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REVIJA KORPORACIJE HIDRIA 



Nadgrajujemo model iNoviraNja – InovatIvnost 3.0 
gre za tretjo stopnjo v razvoju Hidriine inovacijske kulture. Nov korak, s katerim želimo, da bo inovativnost 

postala naša stalnica.
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spoštovanI sodelavke In sodelavcI, bralke In bralcI, prIjateljIce In prIjateljI! 
Za ekipo Hidrie je še eno dinamično leto, v katerem se je znova 

izkazalo, da so vrednote, ki jih gojimo v korporaciji, tiste prave 

za doseganje odličnosti. Brez odgovornosti, znanja, kompetenc 

in inovativnosti vseh sodelavcev v Hidrii in vseh naših partner-

jev ne bi bilo Hidrie, kot jo poznamo danes. S pomembno oporo 

v naši tradiciji in s pogledom v prihodnost smo uspešno poslov-

no in finančno konsolidirali skupino. rezultat je povsem preno-

vljena Hidria, osredotočena na avtomobilske, motociklistične 

in industrijske tehnologije. Naš cilj je jasen: postati evropsko in 

globalno vodilen proizvajalec inovativnih rešitev na področju ele-

ktromotorskih pogonov, volanskih sistemov, elektronsko komu-

tiranih ventilatorjev ter okvirjev za motocikle premijskih blagov-

nih znamk.

Naša jasna usmeritev je bila nagrajena s številnimi strateškimi 

pogodbami s svetovno znanimi avtomobilističnimi in industrij-

skimi velikani. Te Hidrii zagotavljajo dolgoročno dobičkonosno 

rast in razvoj. Zaupanje kupcev si zagotavljamo s tehnično/teh-

nološkimi inovacijami, kamor  sodi tudi svečka s senzorjem tlaka, 

ki bo bistveno prispevala k visokotehnološkemu konkurenčnemu 

dizelskemu motorju prihodnosti, pa tudi z inovativnimi rešitvami 

na hibridnih električnih pogonih, volanskih sistemih ter alumi-

nijastih in jeklenih okvirjih za motocikle. vse to nadgrajujemo z 

nadaljnjim izgrajevanje sistema vodenja HlS (Hidria leadership 

System), s katerim spremljamo uspešnost in učinkovitost vseh 

poslovnih procesov in aktivnosti ter zagotavljamo njihovo stalno 

izboljševanje. Z inovacijami poslovnih modelov pa s projektom 

leonardo v kreativno sodelovanje z dobavitelji vnašamo povsem 

nove dimenzije.

Za Hidrio je poleg inovativnosti ena ključnih prioritet tudi skrb za 

okolje in prihodnje rodove. Zato nenehno iščemo nove rešitve za 

trajnostno zeleno mobilnost prihodnosti in trajnostne rešitve na 

področju industrijskih tehnologij. S tem odločno prispevamo k 

učinkovitemu prehodu iz fosilne v zeleno trajnostno brezfosilno 

ekonomijo prihodnosti. v njo zremo tudi skupaj z mladimi na gi-

mnaziji jurija vege idrija, saj bo to v prvi vrsti prihodnost mladih, 

po letih in po srcu.

vse te inovativne preboje, nove tehnologije in procese za naš bolj-

ši planet ustvarjamo vsak dan znova skupaj z našimi predanimi 

sodelavci, v skladu z vrednotami Hidrie. Zato iskrena hvala vsa-

kemu posebej in vsem skupaj za vsa skupna razmišljanja, ideje in 

njihovo uspešno realizacijo. veselimo se že novih izzivov, ki nas 

čakajo v novem letu.

do takrat pa vam vsem želimo mirne in prijetne božične in novo-

letne praznike!



NOVE POTI
Q  resno! reSNo o ZaBavNem

Q  InovatIvnost je navdIh,  
goNilo Za oSeBNi iN poSlovNi 
raZvoj

Q  HidriiNa zlata InovacIja

Q  60 let hIdrIe aet –  
TreNuTeK ujeT v ČaSu 6

18

KAZALO

ZELENA  
PRIHODNOST
Q  idrijSKi dijaKi doBili  

elektrIčnI bMW

Q  toplotna črpalka  
da ali Ne?

Q  BoScH vidi v Hidrii 
zaupanja vrednega 
partnerja



DANES ZA JUTRI
Q  moje KompeTeNce –  

Moja konkurenčna  
vrednost

Q  Se Na SpleTu  
počutIte varne?

Q  spodbujaMo zanIManje Za 
NaravoSlovNo-TeHNiČNe 
poKlice

Q  proMocIja zdravja  
KoT ZaKoNSKa oBveZNoST  
ali laSTNi iNTereS  
delodajalca?

Q  pripravljeNi Na  
iZZive priHodNoSTi:  
brez skrbI ob  
upokojItvI

USTVARJAMO  
Z ENERGIJO
Q  košarkarskI klub hIdrIa leToS 

Združuje 70 oTroK

Q  vZTrajNoST, natančnost in 
disciplina

Q  20. ljubljanskI Maraton

Q  na sMučIšču  
Z Našimi Najmlajšimi

Q  prIprave Na SmuČarSKo  
SeZoNo

Q  ČaroBNe  
zIMske lučke

Q  uTriNKi

Q  Samo Svoja

Q  družInskI duh

18
42

28





NOVE POTI
Q  resno! reSNo o ZaBavNem

Q  InovatIvnost je navdIh,  
goNilo Za oSeBNi iN poSlovNi 
raZvoj

Q  HidriiNa zlata InovacIja

Q  60 let hIdrIe aet –  
TreNuTeK ujeT v ČaSu



8

NOVE POTI | HIDRIA | 28NOVE POTI | HIDRIA | 28

resno!  
reSNo o  
ZaBavNem
///// avtorICa: tanja MohorIč /////  
///// Foto: robert zabukovec, jernej lasIč /////

>> tanja MohorIč, 
direktorica za inovacijsko 

kulturo in evropske projekte 
v Hidrii

»osnova za kreatIvnost 
je IzMenjava Idej.«

Kreiranje idej zahteva komunikacijo. 

veliko komunikacije. Ki je ne merimo s 

številom e-sporočil, ki jih prepošljemo, 

in ne s številom telefonskih klicev. meri-

mo jo lahko s časom, ki ga skupaj kako-

vostno preživimo ob risanju konceptov, 

nasprotovanju in strinjanju. iskanju 

kompromisov in sanjarjenju o skoraj 

nemogočem. predvsem pa je osnova 

za kreativnost izmenjava idej. Zatorej 

vedno in ves čas iščimo priložnosti za 

slednje.
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InovatIvnost je v današnjem s hitrostjo obsedenem svetu nuja. ni redka 
dobrina, rezervirana za nekaj srečnih posameznikov – je način razmišljanja 
in predvsem obnašanja. In naloga podjetja je, da ustvarja okolje, v katerem 
zaposleni lahko udejanjajo svojo kreativnost. 

večkrat me vprašajo, kako uspevamo v Hidrii ustvarjati in nad-

grajevati kulturo inoviranja in vedno, ko poskušam razložiti naše 

pristope, metode in filozofijo, se dotaknem elementov, ki jih pre-

poznavam kot ključne za razvoj naše inovacijske kulture.

Na prvo mesto postavljam sTRaTEGiJO. Z jasnim načrtom ra-

zvoja so namreč jasno začrtana tudi področja inoviranja. 

