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Za~etki na~rtovanja ureditve Mestnega 
trga v Idriji segajo v pomlad 1998, ko se 
je univerzitetni profesor Boris Podrecca 
odzval na povabilo idrijskega mestnega 
sveta ter avgusta tega leta na gradu 
Gewerkenegg {ir{i javnosti predstavil svojo 
idejno zasnovo.
Za za~etek opisa na~rtovane ureditve 
navajam kratek uvod profesorja Podrecce iz 
omenjene predstavitve idejne zasnove leta 
1998.
»Arhitekt, ki za~ne urejati trg, za~ne iskati 
analogije in metafore, torej mentalno 
in emocionalno podlago za delo. Dober 
trg je vedno obleka po meri in nikoli 
konfekcija. Za obleko po meri potrebujemo 
impulze neposrednega in {ir{ega okolja. 
Zgodovina Idrije ni splo{na zgodovina, 
je zgodovina tehnologije. Tehnologija je 
nekaj umetnega. Iz tega sledi, da je tudi 
ta trg odmev tehnologije. Elementi, ki so 
tu navzo~i in s katerimi se ljudje sre~ujejo, 
vodijo ~loveka k istovetenju s trgom, z 
mestom. To zrcalo je vezano na specifi ~no, 
evropsko Idrijo. Paracelsus, ~e{ki in`enirji, 
banke v Amsterdamu – vse to je povezano 
z zgodovino Idrije, zato ta ni samo 
regionalna.«

Zato oblikovna zasnova temelji na videnem 
in ob~utenem prostoru, na razumevanju 
zgodovine z vizijo prihodnosti.

Mestni trg je na~rtovan kot prireditveni prostor, kot kraj 
sre~evanja in dru`enja in ne ve~ kot parkiri{~e. Funkcionalna 
– tlakovana povr{ina trga je v primerjavi z obstoje~im 
raz{irjena globlje v park, s tem pa naj bi v tlakovanje trga 
vklju~ila tudi obris cerkve sv. Barbare in odprla pogled na 
grad.
Smer tlakovanja ter odnosi med posameznimi tlakovanimi 
povr{inami se prilagajajo tlorisu poru{ene cerkve. Simbol 
sakralnosti celotnega prostora se manifestira z izbiro 
druga~nega materiala ter teksture tlaka na obmo~ju 
poru{ene cerkve, pa tudi z dvignjenim nivojem kripte in 
postavitvijo ve~ne lu~ke.
Podzemna kripta, ki je {e edini ohranjeni del, je vklju~ena 
v novo zasnovo, pri ~emer je zanjo predviden dodaten 
predprostor – dvorana s pristopnim hodnikom za ob~asne 
razstave in prireditve, povezane z vsebino kripte oziroma 
mestnega prostora. Ob izvedbi raziskovalnih del na obmo~ju 
poru{ene cerkve, ki so potrdila obstoj podzemne kripte, je 
bila sprejeta odlo~itev, da bo v nivoju pod kripto zgrajena 
kostnica za posmrtne ostanke iz prekopanih grobov v okolici 
cerkve. Na njenem ju`nem robu je postavljena fontana kot 
simbol o~i{~evanja in sprave, hkrati pa tudi kot podoba 
tehnolo{ke vode, ki jo lahko razumemo kot simbol klav`. 
Voda se prek kaskade preliva v odprti ja{ek, ki sega do dna 
kripte ter s tem ustvarja poseben akusti~ni milje. Zaklju~ek 
zidu kripte ob kaskadi je svetilka, ki simbolizira ve~ni spomin, 
s tem pa poudarja sakralnost prostora in njegov globlji 
pomen. Pristop do podzemne kripte je urejen iz Ulice sv. 
Barbare. Nad samim vhodom je paviljon – pergola, ki je 
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namenjen dru`enju na ju`nem robu trga.
Mestni trg se na spodnji nivo Ulice sv. Barbare ter starega 
trga navezuje z dvema stopni{~ema. Osrednje stopni{~e 
je tam, kjer je tudi zdaj, in skozi objekt Magazina vodi 
na stari trg. Stopni{~e ni izdelano samo v enem, ampak v 
{tirih vi{inskih preskokih, s tem pa je dose`ena tudi opti~na 
povezava med zgornjim in spodnjim nivojem. Drugo 
stopni{~e, katerega osrednji del je ju`ni rob, povezuje 
Mestni trg z urbanim parkom. Vzhodni rob trga je zgrajen 
kot tribuna ob prilo`nostnem prireditvenem odru v parku. 
Na sti~i{~u obeh stopni{~ je znova postavljen spomenik 
padlim rudarjem. Nasproti stopni{~a na zahodnem robu so 
postavljeni {tirje drogovi, ki jih bodo ob prireditvah lahko 
uporabili za namestitev projekcijskega platna, monta`o 
kulis…
Park je urejen kot le~asto napeta pe{~ena povr{ina, ki v 
nivoju sledi ulici ob vzhodnem in ju`nem robu, in je posuta z 
zelenimi otoki, ki jih delno obrobljajo lesene klopi.
Osrednja povr{ina trga je tlakovana z istim kamnom kot na 
robu trga. Stopnice na ju`nem in vzhodnem delu trga so 
enake starim stopnicam. Dol`ino in {irino kamnov dolo~ajo 
stare idrijske mere (klaftra). Vzorec polaganja kamnitih plo{~ 
na trgu simbolizira zemeljske plasti, ki se med seboj zamikajo 
in med katerimi so tanke plasti cinobaritove rude. 
Cerkev sv. Barbare je v osrednjem tlaku trga ponazorjena z 
menjavo kamna ter vzorca polaganja. Sledove zunanjih zidov 
cerkvene ladje ozna~ujejo granitne plo{~e rde~e barve, prav 
tako pa tudi noge zvonika. Tam, kjer je bil neko~ prag cerkve, 
je vgrajena plo{~a iz nerjave~e plo~evine (simbol srebra in 
bogastva Idrije) z besedilom o zgodovini cerkve in mesta. 
Znotraj zidov je tlak iz svetlej{ega kamna, polo`en v vzorcu 
ribje kosti. Vzdol`ni steni kripte sta oblo`eni s temnim, 
povr{insko bru{enim granitom.
Razsvetljava Prelov~eve ulice se s svetlobnimi stebri nadaljuje 

tudi na trgu vzdol` prometnega pasu vse do stopni{~a. 
Elektri~ni drogovi poudarjajo topografsko zna~ilnost Idrije, 
tj. vertikalno razslojevanje mestnega konstrukta, nad katerim 
prevladuje grad Gewerkenegg. Z enakimi lu~mi je osvetljeno 
povezovalno stopni{~e med obema trgoma. Ob ju`nem 
robu trga so na fasade objektov, ki stojijo ob trgu, pritrjene 
svetilke, ki prek zrcal v vi{ini stre{nih vencev osvetljujejo 
povr{ino trga. Lu~i v parku so postavljene ob klopeh. V fiksno 
postavljenih lesenih klopeh na trgu so name{~eni priklju~ki za 
elektriko, ki jih je mogo~e uporabiti ob javnih prireditvah. 
Pri oblikovanju trga ima osrednje mesto osvetlitev. Idrija naj 
bi bila salon lu~i. Dandanes, ko se prosti ~as za dru`abna 
sre~anja in ve~erne sprehode pomika vedno bolj v no~, je to 
{e posebej pomembno.

Po mnenju prof. Podrecce je treba pri 
oblikovanju trga v ljudeh vzbuditi `eljo 
po novi dru`abnosti, v mestu je treba 
zbuditi novo »civitas«. Ustvarjalec se ne 
sme vedno slepo zadovoljiti z nekdanjo 
obliko trga, ampak mora razumeti potrebe 
in utrip sodobnosti, hkrati pa mora imeti 
tudi vizijo prihodnosti. V oblikovanje trga 
je ujet odmev preteklosti, hkrati pa trg 
zaznamujejo tudi zgodovinski momenti in 
zna~ilnosti Idrije. Trg sledi funkcionalnim 
potrebam sedanjosti in `eli ustvarjati 
ambient prihodnosti. Pri tem ima {e 
posebno vlogo lu~ kot simbol spoznanja. 

Boris Podrecca
Marko Lavren~i~
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Iz idrijske po{tne zgodovine
V starej{ih obdobjih je ve~ino po{tnih 
povezav Idrije s svetom vzdr`eval rudnik. 
Najve~ pisemskih in drugih po{iljk je 
romalo po stari tovorni poti ~ez Kova~ev 
Rovt in Dole proti Vrhniki in Ljubljani. 
Za prenos po{iljk so skrbeli rudni{ki sli, 
sprva pe{ ali na konjih, od 18. stoletja 
naprej pa so za ta namen uporabljali 
po{tne vozove. Takratni rudni{ki po{tni 
uradnik (»Postbeförderer«), ki je moral 
imeti hlapca, vozove in konje, je po navadi 
odhajal v Ljubljano le enkrat na teden. 
Po{ta je potovala precej po~asi. Tako neka 
listina iz leta 1713 omenja, da je pismo 
za pot iz Gradca do Idrije potrebovalo 
povpre~no 12 dni. Pisma, ki jih je prvi 
idrijski zdravnik J. A. Scopoli od 1760–1769 
po{iljal slavnemu naravoslovcu Carlu 
Linnéju v Uppsalo na [vedsko, so na cilj 
prispela najprej v petih tednih, lahko 
pa tudi {ele po nekaj mesecih. Iz konca 
18. stoletja je ohranjen zanimiv po{tni 
`ig IDRIA v rde~i barvi, angle{ki gotici 
in brez datuma, odtisnjen leta 1793 na 
(predfi latelisti~no) pismo, ki ga je Vi{ji 
rudarski urad v Idriji poslal Rudni{kemu 
sodi{~u v Schladmingu. V tistih ~asih – pa 
tudi pozneje, vse do za~etka 20. stoletja 
– so bili po{tni vozovi in ko~ije priljubljene 
tar~e razbojnikov in tatov. Tako na primer 
Mihael Arko v Zgodovini Idrije (1931, str. 
236) navaja, da je bilo 13. aprila 1792 
idrijskemu po{tnemu vozu ukradenih kar 
900 goldinarjev.

Kot je razvidno iz podatkov za obdobje od 1835 do leta 1838, 
je idrijska po{tna slu`ba do sredine 19. stoletja postopno 
napredovala. Takratni po{tni prevoznik naj bi iz Vrhnike v Idrijo 
pripeljal povpre~no po 555 pisem in za poldrugi cent paketov 
na leto, v nasprotni smeri pa 850 pisem in prav toliko paketov. 
Iz Ljubljane v Idrijo je isti »postiljon« menda dostavljal po 1225 
pisem in 4 cente paketov na leto, v nasprotni smeri pa po 1310 
pisem in kar 30 centov razli~nih po{iljk. V letih od 1839 do 1840 
je zbiranje pisem in prevoz po{te prevzel Janez Bedenk, ki je 
vodil tudi loterijo. Poleg redne letne nagrade 30 goldinarjev je, 
odvisno od koli~ine opravljenih storitev, prejemal {e dodatke. 
Bedenk si je moral priskrbeti po{tnega sla, sobo za uradovanje, 
na svoji hi{i ({t. 101) pa je moral pritrditi desko z napisom: »K. k. 
Postbriefsammlung zu Idria« (Cesarsko-kraljevi po{tni nabiralnik 
pisem v Idriji). Sel je odhajal iz Idrije ob ponedeljkih in petkih 
opoldne, iz Ljubljane pa se je vra~al ob sredah in nedeljah ob 
devetih zjutraj. Ve~je denarne vsote so slej ko prej dostavljali v 
Idrijo z voja{kim spremstvom.
Samostojni (dr`avni) po{tni urad je bil v Idriji ustanovljen 1. 
oktobra 1847 in je zavzemal {ir{i idrijski okoli{. Promet z Vrhniko 

je redno potekal dvakrat na teden. V revolucionarnih letih 1848-
1850, ko so se v Avstriji hitro vrstili pomembni in vznemirljivi 
dogodki, je rudnik poskrbel celo za dnevni (!) po{tni promet z 
Vrhniko in Trstom; na Vrhniko je vsak dan potoval hitri sel, med 
Trstom in Idrijo pa je bila vzpostavljena celo »ustna {tafeta«, ki jo 
je ~ez Kras in Vipavo vzdr`evalo 10 rudarjev.
Po{tni promet na Idrijskem se je korenito spremenil po zgraditvi 
Ju`ne `eleznice (Dunaj–Trst, 1857) in nove ceste (1859) skozi 
Zalo in Godovi~ do Logatca. Leta 1861 je bila uvedena redna 
vsakodnevna zveza iz Idrije do loga{ke `elezni{ke postaje. Iz 
Logatca in Ajdov{~ine, kjer sta bila v sedemdesetih letih 19. 
stoletja name{~ena telegrafa, so posebni sli za~eli prina{ati 
tudi brzojavke. Prvi idrijski telegrafski urad je bil od leta 1888 
nastanjen v stari stanovanjski hi{i ob [el{tvi. Ob koncu 19. 
stoletja je bilo poslovanje idrijske po{te `e dokaj `ivahno: leta 
1894 je obdelala 80.600 pisemskih in 1.900 blagovnih po{iljk ter 
ustvarila 3.612 goldinarjev prihodka. Po letu 1911 so po{tni in 
telegrafski urad zdru`ili, med Idrijo in Logatcem pa je za~el voziti 
prvi po{tni avtomobil.

V letih med obema vojnama je italijanska uprava namestila po{to 
na dana{njem Mestnem trgu (Pri ^rnem orlu), po drugi svetovni 
vojni pa je bil po{tni urad vrsto let v pritli~ju stavbe, imenovane 
»Stara po{ta« (zdaj Lapajnetova ul. {t. 7). Po{ta se je vnovi~ 
(predzadnji~) selila po zgraditvi dozdaj{nje »Nove po{te« leta 
1979 (Lapajnetova ul. {t. 33).
Za konec naj omenim {e znamenitega Idrij~ana, dr. Janka Tavzesa 
(1893–1959), maturanta realke iz leta 1911. @e leta 1912 je 
nastopil po{tno slu`bo in se za~el izpopolnjevati v Trstu. Tavzes 
se je pozneje uveljavil kot prevajalec, leksikograf in zlasti kot 
eden izmed vodilnih slovenskih po{tnih strokovnjakov. V letih 
pred drugo svetovno vojno je kot direktor vodil ljubljansko po{to 
in napisal vrsto strokovnih del s podro~ja po{te, telegrafa in 
telefona.
[e nekaj besed o pomniku – simbolu vezi med kulturno 
dedi{~ino in sodobnostjo. Ob podiranju hi{e pri [el{tvi (prvi 
telegraf, 1888) sta fi latelista Stanko Majnik in Miran Jurjav~i~ 
shranila del kamnitega oboka vhodnih vrat, na katerem so 
vklesane histori~ne letnice. Filatelisti~no dru{tvo Idrija je 
idrijskemu projektantu in Slu`bi za gradbeni{tvo in arhitekturo 
pri Po{ti Slovenije predlagalo, naj omenjeni »zgodovinski 
kamen«, opremljen z ustreznimi podatki, vklju~i kot eksponat 
tudi v nove prostore po{te.  

Janez Kav~i~

Avstrijski cesarsko - kraljevi po{tni avtomobil na liniji Logatec 
- Idrija pred prvo svetovno vojno               arhiv MM
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Pripravljamo vse za razmah inovativnosti

Pod omenjenim naslovom v 
posebni izdaji Gospodarskega 
vestnika direktorica obmo~ne 
gospodarske zbornice za severno 
Primorsko Mirjam Bo`i~ ugotavlja, 
da lanski kazalci poslovanja 
severnoprimorskega gospodarstva 
ka`ejo, da se gospodarski polo`aj 
v regiji izbolj{uje. Lanski prihodki 
so bili od predlanskih vi{ji za 7,6 
odstotka. K temu {e vedno najve~ 
prinesejo predelovalne dejavnosti, 
njihov dele` je blizu 40 odstoten. 
Dodana vrednost na zaposlenega 
v regiji se je lani v primerjavi s 
predlani nominalno pove~ala za 
osem odstotkov in s 6,25 milijona 
tolarjev presega dr`avno povpre~je. 
Ker v regiji {e vedno najve~ 
prihodkov ustvarijo v delovno 
intenzivnih panogah celotna 
Primorska po dodani vrednosti 
kar dvakrat zaostaja za sosednjo 
italijansko regijo Furlanijo-Julijsko 
krajino, je po eni strani nevarnost, 
po drugi pa spodbuda za prehod 
v dru`bo znanja, ki bo sposobna 
nenehnega inoviranja in razvoja 
izdelkov, ki bodo konkuren~ni tudi 
v svetovnem merilu, pravi Bo`i~eva. 
Na sre~o imamo v regiji veliko 
uspe{nih in izvozno usmerjenih 
podjetij, ki bodo tudi v prihodnje 
gospodarska hrbtenica regije. 
Sicer pa o rezultatih poslovanja 
najbolj zgovorno pri~ajo podatki v 
tabelah.  V
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Najve~ji po prihodku

 v milijardah tolarjev

1. Primorje, Ajdov{~ina 44,2

2. Skupina Kolektor, Idrija 38,2

3. Skupina Hidria, Spodnja Idrija 37,8

4. Hit, Nova Gorica 36,2

5. Elektro Primorska, Nova Gorica 25,9

6. Iskra Avtoelektrika, [empeter 27,2

7. Eta, Cerkno 19,2

8. Fructal, Ajdov{~ina 18,8

9. Mercator Gori{ka, Nova Gorica 17,3

10. Salonit, Anhovo 13,6

Najve~ji izvozniki

 v milijardah tolarjev

1. Hit, Nova Gorica 38,4

2. Skupina Kolektor, Idrija 32,6

3. Skupina Hidria, Spodnja Idrija 27,2

4. Iskra Avtoelektrika, [empeter pri Gorici 26,1

5. Eta, Cerkno 15,4

6. Fructal, Ajdov{~ina 10,0

7. ITW Metalfl eks, Poljubin 6,5

8. TKK, Srpenica 4,8

9. AET, Tolmin 3,9

10. Iskra, Bovec 3,8

Najbolj{i po dobi~ku

 v milijardah tolarjev

1. Kolektor Group, Idrija 2,7

2. Hit, Nova Gorica 2,6

3. Salonit, Anhovo 1,2

4. Eta, Cerkno 1,1

5. Daimond, [empeter pri Gorici 1,1

6. ITW Metalfl eks, Poljubin 0,8

7. Iskra Avtoelektrika, [empeter 0,7

8. Fond, Idrija 0,7

9. Inclub, Nova Gorica 0,6

10. Skupina Hidria, Spodnja Idrija 0,6

Najve~ji zaposlovalci

{tevilo zaposlenih

1. Skupina Hidria, Spodnja Idrija 2,308

2. Skupina Kolektor, Idrija 1,654

3. Iskra Avtoelektrika, [empeter pri Gorici 1,537

4. Primorje, Ajdov{~ina 1,535

5. Hit, Nova Gorica 1,422

6. Eta, Cerkno 1,320

7. Mercator Gori{ka, Nova Gorica 700

8. Fructal, Ajdov{~ina 694

9. Elektro Primorska, Nova Gorica 585

10. ITW Metalfl eks, Poljubin 511

Najuspe{nej{i v letu 2003
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NISSAN {iri svoje poslovanje tudi na precej{nji del Gori{ke in del Notranjske. Z odprtjem novega salona v Poljubinju v Tolminu, 
kjer je tudi sede` dru`be, bo tako s programom NISSAN teritorialno pokrival 8 odstotkov slovenskega avtomobilskega trga, 
s predvideno prodajo 120 novih in 80 rabljenih vozil NISSAN pa pri~akuje letno realizacijo 2-3 odstotnega tr`nega dele`a v 
regiji. Novome{ki GIMPEX, ve~inski lastnik PSC Tolmin, ki sicer `e deseto leto zastopa program gospodarskih vozil RENAULT 
TRUCKS, zdaj v svojo dejavnost vklju~uje {e en pomemben prodajni atribut: od oktobra naprej svojim potencialnim kupcem 
omogo~a tudi nakup osebnih in terenskih vozil NISSAN.

