listka papirja le še par 
figuric iz Kinder jajčk.

Geolov je domiselna in 
poučna dejavnost
Vse se je začelo leta 2000, ko je 
ameriška vojska opustila namensko 
motenje signalov satelitov. Za običajne 
uporabnike se je bistveno izboljšala 
natančnost GPS-sprejemnikov. Nek 
gospod je s postavitvijo zakladka 
v gozdu blizu Portlanda v zvezni 
državi Oregon in z objavo njegovih 
koordinat na spletu ter pozivom, kdo 
ga prvi najde, želel to preizkusiti. Še 
zdaleč ni slutil, da bo postal boter 
novi, zabavni, pustolovski in športni 
dejavnosti. Z iskanjem skritih zakladov 
se je rodil geocaching (geo – zemlja, 
cache – skupek stvari, ki so skrite ali 

shranjene, izg. džio-kešing) oziroma 
po slovensko geolov.

Geolov je preprosta, poučna, med 
današnjo poplavo različnih športov 
nerazvpita in sorazmerno poceni 
prostočasna dejavnost. Edina nujna 
potrebščina je GPS-sprejemnik, 
ki ga danes premorejo vsi novejši 
»pametni« telefoni.

Udeleženci postavljajo in s pomočjo 
GPS-naprave na terenu iščejo 
»zaklade« – geotočke (angleško 
geocache, izg. džio-keš). Geotočke 
so skriti zakladi, v katerih je vpisni 
dnevnik in največkrat vsebina za 
menjavo. Lastnik – postavitelj – objavi 
njene koordinate (zemljepisna širina 
in dolžina) na spletu. Poleg tega 
zaklad tudi opisno predstavi, najsi bo 
točka športna, kulturna, zgodovinska 
ali tehnična zanimivost. Še vedno 
najbolj razširjena spletna stran 
iskalcev zakladov geocaching.com, 
ki je nastala leta 2000, je tako prava 
zakladnica svetovnih zanimivosti in 
podatkov. Leta 2014 je skupno število 
geotočk, skritih po svetu, preseglo 
dva milijona in pol.

Iskalci zakladov si za pomoč na 
terenu koordinate vnesejo v svoj GPS-
sprejemnik. Ob najdbi se vpišejo v 
dnevnik in škatlo z zakladom vrnejo 
na mesto, kjer so jo našli, »pofočkajo« 
pa se tudi na spletni strani.

Svoj zaklad lahko po lastni presoji 
postavi vsak član geolova. Nekateri 
skrivalci so pri postavitvi točk izjemno 
inovativni. Pot do lokacije zapletejo 
v pravo miselno igro. Velikokrat nam 
pri iskanju podane koordinate ne 
pomagajo veliko, moramo jih celo 
predhodno izračunati ali razbrati. 
Zakladov je več vrst: tradicionalni 
so v škatlici z vpisno knjigo in 
morebitnimi predmeti za menjavo, 
kjer so GPS-koordinate dane vse 
od začetka. Večstopenjske zaklade 
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lahko odkrijemo šele, ko najdemo 
več vmesnih stopenj. Zakladi so lahko 
tudi uganke, koordinate katerih 
ugotovimo z rešitvijo vprašanj ali z 
rešitvijo naloge razberemo navodila 
za nadaljnjo pot. Do zaklada nas 
lahko vodi poseben program (za 
Garmin, pametne telefone ...), včasih 
ga najdemo v povezavi s fotografijo, 
morda je potrebno najti ključ, ki nam 
odklene nabiralnik, kjer je štampiljka 
z označbo najdbe, včasih se je treba 
postaviti pred javno kamero in s spleta 
prenesti sliko z najditeljem na njej. 
Najdbe so tudi v obliki dogodka, kjer 
iskalci zaklad iščejo na organiziranem 
srečanju članov. Del geolova so tudi 
sledljivčki (Travel Bug®, geokovanci 
…). To so predmeti z unikatno 
sledljivo številko, ki jih geolovci 
prenašajo od enega do drugega 
zaklada. Prepotujejo lahko na tisoče 
kilometrov in vsak njihov premik je 
potrebno vpisati v spletni dnevnik na 
strani geocaching.com.

Kako je z geolovom pri 
nas?
V Sloveniji se je aktivnost prvič 
pojavila že leta 2001 s postavitvijo 
prvega zaklada v Strunjanu, na 
vrhu klifne stene. Udeleženci 
informacije pridobivajo na spletni 
strani Slovenskega Geocaching kluba, 
na kateri je bilo sredi leta 2014 
objavljenih več kot 3500 zakladov.

V okolici Idrije je postavljenih že 
več kot 20 zakladov. Prvi je bil skrit 
leta 2004 v bližini Pevca nad Divjim 
jezerom. Zanimivo je tudi, da je bil 
ravno v naši bližini postavljen jubilejni 
stoti slovenski zaklad, mikrolokacija 
katerega se navezuje na koordinate s 
številko sto: N46° 00.100 E014°00.100. 
Z načrtnim postavljanjem zakladov 
se je v letu 2013 spopadel Team 
Idrija 2020, ki je sestavljen iz majhne 
skupine mladih in ustvarjalnih 
Idrijčanov, ki se z geolovom ukvarjajo 
že vrsto let. Skupina deluje pod 
okriljem Društva za mladinski razvoj 
Idrija 2020. Ekipa se zavzema, da s 
postavitvijo več različnih zakladov 
v mestu čipk in živega srebra ter na 
širšem območju idrijske občine kraj 
dostojno predstavijo obiskovalcem. 
Njihov glavni pokrovitelj je Geopark 
Idrija, z letošnjim letom pa sodelujejo 
tudi s Turističnim društvom Kanomlja. 
Najtežje dosegljiv zaklad je v soteski 
Kramaršce v Krajinskem parku 
Zgornja Idrijca. Dostopen ni vsem, saj 
zanj potrebuješ neoprensko obleko, 
plezalno opremo, vsaj 30 metrov 
vrvi ter seveda plezalno znanje in 
sposobnosti. Najzanimivejši je v 

okolici Gimnazije Jurija Vege, kjer 
morate za razrešitev uganke, ki vas 
pripelje do končnega rezultata, tudi 
računati logaritme. Kot vemo, jih je 
zelo dobro izpeljal samo Jurij Vega. 
Prisrčen, predvsem pa simboličen je 
tudi zaklad na Nočnem rudnem hribu 
(z rovi preluknjan Smukov grič), ki ga 
lahko najdemo, kot rudarji svoj kruh, 
le ponoči, kajti do cilja nas pripeljejo 
odsevniki, ki so vidni le s pomočjo 
svetilke.