Ko temu dodamo OdlOČEnOsT, da želimo biti najboljši, ima-

mo vzpostavljene odlične pogoje za razvoj kulture inoviranja.

To dvoje pa seveda ne zadostuje, če si na posameznih področjih 

ne postavljamo konkretnih in resnično zahtevnih iZZiVOV. 

»   Naj nam postavljanje visokih  
izzivov postane navada.«

Trdno verjamem, da zmore prav vsak od nas v izjemnih okolišči-

nah kreirati izjemne rezultate. rezultate, ki presegajo pričakova-

nja in normalne okvire razvoja. Naj nam torej postavljanje visokih 

izzivov postane navada. 

Spopadanje z zahtevnimi izzivi zahteva seveda določeno mero 

pOGUMa. pogumni pa smo takrat, ko verjamemo vase, imamo 

znanje in orodja ter okolje, ki nam zagotavlja varnost tudi v pri-

meru, ko naredimo napako. 

»  Za razvoj naše inovacijske kulture je pomembna 
želja, da dosežemo nekaj več.«

Našo inovacijsko kulturo ne sestavlja niz prebojnih inovacij, če-

prav se tudi s temi lahko pohvalimo. Ne kreira jo nekaj izjemnih 

posameznikov, ki bi opravili delo za vse nas. Sestavljajo jo vsako-

dnevni dogodki, številne ideje, visoki cilji, želja po tem, da doseže-

mo nekaj več. Napaja jo sTRasT, s katero se lotevamo nalog in 

se ob tem in zaradi tega dela lotevamo s pozitivno energijo. 

in ob takih pogojih delo postane zabavno. REsnO ZaBaVnO.

dr. nadya 
zhexeMbayeva 
je podjetnica, 
predavateljica in 
profesorica na 
coca-colini katedri 
za trajnostni razvoj 
na iedc-poslovni 
šoli Bled.

»Ko ljudem razlagam zgodbe o tem, kako se 
lahko z inovativnimi in novimi prijemi izbolj-
šamo, imam najraje zgodbo o Hidrii.  
Vsak rad sliši dobro staro pravljico o Pepelki 
– ampak Hidriin vzpon med vodilne dobavi-
telje v avtomobilski industriji je več kot to 
– prekaša prav vsako pravljico. Bistvo moje 
zgodbe o Hidrii je pokazati ljudem, da so ino-
vativne spremembe nekaj normalnega. Da 
če je uspelo nekomu v majhni, odmaknjeni 
podalpski vasici, potem lahko to uspe vsa-
komur in povsod. Zgodba Hidrie je zgodba o 
pogumu, o razmišljanju brez predsodkov, o 
trdem delu in upanju. Predvsem upanju.«



Intervju s prof. dr. danIco purg,  
dIrektorIco In dekanjo Iedc-poslovne 
šole bled

»InovatIvnost 
je navdIh,  
goNilo Za 
oSeBNi iN  
poSlovNi  
raZvoj«
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///// avtor: erIk blatnIk /////  
///// Foto: Iedc-poslovna šola bled /////

Hidria stremi k odličnosti in 
inovativnosti na vseh področjih, 
tudi pri izbiri kadrov. Ker se 
zavedamo, da so motivirani in 
inovativni zaposleni ključ do 
uspeha, se nam je letos pridružila 
znana profesorica doktorica 
Danica Purg, direktorica in 
dekanja IEDC-Poslovne šole 
Bled, ki jo uspešno vodi že 
skoraj 30 let. od julija letos je 
skupaj z Edvardom svetlikom in 
dr. Igorjem Mastenom članica 
nadzornega sveta Hidrie, kjer s 
svojimi izkušnjami, znanjem in 
nasveti pomembno prispeva k 
rasti korporacije. 
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Kaj vam pomeni inovativnost? Je to le ena 
od modernih besed, ki se v sodobnem času 
lepo sliši, ali je to pojem, brez katerega ni 
napredka in je zato nujna za razvoj družbe 
in gospodarstva?
inovativnost pomeni biti sposoben videti, 

ustvarjati in ravnati drugače. je navdih, goni-

lo za osebni in poslovni razvoj ter poleg vizije, 

poguma in etike tudi eden izmed ključnih po-

gojev za napredek družbe v celoti. Zato tudi mi 

na iedc-poslovni šoli Bled, katere izobraževal-

nih programov se je udeležilo že več kot 75.000 

udeležencev iz 80 držav, nenehno inoviramo. 

Smo pionir na področju učenja za ustvarjalno 

vodenje. 

osebno verjamem, da ima pri tem umetnost 

zelo pomembno vlogo. pomaga nam, da vidimo 

več, slišimo več, čutimo več. Za naše inovativne 

pristope smo bili že večkrat nagrajeni. Zelo po-

zitiven pa je tudi odziv naših diplomantov. To 

čudovito ponazori izjava enega izmed njih: »Ko 

sem zaključil mBa na iedc-poslovni šoli Bled, 

nisem postal le boljši manager, temveč je moja 

družina dejala, da sem tudi boljši človek.« 

Kako pa se inovativnost odraža v vašem 
vsakdanjiku? Kot direktorica in dekanja 
iEdc-poslovne šole Bled veliko potujete po 
svetu, predavate, iščete poslovne partner-
je, ste nenehno v pogonu. Vsega tega brez 
inovativnih prijemov verjetno ne bi uspeli?
imam zelo razvejano in široko mrežo poznan-

stev, kar je predpogoj za delo, ki ga opravljam. 

posledično sem veliko na poti in redko mine te-

den, ko sem v Sloveniji. ustvariti mrežo je velik 

napor, vzdrževati jo pa je še večji. pogosto se 

pošalim, da mreženje ni za »lene« ljudi. Neneh-

no sem na poti in na lovu za najboljšimi idejami: 

obiskujem podjetja, poslovne voditelje, profe-

sorje managementa in voditeljstva; v želji, da jih 

pripeljem na Bled. inovativnost in mreženje sta 

tako zagotovo del mojega vsakdana. 

Med vašimi študenti so marsikateri uvelja-
vljeni in uspešni menedžerji, vodje v svojih 
podjetjih. Kakšne nasvete jim dajete? Česa 
manjka in v čem so dobri?
poslovne šole igrajo pomembnejšo družbeno 

vlogo kot se morda dozdeva. razvijamo bodoče 

voditelje in poleg prenosa vrhunskega znanja in 

dobrih praks vzgajamo tudi duha. učimo, da je 

vzpenjanje po karierni lestvici nemogoče brez 

moralnega kompasa. To je od nekdaj vodilo 

naše šole in tudi moji nasveti gredo v tej smeri. 

Čim več ljudi bi rada spodbudila, da se obnaša-

jo in ravnajo profesionalno in v skladu z etični-

mi merili ter da prispevajo k nastanku boljšega 

sveta. uspeha ne gre enačiti z uspešno kariero 

in bogatenjem. uspeh pomeni (tudi), koliko pri-

spevamo k boljši družbi kot celoti – kar pa obi-

čajno oziroma kratkoročno ne prinaša denarne-

ga bogastva.

so po vašem mnenju slovenski menedžerji 
dovolj inovativni pri vodenju svojih podje-
tij in zaposlenih? Živimo namreč v zanimi-
vih, turbulentnih časih, polnih izzivov, ko 
so hitre, pametne in vizionarske odločitve 
še kako pomembne.
Slovenski managerji so dovolj inovativni, po-

gosto pa nimajo dovolj poguma za tveganje in 

dovolj visokih ambicij. prvi del misli bi podkre-

pila z izsledki raziskave o skritih zmagovalcih, 

tj. visoko inovativnih in specializiranih majhnih 

oziroma srednje velikih podjetjih, ki so v svojih 

nišah vodilna v mednarodnem merilu. ugotovili 

smo, da ima švedska dve taki podjetji na milijon 

prebivalcev, Slovenija pa jih ima na dva milijona 

prebivalcev kar 16! med njimi je tudi Hidria – če-

stitam! 