Za potrebe novega prodajnega salona NISSAN, ki se 
razteza na 180 m² prostora, so morali v Poljubinju 
raz{iriti in prenoviti obstoje~e prodajne povr{ine, za 
investicijo pa so od{teli 20 milijonov SIT. Tako je zdaj 
prodaji osebnih vozil RENAULT namenjenih 200 m² 
povr{in, kratkoro~ni na~rt pa predvideva nadaljnjo 
{iritev prodajnih salonskih povr{in tudi za rabljena 
vozila, kjer pri~akujejo intenzivno rast prodaje. 
Servisiranje vozil NISSAN bo potekalo v prostorih 
obstoje~ega servisa RENAULT.

Novi generalni direktor podjetja 
Renault Nissan Slovenija Bernard 
Chretien je dejal, da z  otvoritvijo 
salona v Tolminu odkrivajo cilje, ki 
jih imajo v Sloveniji. Z uvajanjem 

znamke Nissan se `elijo opirati na `e obstoje~o prodajno mre`o Renaultovih salonov in prek nje 
kupcem ponuditi avtomobile nove znamke in okrepiti njeno prisotnost na tr`i{~u, ki je bila doslej 
bolj simboli~na. »^eprav se zavzemamo za razvoj Nissanove mre`e in prodaje, hkrati `elimo obdr`ati 
Renaultov vodilni polo`aj v Sloveniji«, je na otvoritvi prodajnega salona v Tolminu dejal Bernard 
Chretien.

Strate{ka zdru`itev blagovnih znamk RENAULT in NISSAN namre~ pri prodaji in servisiranju vozil zagotavlja veliko sinergij in 
skupnih platform, tako v evropskem kot tudi v slovenskem prostoru. Z leto{njim prevzemom blagovne znamke NISSAN pod 
okrilje dru`be RENAULT NISSAN SLOVENIJA ti procesi zanesljivo odpirajo nove mo`nosti za utrjevanje in celo pove~evanje 
tr`nih dele`ev obeh blagovnih znamk na doma~em tr`i{~u, meni Jernej [malc, direktor programa NISSAN.

Prav zato je tako za PSC Tolmin kot tudi za lokalno skupnost klju~nega pomena prav raz{iritev prodaje z vozili blagovne 
znamke NISSAN, saj pokriva podro~je od Tolmina do Logatca na eni ter Ajdov{~ine in Gori{kih Brd na drugi strani. V vodstvu 
PSC Tolmin poudarjajo, da bo tudi izobra`evanje in izpopolnjevanje prodajno-servisnega kadra za program NISSAN izvedeno 
v najkraj{em mo`nem ~asu. PSC Tolmin sicer danes zaposluje 65 delavcev, ki skupaj ustvarijo letni promet v vi{ini skoraj 2 
milijardi tolarjev.

Od 7. oktobra 2004 PSC Tolmin svojim kupcem izmed osebnih vozil NISSAN `e predstavlja novo evropsko prodajno 
uspe{nico, mikavno Micro, zanesljivo sopotnico Almero in tehnolo{ko dovr{eno Primero, izmed terencev pa X-Trail, Terrano, 
Patrol in Pick Up. Vozila NISSAN odlikujejo varnost in vzdr`ljivost, pona{ajo se z nizkimi stro{ki vzdr`evanja, za robustne 
terence pa {e posebej velja, da se dokazujejo v ekstremnih razmerah po vsem svetu in postavljajo merila uporabnosti vozil s 
{tirikolesnim pogonom.

PSC Tolmin d.o.o., Poljubinj 89/f, 5220 Tolmin
Tel: 05 38 00 000, 38 00 026, Fax: 05 38 00 029
http://www.psc-tolmin.si

novi koncesionar za prodajo vozil

Zaradi  nas ne boste ostali na cesti!O
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Avgust 2004

6. avgust – Muzejsko dru{tvo iz Idrije 
je hotelo priti do dna izvoru odtisov 
oziroma skrivnosti dinozavrovih stopinj 
v bli`ini kmetije Pesek nad Godovi~em, 
med doma~ini `e dolgo znanimi kot 
»medvedove tace«. Geologa docent 
dr.Dragomir Skaberne in dr.Jo`e ^ar 
(na fotografi ji) sta na podlagi dodatnih 
raziskav potrdila, da so sledovi na 
dolomitni plasti res sledovi hoje 
zgornjetriasnega reptila, predhodnika 
dinozavra.
15. avgust – V Spodnji Idriji je vrhunec 
dosegel {estdnevni program prireditev 
ob krajevnem prazniku velikem {marnu 
– Pr’farskem {trukljevcu, ki ga pripravlja 
TD Fara z doma~ini. Leto{nje prireditve 
so zaznamovale predstavitve kulinari~nih 
posebnosti, folklore, gledali{ke predstave 
in dru`abnost.

18. avgust – Idrijski rudnik sta obiskala 
evropski poslanec Borut Pahor in 
dr`avnozborski poslanec ZLSD Samo 
Bevk ter si ogledala zapiralna dela. Ob tej 
prilo`nosti so govorili tudi o dopolnjenem 
zakonu o prepre~evanju posledic 
rudarjenja, ki se nana{a na zagotovitev 
delovanja in fi nanciranja idrijskega 
rudnika tudi po letu 2006, ko bo jamski 
del rudnika dokon~no zaprt.

20. avgust – Z uvodno slovesnostjo 
se je v Idriji za~el 23. festival idrijske 
~ipke. Leto{nja prireditev ni imela 
mednarodnega zna~aja in je bila tudi 
kraj{a od prej{njih, kljub temu pa ni~ 

manj pestra. Med obiskovalci je bilo letos 
manj naklju~nih in ve~ tistih, ki so si v 
Idrijo pri{li ogledat ~ipke in kupit papirce, 
sukanec in kleklje.  
22. avgust – Letnega pohoda na Porezen 
se je kljub razmo~enim dohodnim potem 
udele`ilo veliko ljudi. Tokratno dru`enje je 
bilo v znamenju 100-letnice PD Cerkno, 
ki je sicer osrednjo prireditev ob svojem 
jubileju pripravilo v okviru ob~inskega 
praznika v Cerknem.
27. avgust – Ob prilo`nostni slovesnosti 
so odprli prenovljeni del dr`avne ceste 
Kanomlja–Oblakov Vrh. Cesta, ki so 
jo zgradili leta 1936 in je ena od dveh 
povezav med Idrijo in Tolminom po osi 
sever–jug, je kljub majhni prometnosti, 
saj po njej pelje le pribli`no 150 vozil na 
dan, velikega pomena za prebivalce doline 
Kanomlje. Posodobljena jim bo omogo~ila 
hitrej{i razvoj doline, pa tudi bolj{o, 
predvsem pa bolj varno vo`njo na delo.
28. avgust – Vojskarska planota je 
za`ivela v znamenju dveh 60-letnic: 
prenosa ranjencev iz partizanskih 
bolni{nic Franja in Pavla na Notranjsko ter 
ustanovitve partizanske tiskarne Slovenija. 
V njej so med vojno natisnili 228 {tevilk 
Partizanskega dnevnika, edinega dnevnika 
kak{nega odporni{kega gibanja v Evropi, 
in 313 razli~nih izdaj v 1,4 milijona 
izvodih.

September 2004

4. september – V Godovi~u so odprli 
novo {olo in vrtec. Ob~ina Idrija je za 
graditev teh objektov namenila 230 
milijonov tolarjev. To {olsko leto v novi {oli 
znanje nabira 43 otrok na ni`ji stopnji, v 
vrtcu pa je 11 mal~kov.

10. september –  V Spodnji Idriji so 
izro~ili namenu novo ~istilno napravo 
in s tem uresni~ili del programa tako 
imenovane ekolo{ke sanacije reke Idrijce, 
projekta, s katerim bodo ob~utno 

prispevali k izbolj{anju ~istosti okolja na 
obmejnem obmo~ju med Slovenijo in 
Italijo. Za graditev ~istilne naprave so 
pridobili tudi sredstva evropskega sklada 
Phare CBC Eco Adria 2001.
11. september – ^eprav je bil jubilej 
uradno `e mimo, so idrijski planinci 
praznovanje 100-letnice svojega dru{tva 
namenoma na~rtovali ta dan, na Dan 
planincev. Zbrali so se pri ko~i na Hlevi{ah, 
ki so jo v zadnjem ~asu sicer temeljito, a 
{e vedno ne dokon~no prenovili.
12. september – Koprski {kof Metod 
Pirih je v Idrijskih Krnicah posvetil 
novo cerkev sv. Florjana. Cerkev 
krasi velik mozaik, ki ga je izdelal 
Pre{ernov nagrajenec, pater Marko Ivan 
Rupnik, ne~ak zdaj, `al, `e pokojnega 
nekdanjega spodnjeidrijskega `upnika 
in kobari{kega dekana, monsignorja 
Franca Rupnika. Ker so mu oblasti 
v {estdesetih letih prepovedale 
pou~evanje verouka v zasebni hi{i, je 
pokojni `upnik vse svoje mo~i usmeril 
v to, da bi Krni~anom priskrbel prostor, 
primeren za bogoslu`ne dejavnosti.
14. september – Pri Likarci so odprli 
novo cestno kri`i{~e. Ob~ina in dr`ava 
sta zanj prispevali 270 milijonov 
tolarjev.

16. september – V Godovi~u so 
polo`ili temeljni kamen Razvojno 
tehnolo{kega centra In{tituta za 
klimatizacijo, gretje in hlajenje. Edini 
tovrstni center v tem delu Evrope bo 
raziskovalno jedro Hidrijine divizije 
KGH, slovenskim in tujim poslovnim 
partnerjem pa bo ponudil odli~ne 
mo`nosti za razvojno-raziskovalno delo 
v perspektivni gospodarski panogi.
23. september – Tolminska Obmo~na 
enota Zavoda za gozdove je pripravila 
mednarodni posvet o spravilu lesa iz 
gozdov z `i~ni~arskimi napravami. 
Kako so tovrstna dela videti v praksi, 
so udele`encem pri Manj{~ku v osr~ju 
idrijskih gozdov prikazali delavci SGG.
25. september – Teka{ko smu~arski 
klub Idrija je pripravil 4. kolesarski 
vzpon in tek za pokal Hlevi{. Na 5,8 
kilometra dolgi progi med Idrijo in 
Hlevi{kimi planinami se je pomerilo 74 
udele`encev, med njimi 32 kolesarjev in 
42 teka~ev, nekaj manj kot prej{nja leta, 
ker je skoraj v neposredni bli`ini, med 
@elinom in Jagr{~ami, hkrati potekalo {e 
dr`avno prvenstvo v kolesarjenju. 
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Tovari{a Jaka Av{i~ in Tomo Brejc pri otvoritvi elektri~ne lu~i 
v Novakih pri Cerknem
V soboto so v Partizanski vasi Novaki pri Cerknem z veliko slavnostjo pri`gali novonapeljano lu~. Slavnosti so se udele`ili 
zastopniki okraja Tolmin, ob~ine Cerkno, tovari{a Jaka Av{i~ in Tomo Brejc ter veliko {tevilo ljudi.
Dve leti napornega dela in premagovanja te`av, zlasti fi nan~nih je bilo treba prej, kot je bilo delo dokon~ano. Zgradili so 8 
km daljnovoda, 18 km omre`ja nizke napetosti in dve premenjevalni postaji. Tako so omogo~ili tudi raztresenim samotnim 
kmetijam, da so dobile lu~. Va{~ani so sami zbrali 200 drogov, opravili vsa te`a{ka dela in zvozili potrebni gradbeni material za 
premenjevalni postaji. Najeli so dva milijona denarne pomo~i, ki jo bodo poravnali po kmetijski zadrugi. Znatno pomo~ so dali 
okraja Tolmin in Kranj ter ob~inski LO Cerkno. Zelo prav je pri{la tudi republi{ka pomo~.
Po`rtvovalnost va{kega elektrifi kacijskega odbora, prispevek va{~anov, tehni~nega vodstva in delavcev je pripomogla, da je 
bila elektrifi kacija prej zaklju~ena. Ve~ kot 115 kme~kih gospodarstev je za vedno vrglo v staro {aro smrdljive petrolejke in 
karbidovke. Va{~ani so ob otvoritvi dejali: “To je na{ prvi ve~ji povojni uspeh. [koda, da trenutno ne bomo mogli uporabljati 
elektrike {e za pogon strojev”.
[e so vasi na Cerkljanskem, kjer prebivalci komaj ~akajo, da bo tudi njim zasvetila lu~. To so izrazito partizanske vasi: Krnice, 
Masore, [ebrelje, Cerkljanski vrh in druge. Tudi v teh vaseh bi prebivalci radi dali na razpolago delo in potrebni les. Nujno bi 
bilo tem prebivalcem nuditi ve~ materialne in moralne pomo~i, saj so med NOB dale vse: hrano in poslopja, ki jih je okupator 
do tal po`gal. Prav bi bilo, ~e bi odgovorni organi bodo~ih komun na Tolminskem vzeli elektrifi kacijo teh vasi kot eno prvih in 
najva`nej{ih nalog v letu 1955.

Vp.
Slovenski Jadran, 29.10.1954

V Otale`u gradijo vodovod
Na{a vas je bila glede dobre pitne vode zelo na slabem. Vodo smo dobivali pri studencu pod vasjo, kamor se je stekalo polno 
nesnage iz vasi. Pred dobrim mesecem in pol smo za~eli z deli za nov vodovod. Okrajni ljudski odbor nam je za ta dela dodelil 
3,800.000 din pomo~i. Vodo bomo speljali 1.400 m dale~ iz nekega studenca nad vasjo in bo sama tekla v vse hi{e. Da smo lahko 
za~eli z deli, so ljudje sami zbrali za 110.000 din lesa. Vsa dela za izkop bomo opravili s prostovoljnim delom.
^e ne bo kakih nepredvidenih ovir, bodo dela kon~ana spomladi in bo voda tekla v vseh 26 hi{. Pripomniti moramo, da so 
`e pod pokojno Avstrijo za~eli z merjenjem za ta vodovod, a so potem vrgli vpra{anje graditve v arhiv. Vse priznanje zaslu`i 
pripravljalni odbor, ki si prizadeva, da dela dobro potekajo. Ljudje so hvale`ni oblasti, da je z razumevanjem podprla njihove 
te`nje. Lepo se zahvaljujejo avtoprevoznemu podjetju iz Cerkna, ki je prvo prisko~ilo na pomo~ za prevoz potrebnega gru{~a 
in avtoprevoznemu podjetju iz Idrije.

V.
Slovenski Jadran, 8.10.1954

Filatelisti~na razstava v Idriji
Marljivo Filatelisti~no dru{tvo v Idriji, ki je tudi letos osvojilo prvo mesto med vsemi fi latelisti~nimi dru{tvi v Sloveniji, je 
priredilo svojo tradicionalno razstavo v okviru muzejskega tedna. ^e jo ho~emo primerjati z lanskoletno, moramo predvsem 
ugotoviti, da so ~lani svoje zbirke zelo izpopolnili. Pogre{ali pa smo ve~jega {tevila mladinskih zbirk. Tri mladinske zbirke 
dveh mladincev {e ne moreta jam~iti uspeha dru{tva v bli`nji bodo~nosti. V dveh to~kah dru{tvo tudi letos {e ni uspelo: da 
bi raz{irilo krog razstavljalcev in da bi privabilo ve~je {tevilo obiskovalcev razstave. Prav ~udno je, da se v takem kraju kjer 
deluje najbolj{e fi latelisti~no dru{tvo, mladina nikakor ne navdu{i za to lepo kulturno dejavnost, ki mnogo doprina{a k splo{ni 
izobrazbi ~loveka.
Zbirke sta ocenila zastopnika Filatelisti~ne zveze Slovenije iz Ljubljane tov. [tebih Marijan in Pe~ar Bojan: prvo nagrado je 
zopet prejel tov. Treven Toni za vzorno zbirko FLRJ s 37 to~kami. Na drugo mesto je letos pri{el tov. Logar Sre~ko s 36 to~kami 
za predaprilsko Jugoslavijo, na 3.mesto tov. ing. Jager Anton s 35 to~kami za povojno Avstrijo. Nadaljnje nagrade so prejeli {e 
tov. Pivk Josip, Jereb Rafael in Toplak Franc. Med mladinci je bil prvi s 34 to~kami dijak Pivk Janez s cono B, drugi pa Logar 
Sa{ko s 34 to~kami za zbirko USA.
    

L.S.
Slovenski Jadran, 22.10.1954
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Gozdovi danes in jutri
In ve~no {umijo gozdovi, je napisal norve{ki 
pisatelj Trygve Gulbranssen, ~edalje glasneje pa se 
spra{ujemo, koliko ~asa nam bodo {e {umeli. Zadnjih 
dvajset tiso~ let ~love{ke zgodovine je zgodovina 
postopnega uni~evanja gozdov. Njihovo kr~enje, 
sprva s po`igalni{tvom, je prispevalo k nastanku 
step in pu{~av, tudi Sahare. Izsekavanje gozdov v 
starem veku je opusto{ilo sredozemske de`ele in 
Bli`nji vzhod, dandana{nje obse`ne se~nje v Kanadi, 
Sibiriji ter predvsem v Zahodni Afriki in Braziliji pa 
so `e skrb zbujajo~e. Do tega naravnega bogastva, 
gledano globalno, imamo {e vedno zgolj izkori{~evalski 
odnos. Za multinacionalne dru`be je dobi~ek dale~ 
pomembnej{i kot dejstvo, da je gozd naravna dobrina, 
ki jo ~love{tvo nujno potrebuje za svoj obstoj in za 
svojo prihodnost. Lahko `ivimo brez lesa, ne moremo 
pa brez gozda! 

Gozd je nastal veliko prej, preden se je pojavil prvi ~lovek. Od 
vseh `ivih bitij dose`ejo drevesa najve~jo starost, tudi 4.000 let 
in ve~, poleg tega pa so tudi najve~ja `iva bitja. Severnoameri{ki 
mamutovci so zrasli sto in ve~ metrov visoko in so stari ve~ kot 
3.000 let. Ko so bili {e sejan~ki, sta bili starodavni Asirija in 
Babilonija mogo~ni kraljestvi, zdaj pa nanju spominjajo le {e 
tiso~letne razvaline.
Gozd je najvi{ja oblika rastlinskih zdru`b in primer naravne 
uravnote`enosti. Daje veliko ve~ kot le les. Je nepogre{ljiv vir in 
ohranjevalec gospodarskih, zdravstvenih, sociolo{kih, psiholo{kih 
in kulturnih dobrin. Nenadomestljiva je hidrolo{ka vloga gozda, 
saj zavira in izravnava odtekajo~e vode z zlivnih obmo~ij. Ohranja 
ravnote`je talnih procesov in ustvarja `iva tla. Prepre~uje erozijo, 
ohranja ~isto ozra~je, je odlo~ilen dejavnik svetovnih klimatskih 
razmer, kot varovalni gozd pa bla`i lokalne klimatske razmere. 
Postaja nenadomestljiv prostor za rekreacijo in turizem, za 
naravoslovno in splo{no kulturno vzgojo prebivalstva in je med 
vodilnimi dejavniki oblikovanja kulturne krajine.
Gozd je del nacionalnega bogastva in vsestranskega pomena, 
zato je gospodarjenje z gozdom opredeljeno s posebnimi zakoni. 
Na Idrijskem ima na~rtno gospodarjenje z gozdovi ve~stoletno 
tradicijo. @ivosrebrov rudnik je bil velik porabnik lesa. @e leta 
1660 je bil ustanovljen gozdarski urad, ki je oskrboval rudnik z 
lesom in skrbel za gozdove. Urejanje gozdov na Idrijskem ima 
eno najdalj{ih tradicij v Evropi in veliko gozdnogospodarskih 
spoznanj, ki jih je sprejelo evropsko gozdarstvo, je nastalo prav 
na na{em obmo~ju. V Sloveniji zdaj gospodarjenje z gozdovi 
urejata Zakon o gozdovih (Ur. list RS, {t. 30/93, 67/02) in 
Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. list RS, {t. 92/00). Zakon ureja 
varstvo, gojenje, izkori{~anje in rabo gozdov ter razpolaganje z 
gozdovi kot naravnim bogastvom za zagotovitev sonaravnega 
ter ve~namenskega gospodarjenja v skladu z na~eli varstva okolja 
in naravnih vrednot, trajnega in optimalnega delovanja gozdov 
kot ekosistema ter uresni~evanja njihovih funkcij. Pravilnik 
pa ureja pogoje za sonaravno gospodarjenje in rabo gozdov 
– izkori{~anje funkcij gozdov, ohranjanje biotskega ravnovesja 
gozdnega ekosistema, na~rtovanje ukrepov za prepre~evanje 
{kodljivih vplivov na gozd, spremljanje po{kodovanosti gozdov in 
varstvo gozdov pred po`ari. 
Zavod za gozdove Slovenije s svojimi obmo~nimi enotami 
pripravlja strokovne podlage za program razvoja gozdov 
Slovenije. Za gozdove na ozemlju idrijske in cerkljanske ob~ine 
strokovno skrbi Obmo~na enota Tolmin (v nadaljevanju OE 
Tolmin), ki nadaljuje tradicijo dobrih na~rtovalcev gospodarjenja 
z gozdovi. Ta je zdaj izdelala predlog varovalnih gozdov. 
Gozdovi, ki v zaostrenih ekolo{kih razmerah (gorata obmo~ja, 
Kras …) varujejo same sebe, svoje zemlji{~e in ni`e le`e~a 
zemlji{~a, in gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katera koli 

druga ekolo{ka funkcija, so po `e omenjenem zakonu razgla{eni 
za varovalne gozdove. Ta vloga je pomembnej{a kot njihov 
neposredni gospodarski pomen za pridobivanje lesa. Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namre~ pripravlja predpis, 
na podlagi katerega bo vlada razglasila varovalne gozdove in 
gozdove s posebnim namenom.