Gonilna sila idrijske ekipe je geolovec z 
vzdevkom Adven2rer (Rok), ki se mu za 
pomoč pri mojem »geoinformiranju« 
iskreno zahvaljujem. V svoji geomalhi 
ima spravljenih že več kot 470 najdb. 
Po njegovih besedah igra pridobiva 
na privržencih tako v Sloveniji kot 
tudi v Idriji. Obisk je zelo dober in naši 
zakladi privabijo veliko tujcev, saj je 
igra v tujini bistveno bolj poznana. 
Po podatkih na spletni strani, kjer 
se zabeležujejo vse najdbe in opisi 
doživetij najditeljev ob iskanju, 
se vrstijo le pohvalni komentarji. 
Ob pomoči lokalnih turističnih 
promotorjev so snovalci uporabili 
vse svoje sposobnosti, izkušnje, 
znanje in ljubezen do domačega 
kraja. Sistematsko so izbirali lokacije 
zakladov kot tudi izvirnost postavitev. 
Mladi »avanturisti« so lahko našemu 
kraju v ponos.

Geolov je zanimiva dejavnost za prosti 
čas, je odličen način raziskovanja in 
odkrivanja poznanih in manj poznanih 
krajev ter izvrsten način predstavitve 
in ohranjanja včasih že skorajda 
pozabljene naravne in kulturne 
dediščine. Zakaj bi čakali, da turistične 
ustanove primerno predstavijo »vaše« 
zaklade. To lahko naredimo sami kar 
takoj! Skrivanje zakladov je navadno 
enako zabavno kot njihovo iskanje. 
Lahko jih poiščemo mimogrede, ko 

planinarimo, kolesarimo, potujemo, 
smo na obisku ali službeni poti. 
Dejavnost je primerna za udeležence 
vseh stopenj pripravljenosti in 
zmožnosti. Odkritje skrite škatlice 
lahko zahteva le kratek sprehod ali 
pa zelo dobro fizično pripravljenost 
in/ali specifično znanje (potapljanje, 
plezanje, reševanje ugank ipd.). 
Dejavnost spodbuja gibanje, obenem 
pa ostaja visokotehnološka igra. 
Doživetja ob skrivanju in iskanje 
zakladov so dejanja, ki vlečejo in 
privabljajo nove navdušence. Igra 
ravno tako spontano tke poznanstva 
med različnimi ljudmi doma in v tujini, 
spodbudi razmišljanje in nas poučuje 
o naravnih, kulturnih, tehničnih in 
še kakšnih zanimivosti, ki nam jih 
postavitelj na tak ali drugačen način 
predstavi. Geolov je primeren za 
družine, ne glede na starost članov. 
Je dodatna motivacija, da otroke (in 
tudi odrasle!) potegne od računalnika 
v naravo. Geolov je marsikomu način 
življenja.

Z geolovom se lahko vsak trenutek 
dneva, vse dni v letu zabavamo, 
preizkušamo svoje sposobnosti, 
spoznavamo zanimivosti, prelepe 
kraje in doživljamo čudovite trenutke 
z ljudmi in naravo.
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Balinarski klub Kolektor Idrija

Mnogi imajo še vedno globoko 
v zavesti zakoreninjeno idejo, da 
je balinanje predvsem gostilniška 
in upokojenska dejavnost, a 
temu vsekakor ni tako. Balinanje 
postaja vse bolj popularen šport 
– tako za tekmovanja, rekreacijo 
kot tudi za družabna srečanja. 
Balinarski klub Kolektor Idrija pa 
s svojo dolgoletno tradicijo in 
odlično preteklo sezono dokazuje, 
da je to predvsem spoštovanja 
vreden šport.

O klubu
Na naših tleh je klub prisoten že od 
leta 1974 in v tem času se je v njem 
razvilo kar nekaj balinarjev.

Po besedah inštruktorja balinanja 
Franca Miklavčiča je trenutno v klubu 
zabeleženih 47 balinarjev in balinark, 
to so deklice in dečki stari do 14 let ter 

članice in člani.

»Doslej smo nastopali z dvema 
moškima ekipama in ekipo članic, 
poizkusili smo tudi z ekipo dečkov, 
a nismo imeli dovolj kadra za celo 
sezono in smo morali to ekipo 
odjaviti.« Na uvajanju novega kadra in 
pomlajevanju ekip delajo vsako leto, 
zato tudi organizirajo obiske osnovnih 
šol, da otroci sami preizkusijo, kaj je 
balinanje, in jim tako dajo priložnost, 
da se sami navdušijo nad tem športom.
V klubu imajo trenutno enega 
trenerja, enega inštruktorja balinanja 
in tri mentorje, ki občasno pomagajo 
pri treningih.

»Stremimo k temu, da bi bila 
balinarska igra čim bolj gledljiva in 
zanimiva za gledalce. Zato se ne le 
poskuša pomladiti ekipe, ampak se 
uvaja tudi nove, bolj atraktivne igre, 
kot so na primer štafeta in hitrostno 
zbijanje,« pravi. Predvsem pa je cilj 

tako celotne balinarske zveze kot 
tudi kluba samega, da se skuša ljudem 
približati balinanje, da bi ga resnično 
sprejeli in bi se ga začelo jemati kot 
resno športno panogo.