Z letošnjim letom ste skupaj z Edvardom 
svetlikom in dr. igorjem Mastenom postali 
članica nadzornega sveta Hidrie. Kako se 
kot profesorica počutite v tej vlogi? Verje-
tno tudi v tej vlogi ne gre brez inovativne-
ga razmišljanja in rešitev? 
v veliko čast mi je, da sem članica nadzornega 

sveta Hidrie. To vlogo sem sprejela z veliko od-

govornostjo, pa tudi z veseljem. menim, da je 

največja prednost trenutne sestave nadzorne-

ga sveta raznolikost v znanju, kompetencah 

in izkušnjah. gospod masten je strokovnjak za 

finance, moje kompetence so s področja mana-

gementa, poznavanja mednarodnih trendov in 

ljudi po vsem svetu. predsednik Svetlik pa je mo-

der mož, ki je s svojim izjemnim timom ustvaril 

Hidrio in jo pozna do obisti ter vizionarsko raz-

mišlja o njenem nadaljnjem razvoju. 

»  Uspeh pomeni (tudi),  
koliko prispevamo  
k boljši družbi kot celoti.« 

»  Inovativnost  
je ključna za napredek 
družbe v celoti.«



>>  dr. doMna rovščka je Fakulteta za strojništvo univerze v ljubljani pri nje-
govem doktorskem izobraževanju usmerila v gradnjo strukturnega dinam-
skega modela svečke s senzorjem tlaka. domen, ki je medtem doktoriral in se 
zaposlil v Hidrii, se je takrat skupaj s sodelavci Fakultete za strojništvo vključil v 
razvoj »pametne svečke«.

HidriiNa zlata InovacIja
///// avtor: erIk blatnIk /// Foto: gospodarska zbornIca slovenIje ///// 
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>> prejeli smo zlato priznanje za najboljšo inovacijo leta.

Hidria že od začetka svojega delovanja osrednjo pozornost namenja inovativnosti.  
v letu 2012/2013 smo prejeli prestižno nagrado European Business award za najbolj 
inovativno podjetje v Evropi. Da sodimo v sam vrh inovativnih družb tako doma kot v 
svetu smo znova dokazali tudi s prejemom zlatega priznanja za najboljšo inovacijo leta, 
ki ga je Gospodarska zbornica slovenije podelila partnerstvu Hidrie in razvojnega centra 
siEva.
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Sistem za hladen zagon dizelskega motorja s senzorjem tlaka 

predstavlja prebojno inovacijo v svetu avtomobilizma. Zaradi 

njega se bodo izpusti okolju škodljivih plinov in poraba gori-

va zmanjšali tudi za 30 odstotkov. v Hidrii bomo z nagrajeno 

inovacijo pokrivali več kot 30 odstotkov svetovnih potreb tega 

segmenta. Sistem za hladen zagon dizelskega motorja s sen-

zorjem tlaka bo od leta 2018 vgrajen v najmanj vsak tretji novo 

proizvedeni dizelski avtomobil na svetu. Takrat bodo na cesto 

zapeljala prva vozila z novimi, še strožjimi zahtevami glede iz-

pustov, ki bodo bistveno manj onesnaževala okolje. 

posebnost sistema je v povsem novem senzorju, vgrajenem v 

samo svečko neposredno poleg grelca v izgorevalni komori mo-

torja. To motorni elektroniki omogoča koordinacijo vseh zaple-

tenih sodelujočih procesov za doseganje optimalnega procesa 

izgorevanja. 

Sistem hladnega zagona s senzorjem tlaka bo proizvajala druž-

ba Hidria aeT iz Tolmina, ki z lastnim znanjem že pospešeno 

gradi proizvodne linije za izdelavo tega prebojnega sistema. 

sisTEM Za HladEn ZaGOn diZElsKEGa MOTORJa s sEnZORJEM 
TlaKa pREdsTaVlJa pREBOJnO inOVaciJO V sVETU  
aVTOMOBiliZMa.

Hidria je poleg zlatega prejela še 
srebrno priznanje. In sicer za razvoj 
t. i. Air Light proizvodnje linije, zaradi 
katere se je poraba materiala in 
energije pri proizvodnji lamel za 
elektromotorje bistveno zmanjšala.

v sodelovanju z razvojnim centrom 
Sieva in razvojnimi  

partnerji iz nemčije, 
francije in japonske.

projekt je ocenjen na 

25 milijonov 
evrov.prijavljenih 5 mednarodnih 

patentov od skupno 15.

Na novo zaposlili  

7 razvojnikov.

6 let  
intenzivnega razvoja.



60 let hIdrIe aet –  
TreNuTeK ujeT v ČaSu  
///// avtor: erIk blatnIk /// Foto: robert zabukovec, arhIv ///// 
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hIdrIa aet iN meSTo TolmiN STa poSTala gloBalNi epiceNTer Za rešiTve Na podroČju HladNega 
ZagoNa SodoBNiH diZelSKiH moTorjev, Kamor Se STeKajo poTi iZ raZvojNiH ceNTrov avTomoBilSKiH 
proiZvajalcev iZ WolFSBurga, ToriNa, pariZa iN drugiH SveTovNiH meST. 



Hidria aEt, ki letos praznuje 60 let delovanja, igra 
ključno strateško vlogo v korporaciji Hidria. Iz enega 
od mnogih ponudnikov sistemov za hladen zagon 
dizelskih motorjev se je v zadnjih letih prebila med 
globalno vodilne proizvajalce rešitev na tem področju.60 let hIdrIe aet –  

TreNuTeK ujeT v ČaSu  
///// avtor: erIk blatnIk /// Foto: robert zabukovec, arhIv ///// 

MEJniKi RaZVOJa HidRiE aET

30. 8. 1955 

ustanovitev avtoelektro – aeT 

Tolmin (18 zaposlenih)

1961–1962 

zgraditev nove proizvodne hale, 

lokacija današnje Hidrie aeT 

1965 

rast proizvodnje vžigalnih svečk  

(224 zaposlenih)

1975 

združitev aeT Tolmin in iskra – 

industrija avtoelektričnih izdelkov 

Nova gorica

1978 

pridobitev licence Boscha 

za proizvodnjo magnetnih 

vžigalnikov

80. leta 

rast izvoza, 36 % izdelkov se proda 

v tujino (576 zaposlenih)

90. leta 

izguba jugoslovanskega trga, 

prestrukturiranje, krepitev izvoza

1994 

proizvodnja izdelkov, temelječih 

na lastnem znanju in razvoju

1997 

aeT Tolmin postane del 

korporacije Hidria

2000 

izvoz v 33 držav, 86 % proizvodov se 

proda v tujino

2008 

odprtje Hidriinega inštituta za 

avtomobilsko industrijo

2010 

širitev proizvodnje na Kitajsko

2012 

odprtje Hidriinega Tehnološkega 

centra v Kopru

2015 

Hidria aeT se danes uvršča med 

prve štiri vodilne proizvajalce 

vžignih sistemov za dizelske 

motorje na svetu
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Hidria aeT neposredno prispeva k dolgoročnejši sprejemljivosti visoko učinkovitih in okolju 

prijaznih dizelskih motorjev. a brez odločnih korakov inovativnih in predanih zaposlenih, ki so se 

začeli pred 60-imi leti, Hidria aeT zagotovo ne bi bila to kar je danes.