Ob razglasitvi tak{nih gozdov bodo dolo~eni tudi re`im 
gospodarjenja z njimi, izvajalec tega re`ima in zavezanec za 
zagotovitev sredstev za stro{ke, ki bodo nastali zaradi posebnega 
na~ina gospodarjenja. ^e bo v takem gozdu omejeno u`ivanje 
lastnine oziroma uveljavljanje lastninske pravice do gozda, bo 
imel lastnik pravico zahtevati ustrezne dav~ne olaj{ave ali pravico 
do od{kodnine, lahko pa bo tudi zahteval, da mu tak{en gozd 
odkupi razglasitelj. Ta ga je po zakonu o gozdovih dol`an kupiti. 
Za odtujitev gozda tudi ni ovir, ~e je varovalni gozd sestavni del 
za{~itene kmetije, kot jo dolo~a Zakon o dedovanju kmetijskih 
gospodarstev (Ur. list RS, {t. 70/95), saj to omogo~a dolo~ba 
18. ~lena Zakona o kmetijskih zemlji{~ih (Ur. list RS, {t. 55/03). 
Po predlogu Zavoda za gozdove Slovenije naj bi na ozemlju 
Slovenije razglasili skupaj 99.950 ha varovalnih gozdov in 
14.592 ha gozdov s posebnim namenom. Predlog OE Tolmin 
obsega skupaj 28.580,66 ha varovalnih gozdov. Od tega jih na 
Idrijsko in Cerkljansko odpade 3.052,82 ha oziroma 10,68 %. 
Najve~ jih je v Gozdnogospodarski enoti Kanomlja (1.063,69 ha), 
sledijo pa enota Cerkno z 841,41 ha, enoti Idrija I. s 554,74 ha 
in Idrija II. s 510,40 ha ter enota Dole z 82,58 ha. Na Idrijskem 
so to strmine levo in desno nad cesto v Zali ter nad Strugom 
in nad Laj{tom v Beli, v Trnovskem gozdu, v Idriji pa strmine 
nad nekdanjo topilnico, nad Marofom, Crkovni vrh nad Sp. 
Idrijo ter Kendove robe in pod Trepali{i ter {e del v Masorah. Na 
Cerkljanskem so to bregovi nad potokom Sevnica med Jagr{~ami 
in [ebreljami in Dabr~ek, ob Idrijci od @elina do ob~inske meje 
ter nad Orehov{ko grapo in Poljanami vse do Velikega in Malega 
Njiv~a nad Partizansko bolnico Franjo ter del pobo~ja Otavnika. 
Na celotnem obmo~ju OE Tolmin imajo dale~ najve~ tovrstnih 
gozdov GGE Bovec s 7.670 ha, So~a-Trenta s 4.748 ha in Ba{ka 
Grapa s 3.271 ha. Od vseh varovalnih gozdov, ki jih predlaga OE 
Tolmin, naj bi bilo kar 52,6 % takih, v katerih ne bi bili dovoljeni 
nikakr{ni posegi, v preostalih pa bi veljal re`im dogovarjanja.
Naravne razmere za uspevanje gozdov so v Sloveniji zelo 
ugodne. Tudi stanje oziroma gospodarjenje z gozdovi sodi med 
bolj{e v Evropi. V svetovnem merilu pa gozdovom slabo ka`e. 
Zato bi se ~love{tvo moralo zavedati resnice, ki jo je zapisal na{ 
velik ljubitelj narave, prof. dr. France Av~in: »Zapomni si (pravi 
gozd ~loveku), dokler bom jaz, bo{ lahko tudi ti. ^e pa me 
uni~i{, bo{ uni~il tudi sebe!«  

Niko Jereb

Varovalni gozd v Zali               f{
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Struktura stanovanj je raznolika:
- enoinpolsobna -  od 38 m2 do 49 m2,
- dvosobna - od 51 m2 do 58 m2,
- trosobna - od 63 m2 do 76 m2,
- štirisobna -  od 77 m2 do 113 m2,
- petsobna - od 110 m2 do 154 m2 .

V Logatcu gradimo sosesko Son~ni log. 
Sosesko bomo zgradili v treh fazah:

SON^NI LOG LOGATEC

Informacije: 05 3690 351 (damijan.lozar@primorje.si).

I. faza 68 stanovanj  - vselitev oktober 2005.
II. faza 44 stanovanj - vselitev februar 2006.
III. faza 28 stanovanj - vselitev december 2006.
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Feriti odprli tovarno 
v Bosni
  v njej bodo na leto 
izdelali blizu 400 tiso~ 
navitih komponent. Letni 
promet podjetja FEBO bo 
zna{al 2 milijona evrov, 
je napovedal direktor 
ljubljanskih Feritov Primo` 
Be{ter

4

Solidno poslovanje 
Skupine Kolektor
 v prvih devetih mesecih 
sta na komutatorskem 
programu najbolje 
poslovala mati~ni Kolektor 
PRO in TKI Incorporated, 
diverzifi kacijski programi 
se uveljavljajo

10

Dan dobaviteljev Skupine Kolektor

Poslovodstvo Skupine Kolektor iz Idrije je pripravilo tako imenovani Dan 
dobaviteljev 2004. Nanj je povabilo predstavnike 45 doma~ih in tujih 
podjetij, ki njihova podjetja oskrbujejo s surovinami in reprodukcijskim 
materialom, vgrajenim v komutatorje. Podjetja v Skupini Kolektor kupijo 
za pribli`no 80 milijonov evrov reprodukcijskih materialov na leto, med 
temi najve~ bakra in pre{anih mas. Med dobavitelji iz desetih dr`av 
se je v kategoriji velikih dobaviteljev na prvo mesto uvrstilo podjetje 
Hoffman&Co. Elektrokohle iz Avstrije, med malimi dobavitelji pa ^e{ka 
EIT. Prvi s Kolektorjem sodeluje pri razvoju kakovostnega grafi tnega 
dela komutatorjev, drugi pa oskrbuje podjetje Ascom, ki posluje v 
njegovi Skupini, z izolacijskimi materiali, ki jih prav tako uporabljajo 
pri proizvodnji komutatorjev. Pred razglasitvijo in podelitvijo plaket 
»Dobavitelj leta 2004« so predstavniki Skupine Kolektor zbranim 
spregovorili o diverzifi kaciji in novih proizvodnih programih, predstavili so 
Kolektorjeve dru`be s sede`em zunaj Slovenije ter jih seznanili s strategijo 
nabave od leta 2005 do leta 2007, pa tudi z zahtevami, ki jih ima 
Skupina Kolektor glede kakovosti dobavljenih surovin in reprodukcijskih 
materialov. Kolektorjevi dobavitelji so se ob tej prilo`nosti dogovorili tudi 
o konkretnih poslih.

Priznanji najbolj{ima med malimi in velikimi dobavitelji podjetjem v Skupini Kolektor sta 
podelila namestnik predsednika Kolektor Group Radovan Bolko (prvi z leve) in izvr{ni 
direktor komerciale Kolektor Group Rok Vodnik (skrajno desno). Vmes (drugi z leve) 
direktor podjetja EIT - ^e{ka Tedeusz Kipiel in direktor avstrijskega podjetja Hoffman&Co. 
Elektrokohle Johann Höll.
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AKTUALNO
Redna prodajna konferenca Skupine 
Kolektor, na kateri so se zbrali prodajniki 
koncerna Kolektor Group, je bila 14. 
in 15. oktobra v Idriji. Udele`ili so se je 
zaposleni v prodajni slu`bi mati~nega 
podjetja in predstavniki podjetij, 
povezanih v Skupino – predstavniki 
nem{kega Kautt&Buxa iz Herrenberga 
in Dornstettna, ameri{kega TKI-ja, 
korejskega Sinyunga ter predstavni{tev 
trgovskih podjetij oziroma Kolektorjeve 
prodajne mre`e Comtrade iz Stutgartta, 
Lyona, Verone in Greenvilla. Osrednja 
tema je bila obravnava prodajnega 
na~rta za leto 2005 za celotno Skupino, 
tudi za podjetji, ki sta se ji priklju~ili v 
minulem letu, in sicer brazilski Zektor 
in kitajski Swi Shie, ter za podjetje 
Kolektor Wuxi, ki bo svojo proizvodnjo 
za~elo v sredini prihodnjega leta. 
Udele`enci konference so razpravljali o 
letos uresni~enih prodajnih projektih, 
pa tudi o novih, na ra~un katerih 
bodo prodajo pove~ali za pribli`no 19 
milijonov komutatorjev na leto oziroma 
za 10 milijonov evrov. Pozornost so 
namenili tudi razmeram na svetovnem 
tr`i{~u komutatorjev in se s tem v 
zvezi seznanili z »`ivljenjskimi« obdobji 
komutatorjev v posameznih aplikacijah, 
s polo`ajem konkuren~nih proizvajalcev 
in s tehnolo{kim razvojem tovrstnih 
proizvodov. Govorili so tudi o tr`enju 
novih proizvodnih programov Skupine 
Kolektor na podro~ju elektronike, 
mehatronike, proizvodnje izdelkov iz 
duroplastov in termoplastov ter na 
podro~ju industrijske avtomatizacije.

Sejma v Indianapolisu, glavnem mestu 
ameri{ke zvezne dr`ave Indiana, so 
se od 20. do 22. septembra udele`ili 
razstavljavci opreme za proizvodnjo 
elektromotorjev in sestavnih delov 
zanje. Na njem se je predstavila tudi 
Skupina Kolektor, ki je na ameri{kem 
tr`i{~u navzo~a s svojim podjetjem 
TKI Incorporated. Obiskovalci so si 
lahko ogledali ponudbo programa 
komutatorjev celotne Skupine in 
program feritov podjetja Feriti. Prvi~ se 
je v okviru Skupine Kolektor na sejmu 
predstavilo tudi podjetje Zektor iz 
Brazilije. Udele`bo na sejmu so izrabili za 
{tevilne pogovore in sestanke s kupci.
V prvih devetih mesecih letos so podjetja 
iz Skupine Kolektor na ameri{kem 
tr`i{~u prodala za 14,4 milijona dolarjev 
komutatorjev, v enakem obdobju lani 
pa za 13,7 milijona dolarjev. Glede na 
to se je prodaja v treh ~etrtletjih tega 
leta v primerjavi z enakim obdobjem 
lani pove~ala za 5 odstotkov. Po 
besedah izvr{nega direktorja komerciale 
Kolektor Group Roka Vodnika lahko 
letos pri~akujejo, da bodo na ameri{kem 
tr`i{~u iztr`ili 20 milijonov dolarjev. 
Lani je Skupina Kolektor na tem tr`i{~u 
s prodajo komutatorjev iztr`ila 19,5 
milijona dolarjev. 

»Rastite z nami« – moto 
leto{njega Dneva 
dobaviteljev
Pred slovesno podelitvijo nagrad »Dobavitelj leta 2004«, 
ki je bila letos v konferen~ni dvorani Hitove Perle v Novi 
Gorici, so povabljeni prisluhnili zanimivim predavanjem, 
ki so jih posebej za to prilo`nost pripravili predstavniki 
Skupine Kolektor. Jasno in zanimivo so govorili o 
diverzifi kaciji in novih proizvodnih programih, predstavili 
so Kolektorjeve dru`be v tujini in dobavitelje seznanili 
s strategijo nabave od leta 2004 do 2007. Glede na 
povabljene je bilo najve~ besed izre~enih na ra~un zahtev 
Skupine Kolektor po kakovosti dobavljenih surovin in 
reprodukcijskih materialov. Za leto{nje nagrade so se 
namre~ potegovali dobavitelji za vsa podjetja v Skupini 
Kolektor in ne samo mati~nega podjetja v Idriji, je kot 
novost poudaril organizator sre~anja, vodja nabave  
Kolektor Group Vojko Bo`i~. 

Dan dobaviteljev 2004. V prvi vrsti so (od desne proti levi) Tedeusz Kipiel, predstavnik 
~e{kega EIT, Johann Höll, predstavnik avstrijskega Hoffman&Co. Elektrokohle, Bojan 
^rv, direktor kakovosti v Kolektor Pro, Mateja Albreht, vodja projekta Kolektor Group, 
Rok Vodnik, izvr{ni direktor komerciale Kolektor Group in Radovan Bolko, namestnik 
predsednika Kolektor Group.

Da bi povabljeni doumeli razse`nosti koncerna, s katerim sodelujejo, jim je 
podpredsednik Kolektor Group Radovan Bolko predstavil Skupino in njen nadaljnji razvoj, 
ki temelji na globalizaciji in diverzifi kaciji. Prvo uspe{no kon~ujejo – navzo~i so tako v 
Evropi kot v Ju`ni Koreji, na Kitajskem, v Iranu, Braziliji in Zdru`enih dr`avah Amerike, 
drugi, diverzifi kaciji, pa ve~ pozornosti namenjajo zdaj. Mehatronika, elektronika in 
proizvodnja izdelkov iz duroplastov in termoplastov so podro~ja, na katera stavijo 
v procesu diverzifi kacije. Pove~evanje njenega obsega vidijo tudi v predelavi kovin, 
predvsem bakra. Idej in volje ne manjka, kljub temu pa prednostna panoga Skupine {e 
naprej ostaja program komutatorjev. 
»Kolektor Group je v zadnjih letih odprl kar {est podjetij zunaj Slovenije. [irili se bomo 
tudi v prihodnje. To pa je {e dodatna prilo`nost za dobavitelje,« je dejal podpredsednik 
Kolektor Group Radovan Bolko.  
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Tedeusz Kipiel: »Nagrada ka`e, da 
je bilo na{e delo uspe{no in da se bo 
nadaljevalo. Bil sem zelo presene~en. 
Lahko bi rekel, da je podjetje hvale`no za 
sodelovanje. Nam je bilo v ~ast. ^e bi vsa 
podjetja delovala tako kot Kolektor, bi 
bilo lahko poslovati. Presenetljivo je, kako 
hitro se razvija. ^e bi imela vsa podjetja 
to »sre~o«, bi svetovna ekonomija hitro 
napredovala. Dan dobaviteljev je odli~na 
prilo`nost za nas, ki smo vedno na poti, 
da imamo dan zase.«

HOFFMAN&Co. 
ELEKTROKOHLE, 
AVSTRIJA 

Podjetje `e od vsega za~etka sodeluje s 
Skupino Kolektor pri razvoju grafi tnega 
komutatorja. To sodelovanje se je v 
zadnjih petih letih pove~alo kar za 
desetkrat. Podjetje Hoffman&Co. 
Elektrokohle je v razvoj kakovostnega 
grafi tnega dela komutatorja vlo`ilo veliko 
svojega znanja in fi nan~nih sredstev. 
Med velikimi dobavitelji si je najve~ to~k 
pridobilo predvsem zaradi kakovostnih 
izdelkov ter zaradi svojega razvojnega in 
logisti~nega servisa.

Johann Höll: »Zame je to velika ~ast, 
saj s Kolektorjem sodelujemo `e ve~ let. 
Mislim, da je nagrada rezultat na{ega 
skupnega dela, na{ega partnerstva. Vesel 
sem, da smo s Kolektorjem sodelovali in 
da {e naprej lahko sodelujemo z njim, 
saj je najbolj{i proizvajalec komutatorjev 
na svetu, zato je to za nas tudi poseben 
izziv. Dan dobaviteljev je lep dan za vse. 
Lepo je biti tukaj.« 

EIT, ^E[KA

Podjetje je edini dobavitelj izolacije 
za Skupino Kolektor, natan~neje za 
dru`bo Ascom. Sodelovati so za~eli 
pred desetimi leti, ko se je podjetje {e 
imenovalo Elektrisola. Podjetje se je 
lastninsko in kadrovsko prenovilo ter se 
iz neprilagodljivega podjetja spremenilo 
v prilagodljivega poslovnega partnerja. 
Novo ime je dobilo po povezavi z 
belgijsko dru`bo Cogebi. 

Posami~na podjetja Skupine je navzo~im 
predstavila vodja projekta Kolektor 
Group Mateja Albreht. V podjetjih 
zunaj mati~ne lokacije TKI, Sinyung, 
Kautt & Bux, Swi shie, Zektor in SWL, 
je po njenih podatkih zaposlenih 917 
delavcev, ki ustvarijo 63 milijonov evrov 
prihodka. Na leto izdelajo 173 milijonov 
komutatorjev, za to pa porabijo 2360 
ton bakra in 1815 ton pre{nih mas. ^e 
k temu pri{tejemo {e porabo v mati~ni 
tovarni, so koli~ine vhodnih materialov 
velike, zato je za dobavitelje tudi veliko 
prilo`nosti. Cilj Skupine Kolektor je 
namre~ poleg {iritve leta 2010 ustvariti 
250 milijonov evrov skupnega prometa. 
Samo za primerjavo, letos naj bi promet 
Skupine dosegel vrednost 180 milijonov 
evrov.  

Z na~rti na podro~ju nabave, z 
zahtevami oziroma pri~akovanji pa 
je zbrane seznanil izvr{ni direktor 
komerciale v Skupini Kolektor Rok 
Vodnik. Napovedal je zmanj{anje 
nabavnih stro{kov za desetino na leto, 
od tega najmanj za sedem odstotkov 
pri cenah vhodnih materialov. Skupina 
bo zmanj{ala tudi {tevilo dobaviteljev, 
saj naj bi sodelovala samo {e z 
najbolj{imi dobavitelji posameznih 
materialov. Te so razvrstili v tri skupine, 
in sicer dobavitelj, klju~ni dobavitelj in 

partner (preferen~ni partner). Kot je 
dejal Vodnik, bi moral biti cilj vsakega 
Kolektorjevega dobavitelja postati tudi 
partner Skupine. To bo po njegovih 
besedah uspelo le tistim, ki bodo 
uspe{no izpolnjevali njihove zahteve, 
predvsem glede kakovosti svojih 
proizvodov. Od dobaviteljev hkrati 
pri~akujejo tudi najmanj tri predloge na 
leto, kako bi lahko kar naju~inkoviteje 
zmanj{ali stro{ke, kajti le skupaj se bo 
mogo~e obdr`ati na tr`i{~u in biti boj 
z neusmiljeno konkurenco, predvsem s 
kitajsko. 