Za članicami čudovita 
sezona
Članice kluba so lahko z letošnjo 
sezono več kot zadovoljne, saj so 
poleg ostalih uspehov nanizale še 
svoj prvi naslov državnih prvakinj. 
Zagotovo je bila za končni uspeh 
ključna zmaga v 9. krogu, ko so v Idriji 
klonile balinarke ljubljanskega Krima, 
ki so na prestolu državnih prvakinj 
vladale kar neverjetnih 12 let. Tinka 
Novak, Petra Pivk, Jelka Vrhovec, Nina 
Volčina, Agica Miklavčič, Polona Zule, 
Nadja Jereb, Ajša Podgornik in Zdenka 
Žust so si z letošnjim zmagoslavjem 
med drugim priborile tudi nastop na 
evropskem pokalu naslednje leto.

Maja Vojska
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A za dobre rezultate je tako kot pri 
vsakem športu potrebno garati celo 
sezono. Kot pravi inštruktor balinanja, 
so najbolj naporni štirje tekmovalni 
meseci, in sicer september, oktober, 
maj in junij. A priprave na tekmovanja 
se začnejo že prej. »Skupnih treningov 
je malo, saj so prilagojeni posamezni 
igralki in njenim potrebam. Starejše 
igralke imajo drugačen način treninga, 
kjer gre bolj za statično balinanje, pri 
mlajših igralkah pa je bolj poudarek 
na natančnosti in kondiciji.« 

Balinanje je tudi za mlade
Kot pravi Franc Miklavčič, se vseskozi 
trudijo pomladiti ekipe in prikazati 
tudi mladim, da je balinanje lahko 
atraktiven in zanimiv šport. Dokaz, da 
lahko izjemne uspehe pri balinanju 
nizajo tudi mladi, je 15-letna Nina 
Volčina, ki je trenutno najboljša 
balinarka v Idriji. Za balinanje se 
je navdušila že zelo zgodaj, saj je 
balinal tudi njen »nono« in ga je 
vedno hodila gledat na balinišče. 
»Treniram že tri leta in na začetku 
so mi prijatelji govorili, da je to šport 
za starejše. Sedaj pa, ko vidijo, kakšni 
so moji rezultati, sem jim dokazala, 
da niso imeli prav in me jemljejo bolj 

resno.« Kot pravi, ji je včasih težko 
razporediti vse obveznosti, saj je 
treba poleg treningov čez teden in 
tekem čez vikend poskrbeti tudi za 
šolo. »Z letošnjimi rezultati sem zelo 
zadovoljna. Mislila sem, da bom vmes 
imela manjšo krizo, ker sem menjala 
met, ampak sem trenirala in se je vse 
dobro izšlo. Postavila sem tudi osebni 
rekord v hitrostnem podiranju. Prej 
je bil moj rekord 31 zadetkov v petih 
minutah, sedaj pa je 34. Državni je 
39 zadetkov in tega tudi napadam.« 
Nina je s svojimi nastopi in rezultati 
padla v oči selektorju in »je tudi 
članica reprezentance, kar je s 15 leti 

izjemen dosežek tako zanjo kot za 
klub,« pojasni Miklavčič.

Naslednje leto bo pomembno za 
balinanje v Idriji, saj so kot državni 
prvaki dobili nalogo, da organizirajo 
evropski pokal, kamor pridejo štiri 
najbolje uvrščene ekipe Italije, 
Hrvaške, Francije in Slovenije. Obeta se 
nam torej pestro tridnevno dogajanje, 
ki bo pomembno tako za klub kot za 
Idrijo.

Vsekakor pa si v klubu želijo še naprej 
razvijati to športno panogo, balinanje 
približati širši javnosti in še naprej 
obdržati visok tekmovalni nivo.
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Priprave na svetovno 
mladinsko prvenstvo v Džakarti
V začetku julija so se reprezentanti 
Karate kluba Kolektor Idrija 
mudili v Umagu na tekmi iz serije 
Karate 1, ki velja kot svetovni 
pokal za kadete, mladince in 
člane. Tit Primožič, Petra Zajc, Tjaž 
Oblak, Kaja Budič in Benjamin 
Bajuk so pod okriljem kluba in 
reprezentance v letošnjem letu 
nanizali več odmevnih rezultatov.

Tit, Petra, Tjaž in Kaja so osvojili 
naslov državnih prvakov v svojih 
kategorijah, Benjamin pa je bil tretji. 
Za reprezentanco so nastopali na 

balkanskem in evropskem prvenstvu 
za mladince in člane. Na omenjenih 
prvenstvih je najbolj odmevne 
rezultate osvojila Kaja Budič, ki se ji 
je v mladinski in članski konkurenci 
uspelo uvrstiti med 8 in 16 najboljših. 
Ostalim se na teh tekmovanjih še ni 
uspelo prebiti preko drugega kroga, so 
pa osvojili kar nekaj odličij na močnih 
mednarodnih tekmovanjih doma in 
v tujini. Na osnovi rezultatov so bili 
Tit, Petra, Tjaž in Kaja izbrani tudi v 
slovensko reprezentanco za nastop 
na svetovnem mladinskem prvenstvu 
v Džakarti v Indoneziji. Do začetka 
novembra jih tako čaka naporno 

pripravljalno obdobje, ki so ga z 
načrtovanim kondicijskim treningom 
začeli pred dobrim mesecem. Tekma 
za svetovni pokal v Umagu je bila 
dobra izkušnja na poti do svetovnega 
prvenstva.