pRVi KORaKi – MaJHna EKipa, VEliKO sRcE

Začetki Hidrie aeT segajo v daljni 30. avgust 1955. Takrat je bila v Tolminu ustanovljena 

družba avtoelektro – aeT Tolmin. imela je le 18 zaposlenih, proizvajala pa je avtomobilske 

vžigalne svečke za bencinske motorje. Kasneje je družba začela proizvajati tudi žarilne 

svečke za dizelske motorje in, ker je povpraševanje po njih vseskozi naraščalo, zgradi-

la še novo proizvodno halo na mestu, kjer zdaj stoji Hidria aeT. v 10 letih je proizvodnja 

omenjenih svečk strmo rastla. leta 1965 je tako zaposlovala že 224 delavcev. Kljub temu 

je družba kasneje zaradi gospodarskih reform in tehnoloških težav prenehala proizvajati 

vžigalne svečke za bencinske motorje. a to jo ni upočasnilo. Nasprotno, hitra rast družbe 

je pripeljala do združitve z iskro – industrijo avtoelektričnih izdelkov Nova gorica in pr-

vega izvoza plamenskih svečk angleškemu proizvajalcu bencinskih in dizelskih motorjev 

perkins, ki danes deluje pod okriljem korporacije caterpillar.

iZGUBa JUGOslOVansKEGa TRGa in iZVOZna 
naRaVnanOsT

izvoz je bil pomemben dejavnik razvoja Hidrie aeT. v drugi polovici 70-ih 

let je družba pridobila licenco Boscha za proizvodnjo magnetnih vžigalni-

kov, ki so postali njen vodilni proizvod. večina teh vžigalnikov je bila resda 

namenjena domačemu Tomosu, a se je aeT takrat že začela močneje ozi-

rati proti tujini. v 80. letih je tja prodala kar 36 odstotkov svojih izdelkov, 

predvsem po zaslugi dobrega sodelovanja z vodilnim proizvajalcem mo-

tornih žag na svetu, podjetjem Stihl. a sledil je razpad jugoslavije in izguba 

pomembnega trga, zato se je aeT znašla pred hudo preizkušnjo: obstati 

ali ne obstati. Tolminci so se, tako kot že ničkolikokrat doslej, odločili za 

prvo možnost. pridobiti je bilo potrebno nove posle, prestrukturirati druž-

bo in se še bolj usmeriti v izvoz. recept je bil uspešen, saj je aeT global-

nemu trgu začela ponujati proizvode lastnega znanja. S tem je dodobra 

povečala izvoz. Na prelomu tisočletja, ko je družba aeT postala del korpo-

racije Hidria, je s 325 zaposlenimi izvažala že v 33 držav in kar 86 odstotkov 

svojih proizvodov prodala na tujih trgih. 

Z ZnanJEM in iZKUŠnJaMi dO VOdilniH 
pOZiciJ

izredna, večkratna rast proizvodnje čepnih svečk za zagon dizel-

skih motorjev je Hidrii aeT omogočila obsežno avtomatizacijo, 

razvoj elektronskih magnetnih vžigalnikov, organizacijo proi-

zvodnje elektronskih sklopov, pridobitev številnih certifikatov 

kakovosti in širjenje proizvodnih kapacitet v tujino, natančneje 

na Kitajsko. poleg tega je bil zgrajen tudi Hidriin inštitut za avto-

mobilsko industrijo, s katerim je Hidriin vrhunski kader pridobil 

pogoje za razvoj in preizkušanje najzahtevnejših vžignih siste-

mov za dizelske motorje, skladne z ostrimi okolijskimi standar-

di, kot je denimo sistem za hladen zagon dizelskega motorja s 

senzorjem tlaka. pomembna pridobitev je bil tudi Tehnološki 

center v Kopru, zadolžen za avtomatizacijo montaže izredno 

natančnih izdelkov avtomobilske industrije. Zaradi vsega tega 

se Hidria aeT danes uvršča med prve štiri vodilne proizvajalce vž-

ignih sistemov za dizelske motorje na svetu. Kot razvojni doba-

vitelj pa je s svojimi inovativnimi rešitvami prisotna v praktično 

vseh vozilih svetovno znanih avtomobilskih proizvajalcev.

16
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NeKoČ iN danes
v 60-ih letih se je v tolminu veliko spremenilo.  
tudi delovne navade zaposlenih, pogoji dela in tehnologija. 
med mladimi marsikdo ne vé več, da so v tovarnah ob koncu delovnika, praviloma ob 14.00, zahrumele 

gasilske sirene. ali pa, da se je večino dela opravilo ročno, brez računalnikov ali zapletenih visokotehnoloških 

strojev. 

Teh časov se še dobro spominjata Klara Skrt in vojko žagar. v poučnem pogovoru sta nam razkrila največje 

spremembe njunega dela, ki smo ga strnili v najbolj zanimive citate.

17
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KlaRa sKRT, urejevalka plačilne dokumentacije,  

v Hidrii aeT zaposlena 41 let

O spREMEMBaH dElOVnEGa 
pROcEsa
pred enainštiridesetimi leti oziroma leta 1974, 

ko sem se zaposlila v takratni družbi aeT, smo 

vse delali ročno. računalnikov nismo poznali. 

moj prvi računalnik je bil majhen »digitron«. 

imel je le štiri funkcije – seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje. in s tem smo morali nare-

diti vse – na roke.

O dOBRiH in slaBiH sTVaREH
Če pomislim, kaj je danes bolje, bi rekla, da je 

delo sicer veliko lažje, je pa tudi bolj stresno. 

Z leti so prihajale nove in nove tehnologije,  

menjal se je sistem, kljub temu mi nikoli ni bilo 

dolgčas. vedno sem rada opravljala svoje delo. 

pogrešam pa tisto veliko družino, kot smo rekli 

nekoč, ko smo bili vsi eno. danes pa karkoli na-

rediš z namenom, da bi bilo koristno za vse, se 

temu običajno odzove le peščica ljudi.

»Moj prvi računalnik je bil majhen 
»digitron«. Imel je le štiri funkcije – 
seštevanje, odštevanje, množenje in 
deljenje.«

VOJKO ŽaGaR, vodja energetike in 

 infrastrukture, v Hidrii aeT zaposlen 27 let

O spREMEMBaH dElOVnEGa 
pROcEsa
iz današnje perspektive je zanimi-

vo predvsem to, da nas je takrat kar 

osem razvojnikov uporabljalo le en 

računalnik. Nenehno smo se morali 

dogovarjati, kdo ga bo kdaj upora-

bljal. pa še ta je bil le za urejanje do-

kumentacije. Načrte smo risali roč-

no, na risalnih deskah, s svinčnikom, 

nobenega računalnika. prav tako 

smo ročno izdelovali tiskana vezja. v 

tistih časih si moral biti kar umetnik, 

da si kakovostno opravljal delo.