V zvezi s to~kovanjem dobaviteljev 
in njihovim razvr{~anjem oziroma 
podeljevanjem statusa je Rok Vodnik 
predstavil Kolektorjevo lestvico sistema 
to~kovanja. Tisti, ki zbere od 90 do 100 
mo`nih to~k, sodi med Kolektorjeve 
partnerje oziroma med prednostne 
dobavitelje, sledijo klju~ni dobavitelji z 
80 do 89,9 to~ke, dobri  dobavitelji s 
70 do 79,9 to~ke, tisti, ki jih dose`ejo 
manj kot 70 to~k, pa so uvr{~eni v 
razred opazovanja (status quo) in ne 
morejo ra~unati na ve~je dobave, saj so 
za Skupino dolo~eno tveganje. S tistimi 
dobavitelji, ki ne dose`ejo niti 60 to~k, 
Skupina pretrga vsakr{no sodelovanje. 
Po ocenah je bil povpre~en rang 
dobaviteljev Skupine Kolektor lani 79. Po 
Vodnikovih besedah `elijo do leta 2007 
dose~i povpre~je 87 to~k.
S sistemom kakovosti, ki je klju~nega 
pomena za dobro proizvodnjo in 
zadovoljstvo kupcev, je dobavitelje 
podrobno seznanil direktor kakovosti v 
Kolektor Pro Bojan ^rv.

Polona [emrl 
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Ljubljanski Feriti, ki poslujejo v Skupini Kolektor, so prej{nji 
mesec v Lakta{ih pri Banjaluki tudi uradno odprli novo tovarno 
za proizvodnjo navitih komponent. Ob navzo~nosti slovenskega 
veleposlanika v Bosni in Hercegovini Tadeja Labernika ter 
predstavnikov lokalnih oblasti Republike srbske in poslovnih 
partnerjev je na prilo`nostni slovesnosti tovarno odprl 
predsednik Kolektor Group Stojan Petri~. Ob tej prilo`nosti je 
navzo~e delavke in povabljene seznanil s koncernom in njegovimi 
na~rti, v okviru katerih je, predvsem na temelju dobrih izku{enj 
iz preteklosti, padla odlo~itev o preselitvi proizvodnje navitih 
komponent iz Ljubnega ob Savinji v halo nekdaj uspe{nega 
lakta{kega podjetja Rudi ^ajevec, s katerim je Kolektor pred 
razpadom nekdanje skupne dr`ave uspe{no sodeloval. V 
okviru strate{ke usmeritve {irjenja proizvodnih programov 
na nekomutatorskem podro~ju je bila po Petri~evih besedah 
pravilna odlo~itev koncerna, da svoje poslovanje raz{iri tudi na 
to obmo~je, saj nam je blizu tako po prometni povezanosti kot 
po jeziku, tam pa sta v primerjavi s Slovenijo dva - do trikrat 
cenej{a tudi usposobljena delovna sila in strokovni kader. 
Kolektor ima prek h~erinskega podjetja FEBO resne na~rte 
za okrepitev svoje navzo~nosti v Bosni in Hercegovini tudi z 
oblikovanjem mre`e kooperantov. S {tirimi so Feriti `e podpisali 
pogodbe, najpomembnej{a med njimi pa je Tovarna signalnih 
naprav Rudija ^ajevca. Na podlagi dobrih izku{enj iz preteklosti 
(Rudi ^ajevec je bil do leta 1990 Kolektorjev kupec) pri~akujejo 
podobne izku{nje tudi v prihodnosti, saj ima banjalu{ko obmo~je 
dolgoletno industrijsko tradicijo. »Na{ namen je, da se za~nemo 
za potrebe tovarne v Lakta{ih in v skladu z lokalnimi mo`nostmi 
postopno oskrbovati z reprodukcijskim materialom na obmo~ju 
Bosne in Hercegovine. Na~rtujemo, da bomo tovarno v Lakta{ih 
razvili v samostojno proizvodno podjetje navitih komponent, 
ki bo skrbelo tudi za razvoj novih izdelkov in tehnologij, za 
vzdr`evanje, nabavo in logistiko. Vse pa bo seveda odvisno od 
vas samih,« je na otvoritvi dejal predsednik Skupine Kolektor.

Preselitev proizvodnje navitih komponent 
Feritov v Bosno, na obmo~je z dolgoletno 
industrijsko tradicijo

Republika srbska z Banjaluko kot njenim 
sredi{~em se {ele po~asi razvija. Posledice 
vojne navzven sicer niso ve~ tako opazne, 
kot bi to pri~akoval naklju~ni obiskovalec, 
kljub temu pa jih ni mogo~e spregledati. 
Najopaznej{e so {tevilne prodajalne 
najrazli~nej{ega poceni kitajskega blaga 
ob cestah ter lepe in velike vile, ki rastejo 
kot gobe po de`ju. Na vpra{anje, kdo 
jih gradi, na{i sogovorniki brez zadrege 
odvrnejo: »Nekom rat, nekom brat! 
Sada tu brat gradi.« Gre torej za vojne 
dobi~karje, bi rekli po na{e. Zaradi 
vojne so ostali tudi brez generacije 
najaktivnej{ega prebivalstva. Manjka 
predvsem ljudi, starih od 35 do 45 let. 
Tisti, ki jih ni vzela vojna, so se odselili 
v zahodnoevropske dr`ave. V Republiki 
srbski je, denimo, razmerje med `enskami 
in mo{kimi prebivalci zdaj 7 : 1. Ker niti ne 
vedo, koliko prebivalcev `ivi na obmo~ju 
Republike srbske, bodo v kratkem izvedli 
popis. Po ocenah naj bi jih bilo 1,6 
milijona, po podatkih, ki jih imajo, pa 
morda celo 200.000 manj. Na obmo~ju 
zdaj{nje Republike srbske je bilo pred 
vojno samo v skupini podjetij Rudi ^ajevec 
zaposlenih 24 tiso~ ljudi, zdaj pa je v tem 
podjetju zaposlena samo {e desetina tega 
{tevila. Poleg omenjenega giganta so 
obratovale tudi nam dobro znane tovarne 
Jel{ingrad (TAS – tovarna orodnih strojev), 
Livarna Jel{ingrad (odlitki za namensko 
proizvodnjo, tj. voja{ko industrijo), 
Univerzal - tovarna hidravlji~nih naprav, 
Tovarna obutve in Tovarna pohi{tva Vrbas. 
Dandanes o njih ni ne duha ne sluha, zato 
ni ~udno, da je povpre~ni bruto doma~i 
proizvod v republiki samo {e desetina 
predvojnega. V ob~ini Lakta{i, ki {teje 
40.000 prebivalcev, je bilo pred vojno 
3.500 delovnih mest, zdaj pa ima delo le 
{e 1.600 ljudi.



Du{an Pav{i}: Za direktorja podjetja 
Feriti B, d.o.o., je bil izbran med sedmimi 
kandidati. Pred tem je vodil podjetje Rudi 
^ajevec Elektromehanika v Banjaluki. 
Odlo~alo je predvsem priporo~ilo 
komercialista An|elka Guni}a, s katerim 
sta sodelovala v njunem prej{njem 
podjetju in ki ga je za vodjo svojega 
obrata pridobila Iskra Avtoelektrika. 
Sicer pa se je za novo direktorsko slu`bo 
odlo~il zato, ker v prej{njem podjetju ni 
mogel uveljaviti sprememb, predvsem pa 
ni mogel prepri~ati delavcev, da je samo 
dobro delo porok za nadaljnje delo in da 
so nujne spremembe v odnosu do dela. 
Kdor po njegovem to spozna prej, je na 
bolj{em kot drugi.

Flip [emrl
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Milovan Topolovi}: Predsednik ob~ine 
Lakta{i ni skrival zadovoljstva, ker so z 
odprtjem tovarne pridobili skoraj 70 
prepotrebnih novih delovnih mest, saj to 
v tem kraju ni pogosto, {e posebej ne v 
obdobju po vojni v Bosni in Hercegovini. 
Zato bo po njegovem zagotovilu lokalna 
skupnost podpirala vsakr{na prizadevanja 
vlagatelja za {irjenje proizvodnje, 
{e posebej ker bo tako {e ve~ dela 
za prebivalce ob~ine. Na otvoritveni 
slovesnosti je v zanosu celo neskromno 
izjavil: »To, kar je bila Slovenija v nekdanji 
Jugoslaviji, to so zdaj Lakta{i v Bosni in 
Hercegovini.« Gotovo je ob odpiranju 
tovarne v tem tudi nekaj resnice, je {e 
dodal med aplavzom navzo~ih delavk 
in drugih predstavnikov lokalnih oblasti 
Republike srbske.

Boris Marini~: Na priporo~ilo 
{empetrske Iskre Avtoelektrike, ki je v 
Lakta{ih `e imela svoj obrat, smo se 
tudi v ljubljanskih Feritih odlo~ili za ta 
kraj in tja iz Ljubnega ob Savinji preselili 
proizvodnjo navitih komponent. Projekt 
je vodil Marko @ivec, nekdanji direktor 
Feritov, sam pa sem poskrbel predvsem 
za kadre. Javnega razpisa nam sploh ni 
bilo treba objaviti, saj se je `e na vabilo 
k sodelovanju, ki smo ga obesili na 
oglasno desko na ob~inskem Zavodu 
za zaposlovanje v Lakta{ih, v treh dneh 
prijavilo 220 interesentk. Med njimi 
smo izbrali 80 `ensk in jih 64 zaposlili. Z 
njimi smo podpisali trimese~ne pogodbe 
o delu, z mo`nostjo vsakokratnega 
podalj{anja, saj `elimo, da so pri delu 
~im bolj u~inkovite, kajti delo ni niti od 
boga niti v nikogar{nji lasti. Stalnica 
morata postati delovna vnema in 
prepri~anje, da nih~e ni nenadomestljiv. 

Dragana Kova~evi}: Pri enaindvajsetih 
letih je to njena prva zaposlitev. Po poklicu 
je frizerka, vendar ni imela prilo`nosti, da 
bi se zaposlila v svoji stroki. Zadovoljna 
je, da je kon~no prek razpisa dobila 
zaposlitev in dobro pla~o, s katero je, kot 
pravi, pri njih mogo~e lepo `iveti. Zdaj 
dela v tako imenovani vizualni kontroli. 
Sicer pa delavke stalno preme{~ajo z 
enega na drugo delovno mesto, da bi 
se seznanile z vsemi desetimi osnovnimi 
delovnimi operacijami in bile tako tudi 
u~inkovitej{e. Na vpra{anje, ali ve, od kod 
so lastniki tovarne, v kateri se je zaposlila, 
je odgovorila pritrdilno in dodala, da 
doslej {e nikoli ni bila v Sloveniji.

Vesna Vukovi}: 34-letna delavka je 
po poklicu fi nomehanik. To je njena 
prva zaposlitev v proizvodnji, pred 
tem je delala kot trgovka v razli~nih 
trgovinah. Dru`ini z enim otrokom je 
trda predla, zato se je prijavila na Zavodu 
za zaposlovanje. Bila je presre~na, da je 
dobila delo v bli`ini doma. S pla~o, ki 
jo zdaj prejema, bo lahko lepo `ivela, 
poudarja vidno zadovoljna, saj ji je med 
{tevilnimi kandidatkami uspelo, kar si je 
najbolj `elela.

Desanka Tubi}: 39-letna mati dveh 
otrok, doma nedale~ od Lakta{ev, je bila 
kot prva izmed kandidatk izbrana na 
novo delovno mesto. Pred tem je od leta 
1985 do 1998 delala v sosednji tovarni 
FSU (Fabrika signalnih ure|aja). Prvi 
mesec je zaslu`ila 250 nem{kih mark, ki 
so {e vedno pla~ilno sredstvo v Republiki 
srbski, zdaj pa na ra~un stimulacij oziroma 
dobrega dela prejema po 334 (150 evrov) 
mark mese~ne pla~e. S to pla~o je ve~ kot 
zadovoljna, {e bolj pa s tem, da ima po 
{estih letih brezposelnosti spet delo.
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Prenovljena spletna stran Skupine Kolektor

Spletna stran Skupine Kolektor in njenih 
dru`b je septembra za~ela dobivati novo 
podobo. Enotna zasnova, sodobna oblika 
ter upo{tevanje posebnosti komuniciranja 
in poslovanja posameznega podjetja so 
bila poglavitna vodila, na podlagi katerih 
so v prvi fazi nastale predstavitve Skupine 
Kolektor, Kolektorja Pro in Feritov.          

Internet postaja vse pomembnej{i 
posrednik za komuniciranje s 
potencialnimi kupci, zdaj{njimi 
partnerji, novinarji, lokalno in 
strokovno javnostjo. Posodobitev 
spletne strani je bila zato 
logi~na posledica spremenjene 
organizacije oziroma za~etka 
delovanja Kolektor Group. Na 
podlagi izhodi{~, ki jih je pripravil 
oddelek marketinga Skupine, 
smo se v agenciji Creatim R`i{nik 
& Perc temeljito lotili dela, saj se 

zavedamo, da smo s prvimi predstavitvami na spletu 
postavili smernice za vsa podjetja v Skupini, poudarja 
Andrej Rem{kar, strokovni direktor spletnih projektov v 
omenjeni agenciji.

Vsa izdelana spletna mesta temeljijo na enotnem sistemu 
Creatima za upravljanje z vsebinami. Za li~nimi stranmi, ki jih 
obiskovalci lahko vidijo na spletu, se skriva sistem, ki skrbi za 
pravilno prikazovanje vsebin. Njegova najve~ja odlika je, da 
urednikom spletnih strani v posameznih podjetjih omogo~a 
dokaj samostojno delo pri upravljanju spletnega mesta. Uredniki 
lahko dodajajo nove vsebine (novice, napovedi sejmov, sporo~ila 
za javnost, npr. pri spletnem katalogu Feritov tudi nabor izdelkov 
in materialov), urejajo obstoje~e strani ter spremljajo odzive 
obiskovalcev (prijave, povpra{evanje, izpolnjene ankete, prenose 
datotek itd.) in statistiko uporabe spletnih strani. Vedno so jim 
na voljo aktualni podatki o {tevilu obiskov in najpopularnej{ih 
straneh, pa tudi podatki o tem, od kod so obiskovalci, in {e 
veliko ve~.
Sorodnost oblikovnih, vsebinskih in tehni~nih re{itev spletnih 
predstavitev podjetij Skupine ima {e dodatno prednost 
– uporabniki, ki bodo spoznali predstavitev enega podjetja, se 
bodo zaradi enakega sistema podajanja informacij in navigacije z 
lahkoto zna{li tudi na straneh vseh drugih podjetij.

Enotna zasnova

V skladu z novo celostno podobo koncerna smo zasnovali 
oblikovni sistem, na podlagi katerega nastajajo vse spletne 
predstavitve. Enotni grafi ~ni elementi nakazujejo sorodnost in 
povezanost podjetij Skupine Kolektor, kljub temu pa posamezne 
predstavitve, predvsem zaradi uporabe barv in slikovnih motivov, 
ne izgubljajo svoje identitete.
Podjetja Skupine na spletu nagovarjajo predvsem poslovno 
javnost – zdaj{nje in potencialne kupce. Tako oblika 
kot predstavitvena sporo~ila na straneh so usmerjena v 
komuniciranje sodobnosti, dinami~nosti in tehnolo{ke 
suverenosti. Poudarjeni sta globalna navzo~nost in vodilna vloga, 
ki jo imajo podjetja v svetu. Spletna mesta ne komunicirajo 
enosmerno, saj v veliki meri uporabljamo mo`nost interaktivnosti 
in dvosmerne komunikacije, ki jo ponuja internet. Pomembna 
je tudi hitrost pri podajanju informacij: objava v hipu obkro`i 
cel svet. Zato bodo pomembnej{e novice, ki so sicer zbrane 
v Komunitatorju, lu~ sveta vse pogosteje najprej ugledale na 
spletu.

NASLOVI SPLETNIH MEST: Skupina Kolektor: www.kolektorgroup.com 

Enotna podoba, sorodne vsebine, a prilagojeno vsakemu 
podjetju (glej tudi vrhnji sliki na naslednji strani)
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V ozadju je precej ve~ kot samo 
predstavitev
^eprav so tipi~ni osnovni gradniki novih spletnih mest 
predstavitvenega zna~aja (predstavitev proizvodnega programa 
in posameznih podjetij), `elimo ve~. Na{ cilj je uporabiti internet 
tudi za poglobljeno predstavitev in pridobivanje konkretnih 
povpra{evanj, stikov in odzivov kupcev. Vsako podjetje ima svoje 
prilo`nosti, in ~eprav so na{a prizadevanja na za~etku, so prvi 
rezultati `e vidni. 
Na straneh Kolektor Group lahko kupci izpolnjujejo anketo o 
svojem zadovoljstvu kar v {estih jezikih, ta pa je iz papirnate pre{la 
v elektronsko obliko. Prednosti tovrstnega na~ina anketiranja 
sta hitrej{a komunikacija in mo`nost obdelave podatkov brez 
zamudnega vnosa.
Na straneh podjetja Kolektor Pro lahko potencialni kupci 
spoznajo proizvodni program, takoj potem pa po{ljejo podrobno 
povpra{evanje. 
Kontaktni obrazec je del interaktivne ponudbe tudi na spletnem 
mestu podjetja Feriti. Tako je obiskovalcem med drugim na voljo 
tudi natan~en katalog feritnih jeder z naprednim iskalnikom, ki jih 
kar najhitreje privede do `elenega izdelka. Izdelki so predstavljeni 
podrobno, z vsemi podatki, shemami in pripetimi dokumenti 
(specifi kacijami, materiali itd.). Prav v teh je najve~ja vrednost 
tako za obiskovalce kot tudi za podjetje Feriti: obiskovalci, ki `elijo 
prebrati podrobne podatke o izdelkih in materialih, se morajo na 
spletnem mestu prijaviti in vpisati osnovne kontaktne podatke. 
Izku{nje so zelo pozitivne – v kratkotrajnem obdobju delovanja so 
dobili `e skoraj sto prijav potencialnih kupcev iz podjetij po vsem 
svetu. Na potezi je zdaj prodajni oddelek, ki bo te kontakte sku{al 
spremeniti v posle.
Ne nazadnje ste z novimi spletnimi stranmi precej pridobili tudi 
bralci revije Komunitator: na straneh Skupine Kolektor lahko v 
medijskem sredi{~u `e pred objavo v glasilu spremljate aktualne 
novice, kadar koli pa lahko pogledate tudi arhiv in prelistate 
prej{nje {tevilke revije v elektronski obliki.

Smo na za~etku poti
S postavitvijo prvih spletnih mest (Skupine Kolektor ter podjetij 
Kolektor Pro in Feriti), njim bodo sledile {e vseh ostalih podjetij, 
smo {ele na za~etku uvajanja interneta v podjetja Skupine kot 

Arhiv prej{njih izdaj revije Komunitator

enega temeljnih orodij za komunikacijo, pozneje pa tudi za 
poslovanje. Zavedamo se, da {e tako sodobna spletna predstavitev 
ne bo izpodrinila prednosti osebnega stika in dobrih poslovnih 
obi~ajev. Internetu bomo dali prilo`nost na podro~jih, na 
katerih se lahko najbolj izka`e (hitrost, poglobljenost informacij, 
dvosmerna komunikacija). 
Vabimo vas, da si nove strani ogledate in tudi z va{imi mnenji 
prispevate k nadaljnjemu razvoju spletnega nastopa Skupine 
Kolektor.