Prvi dan tekmovanja sta na ring stopila 
kadeta Benjamin Bajuk in Tjaž Oblak. 
V hudi konkurenci, kjer so se pomerili 
tekmovalci iz 20 držav s celega sveta, 
sta oba doživela poraz v prvem krogu. 
Tjažu se je kasneje uspelo prebiti do 
repasaža, kjer je prav tako izgubil. 
Naslednji dan tekmovanja so na ring 
stopili mladinci Petra Zajc, Tit Primožič 
ter Kaja Budič. Petra se je prvo borbo 
borila proti reprezentantki Hrvaške 
in z zelo dobro taktiko prišla do 
rezultata 3:3, kjer so sodniki odločili 
o tem, katera zmaga. Na žalost je v 
naslednji krog šla Hrvatica, ki pa se 
ni uvrstila v finale in tako je možnost 
repasaža splavala po vodi. Naslednji je 
bil Tit, ki je v prvem krogu premagal 
nasprotnika iz Južnoafriške republike, 
v drugem krogu pa izgubil proti 
aktualnemu svetovnemu prvaku iz 
Črne gore, ki se je uvrstil tudi v finale. 
V prvem repasažu je Titu nasproti stal 
reprezentant iz Srbije, ki ga je Tit v 
zadnji sekundi premagal z rezultatom 
4:1. V zadnjem repasažu za medaljo 
mu je nasproti stal aktualni prejemnik 
medalje na evropskem prvenstvu, 
predstavnik Belgije, ki ga je Titu 
uspelo premagati po izredno težki 
borbi in je tako dosegel odlično tretje 
mesto. Kot zadnja je na ring stopila 
Kaja Budič in v polfinalu premagala 
nasprotnico iz Južnoafriške republike, 
v finalu pa izgubila proti Hrvatici, a na 
koncu vseeno osvojila končno drugo 
mesto. Poleg tekme so karateisti 
izkoristili čas tudi za kopanje in 
druženje in tako še dodatno okrepili 
timski duh v ekipi. Kot je povedala 
njihova trenerka Patricija Horvat, je s 
prikazanim na tekmovanju v Umagu 
izredno zadovoljna, saj so s specifičnim 
treningom uspeli pripravljenost 
dvigniti za kakšno stopničko višje, 
kar pomeni, da se lahko v prihodnje 
nadejajo še več uspehov. Vsekakor 
pa so njihove misli zdaj povsem 
usmerjene v svetovno prvenstvo v 
Džakarti.

Šport in rekreacija

Jernej Sever, Patricija Horvat
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Dan zdravja odlično uspel

Zdravstveni dom Idrija je skupaj 
s sodelujočimi partnerji OŠ 
Idrija, Spodnja Idrija in Cerkno, 
Vrtcem Idrija, Gimnazijo Jurija 
Vege Idrija, Varstveno delovnim 
centrom, Idrijsko-cerkljansko 
razvojno agencijo, KS Mesto Idrija 
in koncernom Kolektor sredi maja 
pripravil osrednjo prireditev, ki 
je namenjena promociji zdravja – 
»Dan zdravja 2015«.

Prireditev sicer poteka že nekaj let, 
leta 2013 pa so jo prvič pripravili na 
idrijskem Mestnem trgu. Ker je bila 
med obiskovalci odlično sprejeta, so 
se odločili, da prireditev ohranijo na 
istem mestu, obseg dogajanja pa iz 
leta v leto širijo. Dan zdravja je bil 
tokrat namenjen promociji zdrave 
prehrane. Projekt je na šolah tako 
potekal celo šolsko leto 2014/2015, 
saj je kakovostna prehrana v šolah in 
vrtcih tista, kateri osrednjo pozornost 
namenjajo tudi vodstva šol in vrtcev 
na Idrijskem in Cerkljanskem.

Pod drobnogled smo vzeli aktivnosti 
idrijske osnovne šole. Na »zdravo« 
soboto je na šoli pod vodstvom 

zunanjih sodelavcev in učiteljev 
potekalo pet delavnic, ki so učencem 
ponujale možnost, da pokažejo svoje 
veščine in hkrati seveda pridobijo 
nove informacije o zdravi hrani.

Na tehnični delavnici so učenci 
izdelovali prehransko piramido iz lesa. 
Druga skupina je z lesenimi deskami 
obila korita za zelišča. Učenci, ki so 
si izbrali zeliščarsko delavnico, so v 
pripravljena korita posadili zelišča, 
pripravili in izdelali pa so tudi tablice 
z njihovimi imeni. Spet druga skupina 
učencev je pripravila zbirnik opisov 
posajenih zelišč. Imenom so pripisali 
njihove značilnosti, da bi učenci ob 
različnih priložnostih lahko s pomočjo 
tega gradiva bogatili svoje znanje. 
Učenci, ki jih veseli kuhanje, so ob 
pomoči učiteljic pripravili jedi, pri tem 
pa so sledili načelom zdrave prehrane. 
Spoznali so, kako se pripravi sveže 
namaze iz skute, čičerike in čemaža, 
učili so se izdelovanja domačih 
skutnih in drobnjakovih štrukljev, za 
sladico pa so pripravili presne kroglice 
in sadna nabodala. Nista pa manjkala 
niti sveže pripravljena limonada in 
melisin čaj. Novo podobo so za tisti 
dan dobile tudi mize v šolski jedilnici. 

Ob zaključku dneva so namreč učence 
pričakale sicer običajno sive, tokrat 
pa okusno pogrnjene mize, ki so kar 
vabile k malici. Za vsakega učenca je 
bil pripravljen pogrinjek v pomladnih 
barvah, uporabljeni pa so bili samo 
ekološko neoporečni pripomočki.

Utrip lokalne skupnosti
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Figov puding

Količine za 4-5 porcij:
• banana
• pomaranča
• skodelica dateljnov
• skodelica indijskih oreščkov
• 2 skodelici suhih fig
• kocka kokosove maščobe
• 2 JŽ cimeta
• 1 ČŽ muškatnega oreščka

Suhe fige, dateljne in indijske oreščke namočimo in pustimo 
stati kakšno uro. Oreščke najbolje čez noč. Vse sestavine 
narežemo na manjše koščke in dobro premešamo v mešalniku. 
Puding naj ima čim bolj gladko in kremno teksturo.

Puding je precej gost in lepljiv. Če želimo bolj redkega dodamo 
nekaj vode ali kakšno pomarančo več. Maso nato nadevamo v 
kozarce in pustimo stati nekaj ur v hladilniku.