O dOBRiH in slaBiH 
sTVaREH
Čeprav je težko primerjati današnji 

čas s tistim izpred 30 let, bi vseeno 

rad izpostavil, da so bili delovni po-

goji v proizvodnji včasih veliko težji 

kot danes. Hale v katerih so bili stroji 

in tekoči trakovi so bile umazane, na 

tleh je bilo polno katrana, olje vsepo-

vsod. danes je vse čisto. proizvodnja 

po čistoči malodane spominja na 

bolnišnico. pa tudi proizvodni delav-

ci za tekočim trakom so imeli včasih 

težje delo. veliko je bilo ročnega dela. 

Če je kdo želel na stranišče, ga je mo-

ral nujno nekdo zamenjati. Če ga ni 

bilo, je bila že panika.

»Če je kdo želel na stranišče, 
ga je moral nujno nekdo 
zamenjati.«
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idrijSKi dijaKi doBili  
elektrIčnI bMW
///// avtor: erIk blatnIk /// Foto: robert zabukovec ///// 

v zadnjih letih smo priča čedalje hitrejšemu razvoju električnih vozil.  
Ker se zavedamo, da slednja pomembno pripomorejo k varovanju 
okolja in bodo v prihodnosti predstavljala pomemben vir prevoza, smo 
se s skupino BMW, Gimnazijo Jurija vege Idrija in rotary klubom Idrija 
povezali v projektu Zelena mobilnost prihodnosti bo tudi slovenska!

» zelena MobIlnost   
prIhodnostI bo   
tudI slovenska«
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v ta namen je BmW group Slovenija Hidri in gimnaziji jurija vege 

idrija predal 2 električna avtomobila znamke BmW Serije 1 active 

e. Skupaj z dijaki bomo električni vozili uporabljali v študijske na-

mene, saj s partnerji v projektu verjamemo, da se bo v prihodnje 

čedalje več ljudi prevažalo z električnimi vozili. prav tako smo pre-

pričani, da lahko z rešitvami, razvitimi v tem projektu, pomemb-

no prispevamo k razvoju prihodnje generacije električnih vozil. 

generalni direktor bMW group slovenije lothar schupet je 
ob tej priložnosti povedal: »V BMW Group trdno verjamemo, da 

moramo vsi deležniki v družbi stremeti k trajnostni prihodnosti. In ker 

prihodnost sloni predvsem na mladih, kot vodilni svetovni avtomobilski 

premium proizvajalec podpiramo iniciative, s katerimi mlade učimo in 

spodbujamo, da prevzamejo aktivno vlogo pri soustvarjanju mobilnosti 

prihodnosti. Slovenija ima izjemen potencial za električno mobilnost in 

verjamemo, da lahko ta razvoj pospešimo.«

Hidria bo v projektu zagotavljala mentorstvo inženirjev in bogato 

znanje, pridobljeno z izdelavo in razvojem inovativnih rešitev na 

elektromotorskih pogonih. Ker bo v njem sodelovalo tudi več kot 

300 dijakov gimnazije jurija vege, predsednik poslovodnega 
odbora hidrie dr. Iztok seljak mladim sporoča: »Živimo izjemen 

čas prehoda v trajno zeleno mobilnost prihodnosti. Verjamemo, da se 

prihodnji Alberti Einsteini, Nikole Tesle, Steve Jobsi in Eloni Muski skri-

vajo tudi med slovenskimi srednješolci. Samo želeti si morajo uspeha 

dovolj močno in uspeli bodo. Mi jim bomo pri tem pomagali!« 

»Na svetu je bilo vsega skupaj proizvedenih 1100 
električnih avtomobilov BMW Serije 1 Active E. 
Dva izmed njih bosta odslej tudi v Sloveniji na 
voljo za študijske namene.«

>>  ravnatelj idrijske gimnazije borut hvalec je prevzel ključe električnega 
avtomobila BMW serije 1 active E.
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dijake bo pri uresničevanju inovativnih idej za izdelavo prototi-

pnega vozila prihodnosti z materialnimi sredstvi podprl rotary 

klub idrija. gimnazija jurija vege idrija pa bo pod mentorstvom 

štirih profesorjev s področja fizike, mehanike, elektronike in me-

hatronike – vodila jih bo profesorica Katja vidmar – iz več sto 

dijakov sestavila razvojne ekipe. Te bodo s svojim inovativnim, 

nevsakdanjim razmišljanjem, idejami in konkretnimi pobuda-

mi iskali izboljšave obstoječih električnih vozil in tako kreirali 

nove rešitve za električna vozila prihodnosti ter jih tudi posku-

šali vgraditi v novi prototip nadgrajenega BmW active e modela.  

ravnatelj gimnazije jurija vege borut hvalec zato optimistič-

no zre v prihodnost: »Naša šola, naslednica prve slovenske realke, nosi 

ime po največjem slovenskem mislecu in izumitelju Juriju Vegi. Ne le na 

simbolni ravni, tudi dejansko vzpodbujamo in živimo inovativnost in 

raziskovalno delo. Odlični rezultati pričajo o tem. Zato je sodelovanje v 

projektu logično nadaljevanje našega dela in spodbuda mladim ter nji-

hova priložnost, da stopijo na pot spreminjanja sveta.«

električna avtomobila BmW Serije 1 active e, ki smo ju dobili skupaj z idrijsko gi-

mnazijo, sta bila leta 2011 izdelana kot del prototipne flote vozil, s katero je BmW 

dve leti zbiral pomembne podatke o elektromobilnosti. Na svetu je bilo vsega 

skupaj proizvedenih 1100 tovrstnih avtomobilov. dva izmed njih bosta odslej tudi 

v Sloveniji na voljo za študijske namene. Tehnologija, izsledki in izkušnje, prido-

bljene z BmW serije 1 active e, pa je BmW kasneje uporabil pri izdelavi serijske 

generacije naprednega električnega vozila BmW i3.
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idrijski dijaki bodo iskali izbolj-

šave obstoječih električnih vozil 

in tako kreirali nove rešitve za 

električna vozila prihodnosti, ki 

jih bodo poskušali vgraditi v novi 

prototip nadgrajenega BmW  

active e modela.

Hidria je ključen partner v projek-

tu, v katerem želimo najti rešitve, 

ki bodo bistveno pripomogle k 

izboljšanju in učinkovitosti vozil 

prihodnosti.

v prvi fazi projekta bodo dijaki in mentorji skupaj sanjali ter teoretično 
definirali značilnosti in funkcije vozila prihodnosti. sodelovali bodo z 
devetošolci in otroci v vrtcu, od katerih pričakujejo veliko, saj so najbolj 
neobremenjeni. Iz razvitih idej bomo na to skupaj z BMW-jem sredi 
januarja zbrali najboljšo, ki jo bomo v obliki prototipa poskušali uresničiti v 
realnosti. »Da bo vozil sam je skoraj jasno, ali bo tudi letel, morda še ne …«



pri novogradnjah individualnih hiš oziroma prenovi ogre-
valnih sistemov se moramo v množici ponudnikov odlo-
čati o pravilni izbiri. Kdaj in v kakšni situaciji je dobro, da 
razmišljamo tudi o investiciji v toplotno črpalko?
pri novogradnji je vsekakor potrebno razmišljati samo o toplo-

tni črpalki. Zaradi toplotnih potreb novih objektov, ki so relativ-

no majhne, so majhne tudi potrebe po ogrevanju, ki jih lahko z 

manjšo investicijo enostavno pokrijemo s toplotno črpalko! udo-

bje ogrevanja, ki ga nudi toplotna 

črpalka, ni primerljivo z nobenim 

drugim virom ogrevanja. Seveda pa 

je o menjavi konvencionalnega sis-

tema ogrevanja s toplotno črpalko 

priporočljivo razmišljati tudi pri pre-

novi. glede na različne vire ogreva-

nja lahko s toplotno črpalko stroške ogrevanja zmanjšamo tudi 

do 70 %. Tako lahko na primer posameznik, ki je do sedaj pora-

bil 2.500 litrov kurilnega olja, s toplotno črpalko letno porabi za 

zgolj 700–800 evrov električne energije.