Andrej Rem{kar

Kolektor Pro: www.kolektor.si       Iskra Feriti: www.iskra-feriti.si
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Pobuda za spremembo zakonodaje glede podal
konkuren~nosti in dolgoro~nega ohranjanja del
Na Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne 
zadeve ter Zdru`enje delodajalcev 
Slovenije smo 6. oktobra naslovili predlog 
pobude za spremembo zakonodaje glede 
podalj{anja delovnega ~asa. Namen 
predlaganih sprememb zakonov je uvedba 
instituta, ki bi delojemalcem v izjemnih 
primerih omogo~al podalj{anje delovnega 
~asa z ni`jo dav~no obremenitvijo 
dela ob tem ukrepu, katerega cilj je 
pove~anje produktivnosti ter izbolj{anje 
konkuren~nosti podjetja,  posledi~no pa 
tudi dolgoro~na ohranitev delovnih mest. 
Ob velikih pritiskih azijske konkurence na 
cene je po na{em mnenju za slovensko 
industrijo nujno pove~anje delovne 
u~inkovitosti, ki proizvaja izdelke z 
nizko dodano vrednostjo. S predlogom 
za podalj{anje delovnega ~asa se je 
strinjal tudi sindikat v podjetju. Z na{o 
pobudo smo seznanili Gospodarsko 
zbornico Slovenije in Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije.

Predlog pobude:     

Delodajalcu naj bo omogo~eno podalj{anje delovnega 
~asa ob izjemnih situacijah. Zaposleni naj bi v enem 
letu efektivno delali 120 ur ve~ kot doslej. Za prvih 60 
ur ne bi prejeli pla~ila, za naslednjih 60 ur pa bi prejeli 
pla~ilo po na~elu bruto za neto. Obveznost obra~una 
in izpla~ila za delo v podalj{anem delovnem ~asu bi 
veljala od vklju~no 61. do 120. ure dela v podalj{anem 
delovnem ~asu. Za ta del pla~ila bi bili delojemalci 
opro{~eni pla~ila prispevkov za socialno varnost in 
pla~ila akontacije dohodnine, delodajalec pa bi bil 
opro{~en pla~ila davka na pla~e, vendar bi od bruto 
osnove obra~unal in odvedel prispevke za socialno 
varnost. Pla~ilo za delo v podalj{anem delovnem ~asu 
ne bi bilo vklju~eno v delojemal~evo dav~no osnovo, 
prav tako pa tudi ne v pokojninsko osnovo. Delodajalec 
bi bil zavezan v poslovnem letu zagotoviti polno izrabo 
podalj{anega obsega delovnega ~asa, torej, zagotoviti 
delo za vseh 120 dodatnih ur. 
 
Hudi cenovni pritiski globalne konkurence silijo 
podjetja k pove~anju produktivnosti in s tem k tr`enju 
izdelkov z vi{jo dodano vrednostjo. Dolgoro~no bodo 
proizvodna podjetja lahko pre`ivela in ohranila delovna 
mesta samo, ~e se bodo za~ela pravo~asno prilagajati. 
@e kratkoro~no je treba pove~ati njihovo prilagodljivost 
in delovno u~inkovitost. Ena izmed dodatnih potrebnih 
kratkoro~nih re{itev je po na{em mnenju uvedba 
podalj{anega delovnega ~asa. Ta mo`nost bi bila 
omejena na dolo~eno obdobje, v katerem bi lahko 
podjetja spreminjala proizvodni program za uvedbo 
proizvodov z vi{jo dodano vrednostjo. Namen pobude 
je namre~ stimuliranje podjetij, da bi tudi s pove~anjem 
delovne u~inkovitosti pove~ala produktivnost in 
konkuren~nost za dolgoro~no ohranjanje delovnih 
mest.

Utemeljitev in obrazlo`itev:

Kot prodajalec na svetovnem trgu stalno prejemamo zahteve 
na{ih kupcev tudi po 10 - odstotnem zni`anju cen izdelkov 
na leto. Podjetje i{~e re{itve, kot jih je tudi v vsem obdobju 
svojega obstoja, v avtomatizaciji proizvodnje ter izbolj{evanju 
tehnolo{kih procesov in kakovosti izdelkov. Toda to za zadostitev 
stalnih zahtev kupcev po zni`evanju cen ni ve~ dovolj. Kupci 
lahko manj kakovostne izdelke, a po njihovi oceni vendarle dovolj 
kakovostne, kupijo pri kitajski konkurenci tudi po 30 % ni`ji ceni. 
Proizvodne zmogljivosti na Kitajskem so za zdaj {e omejene, toda 
z dodatnim investiranjem se bodo pove~ale in kupci bodo imeli 
ve~ mo`nosti za prehod k cenovno ugodnej{emu dobavitelju. 
Zato bomo morali tudi mi zni`ati cene, sicer bomo dolgoro~no 
izgubljali naro~ila, to pa je seveda povezano z odpu{~anjem 
delavcev. Brez pove~anja u~inkovitosti, ki bo omogo~ila prehod 
na izdelke z vi{jo dodano vrednostjo, ve~ina slovenske industrije 
tudi ob upo{tevanju nadaljnje avtomatizacije proizvodnih 
procesov dolgoro~no ne bo mogla konkurirati dr`avam z ni`jimi 
stro{ki dela.
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lj{anja delovnega ~asa za pove~anje 
lovnih mest

Velike pritiske na zni`evanje stro{kov in reorganizacijo ob~utijo 
tudi druga velika proizvodna podjetja. V koncernu Daimler-
Chrysler napovedujejo celo podalj{anje delovnega tedna brez 
dodatnega pla~ila. Efektivni delovni ~as v nekaterih evropskih 
dr`avah je dalj{i od delovnega ~asa v Sloveniji (Avstrija, Finska, 
vzhodni del Nem~ije, Italija, Nizozemska, Portugalska, [panija, 
[vedska, [vica, Velika Britanija, Mad`arska).

Tuja zakonodaja je po na{em mnenju dosti bolj fl eksibilna in 
liberalna, saj dopu{~a mo`nost individualnega dogovora na ravni 
posameznega podjetja, ki zna presoditi, kdaj je situacija tako 
kriti~na, da je treba uvesti ve~je spremembe, da podjetje ne bi 
za{lo v krizo, zaradi ~esar bi moralo zmanj{ati {tevilo delovnih 
mest. Tudi slovenska podjetja bodo morala biti bolj prilagodljiva, 
pri tem pa naj bi jim pomagala dr`ava s spremembo zakonodaje.

V veljavni delovnopravni zakonodaji ter zakonodaji s podro~ja 
dajatev so po na{em mnenju omejitve, ki zavirajo oz. podjetij 
ne spodbujajo k pravo~asnemu pove~evanju produktivnosti in 
izbolj{evanju proizvodne strukture. Te omejitve so: omejeno 
odrejanje nadur, omejitve pri sklepanju delovnih razmerij za 
dolo~en ~as v negotovih tr`nih razmerah, kraj{i efektivni delovni 
~as v primerjavi z nekaterimi evropskimi dr`avami in visoka 
obremenitev pla~ila za nadurno delo.

Na{ predlog sprememb temelji na 
naslednjih na~elih:

 na~elo posebne situacije in na~elo ~asovne omejenosti- 
Uvedba podalj{anega delovnega ~asa je mogo~a samo v 
izjemnih situacijah, in sicer kadar je spreminjanje proizvodne 
strukture nujno za proizvodnjo izdelkov z vi{jo dodano 
vrednostjo. Delodajalec mora za podalj{anje delovnega ~asa 
predhodno pridobiti dovoljenje ministrstva, to pa je ~asovno 
omejeno na najve~ pet let; 

 na~elo individualnega dogovora – O podalj{anju 
delovnega ~asa naj bi odlo~ali na ravni podjetja, saj bi se 
moral s predlogom strinjati tudi sindikat v podjetju. Tako 
prilagodljivost pozna precej evropskih dr`av, v katerih je 
dolo~ena svoboda dopu{~ena na ravni regije, panoge oz. 
delodajalca. @ivljenjski ciklusi proizvodov oz. panog so zelo 
razli~ni, zato podjetja potrebujejo ve~jo mo`nost prilagajanja. 
Kolektivna pogajanja namre~ lahko upo~asnijo prilagajanje 
gospodarstva zunanjim spremembam;  

  na~elo tripartitnega interesa, v katerem vsi (delodajalci, 
delojemalci in dr`ava) nekaj pridobijo:

� Delodajalec je stimuliran, da i{~e dolgoro~no optimalno 
re{itev za uspe{no poslovanje podjetij, glede na to pa ne i{~e 
samo kratkoro~ne donosnosti. Pla~ilo za delo v podalj{anem 
delovnem ~asu je dav~no manj obremenjeno od dela v 
rednem delovnem ~asu in podjetje se ob pove~anju delovne 
u~inkovitosti la`e prilagaja z ustrezno strukturo proizvodnje 
ter i{~e in uvaja nove programe.

� Zaposleni so pripravljeni dodatno delati in za dodatno delo 
prejeti nekoliko ni`je pla~ilo kot za redno delo. V zameno za 
to ohranijo svoja delovna mesta.

� Dr`ava stimulira tako delodajalca (omogo~i podalj{anje 
delovnega ~asa, zni`a dav~no obremenitev dela v 
podalj{anem delovnem ~asu) kot zaposlene (odpove se 
prispevkom za socialno varnost in dohodnini iz tega dela 
pla~e). Posledi~no dobi dr`ava to povrnjeno s ~asovnim 
zamikom v obliki vi{jih dajatev, ki so posledica uspe{nega 
poslovanja podjetij, ter v obliki nerealiziranih odhodkov iz 
naslova pomo~i brezposelnim, ki bi nastali, ~e bi podjetja 
slabo poslovala in odpu{~ala delavce.

Pri~akujemo, da bodo vsi partnerji socialnega dialoga resno 
obravnavali in sprejeli na{ predlog, saj je uspe{no poslovanje 
podjetij in ohranitev delovnih mest v Sloveniji v interesu nas vseh.
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p o s l o v a n j e

V dru`bi Kolektor Pro so v prvih devetih mesecih prodali za 71,6 
milijona evrov izdelkov, od tega povezanim podjetjem v Skupini 
za 6,4 milijona evrov. Realizacija je bila tako za 10 odstotkov ve~ja 
kot v enakem obdobju minulega leta. Najbolj, kar za 23 odstotkov, 
se je prodaja pove~ala v Diviziji B, predvsem na ra~un grafi tnih 
komutatorjev. 
V tretjem trimese~ju so s kupcem Bosch dosegli sprostitev procesa 
fi zikalne aktivacije grafi tnih plo{~ic, to pa je izjemnega pomena za 
osvajanje tretje generacije grafi tnih komutatorjev. 
Zdaj v dru`bi razvijajo proizvodnjo cilindri~nega grafi tnega 
komutatorja za TI Automotive, katerega ~rpalke za gorivo bodo 
vgrajevali v vozila znamke BMW in VW. Po napovedih bo podjetje s 
tem poslom zaslu`ilo {e dodaten milijon evrov na leto.

V tretjem trimese~ju tega leta so na poslovanje dru`be Kautt & 
Bux, poleg dopustov, negativno vplivala tudi koli~insko zelo majhna 
naro~ila nekaterih pomembnih kupcev. To velja predvsem za obrat 
v Dornstettnu. Kljub temu so v devetih mesecih dosegli na~rtovano 
vrednost prodaje, v primerjavi z minulim letom pa je ta ni`ja za 1,3 
odstotka. 
Tako so v obratu v Herrenbergu presegli ve~ino zastavljenih ciljev, 
poslovni rezultati v Dornstettnu pa so zaradi prehoda na novo 
proizvodno tehnologijo, vse vi{jih cen vhodnih materialov ter izjemno 
slabe prodaje ni`ji od pri~akovanj.
V za~etku oktobra sta bila v obeh obratih redna polletna zbora 
delavcev. Ob tej prilo`nosti so se zaposleni seznanili z dose`enimi 
rezultati, pa tudi z aktualnim dogajanjem v podjetju in celotni Skupini 
Kolektor ter s prihodnjimi projekti.

V obdobju od 1. januarja do 30. septembra 2004 je bila realizacija 
prodaje v Sinyungu manj{a od na~rtovane. Poleg zamud pri lokalizaciji 
proizvodnje komutatorjev za zaganjalnike za kupca Remy Korea ter pri 
za~etku novih projektov Hb-komutatorjev za kupca Denso Poongsung 
na manj{o prodajo vpliva tudi manj{a prodaja avtomobilov na 
korejskem trgu, pa tudi to, da so nekaterim kupcem Sinyunga posle 
prevzela konkuren~na podjetja. 
Poslovodstvo Sinyunga pri~akuje, da bo glede na napovedi kupcev 
prodaja v zadnji ~etrtini leta 2004 dosegla ali celo presegla prvotni 
na~rt. Kljub temu bo leto{nja prodaja gotovo manj{a od prvotno 
na~rtovane. 
Na podlagi metode »in-out«, s katero spremljajo izmet v Skupini 
Kolektor, je bil izmet v obdobju od januarja do septembra 2004 ve~ji 
od na~rtovanega. Zaradi tega so v tej dru`bi sprejeli korektivne ukrepe, 
na podlagi katerih bodo odpravili tehni~ne te`ave, ki so bile vzrok 
ve~jega izmeta, z izobra`evanjem zaposlenih v proizvodnji pa bodo 
ob pomo~i Kolektorja Pro sku{ali odpraviti te`ave, ki so jih opazili pri 
spremljanju in nadzoru proizvodnega procesa.
V zadnjem ~etrtletju leta se bo podjetje za~elo pripravljati na selitev 
dela proizvodnje komutatorjev iz Ju`ne Koreje v Kolektor Wuxi na 
Kitajskem (gre za komutatorje s premerom drsne povr{ine manj kot 10 
mm in za komutatorje, ki jih proizvajajo v manj{ih serijah). Poleg tega 
bo Kolektor Wuxi prevzel tudi pre{anje drugih tipov komutatorjev, ki 
jih bodo nato kon~no obdelali v Sinyungu. S tem bo Sinyung odpravil 
te`ave, povezane s pomanjkanjem delavcev in veliko fl uktuacijo 
zaposlenih pri operaciji pre{anja komutatorjev, prav tako pa bo zni`al 
tudi proizvodne stro{ke. 

V devetih mesecih leta 2004 je podjetje prodalo 19,8 milijona kosov 
komutatorjev v vrednosti 4,2 milijona evrov. V primerjavi z minulim 
letom se je prodaja pove~ala za 4 odstotke, podjetje pa je kar za 17 
odstotkov preseglo plan za to obdobje. 
Izmet se je pribli`al na~rtovanemu cilju, to je odstotku.
Naro~ila in napoved prodaje za zadnje trimese~je ka`ejo, da bo obseg 
prodaje enak kot v minulih devetih mesecih, zato glede na ugodne 
kazalce poslovanja tudi letos pri~akujejo dobre poslovne rezultate.
Skupaj z ekipo mehatronikov v Kolektor Group se v Prokolu pripravljajo 
na proizvodnjo in prodajo novega programa prenosnih reklamnih 
ograj. 
Projekt je zdaj {e v fazi industrializacije izdelka, vzporedno pa potekajo 
tr`ne dejavnosti za promocijo in pridobivanje kupcev. Vzpostavljajo 
sodelovanje z zastopnikom za tr`enje v Sloveniji. Prvi odzivi na 
promocijsko akcijo, izvedeno v okviru Zlatega bobna v Portoro`u, so 
spodbudni, saj so septembra `e prodali prve izdelke. Izkazalo se je, da 
je cena teh izdelkov v primerjavi s podobnimi konkuren~na.

Proizvodnja komutatorjev, zapre{ancev in sestavljencev je bila v devetih 
mesecih tega leta v skladu z na~rtovano, manj{a je bila le proizvodnja 
za prodajo v Iranu, saj so se postopki pridobivanja novih kupcev in 
novih naro~il za dozdaj{nje kupce ter postavitev in za~etek proizvodnje 
v Teheranu nekoliko zavlekli. V PC ASES so izdelali ve~ kot 10,5 
milijona kosov sestavljencev, v PC AKOM pa ve~ kot 3 milijone kosov 
maloserijskih komutatorjev in zapre{ancev. V primerjavi z minulim 
letom se je prodaja pove~ala za 7 odstotkov, ustvarili pa so za 9,5 
milijona evrov prihodkov. Poslovni izid je slab{i od pri~akovanega, 
razlogi za to pa so vi{ji stro{ki pri nabavi materialov in ve~je zaloge le-
teh ter zaloga neprodanih komutatorjev. Ker so zmogljivosti podjetja 
do konca leta zasedene, predvidevajo, da bosta leto{nja proizvodnja in 
prodaja ve~ji od na~rtovanih.
Ve~ina leto{njih ciljev podjetja je `e izpolnjenih, tisti pomembnej{i pa 
se nana{ajo na dolgotrajnej{e obdobje. Ta hip zelo intenzivno razvijajo 
projekt drsnih obro~ev, saj so trije pomembni potencialni kupci `e 
poslali naro~ila za vzorce. Proizvodnja naj bi postopno stekla junija 
2005, v polnem obsegu (ve~ kot 10 milijonov kosov na leto) pa v 
za~etku leta 2007.

TKI je v prvih devetih mesecih prodal 14,2 milijona kosov 
komutatorjev v vrednosti 4,1 milijona dolarjev in s tem za 18,6 
odstotka presegel plan prodaje za to obdobje. Septembra je bila ta 
rekordna, saj je bila kar za 47 odstotkov ve~ja od na~rtovane. Razlog 
za tako uspe{no prodajo so bila ve~ja naro~ila dru`be Siemens, ki 
si je zaradi postopne selitve proizvodnje iz ZDA v Mehiko `elela 
ustvariti varnostno zalogo komutatorjev. Prav tako je naro~ila pove~al 
tudi Robert Bosch Tool Corporation in s tem {e dodatno prispeval 
k pove~anju prodaje na{ih izdelkov. Avgusta je podjetje za~elo 
proizvajati tudi novi komutator za Sunbeam. V zadnjem ~etrtletju 
pristojni pri~akujejo sicer nekoliko manj{o prodajo, vendar naj bi bila 
{e vedno ve~ja od na~rtovane. 
Kljub omejenim proizvodnim zmogljivostim je TKI-ju z uvedbo 
kontinuiranega dela in z motiviranjem zaposlenih uspelo izpolniti 
zahteve kupcev. Tudi kazalci kakovosti so spodbudni, saj je bil izmet 
manj{i od na~rtovanega.
V prihodnje naj bi v TKI-ju {e izbolj{ali produktivnost ter 
s kakovostnimi komutatorji zadostili potrebe kupcev.

Poslovanje podjetij v skupini Kolektor 
januar - september 2004
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Dru`ba Swi Shie Precision Co. Ltd. (Swi Shie Electromechanical 
(Dongguan) Co. Ltd.) je za~ela komutatorje izdelovati leta 1985 
ob podpori dru`be Toyonaga (Japonska). Delo je prvotno potekalo 
v kooperaciji, saj je Swi Shie za svojega partnerja izvajal samo 
nekatere operacije. Leta 1990 je za~elo podjetje samostojno 
proizvajati komutatorje, njegova proizvodnja pa obsega tako 
izdelavo surovcev kot tudi vse druge operacije, potrebne za 
izdelavo komutatorjev. Leta 2000 so postali priznan dobavitelj 
dru`be Johnson (HK) Electric, `e leta 2002 pa jih je ta dru`ba 
razglasila tudi za najbolj{ega dobavitelja. 
Dru`ba Swi Shie je bila prav tako uspe{na na podro~ju pridobivanja 
certifi katov kakovosti, saj je v minulih letih pridobila certifi kate ISO 
9002, QS 9000, ISO 9001/2000 in ISO 14001.

 
Zektor Technologies je brazilski proizvajalec komutatorjev in 
dobavitelj {tevilnih proizvajalcev motorjev za avtomobilsko 
industrijo, elektri~na ro~na orodja ter gospodinjske aparate. 
Zektor naj bi postal center proizvodne aktivnosti Skupine Kolektor 
na ju`noameri{kem trgu. Projekt prenosa opreme in tehnologije 
poteka po na~rtu. Zdaj `e izdelujejo prve vzorce za kupca 
Black&Decker, poleg tega pa tudi stroje in orodja.
Na internem razpisu sta bila izbrana dva sodelavca, ki bosta za 
eno leto odpotovala v Brazilijo, da bi tamkaj{nje delavce nau~ila 
vodenja proizvodnih procesov na na{ih strojih. To sta Aleksander 
Milenkovski in Mitja Bon~a. Zdaj se oba izobra`ujeta po posebnem 
programu v okviru dru`be Kolektor Pro.
Zapletenost brazilskih carinskih postopkov nas je prisilila, da smo 
`e izdelali ve~ino dokumentacije za stroje, v Brazilijo pa jih bomo 
poslali decembra 2004.