Polnozrnate palačinke
z rabarbaro
Testo:
• 5 beljakov, 2 celi jajci
• 6 žlic polnozrnate moke
• 1-2 dcl tekočine 

(mleko, voda)
• ščepec soli
• žlica medu
• pomarančna lupinica

Za palačinke porabimo 5 jajc, od teh 5ih trem odvzamemo 
rumenjak in  ga penasto vmešamo. Moko in tekočino vmešamo 
skupaj, dodamo pomarančno lupinico, sol in med. Vse skupaj 
dodamo jajcem in previdno mešamo, da nam masa ne upade. 
Počakamo par minut in spečemo palačinke.

Rabarbaro in sladkor (rabarbaro smo predhodno narezali na 
majhne kocke) pomešamo z na kocke narezanimi jabolki, 
limonino lupinico in figami. Vse skupaj damo v posodo in 
dušimo dokler se sestavine ne zmehčajo in so primerno goste 
za nadev.

V vročo palačinko damo nadev, vse skupaj zavijemo v rolico ali 
mošnjiček ter serviramo.

Nadev:
• 0,5 kg rabarbare
• 4 kiselkasta jabolka
• 5 žlic rjavega sladkorja
• 1 neškropljena limona
• pest mletih fig

Zdrave sladice
Na Dnevu zdravja sta se obiskovalcem predstavila tudi koncern Kolektor in hotel Jožef. Slednji je v okviru 
projekta Zdrav Kolektor obiskovalcem v pokušino ponudil nekaj zdravih sladic. Recepte okusnih sladic, ki so 
kot nalašč za vroče poletje, so obiskovalci Dneva zdravja lahko odnesli s seboj domov. Objavljamo jih tudi 
mi. Pa dober tek.
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Borovničev sladoled Prekmurska gibanica
malo drugače

Sestavine:
• 300 g indijskih oreščkov
• 500 g borovnic
• 200 ml agavinega nektarja
• 0,5 l mandljevega mleka
• 2 JŽ lecitina
• sok ene limone
• ščepec soli

Indijske oreščke zmeljemo v fino moko. V mešalnik damo vse 
sestavine in mešamo do gladkega. Sladoled je priporočljivo 
pripraviti v strojčku za izdelavo sladoleda.

Opomba:
mandljevo mleko lahko pripravimo tako, da v blenderju 
zmešamo skodelico mandljeve moke s približno dvema 
skodelicama vode in odcedimo.

Sestavine po plasteh

Črna plast:
• 100 g medjool datljev 

(ali navadnih namočenih)
• 30 g mletega maka
• 1 JŽ kokosovega mleka

Bela plast:
• 50 g kokosove moke
• 10 g kokosovega olja
• 50 do 100 ml kokosovega mleka 

(dolivajte sproti do želene stopnje vlažnosti)

Jabolčna plast:
• 300 g naribanih jabolk
• 50 g orehov (ali lešnikov)
• 1 JŽ cimeta
• 30 g medjool datljev

Priprava po plasteh

Črna plast:
V blenderju/mikserju zmeljemo datlje, mak in kokosovo mleko. 
Mešamo dokler ne dobimo homogene paste (cca. 1 min).

Bela plast:
Kokosovo maslo segrejemo, da se utekočini. V skledi zmešamo 
z moko in dolivamo mleko, dokler ne dobimo sočne mase.

Jabolčna plast:
Najprej grobo nasekljamo orehe. Posebej naribamo jabolka. V 
blenderju zmeljemo še datlje. Vse skupaj zmešamo in dodamo 
cimet.

Opomba:
Količina zadostuje za pol manjšega pekača, lahko pa jo 
pripravimo tudi v kozarcu.
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Žlikraf je kot živlejne: iz čest 
navadnih rči moraš nikaj nardit

Polona Kavčič

Rečma: lahka jiš krempjer pa 
pašta, pa je čest u rjedu, ni pa neč 
več. Lahka pa si vzameš cajt`n iz 
muoke, wade, krampjerje pa glih 
mal špeha, čebule ̀ n majarona niki 
nardiš – kot iz sajga živlejne.
(literarni natečaj »Žlikrofi pri nas 
doma« 2012; Žlikrafi mpa živlejne, 
M. F. Lapanja) 

Radi kuhate, predvsem pa dobro jeste? 
Ste za tradicionalno, a včasih tudi 
novo in posebno? Tudi vi obožujete 
idrijske žlikrofe? Potem ste vabljeni 
k odkrivanju kulinaričnih doživetij, 
spoznavanju izzivov in okusov, ki jih 
nudi lokalna kulinarična mojstrovina! 
Ko so na mizi žlikrofi, je na Idrijskem 
praznik, pravijo. To je tudi iztočnica, da 
smo kulinarično prireditev, posvečeno 
idrijskim žlikrofom, poimenovali 
Praznik idrijskih žlikrofov.

Praznik idrijskih žlikrofov 
2015 
Zadnjo avgustovsko soboto, 29. 8. 
2015, bo Idrija ponovno zaživela s 
Praznikom idrijskih žlikrofov. Ahacijev 
trg bo že v jutranjih urah popestrila 
kulinarična tržnica lokalnih pridelkov 
in izdelkov iz okoliških kmetij. Poleg 
kosila z idrijskimi žlikrofi obiskovalce 
čakajo doživetja v obliki delavnic, 
prikazov in degustacij. Poskusiti bo 
možno idrijske žlikrofe različnih 
proizvajalcev in z različnimi omakami, 
jih izdelati in kupiti ali pa na tržnici 
kupiti sestavine za pripravo žlikrofov 
in omak. Že v zgodnjih dopoldanskih 
urah se bo v kotlih pod spretnimi 
kuhalnicami lovcev pripravljala 
divjačinska bakalca. Da jed, ki je 
nekdaj dajala moč idrijskim knapom 
in brez katere ni minilo nobeno 
praznično slavje, znajo v Idriji še danes 
odlično pripraviti, bodo popoldne 
pokazali spretne idrijske gospodinje 
in gospodinjci. S pomočjo ljubiteljev 
in strokovne komisije za senzorično 
ocenjevanje bomo izbrali najboljše 
idrijske žlikrofe v letu 2015. Najmlajši 

bodo letos poslušali pravljico o žlikrofu, 
pošiljali ustvarjalne kulinarične 
pozdrave iz Idrije, v okviru muzejske 
učne ure bomo obiskovalci spoznavali, 
kaj vse bo na praznik za kosilo ... 
Organizirane skupine z drugih koncev 
Slovenije vabimo na Kulinarični vikend 
z obiskom prireditve in lokalnih 
ponudnikov na idrijsko-cerkljanskem 
podeželju, rekreativne kolesarje pa na 
ture po Idrijskem, ki se bodo zaključile 
ob porciji idrijskih žlikrofov. 