Ker pogosto nimamo možnosti vgradnje sistema voda/
voda (v bližini nimamo na razpolago vodnega vira) ali ze-
mlja/voda (v okolici objekta nimamo dovolj zemljišča) se 
verjetno največ investitorjev odloča za vgradnjo črpalke 
zrak/voda. ali to drži in kakšne so prednosti oz. slabosti 
omenjenih črpalk, če jih primerjamo med seboj?
med viri toplote pri toplotnih črpalkah je voda najbolj učinkovit 

vir. Sledi ji zemlja, nato pa zrak, ki je najmanj stabilen vir. je pa 

povsod dosegljiv, montaža takšnega modela toplotne črpalke pa 

prinese najmanj stroškov. Zato je pred odločitvijo o tipu toplotne 

črpalke vedno priporočljivo razmisliti o tem, kateri viri so nam na 

voljo in kakšno je razmerje med investicijami. Takšne izračune 

lahko pri podjetju Termo-tehnika pripravimo brezplačno, brez-

plačno pa opravimo tudi ogled lokacije in objekta.

Ekonomska učinkovitost in s tem pove-
zan čas, v katerem se nam bo investicija 
povrnila, sta ključna dejavnika za konč-
no odločitev. Kako se najpreprosteje lo-
titi okvirnega izračuna, ki nas prepriča v 
smotrnost investicije in nas vodi k nadalj-
njim korakom pravilne izbire?
Najpreprosteje je, da nam posredujete po-

datke o objektu, mi pa vam izračunamo to-

plotne izgube objekta, potrebno grelno moč 

za ogrevanje v vseh pogojih, oceno investicije 

in povračilno dobo. v kolikor gre za prenovo 

ogrevalnega sistema, se povračilna doba izračuna glede na pred-

videne prihranke pri ogrevanju, pri novogradnjah pa gre za razli-

ko med investicijo v druge vire ogrevanja in predvideno razliko v 

stroških. pomembno pa je v obzir vzeti tudi druge dejavnike: pri 

toplotnih črpalkah ni potreben dimnik, priporočljiv pa je na pri-

mer preventivni pregled na dve leti; drugih stroškov ni.

Kakšen je okoljski vidik ogrevanja s toplotno črpalko in 
kako je s hrupom delovanja le-te v primerjavi z ostalimi 
alternativnimi zelenimi načini ogrevanja? 
Količina izpustov co2 v ozračje, ki so ga toplotne črpalke Termo-

-tehnika in Kronoterm prihranile v 25 letih, je enako, kot da bi po-

sadili 310.000 dreves. ustvarili smo toliko toplotne energije (če bi 

jo preračunali v električno), da bi lahko ugasnili eno termoelek-

trarno za 8 dni. mislim, da ta dejstva nazorno prikažejo čistost in 

okoljski vidik toplotnih črpalk.

ali trenutno obstajajo kakršne koli vzpodbude – subvenci-
je EKO sklada, ki pripomorejo k zmanjšanju stroškov?
Trenutno je še odprt poziv za sofinanciranje z nepovratnimi sred-

stvi. posameznik lahko pridobi do 1.000 € nepovratnih sredstev 

za toplotne črpalke zrak/voda in do 2.500 € za toplotne črpalke 

voda/voda in zemlja/voda. letos je ta razpis še odprt, za nasle-

dnjo leto pa trenutno še ni informacij, kdaj se bo začel.

pogovor z davoroM zaveršnIkoM, predstavnIkoM blagovne 
znaMke kronoterM podjetja terMo-tehnIka.

toplotna črpalka  
da ali Ne?
///// avtor: Marko šraj /// Foto: terMo-tehnIka /////

»Glede na različne vire 
ogrevanja lahko s toplotno 
črpalko stroške ogrevanja 
zmanjšamo tudi do 70 %.«

»Pred odločitvijo o 
tipu toplotne črpalke 
je vedno priporočlji-
vo razmisliti o tem, 
kateri viri so nam 
na voljo in kakšno 
je razmerje med 
investicijami.«
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Segment toplotnih 

črpalk postaja za Hidriin 

program ventilatorjev 

vse pomembnejši. Naše 

najnovejše izvedbe ec 

aksialnih ventilatorjev so 

zato prilagojene posebnim 

zahtevam krmiljenja, visoke 

energetske učinkovitosti 

in nizke šumnosti, ki jih 

narekujejo vodilni proizvajalci 

toplotnih črpalk.
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BoScH vidi v Hidrii zaupanja 
vrednega partnerja
///// avtor: erIk blatnIk /// Foto: saša puntarIć ///// 

največjim prodajati inovativne izdelke, temelječe na lastnem znanju 
in razvoju, je poseben izziv. Kaj šele, da si predrazvojni dobavitelj. 
v Hidrii smo to že vrsto let. In to tako dobri, da nam je nemška 
multinacionalka Bosch podelila status prednostnega dobavitelja.
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>>  v okviru obiska nam je član nabavne ekipe gospod Wu uradno predal potrditev 
statusa prednostnega dobavitelja korporacije Bosch.



Z Boschem, ki je največji svetovni sistemski dobavitelj v avto-

mobilski industriji, sodelujemo že od leta 2005. Zanj kot pred-

razvojni dobavitelj razvijamo in proizvajamo inovativne rešitve 

za hibridne elektromotorske pogone, ključne dele volanskih sis-

temov, elektromotorje za oljne gorilce in dele elektromotorjev 

za električna ročna orodja. Ker Bosch že vrsto let stremi k visoki 

inovativnosti in kakovosti vseh svojih proizvodov, število doba-

viteljev zmanjšuje in s tem v svojem portfelju ohranja le najbolj 

kompetentne in inovativne predrazvojne dobavitelje1. 

S statusom prednostnega dobavitelja smo pridobili pomemb-

no konkurenčno prednost in potrditev svoje inovativne prodor-

nosti in visoke kakovosti, ki v avtomobilskem in industrijskem 

segmentu igrata ključno vlogo. poleg tega pa nam to daje do-

datno podlago za rast medsebojnega sodelovanja, obseg kate-

rega naj bi se v obdobju petih let podvojil. S tem Bosch postaja 

eden naših ključnih kupcev. 

»S statusom prednostnega dobavitelja smo pridobili pomembno konkurenčno 
prednost in potrditev svoje inovativne prodornosti in visoke kakovosti.«

>>   Da smo pomemben partner Boscha, je potrdil tudi nedavni obisk nabavne ekipe nemške multinacionalke 
pod vodstvom dr. karla noWaka, predsednika sektorja za nabavo in logistiko v Boschu, ki neposredno 
odgovarja za več kot 40 milijard evrov nabavljenih izdelkov in storitev na leto.
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>>  potrdilo

1  predrazvojnI dobavItelj naročnikom zagotavlja zahtevne tehnične rešitve za 
sisteme prihodnosti, s celovito razvojno podporo od začetka snovanja posameznih 
rešitev do njihove serijske industrijske proizvodnje.
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Človek, najbolj proučevano in analizirano živo bitje, ostaja še ve-

dno največja uganka. Smo največji unikat z neprecenljivo vredno-

stjo. le kdo jo zna izračunati? Tudi če je vse relativno, se znajdemo 

v zagati. še najboljši približek vrednosti posameznika dobimo, ko 

se zgodi izguba (bolezen, smrt, odhod posameznika iz podjetja 

itd.), pa še to je le občutek. 