Tretje trimese~je leta 2004 so v Feritih poslovali po pri~akovanjih. 
Zaradi {tevilnih naro~il je podjetje avgusta celo odpovedalo 
kolektivni dopust. Skrb zbujajo~ pa je podatek, da so v tem 
trimese~ju prejeli manj naro~il kot v enakem obdobju lani. [e 
posebej veliko skrb zbuja »slab{i« september, saj so prejeli kar za 
20 odstotkov naro~il manj kot septembra lani. Vse to bo vplivalo 
na realizacijo ob koncu leta (predvsem novembra in decembra), 
saj bo ta po najnovej{ih podatkih pod pri~akovanji, ~eprav prejeta 
naro~ila vendarle zagotavljajo 5-odstotno preseganje letnega 
plana in doseganje temeljnih ciljev, zastavljenih v planu za leto 
2004. 
Septembra so tudi uradno odprli tovarno v Bosni in Hercegovini, 
ki je podrobno predstavljena v tej {tevilki Komunitatorja. Sprejeli 
so tudi strate{ko odlo~itev o nujnosti njihove navzo~nosti na 
Kitajskem. Po na~rtih bodo to odlo~itev skupaj s Kolektor Group 
udejanili do prve polovice leta 2005 na lokaciji v Wuxiju. Ta 
odlo~itev Feritom odpira nove mo`nosti, ki bodo zagotovile trdno 
organizacijsko strukturo za dolgoro~no krepitev podjetja.

Podjetje Synatec, d.o.o., je v prvih devetih mesecih tega leta 
poslovalo v okviru svojih planov. V tem obdobju je bilo podjetje 
usmerjeno zlasti v razvoj novih izdelkov in sistemov za podro~je 
avtomatizacije in informatizacije proizvodnih procesov. Pri razvoju 
sistemov so se usmerili v nekaj klju~nih podro~ij, predvsem 
v sisteme, namenjene spremljanju in upravljanju kosovnih 
proizvodnih procesov. Te sisteme bodo letos vpeljali v razli~na 
slovenska podjetja. Prav zdaj potekajo sklepne faze namestitve v 
podjetjih Hella Lux, Niko, Iskra Avtoelektrika in Kolektor. S temi 
projekti si bodo pridobili dodatne reference in izhodi{~a za prodajo 
tovrstnih sistemov tudi na mednarodnih tr`i{~ih.

V sedmih mesecih poslovanja (dru`ba SWL GmbH je bila 
ustanovljena 1. marca 2004) je dru`ba prodala za 2,45 milijona 
evrov svojih izdelkov, od tega za 1,75 milijona evrov duroplasti~nih 
in za 0,7 milijona evrov termoplasti~nih izdelkov. Ker je obseg 
prodaje manj{i od na~rtovanega, je poglavitna aktivnost 
poslovodstva podjetja usmerjena v pridobivanje ve~jih in novih 
naro~il pri znanih kupcih ter v skupne projekte z novimi kupci.

V prvih devetih mesecih tega leta je dru`ba Konel 95-odstotno 
izpolnila plan prodaje, predvsem zaradi nekoliko poznej{e prodaje 
razvojnih storitev za dru`bo Iskratel. 
V podjetju je bilo za 15 odstotkov manj zaposlenih, kot so 
na~rtovali. V zadnjem trimese~ju na~rtujejo predvsem okrepitev 
skupine za razvoj, saj razvojna naro~ila in realizacija njihovih lastnih 
projektov presegajo zmogljivosti zaposlenih.
Najve~ji izziv v prodaji ostaja prodor na tuji trg, na katerem je 
{e vedno ~utiti recesijo razvojnih naro~il. Pove~ano zanimanje za 
razvojne storitve v minulem trimese~ju jim zbuja upanje, da bo 
kriza naro~il kmalu minila.
Konel je bil v minulih mesecih zelo uspe{en prav na podro~ju 
lastnih razvojnih projektov. Ve~ina razvojnih in marketin{kih 
dejavnosti je usmerjena v dva izdelka s podro~ja telemedicine in v 
skupen produkt Synateca in Kolektor Group s podro~ja industrijske 
avtomatizacije. Za dva projekta so pridobili razvojno sofi nanciranje 
Ministrstva za gospodarstvo, tretji izdelek pa bodo razvijali v okviru 
tehnolo{ke mre`e Informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT), 
na katero so `e naslovili vlogo za pridobitev sredstev iz evropskih 
strukturnih skladov. Prvega od izdelkov zdaj `e testirajo v bolni{nici 
v [empetru, redna prodaja pa naj bi stekla v sredini prihodnjega 
leta.

Dru`ba Prokos je v prvih devetih mesecih tega leta dosegla 
vrednost prodaje 4,7 milijona evrov oziroma za 32 odstotkov ve~, 
ko je bilo na~rtovano za to obdobje, in 37 odstotkov ve~ kot v 
enakem obdobju lani. 
Na podro~ju prodaje odpadnih surovin je dru`ba presegla plan 
za 17 odstotkov, na podro~ju kooperacije pa je poslovala v okviru 
na~rtovanega za to obdobje. 
Junija 2004 je dru`ba od Intereurope odkupila poslovne in 
skladi{~ne prostore v Spodnji Kanomlji in tako prevzela tudi 
skladi{~ne dejavnosti, ki jih je do takrat opravljalo to podjetje. V teh 
prostorih deluje tudi carinsko skladi{~e odprtega tipa.
Glede na trend gibanja borzne cene bakra ter glede na razmerje 
med dolarjem in evrom v dru`bi ocenjujejo, da bodo prihodki 
dru`be tudi ob koncu leta za 30 odstotkov ve~ji od na~rtovanih.

Dru`bi je v minulih dveh mesecih zaradi sezonsko odvisne prodaje 
uspelo nadomestiti zaostanek glede na prodajo v istem obdobju 
minulega leta in jo celo prese~i za ve~ kot 20 odstotkov. Hkrati 
je dosegla 90 odstotkov prodaje, na~rtovane v letnem planu, pri 
~emer ni upo{tevana sezonska komponenta.
Na~rtovano prodajo presegajo profi tni centri Gradbeni in`eniring, 
Strojne in{talacije in Elektronika/Avtomatizacija, plana pa nista 
dosegli profi tna centra Prezra~evanje/Klimatizacija in Protihrupna 
oprema.
Po pri~akovanjih naj bi prodaja do konca leta dosegla za to leto 
na~rtovano vrednost.

Po poro~ilih direktorjev dru`b Anica Ur{i~ Von~ina
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k a d r o v s k e  z a d e v e

V pokoj odhajata {e dva ~lana poslovodstva

Leta 1964 se je kot strojni tehnik 
s kon~ano srednjo {olo zaposlil v 
Kolektorju in mu ostal zvest vse do 
upokojitve. @e prvo leto rednega dela 
se je vpisal na Fakulteto za strojni{tvo, 
tudi zato, da mu ne bi bilo treba ve~ 
kot leto dni slu`iti vojske. Ko se je vrnil 
v podjetje, so ga po nekaj mesecih 
imenovali za vodjo tehni~nega sektorja. 
Ker je spoznal, da mu pri delu manjka 
poslovodskih znanj, se je vpisal na 
Visoko {olo za organizacijo dela v 
Kranju. Verjetno jih ni veliko, ki vedo, 
da Poto~nik sploh ni samo »tehni~ni 
tip«. On sam pa je simbiozo dveh, 
lahko bi rekli zelo razli~nih znanj, s 
pridom uporabil pri svojem delu. »Zelo 
dobro znam gledati naprej in presoditi 
razmere na tr`i{~u, to pa je klju~no 
za razvoj. Treba je namre~ pravilno 
presoditi, kaj bo tr`i{~e potrebovalo 
~ez nekaj let in to tudi razvijati,« pravi 
in dodaja, da je za razvoj, za katerega 
je bil vseskozi odgovoren, odlo~ilna 
pravilna presoja: v katero smer voditi 
razvoj, kak{no tehnologijo uvesti, da bo 
prodaja za podjetje donosna. Pri tem se 
Poto~nik ni motil, saj so vsi projekti, ki 
so zagledali lu~ sveta v Kolektorjevem 

lastnem razvoju, temelj ve~ kot 70 
odstotkov zdaj{nje proizvodnje. 
»Najve~ji problem v moji karieri je bil 
ob koncu sedemdesetih let, ko se je 
bilo treba odlo~iti, kako se osamosvojiti 
iz objema Kautt&Buxa in kako razvojno 
vstopiti na tr`i{~e vodilnih proizvajalcev 
komutatorjev v avtomobilski industriji. 
Bili smo uspe{no proizvodno podjetje 
za program, ki nam ga je odstopil 
Kautt&Bux in ki ga dandanes 
imenujemo program C pod ravnijo 
zdaj{nje Divizije C. Kautt&Bux ni 
kazal nikakr{ne volje, da bi nam 
odstopil moderno tehnologijo, bili 
smo v za~aranem krogu, kajti ~e 
nima{ tehnologije, ne more{ prodreti 
na tr`i{~e, ~e nima{ naro~il, pa ne 
more{ vlagati v tehnologijo. Iz takega 
polo`aja smo se prebili po ve~ poteh. 
Najprej smo sami postavili dober razvoj 
z na{o lastno razvojno orodjarno in 
razvojem strojev ter razre{ili nekaj 
zelo uspe{nih klju~nih elementov 
tehnologij. Na teh temeljih smo ~akali 
na svojo prilo`nost v tr`nih ni{ah, za 
katere Kautt&Bux ni imel tehnologije. 
Izziv in prilo`nost sta se pojavila pri 
kupcih General Motors, Bosch, Valeo, 

Vsesmernemu prikazovalniku se 
pridru`uje nov izdelek, prenosna 
reklamna ograja. Patentiral jo je 
koprski izumitelj Boris Pfeifer, zunanji 
sodelavec Kolektorjevih mehatronikov, 
ki bodo poskrbeli za razvoj razli~nih 
izvedenk tovrstnih ograj in njihovo 
tr`enje. Proizvodnjo, ki je za zdaj 
{e prototipna, bodo organizirali v 
Kolektorjevi tovarni Prokol v Izoli. 
Gre za tr`no zanimiv izdelek, ki je 
tako kot vsesmerni prikazovalnik 
namenjen predvsem ogla{evanju. 
Prototip prenosne reklamne ograje je 
bil narejen za generalnega sponzorja 
italijanske ekipe Eromotor ERG, z njimi 

Gate. Za te kupce smo razvili pilotsko 
tehnologijo in prve linije za proizvodnjo 
komutatorjev za avtomobilsko 
industrijo. Posebna zgodba je, kako 
smo s spretno politiko in odli~nimi 
re{itvami prehiteli dru`bo Kaut&Bux 
pri pridobitvi »projekta Gate« za tra~ne 
komutatorje. Na{e bolj{e re{itve in 
izvedba surovca iz traku so omogo~ile 
nalo`bo v tehnologijo za ta del tr`i{~a. 
[ele z linijsko proizvodnjo tra~nih 
komutatorjev za potrebe avtomobilske 
industrije smo postali tovarna. Alibi za 
nalo`bo smo si pri nem{kem partnerju 
pridobili z napihnjenimi potrebami 
jugoslovanskih kupcev«.
Tihi razvoj lastnih tehnologij je Kolektor 
pripeljal na svetovno tr`i{~e. Kolektor je 
postajal na tr`i{~u vse bolj prepoznaven 
in potem je bilo vse la`je. Lahko pa bi 
delali po starem, toda v tem primeru 
ne bi mogli govoriti o svetovnem 
proizvajalcu komutatorjev, to pa je 
Kolektor postal tudi po zaslugi Jo`eta 
Poto~nika. Prav te dni, ko po po{ti 
prejemate novo {tevilko Komunitatorja, 
Jo`e Poto~nik kon~uje svojo bogato 
poklicno pot in s tem tudi svoje 
osrednje `ivljenjsko delo.
Odhod v pokoj zanj ne bo travmati~en. 
Ob leto{njem podalj{anem 
poletnem dopustu je `e okusil 
»prostost«, predvsem pa se bo z 
upokojitvijo izognil ~asovni stiski, ki 
ji je bil v zadnjem desetletju nenehno 
izpostavljen pri izvajanju posameznih 
razvojnih projektov. Pri aktivnih 
projektih, ki so jih na njegovo pobudo 
za~eli predlani in lani, bo {e ostal kot 
svetovalec, saj pri~akuje, da bodo v 
prihodnjih letih omogo~ili nadaljnje 
pove~anje proizvodnje v Diviziji B.

Kolektorjevi Meh

Menjava generacij je v polnem teku. Lani sta se upokojila 
dva, letos gresta v pokoj {e dva ~lana Kolektorjevega 
poslovodstva. Najprej Jo`e Poto~nik, za njim {e Jo`e Rupnik. 
Od stare poslovodske garniture ostajata {e predsednik 
Skupine Stojan Petri~ in njegov namestnik Radovan Bolko, 
neke vrste vezni ~len med »staro« in »mlaj{o« generacijo 
uprave. Jurij Kleindienst, ki tudi `e od{teva leta, pa je v 
okviru reorganizacije podjetja postal predsednik uprave 
FMR-ja.  

Jo`e Poto~nik danes in prvo leto zaposlitve, ko je ~akal na slu`enje voja{kega roka
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Tudi Jo`e Rupnik je svojo poklicno pot 
za~el v Kolektorju in v tem podjetju 
jo bo ob koncu leta tudi sklenil. 
Skoraj triintrideset let je pre`ivel 
v kolektivu, moral bi jih {e ve~, ~e 
pred leti ne bi dokupil nekaj let na 
ra~un {tudija, slu`enja voja{~ine 
in po~itni{kega dela. V pokoj sicer 
ne odhaja s polno delovno, kljub 
temu pa s polno pokojninsko dobo. 
Redkokateri dan med Kristusovimi leti, 
pre`ivetimi v Kolektorju, je bil tak, da 
bi se ga spominjal z grenkobo. »^e 
pogledam nazaj, mislim, da so bila 
vsa leta uspe{na,« pravi Rupnik, ki 
se je za zaposlitev v Kolektorju za~el 
zanimati `e med slu`enjem voja{kega 
roka. Z diplomo elektroin`enirja je 
postal prvi ra~unalni~ar v podjetju, 
~eprav takrat z izjemo »rehen{iberja« 
v podjetju ni bilo {e nobenega 
ra~unalnika. V kadrovski so ga namre~ 
vpra{ali, ali kaj ve o ra~unalnikih, pa 
jim je dejal, da so imeli na fakulteti 

celo predmet iz ra~unalni{tva in 
da si je tudi pri diplomski nalogi 
pomagal z ra~unalnikom. »No, 
potem pa v redu, saj potrebujemo 
prav take strokovnjake,« so mu 
rekli in ga zaposlili. V tehni~nem 
sektorju se je najprej za~el ukvarjati 
z zapisi tehnologije, saj je bila 
dokumentacija bodisi pomanjkljiva 
bodisi Kautt&Buxova. Tako se lahko 
Kolektor prav njemu zahvali za to, 
da razpolaga z zapisi tehnolo{kega 
znanja, ki je bilo prej samo v glavah 
mojstrov in tehnologov. Leta 1977 
so ga imenovali za vodjo tehni~nega 
sektorja, iz katerega so z razvojem 
podjetja s~asoma izlo~ili razvoj in 
raziskave ter konstrukcijo, tako da je 
ostal vodja proizvodnje, h kateri pa 
so sodile vse tako imenovane stre`ne 
slu`be, od vzdr`evanja, orodjarne do 
tehnologije, priprave dela in aplikativne 
konstrukcije. V razvoju podjetja je 
bilo po njegovem ve~ mejnikov. Prvi, 

podpis pogodbe o vlaganju tujega 
kapitala v Kolektor, pri katerem {e ni 
sodeloval, drugi, pridobitev tehnologije 
za izdelavo ko{ari~nih in brizganih 
komutatorjev iz Kautt&Buxa, tretji, 
samostojna rast na temelju lastnega 
tehnolo{kega razvoja, ~etrti mejnik pa 
je bil ste~aj ve~inskega lastnika, sicer {e 
vedno v lasti novega partnerja, toda `e 
s samostojnim Kolektorjevim nastopom 
na tr`i{~ih. »^eprav na te okoli{~ine 
nismo imeli velikega vpliva, smo jih kar 
najbolj izrabili sebi v prid. Dokler smo 
bili {e povezani s Kautt&Buxom si sploh 
nisem predstavljal, da bomo iz Kolektorja 
naredili svetovno fi rmo, poleg tega pa 
{e kupili na{ega nekdanjega ve~inskega 
lastnika,« pravi Rupnik in na vpra{anje, 
ali so bili glede strate{kih odlo~itev v 
poslovodstvu vedno soglasni, trdi, da 
so morebitne pomisleke odpravili {e 
pred sprejetjem odlo~ilnih potez. »S 
sej poslovodstva nikoli nisem odhajal 
z ob~utkom, da nisem mogel uveljaviti 
svojih pogledov in da sem se moral 
podrediti mnenju ve~ine. Glede tega bi 
celo lahko potegnil vzporednico z novo 
dr`avo. Kadar je {lo zares, smo bili vedno 
vsi enotni,« trdi Rupnik. 
Na vpra{anje, ali je to morda zato, ker 
so ~lani poslovodstva tudi pomembni 
solastniki podjetja, odgovarja, da doslej 
temu sploh ni namenjal velike pozornosti, 
meni pa, da bo to s~asoma gotovo 
postalo vse pomembnej{e. Upokojitev 
bo do~akal kot ~lovek v Kolektorjevi 
nadgradnji, hkrati pa bo prevzel vlogo 
svetovalca, nadzorno funkcijo. Jo`eta 
Rupnika bomo od novega leta naprej 
lahko sre~evali predvsem v nadzornih 
organih Kolektorjevih podjetij. »Preve~ se 
ne bom izpostavljal, jaz grem v pokoj,« 
kon~uje pripoved o svojem delu ob 
skoraj{nji upokojitvi.

pa so `e opremljena 
tudi nekatera 
mo{tva svetovnega 
avtomobilisti~nega 
{porta, med drugimi 
tudi Ferarrijeva 
ekipa v formuli 
1 z Michaelom 
Schumacherjem na 
~elu ter tovarni{ki 
ekipi Mitsubishija in 
Subaruja na svetovnih 
prvenstvih. Ve~ bomo 
o novem izdelku 
napisali v decembrski 
{tevilki Komunitatorja.

hatroniki s Prokolom razvijajo nov izdelek
Za tokratno {tevilko 
na{ega ~asopisa pa 
so se v prototipni 
delavnici v Idriji 
ob promocijski 
izdelek postavili (od 
leve proti desni) 
vodja Kolektorjevih 
mehatronikov 
Simon Strgar, 
izumitelj Boris 
Pfeifer in direktor 
izolskega Prokola 
Stane Seljak, ki 
bo prihodnje leto 
poskrbel za serijsko 
proizvodnjo.