Razvijamo inovativne 
kulinarične delavnice 
Že v tednu pred prireditvijo 
pripravljamo z lokalnimi kuharji 
inovativne kulinarične delavnice. 
Otroci bodo spoznavali zabavni finger 
food z idrijskimi žlikrofi, gostince 
bomo seznanili z inovativnimi 
načini serviranja idrijskih žlikrofov, 
kuharskemu osebju iz obratov 
družbene prehrane pa predstavili 
možnosti popestritve jedilnikov z 

idrijskimi žlikrofi. Cilj delavnic je 
približati idrijske žlikrofe različnim 
ciljnim skupinam, ki želijo popestriti 
jedilnike tako s tradicionalnimi kot 
inovativnimi načini serviranja naše 
cenjene jedi. V zadnjem tednu avgusta 
bodo ponovno potekali Dnevi idrijskih 
žlikrofov v sodelovanju z gostilno 
Druga violina v Ljubljani. Na ploščadi 
pred Slovenskim etnografskim 
muzejem bomo v soboto pred 
idrijskim praznikom skupaj z muzejem 
organizirali dogodek Okusite Slovenijo 
… Idrijski žlikrof se predstavi. 

Ponujamo aktivna 
kulinarična doživetja 
Izbrane aktivnosti ponujajo aktivna 
in inovativna kulinarična doživetja, 
ki vključujejo vse naše čute in tako 
ponujajo polnejšo izkušnjo, pri kateri 
obiskovalci niso samo opazovalci, 
ampak aktivno sodelujejo. Vključena 
so dejanja od priprave in prezentacije, 
kuhe, možnosti izdelave, do 

Idrijski žlikrofi s sirovo omako tudi na Prazniku idrijskih žlikrofov 2015
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priložnosti za nakup lokalnih sestavin. 
Obiskovalci lahko s pomočjo lastne 
izkušnje spoznavajo pomen dediščine 
regionalne jedi in lokalno pridelane 
hrane. Idrijske žlikrofe lahko odnesejo 
s seboj domov ali pa si priskrbijo 
knjižico Vodnik za gurmane, kjer je na 
voljo enajst zanimivih in preizkušenih 
idej za ustvarjanje za domačimi 
štedilniki. 

Povezujemo in razvijamo
Pri snovanju in organizaciji prireditve 
želimo izpostaviti tudi povezovalno 
noto, ki je zelo pomemben element 
pri nadaljnjem razvoju. Prireditev 
združuje in vključuje več institucij v 
lokalnem okolju. Nosilni organizator 
prireditve je ICRA d.o.o. Idrija, 
soorganizatorji so Društvo za 
promocijo in zaščito idrijskih jedi, 
KS Mesto Idrija, Zveza lovskih družin 
Idrija, ZPM Idrija ... Razvoj prireditve 
je tudi priložnost za motivacijo 
potencialov v lokalnem okolju, za 
razvoj novih podjetniških priložnosti in 
nadgradnjo kulinarične ponudbe kot 
tudi za ohranjanje lokalne identitete 
in evropske kulinarične dediščine. 

Iščemo izzive in 
priložnosti 
Naš cilj je oblikovati in ponuditi eno 
najbolj prepoznavnih kulinaričnih 
prireditev v idrijsko-cerkljanski regiji. 
Želimo, da čim več obiskovalcev 
okusi idrijske žlikrofe v Idriji, širi glas 
o kulinaričnih doživetjih in si jih po 
tej izkušnji nato še večkrat privošči 
– izdela, kupi v trgovini ali naroči v 
izbrani gostilni. Naš cilj je s prireditvijo 
povečati promocijo zaščitene jedi 
z znakom zajamčena tradicionalna 
posebnost ter njenih trenutno sedmih 
certificiranih proizvajalcev, pospešiti 
prodajo in posledično proizvodnjo 
idrijskih žlikrofov ter privabiti v Idrijo 
še več domačih in tujih ljubiteljev 
slovenske kuhinje.

Glede na današnji hiter način življenja 
in posledično vedno bolj enotne 
prehranjevalne navade se zdi posebej 
pomembno opozoriti na lokalno 
kulinarično dediščino. Le-ta lahko 
pripomore k iskanju in ustvarjanju 
novih rešitev v primerni turistični 
ponudbi. Hrana ni samo središče 
turistične izkušnje, ampak tudi eden 
od reprezentativnih elementov kraja, 
ki ga turist obišče. Je tisti element 
kulturne dediščine, ki med seboj 
razlikuje ali zbližuje posamezna 
območja. 