Kaj nas torej dela tako poseb-

ne? Zakaj nekateri posame-

zniki z minimalnimi napori, 

dosegajo izvrstne rezultate? 

Zakaj drugi, kljub enormne-

mu naporu, nikoli ne uspejo narediti koraka v želeno smer? v 

čemu je skrivnost tistih, ki večino časa iščejo rešitve in kje tiči ra-

zlog, da preveč ostalih prepogosto povsod in vedno vidi proble-

me? odgovor najdemo v kompetencah. Kako bi jih pravzaprav 

razložili? Kar se sámo ponuja je beseda Compete(nce) = to compete 

= tekmovati. Torej gre za vsebine, s katerimi hote ali nehote ves 

čas tekmujemo, včasih tudi sami s seboj. poenostavljeno poveda-

no lahko kompetence razumemo tudi kot konkurenčno vrednost 

posameznika. vsak od nas nosi celo življenje s seboj paleto kon-

kurenčnih vsebin. Zmaga posameznika je, da svojo konkurenčno 

vrednost smiselno aplicira/manifestira v času in kraju.

moje KompeTeNce –  
Moja konkurenčna  
vrednost 
///// avtorICa: andrejka kranjc /// Foto: robert zabukovec ///// 

>>  andrejka kranjc, direktorica 
razvoja in izobraževanja zaposlenih 
v Hidrii aEt ter vodja projekta 
kompetenc

Hidria je z modelom kompetenc začrtala 
jasna pričakovanja o tem, kakšne 
sodelavce želimo razvijati že danes, da 
bomo tudi jutri kompetentno nastopali 
na globalnem trgu. Model kompetenc 
Hidrie je naša konkurenčna vrednost, 
naša sedanjost in prihodnost. Je naša 
pot.

»Kompetence lahko razumemo 
kot konkurenčno vrednost 
posameznika.«
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razlaga kompetenc je obsežna. različni viri pojasnjujejo, da 

kompetence obsegajo znanje in izkušnje, različne sposobnosti in 

veščine ter druge osebnostne lastnosti kot recimo karakterne la-

stnosti, motiviranost, vrednote idr. Nadalje najdemo razlago, da 

je kompetenten človek vsak, ki ima ustrezne kompetence za to, 

da opravi določeno nalogo, da uspešno doseže načrtovane cilje. 

pojem kompetence se vse bolj uporablja tako v literaturi kot tudi 

v medijih, poznajo ga standardi in vse bolj ga razume tudi sleherni 

posameznik. vse manj govorimo samo o znanjih, osebnostnih la-

stnostih in veščinah in vse bolj o kompetencah. Ko prepoznamo, 

da je nekdo strokoven, govorimo o znanju. Za tistega, ki presega 

normo v proizvodnji, pravimo, da je usposobljen. Če za nekoga 

trdimo, da je komunikativen, pomeni, da ima to vedenje dobro 

razvito itd. Z izjavo, da je oseba kompetentna, pa smo pravzaprav 

zajeli usklajeno celoto posameznika.

Ko na splošno razlagamo kaj 

kompetence so ali katere so 

pomembne, skoraj ne moremo 

narediti napake. Zato je zelo po-

membno, da znamo kot podjetje 

dovolj dobro opredeliti želene kompetence. šele ko so te kompe-

tence določene in je določen tudi nivo do katerega želimo, da je 

posamezna kompetenca razvita, lahko pristopimo k načrtnemu 

razvoju sodelavcev. prav zaradi tega se modeli kompetenc med 

podjetji lahko zelo razlikujejo. Zgolj kopiranje že vzpostavljenega 

modela kompetenc pa običajno ne prinese pričakovane dodane 

vrednosti.

»Pomembno je, da znamo kot  
podjetje dovolj dobro opredeliti  
želene kompetence.«

v Hidrii je bil model kompetenc postavljen na osnovi:

Q zahtev kupcev in izdelkov,

Q strategije, ciljev in poslovnih procesov,

Q vrednot Hidrie.

omenjeni viri so bili podlaga za opredelitev kompetenc, ki se 

združujejo v štiri sklope. vsi štirje sklopi kompetenc so v Hidrii 

jasno opredeljeni. med seboj se smiselno dopolnjujejo ter na 

posameznih točkah tudi prepletajo. 

Q  Kompetence, ki izhajajo iz sistemizacije delovnih mest. 

Slednja je bila zaključena v letu 2012 in opredeljuje oprede-

ljene glavne zahteve za zasedbo posameznega delovnega 

mesta.

Q  Kompetence, ki izhajajo iz veščin potrebnih za realizacijo 

proizvoda oz. tako imenovana usposobljenost.

Q  Kompetence, ki izhajajo iz potrebnih splošnih in specifičnih 

znanj oz. strokovne kompetence. 

Ta dva sklopa, ki sta v večji meri posledica strategij, kupčevih 

zahtev ter s tem povezanih zahtev izdelkov in poslovnih pro-

cesov, bosta v prihodnje deležna natančnejše vsebinske nad-

gradnje.

Q  Kompetence, ki jih definirajo naša vedenja. Te se delijo na 

korporacijske kompetence, poslovno-strateške, kompe-

tence vodenja in splošne kompetence. projekt vzpostavitve 

in ocenjevanja želenih kompetenc, ki jih definirajo naša ve-

denja, je bil zaključen v letu 2014. 

>>    andraž roglIč in MIro vehar skupaj 
z andrejko Kranjc, tanjo Kenda in Miro Balant 
snujeta informatizacijo kompetenc.

»Po odločitvi za informatizacijo kompetenc je bilo najprej potrebno izbrati 

informacijsko rešitev. Odločili smo se za Infor LN, sistem v katerem že ima-

mo kadrovsko evidenco, sistematizacijo delovnih mest, osebne ocene, kar 

je tesno povezano s kompetencami. Največji izziv je predstavljalo obliko-

vanje strukturiranega popisa kompetence vseh tako različnih zaposlenih. 

Ob tem pa pripraviti enotno rešitev za vse družbe korporacije, ki bo smi-

selno umeščena v ostale vsebine kadrovskega področja in bo omogočala 

predvidene nadgradnje. Danes imamo v sistemu ocene kompetenc vseh za-

poslenih ter možnost analize teh podatkov za pripravo plana izobraževanj 

in usposabljanj. Pripravljeni pa smo tudi za nadaljevanje delo na drugih 

skupinah kompetenc.«
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KaKo Si Sami raZlagajo 
pojeM koMpetence, 
Smo vprašali Tudi Naše 
ZapoSleNe.