Jo`e Rupnik danes in kmalu po zaposlitvi, ko si je priskrbel potni list za prvo slu`beno pot
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Vr{i~ 2004

Izdal Kolektor Group, zanj Anica Ur{i~ - Von~ina. Uredni{tvo Filip [emrl. Oblikovanje: Creatim R`i{nik & Perc 
d.o.o.. Priprava in tisk: PAGIS. Foto: Foto arhiv Kolektorja, Andrej Rem{kar, Foto arhiv Danila Rjavca, Marko 
Rupnik, Filip [emrl, osebna foto arhiva Jo`eta Poto~nika in Jo`eta Rupnika. ^asopis izhaja dvomese~no.
Ogledate si ga lahko tudi na spletni strani: www.kolektorgroup.com

Udele`enci leto{njega kolesarjenja (fotografi ja zgoraj) in 
kolesarjenja na isti progi avgusta leta 1989 (fotografi ja spodaj)

Stane Jereb, neutrudni pohodnik, je konec avgusta organiziral 
izlet v zahodne Julijce. Pot je sicer potekala ~ez dr`avno mejo, 
vendar po slovenskem etni~nem ozemlju. Do planine Pecol so 
se pohodniki mimo Rabeljskega jezera in prek Nevejskega sedla 
pripeljali z avtomobili, potem pa so jo mahnili na nekaj manj 
kot tri ure hoda oddaljen, 2.420 metrov visoki [pik Hude police. 
Pot ni bila zahtevna. Stane je izbral tako, da so jo zmogli vsi, 
ki so se prej vsaj dvakrat zapored odpravili na Hlevi{ke planine. 
Po nekdanji voja{ki tovorni gorski poti oz. mulatijeri je zlagoma 
hodilo navkreber 16 navdu{encev. Najbolj navdu{eni so izlet 
podalj{ali {e za pol ure do [krbine nad Tratico, kjer je ena 
najlep{ih razglednih to~k v zahodnih Julijcih. To pa ni bil edini 
planinski izlet, ki so se ga udele`ili delavci Kolektorja in njihovi 
bli`nji. Stane Jereb je kmalu po tem peljal na Triglav tudi skupino 
planincev. Vsi so brez problemov zmogli vzpon na na{ega o~aka, 
ki ga je sam letos osvojil devetkrat.

Kolesarji Kolektorja smo se spet izkazali. V soboto, 11. septembra 
2004, smo se namre~ znova odpravili na zahtevno turo Idrija–
Vr{i~–Idrija. [estnajst pogumnih kolesarjev se je v hladnem jutru 
izpred Kolektorja odpeljalo proti Mostu na So~i, kjer smo imeli 
prvi postanek. Tam smo se ogreli s ~ajem, ki so nam ga pripravili v 
Vitalovi kuhinji, in se preoblekli. Izza toplih obla~il so zasijali novi 
Kolektorjevi dresi, tako da smo bili videti kot pravo profesionalno 
mo{tvo. V strnjeni skupini smo pot nadaljevali proti Kobaridu, sledil 
je kratek postanek, med katerim smo odpravili manj{o tehni~no 
pomanjkljivost na kolesu na novo pe~enega kolesarja [avlija. 
Zaradi prenizkega tlaka v pnevmatikah je porabil preve~ energije, 
zato je bilo nujno ukrepati, kajti pred nami je bil zahtevnej{i del 
poti. Odpravili smo se naprej, v nogah smo za~utili prve vzpone, 
vendar smo jih brez te`av premagali in prispeli na @ago, kjer smo 
imeli kosilo. Vreme je bilo lepo, tako da smo se z u`itkom odpravili 
naprej. Nekateri kolesarji so kar prekipevali od prevelike energije, 
zato sem jih nekoliko zadr`al in jim dejal, naj jo raje prihranijo za 
vzpon na Vr{i~. Potem smo slo`no nadaljevali, ob~udovali prelepo 
So~o in zbijali {ale. Prispeli smo v Trento, kjer nas je s kombijem 
podjetja TIM Mlakar pri~akal na{ voznik Edi. Sledile so temeljite 
priprave na najzahtevnej{i del, kraljevski vzpon na Vr{i~. Vsem tistim, 
ki ste ga prevozili z avtomobilom, naj povem, da iz avtomobila 
niti pribli`no ne more{ oceniti zahtevnosti in lepote vzpona. Kolo 
pri vsem tem niti ni pomembno, pomembno je, kaj je v srcu in 
glavi ~loveka. V vsakem kolesarju je bila globoko zasidrana `elja 
osvojiti vrh. Pri tem sploh ni pomembno, kdo pride prvi na vrh, 
pomembnej{a je osebna zmaga. Ob~utek, ki te obda na vrhu, je 
globoko zadovoljstvo zaradi zmage nad samim seboj, to pa  je 
bilo nazorno videti tudi na zadovoljnih, ~eprav precej preznojenih 
obrazih.
Ko smo vsi prispeli na vrh, smo si nazdravili z medico in se odpravili 
na ve~erjo v ko~o, kjer je na{ harmonikar Miran raztegoval meh, 
kot da ni prekolesaril 117 km, in ~eprav smo mu kdaj napa~no 
pokazali note, je repertoar odigral z odliko. Po ve~erji je sledila 
podelitev medalj najbolj{im, to pa smo bili vsi. Kolesarji Kolektorja 
smo najbolj{i! To smo letos {e enkrat dokazali in ponavljali bomo 
vse dotlej, dokler nam bo to omogo~alo zdravje. Tako smo sklenili {e 
eno uspe{no kolesarsko turo, ~ez dober teden pa smo izdelali tudi 
spominske zgo{~enke s fi lmom in fotografi jami, tako da se  bomo 
{e dolgo spominjali na{ega dru`enja.

Marko Bratu`

Planinski izlet na [pik Hude police
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Zaradi pove~anega obsega proizvodnje v letu 2004 in realizacije razvojnih projektov, 
vabi dru`ba Kolektor Pro d.o.o. Idrija, proizvodnja komutatorjev, k sodelovanju mo{ke in 
`enske, ki imajo strokovno izobrazbo.

✔ DIPL. IN@ENIRJA STROJNI[TVA za delo na razvojno--tehnolo{kem 

podro~ju,

✔ STROJNEGA TEHNIKA ali KVALIFICIRANEGA DELAVCA 
KOVINSKE STROKE za vodenje in urejanje avtomatiziranih proizvodnih 
procesov.

NUDIMO:
• dobro pla~o,
• vsako leto v mesecu decembru izpla~ilo TRINAJSTE PLA^E,
• fi nanciranje pokojninskega na~rta po katerem dru`ba pla~uje zaposlenim 

premijo prostovoljnega dodatnega  pokojninskega zavarovanja,
• velike mo`nosti strokovnega usposabljanja in napredovanja,
• mo`nost zaposlitve v tujini,
• izobra`evanje na podlagi katerega lahko vsak postane strokovnjak na svojem 

delovnem podro~ju.

Va{e pisne ponudbe pri~akujemo do 12. novembra 2004 na naslov:

KOLEKTOR GROUP  d.o.o. – Personala  
Vojkova 10, 5280 IDRIJA

Zdaj je prilo`nost na va{i strani!
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s t i k  s  p r e t e k l o s t j o

V 21. {tevilki Komunitatorja smo lahko 
prebrali zanimivo reporta`o o nekdanjem 
`ivosrebrovem rudniku New Idria v 
Zdru`enih dr`avah Amerike. Marsikateri 
bralec najbr` ne ve, da je pred ve~ kot 
sto leti na balkanskem obrobju tedanje 
habsbur{ke monarhije obstajalo tudi 
rudarsko podjetje, imenovano Bosanska 
Idrija. O njem se je leta 1995 (v {t. 8–9) 
precej razpisala revija Zora Cankarjeva, ki 
izhaja v sloven{~ini v Sarajevu. Prav tako je 
o Bosanski Idriji tekla beseda po koncertu 
Ljubljanskih madrigalistov v Sarajevu 10. 
marca leta 2000, ko nas je gostoljubno 
sprejelo Slovensko kulturno dru{tvo Cankar.

Iz arheolo{kih najdb na ozemlju Bosne in Hercegovine je mo~ 
sklepati, da so bila nekatera nahajali{~a `ivosrebrove rude znana 
`e tamkaj{njim prazgodovinskim prebivalcem. Brez dvoma so 
jih izkori{~ali Iliri in za njimi Rimljani, saj so oboji potrebovali 
`ivo srebro za ekstrakcijo zlata iz re~nih naplavin, pa tudi za 
pozlatitev umetnin. V srednjem veku so precej{nje koli~ine 
cinabaritne rude in `ivega srebra iz Bosne izva`ali v Dubrovnik in 
Benetke ter celo v Egipt. Tur{ka nadoblast, ki je na tem obmo~ju 
vladala polnih 400 let, je promet z `ivim srebrom podrejala 
monopolni kontroli in koristim dr`ave. O majhnih rudnikih 
cinabarita in o primitivni proizvodnji `ivega srebra so poro~ali 
tudi malo{tevilni vedo`eljni raziskovalci in pisci, ki so v tistih ~asih 
potovali po Bosni.

Podjetje Bosanska Idrija
Sredi 19. stoletja so se za bosanska rudna bogastva za~eli 
zanimati avstrijski geognostiki in montanisti. Avstrijski 
naravoslovec D. Wolf si je v letih 1841–1842 ogledal 
nahajali{~a cinabarita v okolici Kre{eva in jih primerjal z 
neprimerno ve~jim in bolj kakovostnim rudi{~em v Idriji. 
V tistem ~asu je o pridobivanju cinabarita in `ivega srebra 
pri Kre{evu pisal tudi fran~i{kan Ivan Juki. V svojih spisih 
je kriti~no pripomnil, da »imajo nespretni kopa~i od rude 
le malo prihodka«. Leta 1866 je na povabilo tedanjega 
sultanovega namestnika v pokrajini Topala Osmanpa{e v 
Bosno prispel avstrijski rudarski in`enir Avgust Conrad. Pod 
pokroviteljstvom Osmanpa{e je Conrad raziskoval kre{evska 
rudna bogastva in izvajal poskuse s pridobivanjem `ivega 
srebra iz sicer bolj ali manj revnih cinabaritnih kopov.
Razmere so se ob~utno spremenile leta 1878, ko je po 
sklepu Berlinskega kongresa Bosno in Hercegovino okupirala 
avstro-ogrska vojska. V de`elo so napotili geologe, 
in`enirje in izku{ene rudarje, seveda z nalogo podrobno 
raziskati rudna bogastva in pripraviti vse potrebno za 
njihovo eksploatacijo. Dr`ava je sprejela posebne zakone 
za prepre~evanje stihijskega izkopavanja in `ganja rud ter 
ustanovila upravo za nadzor nad izvajanjem teh zakonov.
Eden prvih podjetnikov, ki se je ukvarjal z rudarsko 
proizvodnjo na obmo~ju Kre{eva in Fojnice v osrednji 
Bosni, je bil Stjepan Buljan. Prizadeval si je pridobiti 
dovoljenja za izkop ter predelavo `elezove, bakrove in 
`ivosrebrove rude. Kmalu po avstrijski zasedbi Bosne je 
skupaj z nekaterimi premo`nimi me{~ani Kre{eva ustanovil 
»kompanjonsko« podjetje Buljan in dru`bo, ki je na planini 
Zec iskala in odkopavala cinabaritno rudo. Delni~arsko 
podjetje se je obetavno {irilo, kupovalo druga manj{a 
okoli{ka rudna nahajali{~a in pridobivalo nove dru`abnike. 
Pri poslih je sodelovalo tudi nekaj Slovencev, doma iz 
tedanje de`ele Kranjske. Tako je na primer Jo`ef [rot prodal 
podjetju tri nahajali{~a, Johan Perli~ pa se je uvrstil med 
najpomembnej{e lastnike delnic. Stjepan in Nikola Buljan 
sta pazila, da sta obdr`ala 50 % kapitala in seveda tudi 
dobi~ka. Po nekaj letih uspe{nega poslovanja si je podjetje 
nadelo novo uradno ime BOSANSKA IDRIJA, ki ga je verjetno 
predlagal `e omenjeni izku{eni slovenski rudar Johan Perli~.

Primitivno a donosno 
pridobivanje `ivega srebra

Bosanska Idrija je obratovala in poslovala po dokaj strogih 
avstrijskih rudarskih predpisih. Pravice in dol`nosti delni~arjev 
so bile dolo~ene v pristopnih pogodbah. Delovna razmerja 
je urejal poseben »slu`bovnik«, veljaven za vse zaposlene. 
Tako je, denimo, 5. ~len tega pravilnika dolo~al: »Kdor 
neopravi~eno izostane z dela, pla~a globo dveh fl orintov, 
ta pa se podelita delavcem, ki tega dne delajo.« Zanimiv 
in socialno naravnan je bil 7. ~len, saj je zagotavljal: 
»Kompanjonu se za ves ~as bolezni, dokler mu Bog ne podeli 
zdravja ali ga pokli~e k sebi, priznava enake pravice, kot 
~e bi delal.« Poleg rednih delavcev je pri kopanju in `ganju 
`ivosrebrove rude sodelovalo precej za~asno zaposlenega 
osebja, ki ga je Bosanska Idrija najemala po potrebi za kraj{i 
ali dalj{i ~as. Polo`aj nestalnih delavcev so dolo~ali dodatni 
pravilniki, veljavni posebej za nadzornike, kopa~e, tesarje, 
`galni~arje, gozdne delavce, oglarje, kova~e in druge. Podjetje 
je ob~asno iskalo tudi »ljudi, spretne pri iskanju rude« in jih 



za tiste ~ase tudi zelo dobro nagrajevalo. Uspe{en sre~ne` 
se je lahko nadejal od 100 do 200 fl orintov nagrade, tudi ~e 
na novo odkritega rudnega nahajali{~a pozneje morda niso 
izkori{~ali.
Pridobivanje `ivega srebra v Bosanski Idriji je v za~etnem 
obdobju prina{alo razmeroma zadovoljive dohodke. Rudarska 
dru`ba je morala pristojnemu dr`avnemu Rudarskemu 
stotni{tvu po{iljati redna letna poslovna poro~ila. Iz tovrstne 
dokumentacije je na primer razvidno, da so leta 1886 na 
planini Zec izkopali pribli`no 400 stotov `ivosrebrove rude; 
pre`gali so samo 70 stotov rude in pridobili 600 kg plemenite 
teko~e kovine, kar 330 stotov rude pa je le`alo {e nepredelane 
ob jamah. Te`ave je brez dvoma povzro~alo prav `ganje rude, 
saj so uporabljali samo primitivne »metalur{ke« postopke. 
Takratna `galni{ka tehnologija v osrednji Bosni se namre~ ni 
veliko razlikovala od tiste, ki jo je `e sredi 16. stoletja opisal 
in upodobil znameniti nem{ki politehnik Georgius Agricola 
v delu »De re metallica«. Cinabaritno rudo so segrevali v 
glinastih loncih, nekoliko podobnih bakrenim kotlom pri 
`ganjekuhi, saj so bili zgoraj zaprti z nastavki (kapami) v 
obliki »pipe«. Med `ganjem se je iz rude izlo~alo `ivo srebro, 
ki je izparevalo in se v pipi kondenziralo, nato pa kapljalo v 
podstavljeno posodo. Pozneje so glinasto posodje zamenjali 
s kovinskimi kotli in izbolj{animi kovinskimi kondenzacijskimi 
pipami; nekaj primerkov teh preprostih pripomo~kov je 
ohranil fran~i{kanski samostanski muzej v Kre{evu.

Nedonosnost botrovala ukinitvi 
proizvodnje

In kak{na je bila poznej{a in kon~na usoda Bosanske Idrije? 
Z leti je, `al, postajalo vedno bolj o~itno, da podjetje – tudi 

zaradi revne rude – ni imelo realnih mo`nosti niti za trajnej{i 
obstoj, kaj {ele za {iritev in modernizacijo. Strogi avstrijski 
predpisi so zahtevali nastavitev ve~jega {tevila strokovnega 
osebja in birokratskega kadra, to pa je povzro~alo precej{nje 
izdatke, ki jih fi rma ni zmogla. Bosanska Idrija je postajala vse 
manj donosna, zato so nekateri dru`abniki za~eli prodajati 
svoje delnice kre{evskemu fran~i{kanskemu samostanu in 
dr`avi. Delni{ka dru`ba se je preimenovala v Novo bosansko 
Idrijo, proizvodnjo pa je v imenu dr`ave za~asno prevzelo 
`e omenjeno Rudarsko stotni{tvo. Dr`avni uradniki seveda 
niso dosegli pri~akovanih rezultatov, zato so nahajali{~a na 
planini Zec razglasili za iz~rpana in jih skupaj z orodji vrnili 
Novi bosanski Idriji. Znano je, da so pozornost dr`ave takrat 
pritegnila nahajili{~a `ivega srebra na ^emernici in v Ma{karah 
pri Jajcu. Delni~arji Bosanske Idrije so {e med avstrijsko 
vladavino sku{ali podjetje prodati za 50.000 fl orintov, vendar 
kup~ija – kljub `e sklenjeni pogodbi – ni bila izvedena. Podjetje 
so sku{ali prodati tudi pozneje, za ~asa Kraljevine SHS, med 
drugo svetovno vojno in takoj po njej, vendar brez uspeha. 
Ostanki propadajo~ega inventarja nekdanje Bosanske Idrije so 
bili kon~no leta 1947 nacionalizirani.
Za konec velja spomniti {e na zanimiv podatek, ki ga je leta 
1974 v Idrijskih razgledih ({t. 3–4, str. 98) objavil zaslu`ni 
pokojni geolog dr. Ivan Mlakar: rudniki v osrednji Bosni so v 
obdobju od 1885 do 1909 pridobili skupaj pribli`no 130 ton ali 
pribli`no 3770 jeklenk `ivega srebra. Ta koli~ina obsega le nekaj 
ve~ kot tiso~inko (1,2 promila) petstoletne idrijske proizvodnje. 
Poimenovanje Bosanska Idrija pa seveda dodatno dokazuje, 
kako je bilo ime Idrija svoj ~as v svetu prepoznavno in cenjeno 
kot pravi sinonim za `ivo srebro in cinabaritne rudnike.  

Janez Kav~i~
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Son~na in topla  avgustovska nedelja je na Vojskarsko planoto 
privabila {tevilne ljubitelje narave. Povabilu Kmetijske svetovalne 
slu`be Idrija se je odzvalo 55 ob~anov in ob~ank, ki so `eleli nabrati 
oz. izpopolniti svoje vedenje o neprecenljivem bogastvu, skritem v 
zdravilnih rastlinah. To pa je skrito le toliko ~asa, dokler rastlinam ne 
postane{ prijatelj in dokler jih ne pozna{ po imenu. 
Pri odkrivanju skrivnosti  nam je pomagal gospod Jo`e Majes, 
predsednik Dru{tva za zdravilne rastline Dolenjske in lastnik 
zeli{~arske kmetije Plavica v Cerovcu v bli`ini Dolenjskih Toplic. 
Dopoldne je bilo namenjeno spoznavanju rastlin, ki jih nabiramo 
konec poletja. Na sprehodu po bli`njih travnikih in ob robu gozda 
smo izvedeli, kako in kdaj je treba nabirati zeli{~a, kako jih su{imo in 
shranjujemo. Prej neopazne rastlinice so nenadoma postale nadvse 
zanimive in koristne, marsikatera pa se je izkazala za bolj strupeno, 
kot smo doslej mislili. Le kdo bi pomislil, da tako znana {entjan`evka 
izni~i delovanje kontracepcijskih tablet – tako so se  marsikje rodili 
{entjan`evi otroci … Ali da je sve` bezeg z izjemo cvetov v celoti 
strupen … Da lahko ~aje, pripravljene iz nekaterih rastlin, pijemo 
le dolo~en ~as, seveda pa {e veliko drugih zanimivih stvari. Za 
nas je {e posebej zanimivo to, da so pija~e, pripravljene iz pelina, 
namo~enega v alkohol, strupene, ker izlu`eni glikozidi uni~ujejo 
jetra – tako je marsikdo, ki je u`ival pelinkovec (ali pa na{ geru`), 
umrl, ker so mu jetra razpadla zaradi pelina in ne zaradi alkohola. 
Pelin, namo~en v vinu ali v vodi, nima takega u~inka. Z nekaterimi 
rastlinami je treba ravnati {e posebej pazljivo, saj so zelo strupena 

Na vojskarsko planoto po zdravilne rastline

– take so naprstec, tisa, preobjeda, jesenski podlesek, beladona, 
datura …
Popoldne smo na TK Pri belem kamnu pripravili zeli{~ni sirup in 
mazilo na podlagi prekuhanega masla, ki je bolj{e kot goveja 
ma{~oba. Poku{ali smo ~aj iz sve`ih zeli{~ – dokler jih imamo na 
voljo, so bolj{a kot posu{ena. Pripravimo si me{anice rastlin (npr. 
meliso, meto, koprivo, trpotec) in jo prelijemo s prevreto vodo, 
pustimo 5 minut pokrito in precedimo. {ipek namo~imo ~ez no~ in 
nato le segrejemo, da ne uni~imo C-vitamina. Koliko znanja nam je 
gospod Jo`e natrosil – lahko bi ga poslu{ali {e in {e.
Spoznali smo, da je znanja o tej tematiki toliko, da v enem dnevu 
komaj pokuka{ vanj in da bo potrebnih {e veliko takih in podobnih 
sre~anj ter prebiranja literature, izmenjevanja izku{enj, iskanja 
znanja na{ih babic … Vse preve~ se zana{amo na sinteti~na 
zdravila, kupujemo ~aje v fi lter vre~kah – pri tem pa nam ponujajo 
pomo~ rastline, ki rastejo v na{i bli`ini. Vse preve~krat ljudje  
pozabljamo na naravo, zato je ~as, da se pove`emo in skupaj 
odkrijemo del njenih skrivnosti. Zato bomo po novem letu ustanovili 
dru{tvo, ki nam bo omogo~ilo, da se sistemati~no izobrazimo na 
tem podro~ju, da medse povabimo strokovnjake, da omogo~imo 
znanje tudi tistim, ki jim bo morda pridelovanje zdravilnih zeli{~ 
dopolnilna dejavnost … Zato `e zdaj vabimo vse, ki bi se nam radi 
pridru`ili, da pokli~ejo go. Vlasto Hvala (031/859 787).  