Stoletja so žlikrofi veljali za praznično 

jed, danes pa so ob pridnih rokah, 
ki omogočajo njihovo ohranjanje, 
že prepoznavni del slovenske 
gastronomske piramide pod blagovno 
znamko Okusiti Slovenijo. Od leta 
2006 do leta 2014 so certificirani 
proizvajalci, združeni v Društvo za 
promocijo in zaščito idrijskih jedi, 
izdelali več kot 500 ton idrijskih 
žlikrofov. Od takrat niso več doma 
samo v Idriji, temveč jih je moč dobiti 
v trgovinah, gostilnah in obratih 
družbene prehrane širom po Sloveniji. 
Idrijski žlikrofi nam kot polnjene 
testenine ponujajo nove izzive. 
Izvirnost zaščitene jedi moramo 
ohranjati, z interpretacijo in novimi 

kulinaričnimi izzivi pa tudi prestopiti 
meje tradicionalnega ter povečati 
njihovo prepoznavnost in uporabo. 
Seveda ostaja še veliko odprtih 
problemov, veliko možnosti za 
nadgradnjo, dodatna delovna mesta, 
razvoj kulinaričnega turizma v regiji 
in nove kulinarične izzive. K razvoju 
lahko prispevate tudi vi! Zato … na 
zadnjo avgustovsko soboto ne kuhajte 
doma. Se vidimo na Ahacijevem 
trgu že pred kosilom! Vabljeni vsi, 
še posebej pa dobri jedci – ljubitelji 
odlične idrijske kuhinje!

Več informacij o programu prireditve 
je na voljo na: www.icra.si.

Delavnica izdelave idrijskih žlikrofov
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- PREVOZI OSEB IN SKUPIN

- PREVOZI BLAGA

- HITRA DOSTAVA PO[ILJK (Ljubljana in okolica)

- ORGANIZACIJA PREVOZOV

- RENT-A-CAR

Vabljeni vsak delovnik med 7:00 in 15:00,
Trgovina EVT, Arkova 11, Idrija. Telefon: 05 37 74 840

                             d. o. o.
 Ekologija, Varnost, Trgovina

e-trgovina
http://trgovina.evt.si

Kratke delovne hlače
Result R311X
Kvalitetne kratke delovne hlače 
veliko dodatnimi žepi.

Gozdarski meter
Spencer 15 M

Sintetično olje
Mafra 5FIVE
5FIVE je suho mazivo, ki opravlja 5 posebnih nalog. 
Zagotavlja popolno nemoteno delovanje brez ustvarjanja 
filma. Ustvari nevidno folijo, odstrani vlago iz električnih 
kontaktov in čisti umazanijo in maščobe iz gibljivih delov in 
obnovi zarjavele kontakte.

35,66 €
49,48 €

7,31 €

Pogostitev za 
posebne priložnosti

V restavraciji Jožef s posebno pozornostjo za vas organiziramo 
praznovanje in pogostitev za vsako priložnost: obletnice, rojstni dnevi, 
poroke, poslovna srečanja, jubileji in podobno. Pripravimo vam lahko 
hladno-tople bifeje, delovna kosila in večerje, imenitna banketna kosila 
ali večerje, koktajl zabave s prigrizki in poslovne odmore ob kavi in 
slaščicah.

POSEBNA PONUDBA: meni za ceno 12 EUR
(juha, glavna jed, solata, sladica)

Rezervacije sprejemamo na:
tel. št.: 08 20 04 250 ali preko e-pošte: info@hotel-jozef.si.

Vabljeni! Nebesa d.o.o., Vojkova 10, 5280 Idrija.

BON UGODNOSTI

15% popust na vse jedi po naročilu v restavraciji Jožef 

Bon je unovčljiv do 31.12.2015

Popust ne velja za jedi in storitve, 
ki so že v posebni ponudbi.

Hotel Jožef****, Vojkova 9a,  SI-5280 Idrija, T: +386 (0)8 20 04 250 W: www.hotel-jozef.si 

Oglasi
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PRODAJNE IN NABAVNE LOGISTIKE
•	 najmanj	VI.	stopnja	izobrazbe,
•	 aktivno	znanje	angleškega	jezika,
•	 komunikacijske	sposobnosti,
•	 poznavanje	MS	Office.

Pisne ponudbe z dokazili ter življenjepisom s 
sliko pošljite do 7. 8. 2015 na naslov:

Kolektor Group d.o.o.
Vojkova	ulica	10,	5280	Idrija	
ali	po	elektronski	pošti:	kadri@kolektor.com

www.kolektor.com

Kolektor	Group	d.o.o.	vabi	k	sodelovanju	ambiciozne,	inovativne	ter	razvojno	usmerjene	sodelavce	za	
zasedbo	več	prostih	delovnih	mest	na	področjih:	

Ste pripravljeni 
na nove izzive?

Delovna	mesta	so	na	sedežu	koncerna	Kolektor	v	Idriji.

KAKOVOSTI 
•	 najmanj	VI.	stopnja	izobrazbe	tehnične	smeri,
•	 znanje	angleškega	jezika,	
•	 poznavanje	MS	Office	in	programskih	orodij	s	
področja	svojega	delokroga.

TEHNOLOGIJE in KONSTRUKCIJE
•	 najmanj	VI.	stopnja	izobrazbe	tehnične	smeri,
•	 znanje	angleškega	jezika,	
•	 poznavanje	tehnične	in	projektne	dokumentacije,
•	 poznavanje	MS	Office	in	programskih	orodij	s	
področja	svojega	delokroga.

SKLADIŠČENJA
•	 najmanj	V.	stopnja	izobrazbe,
•	 izkušnje	na	področju	skladiščenja.

PROIZVODNJE (TEHNIKI, CNC OPERATERJI, 
PROIZVODNI DELAVCI)
•	 za	tehnike	in	CNC	operaterje	se	zahteva	IV.	
stopnja	izobrazbe	s	področja	strojništva,	za	
proizvodne	delavce	pa	III.	stopnja	izobrazbe,

•	 izkušnje	pri	delu	s	stroji.

Od kandidatov pričakujemo:
samostojnost	pri	delu,	natančnost,	pripravljenost	za	
dodatno	usposabljanje,	veliko	mero	samoiniciativnosti	in	
kreativnosti,	odgovornost	in	pripravljenost	na	timsko	delo.