Vlasta Hvala

Bizjakov in Sko~irjev Sre~elov v 
Ju`ni Koreji
Pred dvema letoma smo v na{em ~asopisu zapisali, da je Pre{ernova dru`ba sklenila 
pogodbo o izdaji slikanice Sre~elov v Ju`ni Koreji. Zaradi - povsod po svetu in tudi pri nas 
obi~ajnih zalo`ni{kih te`av – se je izid pravljice za eno leto zavlekel. Toda letos v prvih 
dneh septembra je iz Ju`ne Koreje prispela po{iljka dvajsetih korejskih izvodov Sre~elova, 
ki je razveselila vse sodelujo~e v zalo`bi, najbolj pa seveda oba avtorja, pisatelja Ivana 
Bizjaka in akademskega slikarja Rudija Sko~irja, KI BO@ATA SVOJO SLIKANICO KAKOR 
NAJDRA@JI BISER.
Kadar se slovenski knjigi ali pravlji~ni slikanici, kakr{na je Sre~elov, posre~i zagledati lu~ 
sveta tudi med mladimi bralci deset (in ve~) krat bolj {tevilnega naroda ali jezikovnega 
podro~ja, je to za vse nas poseben praznik, za bralce Komunitatorja v ob~inah Cerkno in 
Idrija {e posebej, ker oba, slikarja in pisatelja, `e mnogi dobro poznamo. ^e zaklju~imo 
veselo novico o izidu Sre~elova v Ju`ni Koreji z zadnjo mislijo iz te pravljice, si ne 
moremo kaj, da ne bi zapisali: Tokrat oba avtorja ni »doletela le majhna sre~ica«, ampak 
velika sre~a, ki jo dose`e le redko kateri slovenski ustvarjalec.  
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Potovanje v Indijo
Nekje sem prebrala: »India is incredible country« in si rekla, 
da bi bilo lepo, ~e bi to druga~nost do`ivela. @elja se mi je 
letos uresni~ila; na pot smo se odpravili v za~etku septembra, 
potovanje pa je trajalo trinajst dni. 
Po pristanku in preno~itvi v New Delhiju smo se z avtobusom 
odpravili v zvezno dr`avo Rad`astan, znano po {tevilnih 
znamenitih stavbah, pala~ah in grobnicah. Vo`nja do glavnega 
mesta D`ajpur je trajala ve~ ur, saj so ceste zelo slabe, za tujce 
pa so nekaj posebnega tudi krave, ki se prosto sprehajajo po 
cestah. Hinduizem namre~ prepoveduje ubijanje krav, zato jih 
redijo samo za prirejo mleka. Poleg tega kmetje njihove iztrebke 
me{ajo z blatom in si iz te me{anice gradijo hi{e, posu{eno 
travo, pome{ano z iztrebki, pa uporabljajo kot gorivo. Nih~e mi 
ni znal pojasniti, zakaj krav ne prive`ejo, dokler nisem naletela 
na knjigo Indijca Tarun ^opra z naslovom »The holy cow and 
other Indian stories« (»Sveta krava in druge indijske zgodbe«). 
Kot pi{e, hindujci verjamejo, da mora lastnik krave potovati v 
vsa indijska sveta mesta in se na ta na~in odkupiti grehov, ~e 
njegova `ival pogine privezana v hlevu, zato je pu{~anje krav na 
prostosti zanj najustreznej{e in tudi najbolj ekonomi~no. Drugi 
razlog, zakaj je krava za Indijce sveta `ival, temelji na veri, da 
hindujec dose`e nebesa le, ~e pre~ka mitolo{ko reko tako, da 
dr`i kravo za rep. Hinduizem ima dale~ najpomembnej{i vpliv 
na indijsko `ivljenje in kulturo. Poleg vere na slehernega Indijca 
najbolj vpliva njegov polo`aj v kastni ureditvi, ki je dolo~en `e z 
rojstvom in ga ni mogo~e spreminjati. Najni`ja dela opravljajo 
ljudje, ki so izlo~eni iz kast. Imenujejo jih »nedotakljivi«. Po letu 
1950 je dr`ava sicer prepovedala zapostavljanje nedotakljivih, 
vendar so resni~ne razmere {e dandanes povsem druga~ne. 
Muslimanska ljudstva so se za~ela v Indiji naseljevati v 
za~etku 11. stoletja. Njihovi potomci `ivijo tudi na obmo~ju 
Rad`astana, vendar jih je dandanes le {e 11 odstotkov 
tamkaj{njega prebivalstva. Kljub temu pala~e, trdnjave in 
mo{eje pri~ajo o velikem vplivu islama na indijsko kulturo. 
Po preno~itvi v D`ajpuru smo si dopoldne najprej ogledali 
Amber, staro prestolnico, oddaljeno le 11 km od D`ajpura. 
V pala~o oziroma trdnjavo smo se povzpeli na hrbtih slonov. 
S pala~e, ki je bila zgrajena v 16. stoletju, za ~asa velikega 
mogulskega vladarja Akbarja, je prekrasen pogled na okoli{ko 
jezero. 
V D`ajpuru smo vstopili v mestno pala~o, v kateri {e vedno 
`ivi prej{nji maharad`a. Zanimiv je bil ogled znanstveno-
fantasti~nega observatorija, zgrajenega v za~etku 18. 
stoletja. Ko smo se peljali skozi sredi{~e mesta, smo zagledali 
petnadstropno pala~o vetrov iz 18. stoletja. V stavbi ro`nate 
barve so `ivele vladarjeve spremljevalke, ki so `ivljenje in 
procesije v mestu lahko opazovale samo skozi odprtine. Na 
poti v Agro smo si ogledali Fatehpur Sikri, glavno mesto 
mogulskega imperija v letih 1570 in 1586. Mesto je bilo hitro 
zgrajeno in tudi hitro zapu{~eno. Veliki Akbar je mesto zapustil, 
ko so tam presahnili izviri vode. Poleg petnadstropne pala~e 
Paneh Mahal, v kateri so `ivele dvorne `ene, je tam zanimiva 
tudi mo{eja D`ami Masd`id, ki je kopija mo{eje v Meki. 
Najznamenitej{i spomenik v Agri stoji na bregu reke D`umna. 
Tad` Mahal je v 17. stoletju postavil mogulski cesar {ah D`ahan 
kot grobnico v spomin na svojo veliko ljubezen Mumtaz Mahal. 
Z `eno sta imela {tirinajst otrok, pri porodu zadnjega otroka 
pa mu je umrla. Okrasni marmor je razporejen v rastlinskih 
vzorcih, saj islam prepoveduje upodabljanje ~loveka. Stoji 
na marmornatem podstavku, na vseh {tirih vogalih so enaki 

sto`~asti stolpi, podobni minaretom. Beli marmor je okra{en z 
napisi iz ~rnega marmorja in dragulji. 
Ko sem vstopila skozi vhodna vrata in pred seboj ob son~nem 
zahodu zagledala ~udovito stavbo, sem obstala brez besed, 
saj ~esa tako veli~astnega {e nisem videla. To je res najlep{a, 
najbolj romanti~na in najve~krat fotografi rana stavba na svetu 
in {ah D`ahanovo najve~je darilo kulturni dedi{~ini vsega 
sveta. Na nasprotnem bregu reke D`umna je Rde~a trdnjava, 
ki jo je za~el graditi vojskovodja Akbar, kon~al pa njegov vnuk 
{ah D`ahan. Ker se je njegov sin bal, da bo o~e zgradil {e eno 
stavbo, podobno Tad` Mahalu, in porabil ves denar iz dr`avne 
blagajne, ga je dal za osem let zapreti v trdnjavo, iz katere 
je do svoje smrti lahko samo skozi okno opazoval grobnico, 
obiskati pa je ni mogel nikoli ve~. Zdaj so v grobnici posmrtni 
ostanki obeh. Sin je denar porabil za nepotrebne in nekoristne 
vojne, v katerih so ga vsi po vrsti porazili. 
New Delhi je velikansko mesto, v njem `ivi pribli`no {estnajst 
milijonov ljudi. Indija je sedma najve~ja dr`ava na svetu, 
po {tevilu prebivalcev pa jo uvr{~ajo na drugo mesto. Kljub 
uspe{nemu gospodarstvu, predvsem poljedelstvu, v dr`avi 
{e vedno vlada velika rev{~ina, saj je treba gospodarsko 
bogastvo razdeliti med velikansko mno`ico ljudi. Mesto je zelo 
kontrastno: prelepe moderne stavbe se izmenjujejo s {tevilnimi 
barakami in {otori, v katerih `ivi revno prebivalstvo. [tevilni, ki 
nimajo ni~esar, spijo kar na plo~niku, tam pa so tudi krave, ki 
simbolizirajo povezanost ~love{kega in `ivalskega `ivljenja. 

Svete krave so vsepovsod             zp

Iztrebki krav, ~love{kih odpadkov in druga nesnaga se kopi~i 
po cestah. Ponekod to pometejo na kup in se`gejo, to pa {e 
dodatno onesna`uje ozra~je. Ko sem videla, kako krave, sicer 
rastlinojede `ivali, brskajo po teh odpadkih, v Indiji nisem ve~ 
jedla mesa. 
Vozijo po levi strani, vendar v prometu ni nobenega reda, saj v 
njem vlada popolna anarhija. Kolesarji, pe{ci in vozniki rik{ ne 
upo{tevajo semaforjev ali zeber, s kri~anjem opozarjajo druge 
in si utirajo pot, vozniki avtomobilov trobijo in kri~ijo skozi 
odprta okna. 
Vo`nja z rik{ami skozi mesto mi bo za vedno ostala v spominu. 
Roki sem morala dr`ati tesno ob telesu, ker sem se bala, da 
mi jo bo odtrgalo mimovoze~e vozilo. Strmela sem v hrbet 
voznika rik{e in upala, da bom sre~no prispela na cilj. Padec 
bi bil verjetno zelo usoden, saj bi naju `e naslednje vozilo po 



Sveta reka Ganges vir duhovnega o~i{~enja           zp
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vsej verjetnosti zme~kalo. Pa vendar prometnih nesre~ ni veliko, 
manj kot v Sloveniji, vsaj tako nam je zatrdil vodi~. 
Sledil je ogled mesta z avtobusom; med drugim smo videli 
Indijska vrata – slavolok zmage, posve~en devetdeset tiso~ 
padlim indijskim vojakom med prvo svetovno vojno, moderen 
hindujski tempelj, posve~en bogu Vi{nuju, Raj Ghat – trg in 
mesto, v katerem so bili kremirani M. Ghandi, J. Nehru in I. 
Ghandi, najlep{o mo{ejo v Delhiju in Rde~o trdnjavo z 18 km 
dolgim obzidjem, ki je na nekaterih mestih visoko 33 m, in 
je bila zgrajena v prvi polovici 17. stoletja. Mesto, ki mi bo 
vedno ostalo v spominu je Varanasi ali Sveto mesto, eden 
najpomembnej{ih romarskih krajev v Indiji. To je mesto ob 
Gangesu, ki je za Indijce utele{enje dobrotljive boginje – Mati 
Ganga. Na nabre`ju za se`iganje plameni celo no~ po`irajo 
telesa pokojnikov. Skrb za se`iganje mladeni~ev je dedna 
naloga hindujske podkaste doam. Pokojnikov pepel pogrebci 
stresejo v sveto reko. 

Ko smo se povzpeli na nabre`je, na katerem so prav tedaj 
se`gali truplo pokojnika, in mi je v nos udaril duh po za`ganem 
mesu, nisem ve~ mogla gledati grmade s truplom. Postalo mi je 
slabo, zato sem od{la po stopnicah in spodaj po~akala druge, 
ki so ob grmadi poslu{ali vodi~evo razlago. 
Zve~er smo iz ~olnov opazovali obred, med katerim po 
njihovem verovanju ob pomo~i duhovnikov, glasbe in ognja 
prikli~ejo boginjo Ganga na zemljo, da sprejme du{e umrlih. 
Zjutraj smo bili ob reki pri~a prebujanju ljudi, med katerimi 
so {tevilni prespali kar na stopni~astem nabre`ju, zgrajenem 
`e v 4. stoletju. Vo`nja s ~olni vzdol` reke in opazovanje 
vsakdanjega dogajanja ob reki sta bila zame zelo vznemirljiva. 
Zaradi industrije in poljedelstva je reka zelo onesna`ena, kljub 

temu pa je za vernike vir duhovnega o~i{~enja, zato je polna 
romarjev, ki se v njej umivajo, kopajo, pijejo re~no vodo, v 
njej perejo perilo in ga su{ijo kar na bregu, hkrati pa se v njej 
namakajo tudi svete `ivali. Verniki, ki umrejo ob reki in katerih 
pepel raztrosijo v reko, bodo odre{eni, saj je s tem zanje 
prekinjen neskon~ni krog rojstva, smrti in vnovi~nega rojstva. 
^eprav je kultura Indijcev zelo raznolika, vse povezuje globoka 
vernost, ki pre`ema vse njihovo `ivljenje, ne glede na to, kateri 
veri pripadajo. Dru`insko `ivljenje in dru`inske vezi so tu {e 
vedno zelo trdne in poskus I. Gandhi, da bi zmanj{ala preveliko 
rodnost, se je kon~al neuspe{no, saj so jo Sikhi baje prav zato 
ubili. 
Kljub razlikam v na~inu `ivljenja in kljub obupnim `ivljenjskim 
razmeram ohranjajo na~elo nenasilja, ki ga je u~il M. K. Ghandi 
(1869–1948), to pa jim omogo~a velika strpnost. Ljudje so zelo 
prijazni in gostoljubni, ne pozdravljajo pa se s stiski rok, ampak 
tako, da sklenejo roki pred prsmi in se rahlo priklonijo. 
V mestu nas je motilo veliko {tevilo bera~ev in prodajalcev 
»hand made« izdelkov. Ponudba je bila vsiljiva in tako 
odbijajo~a, da smo dobesedno be`ali v avtobus, vendar 
so se roke, polne izdelkov, iztegovale tudi skozi odprta 
vrata in so morali posredovati lokalni vodi~i. Na vasi je bilo 
druga~e. Kmetje `ivijo od svojih pridelkov, ne bera~ijo, to pa 
prepovedujejo tudi svojim otrokom. V {olo hodijo le otroci iz 
premo`nej{ih dru`in, in ko smo sinu va{ke u~iteljice podarili 
nekaj pisal, da bi jih razdelil med tiste, ki hodijo v {olo, so jih 
hoteli imeti vsi. Po uvedbi brezpla~nega {olanja za vse otroke 
od {estega do {tirinajstega leta (leta 1951) se je ob~utno 
pove~al dele` pismenih prebivalcev. 
V Varanasiju smo si ogledali {olo. Razred je zaradi majhnih 
oken slabo razsvetljen, u~ilnica je opremljena samo s tablo, 
mizami in stoli, na katerih so sedeli v lepe uniforme oble~eni 
otroci. 
Potovanje smo kon~ali z ogledom Khad`urahoja, ki je dvesto 
kilometrov oddaljen od Varanasija. Tja smo potovali z 
letalom, saj bi zaradi slabih cest z avtobusom za pot do tja 
potrebovali dva dneva. To je mesto templjev, ki so bili zgrajeni 
za ~asa dinastije ^andela med leti 950–1050. Templje krasijo 
skulpture bogov in boginj, voj{~akov in muzikantov, resni~nih 
in mitolo{kih `ivali, samo tam pa so kamnite fi gure v razli~nih 
ljubezenskih polo`ajih, izdelane v vseh malenkostih, da 
zajamejo celotno Kamasutro, tako v spolnosti kot v ljubezni. 
^as na{ega potovanja se je iztekel in z letalom smo poleteli 
proti domu. Ko sem v celoti prebrala knjigo »The holy cow« in 
razmi{ljala o vsem, kar sem videla in do`ivela, sem si rekla, da 
v Indijo mora{ potovati, saj le na ta na~in vsaj nekoliko razkrije{ 
velikanska nasprotja, ki {e pove~ajo njeno o~arljivost.  

Zmaga Petri~



Iz`rebani re{evalci enaindvajsete nagradne kri`anke so: Milena Bratu`, Slap ob Idrijci 40, 5283 Slap ob Idrijci, Ksenija Kr`i{nik, 
Medvedje brdo 38, 5275 Godovi~ in Jure Primo`i~, Za gradom 10, 5280 Idrija.

Ime in primek: 

Naslov: 

Po{ta: 

Pravilne re{itve po{ljite do
15. novembra 2004 na naslov:

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

Iz`rebali bomo tri nagrajence, ki bodo 
prejeli prakti~ne nagrade.
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Kaj neki se je dogajalo v osr~ju idrijskih gozdov, da se je zbralo 
toliko paparacev na kupu?

V Idrijski Beli se je letos naselil medved sladkosned. Na 
Korenov{e ga je privabil `ar, na Tr{anov{e pa na novo zgrajen 
~ebelnjak. Kar nekaj dni zapored je obiskoval domovanje 
pridnih delavk ~ebel in ga precej uni~il. Po ve~ poskusih, kako 
bi medveda prepodil, je lastnik ~ebelnjak ogradil z elektri~nim 
pastirjem. Upajmo, da bo zaleglo in da se medved ne bo 
ve~ sladkal na Tr{anov{u. Istemu kosmatincu pripisujejo tudi 
opusto{enje ~ebelnjaka pri Trnovcu.
Z revirjem, v katerem se je pojavil medved, gospodari Lovska 
dru`ina Krekov{e. Nekateri ~lani zelene bratov{~ine si v strahu 
pred bli`njim sre~anjem z njim ne upajo niti z nabito pu{ko spati 
v tamka{njih lovskih ko~ah. Drugi, pogumnej{i, pa so `e uplenili 
dva od treh za odstrel predvidenih medvedov. Kdaj bo padel 
sladkosned in komu bo pripadla ta ~ast, bomo {e poro~ali.

Iz ta stare bajte pu{tnga telegrafa rajnke Austrije u Majnkau 
kiudar, ad tam pa u ta nau pu{tn Ma{inhaus za cir.
Za vandrajne tega imenitnga banta sa krivi pa idarski fi latelisti!

Va`no je, da se bo euro doma lahko pisal po na{e.

Sploh ne gre za fotomonta`o. Maro Brus ju je na{el na 
vojskarski planoti. Na te`ko dostopnem kraju je bilo premalo 
prostora, da bi lahko jur~ka rasla drug ob drugem.