Nudimo: 
•	 dinamično	delo,	
•	 delo	v	prijetnem	kolektivu,	ki	vsakemu	posamezniku	
omogoča,	da	izpolni	svoja	pričakovanja,	

•	 stimulativno	plačilo	na	podlagi	delovne	uspešnosti,	
•	 vsako	leto	izplačilo	trinajste	plače,	
•	 financiranje	pokojninskega	načrta,	po	katerem	plačuje	
družba	zaposlenim	premijo	prostovoljnega	dodatnega	
pokojninskega	zavarovanja,	

•	 možnosti	strokovnega	izpopolnjevanja	in	napredovanja.

Več informacij o razpisnih pogojih je dostopnih 
na spletni strani koncerna Kolektor.
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Družinski zabavnik

Rešitvi iz pomladne številke Komunitatorja sta: zdrava prehrana in regrat v solati.

Nagrajenci: Vojka Logar, Rozina Mrak, Marija Vukanič.

Rešitvi iz poletne številke pošljite v uredništvo do vključno 30. septembra 2015. 
(pripis »Nagradna križanka«). Čakajo vas tri praktične nagrade.

Sodelujte!
Morda pa se tudi v vas skriva pisec ali 
nadebudni fotograf, ki bi želel objavo 
fotografije na naslovnici ali v časopisu?
Pozivamo vas, da pri nastajanju nove 
številke tudi aktivno sodelujete. Poleg 
rešitev križanke bomo veseli tudi vaših 
prispevkov in lastnih pobud za članke ter 
fotografije. Kontaktirajte nas na
polona.rupnik@kolektor.com.

Naslov uredništva
FMR – Media d.o.o.
Arkova 43
5280 Idrija

Ime in priimek:

Naslov:

Pošta:

AVTOR 
GOVEKAR 
BRANKO

TIPKOVNICA 
NA 

TIPKALNEM 
STROJU

SKRBNIK 
STROJEV

HLADNO 
OROŽJE

OTROŠKA 
ZABAVA

PATONIKA 
LATINSKO

STAR 
SLOVAN

NUŠA 
TOME

SLOVENSKI
PESNIK 
FRANCE

SAMO-
GLASNIK

MESTO V 
NEMČIJI

CINDY 
TAYLOR

VELIKO 
OKRASNO 

DREVO

OŠABNO 
PREDRZNO 
VEDENJE

IZLOČEK 
ŽLEZ

PRVA 
NEZNANKA V 
MATEMATIKI

PLAČA

IGRALEC

TOM
JONES

ALPINISTIČNI 
ODSEK

GRŠKA 
ČRKA

PRIPOMOČEK
ZA BOLJŠI VID

OLIVERA 
TRAJKOVSKA

ZRAK 
LATINSKO

OŠABNOST 
PREVZETNOST

DEL 
OBRAZA
PRED-

STOJNIK 
UNIVERZE

FIGURA 
PODOBA

DEL
KOLOVRATA

NATALIJA 
TITOVA

ZGORNJA 
PLAST 
VODE

EKIPNA 
IGRA Z 
ŽOGO

AMERIŠKA 
ZVEZNA 
DRŽAVA

FOTOREPORTER 
NA ZNANE 
OSEBE V 

RUMENEM 
TISKU

OLIVER 
TWIST

NEKDANJI 
ITALJANSKI

POLITIK 
PRODI

GLAVNI 
ŠTEVNIK

KITAJSKI 
POLITIK

GUOFENG

EMIL
ADAMIČ

HRIB V ŠKOF. 
HRIBOVJU

VAS PRI 
KRŠKEM

DAMJAN 
HABJANIČ

VOJAŠKO 
POROČILO

NAŠA 
GLASBENA 
SKUPINA

REKA V 
UKRAJINI

JAVNI 
GOVORNIK

ODISEJEV 
OČE

PESNIK IN 
PISATELJ 
MIRAN

SESTAVINA 
OKLEPOV 
ŽUŽELK

MESTO V
SEV. INDIJI

KIPARJEV 
IZDELEK

TELOVADEC 
CERAR

ČLOVEŠKI 
UD

GLASEN 
POLJUB

VELIKA 
PAPIGA

KOS 
CELOTE
TEŽKA 

KOVINA 
GD

GRAFIČNA 
TEHNIKA

ANJA 
COLJA

TRAVNAT 
SVET NA 
KONCU 
NJIVE

ZDRUŽENE 
DRŽAVE 
AMERIKE

ORIG.

ŠPANSKA
POKRAJINA

RIMSKI 
POZDRAV

MESTO V 
ARGENTINI

DEL KNJIGE

NEPRIJETEN 
OBČUTEK 
STRAHU

KOROŠKA 
VAS V 

AVSTRIJI
PREŠERNOVA 

PESEM

POPOLNO 
UJEMANJE

EKSOTIČNI 
SADEŽ

MESTO V 
ITALIJI

NUŠA 
DERENDA

IZRASTEK 
NA GLAVI

GOROVJE V 
NJANMARU

SPODNJI 
DEL NOGE 

ŽIVALI

ŽELEZOV 
OKSID

PRVA 
ŽENSKA

PRELAZ NA 
VELEBITU

ZELO 
POZITIVNA 
LASTNOST

PRVI 
LETALEC

ROMAIN
GARY

PSEVDONIM
TOVARNA V 
BEGUNJAH

IGRALEC 
GUINNESS

NAŠA
HUMORISTKA 

PUTRIH

SPODRSLJAJ

MODERNI 
PLES

NATRIJ

RAZJEDA 
NA 

SLUZNICI

PRVOTNI 
PREBIVALEC 

ARGEN-
TINSKEGA 
POLOTOKA

REKA NA 
POLJSKEM

SIMON 
OGRIN

NEDA 
ARNERIČ

CIGARETNI 
OGOREK

JANEZ 
DRNOVŠEK

ZAPISO-
VALEC 

DOGODKOV
NA LETALU

RAZLIČNA 
SAMO-

GLASNIKA

RT V 
ŠPANIJI

JADRANSKO
MORJE



59Komunitator  /  Časopis koncerna Kolektor  /  Letnik 15  /  št. 75  /  Poletje 2015

Saj bi bilo lahko tudi res

Slovensko podeželje je vse bliže Neaplju