dr. Jani KEnda, vodja oddelka

»Biti kompetenten pomeni, da ima nek-

do ustrezno znanje, značilnosti in vrline, 

ki omogočajo, da dobro opravlja zahte-

vano delo. v primeru da so kompetence, 

potrebne za določeno delovno mest, 

usklajene s kompetencami zaposlenega 

in cilji delodajalca ter zaposlenega urav-

noteženi, dobimo popolno kombinaci-

jo, ki vodi do dobro opravljenega dela in 

obojestranskega zadovoljstva.«

BEKiRa HasanaGić,  
direktorica področja za pravne 
zadeve

»Kompetenten je nekdo, ki je 

pristojen, pooblaščen za dolo-

čeno področje oz. za reševanje 

določenih vprašanj oz. nekdo, 

ki temeljito pozna, obvlada 

določeno področje.«

MilOŠ naGOdE, produktni vodja

»Kompetenca je sposobnost uporabljati zna-

nja, ki jih potrebuješ za izvedbo določenih na-

log. je lastnost, s katero učinkovito opravljaš 

svoje delo in dosežeš načrtovane cilje.«

niVEs laHaRnaR, strokovna sode-
lavka za finance in računovodstvo

»Biti kompetenten zame pomeni, 

da sem zadolžen oz. pristojen za 

določeno stvar oziroma področje, ki 

sem ga sposoben odgovorno, kako-

vostno in samozavestno pokrivati.«

BEnO GOlJa,  
strokovni sodelavec za meritve

»Kompetentnost je, gledano z vidi-

ka uspešnega reševanjem delavnih 

nalog, zmožnost/sposobnost po-

vezovanja teoretičnih in praktičnih 

znanj. razvija se z usposobljeno-

stjo izvajalca in možnostmi delav-

nega mesta. pri oceni kot celoti pa 

upoštevamo objektivno in subjek-

tivno delo posameznika«

MiROslaV BiZJaK, vodja oddelka

»Kompetence so zbir znanj, veščin, 

izkušenj in poznavanj, ki so potrebne za 

učinkovito in kakovostno opravljanje 

dela.« 

sOnJa MlaKaR, direktorica področja za zagotavljanje kakovosti

Kompetentnost zagotavljamo na podlagi ustreznega izobraževanja, uspo-

sabljanja ali pridobivanja izkušenj. da pa kompetentnost in s tem znanje 

organizacije povečujemo, moramo opredeliti potrebe za kompetence ter 

oceniti kompetence zaposlenih, kar je osnova za planiranje izboljševanja 

kompetenc. Sledi izvedba. da pa se krog zaključi, moramo seveda meriti 

tudi uspešnost ukrepov, sicer pa je to stalen proces, ki nima konca.«

Odgovornost vodij je, da prepoznajo 
kompetence sodelavcev, jih smiselno in 
argumentirano vrednotijo ter ob podpori 
službe za razvoj in izobraževanje kadrov 
načrtujejo ustrezen karierni razvoj. 
Odgovornost zaposlenih v Hidrii pa je, 
da se aktivno vključujejo v načrtovane 
aktivnosti, zavzeto opravljajo svoje delo, 
delijo svoje znanje znotraj timov, iščejo 
poti in načine za nadgradnjo svojih 
kompetence ter skrbijo za svoj lastni 
razvoj. 



33

DANES ZA JUTRI | HIDRIA | 28DANES ZA JUTRI | HIDRIA | 28

se Na SpleTu počutIte varne? 
///// avtorICa: bojana bratuš /// Foto: robert zabukovec ///// 

E-izobraževanja so uveljavljena oblika prenosa znanja. v Hidrii ga 
uporabljamo četrto leto in je postalo koristno dopolnilo tradicionalnim 
oblikam izobraževanja. tovrstno izobraževanje odpira nove perspektive 
in možnosti za pridobivanje, ustvarjanje znanja ter informacij z uporabo 
sodobne informacijske komunikacijske tehnologije in postaja del našega 
vsakdana

e-izobraževanju se težko izognemo, tako kot se nismo mogli iz-

ogniti uporabi interneta v vsakdanjem življenju. pomembno je, 

da se ta oblika izobraževanja uporablja na pravi način, iz pravih 

razlogov in za prave namene. v Hidrii oblikujemo interna gradi-

va za izobraževanja, ki so namenjena večjemu številu zaposlenih 

ter vsebine, ki so informativnega značaja. Najpomembnejše pa 

je, da so vsa gradiva zaposlenim vedno dostopna v e-campusu in 

na razpolago, ko jih uporabnik potrebuje – kjerkoli in kadarkoli. 

 

Skupaj s podjetjem B2, ki deluje kot družini prijazno podjetje, pri-
poročamo pregled e-gradiv s področja varne rabe interneta 

za otroke, najstnike in starše pod imenom šola internetne samo-

obrambe, ki nas bodo opremila z znanjem in informacijami, kako 

se gibati v virtualnem svetu. 

V 4. letih smo pripravili 
29 e-izobraževanj.

Zaposleni so se v letu 
2015 izobraževali 1318 ur.

>>  Ekipa, ki v Hidrii koordinira 
e-izobraževanje: tanja kenda,  
Mag. boštjan tušar in bojana 
bratuš.
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Za oToKe, STarše iN uČiTelje

inTERnETna saMOOBRaMBa Za sTaRŠE
http://www.spletno-ucenje.com/starsi

Ste sami dovolj osveščeni in seznanjeni z 
nevarnostmi, ki pretijo našim otrokom?

inTERnETna saMOOBRaMBa Za OTROKE
http://otroci.e-ucenje.com

Se vaš otrok zna varno gibati  
v virtualnem svetu?

inTERnETna saMOOBRaMBa Za naJsTniKE
http://najstniki.e-ucenje.com

Se je vaš mladostnik že srečal  
s spletnim nasiljem?

B2 je za 3 ciljne skupine  

(starši/otroci/najstniki) pripravil 

zanimive in uporabne vsebine, 

ki nam bodo v pomoč, da se 

bomo znali pravočasno ubraniti 

sodobnim nevarnostim na spletu 

in naše otroke varno prepeljati 

skozi odraščanje, tudi znotraj 

virtualnega sveta.

Tale internetna  
samoobramba je  
res super stvar.

34
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iNTerNeT NiKoli  
Ne poZaBi 

splETna idEnTiTETa
vse naše aktivnosti in objave na spletu oblikujejo našo spletno 

identiteto! Bodimo previdni, kaj objavljamo in kdo te objave vidi. 

Tudi svoje otroke informirajmo in osveščajmo, kako pomembno 

je omejiti objave na spletu.

Tako kot se spletna identiteta hitro oblikuje, jo lahko tudi hitro 

prevzame nekdo drug (neznanec, znanec ali celo "prijatelj"). več 

informacij kot objavimo, lažje je to storiti.

geslo si lahko predstavljamo kot ključ, ki omogoča dostop do 

naših podatkov. Kaj se zgodi, če ključ dobi v roke napačna 
oseba?

pri izbiri gesla je pomembno, da izberemo varno geslo, ki ga ni 

mogoče z lahkoto ugotoviti. Seveda pa je razlika med dostopom 

do spletnega foruma ali pa dostopom do elektronskega bančni-

štva, zato moramo za različne storitve uporabljati različna 
gesla.

Šola samoobrambe na spletu je 
projekt, v katerem se otroci in 
najstniki, pa tudi starši in učitelji, 
naučijo varne uporabe spleta 
in socialnih omrežij ter varne 
»udeležbe« na spletnih forumih in 
klepetalnicah. slednjim se preprosto 
ne moremo izogniti, naši otroci 
pa odraščajo ob teh orodjih ter 
predstavljajo najbolj navdušene 
in hkrati prepogosto najbolj 
neprevidne uporabnike.

OBJaVE na splETU
vsak uporabnik interneta se mora zavedati, da vsaka informacija 

in podatek, ki ga objavimo na svetovnemu omrežju, ostane tam 

za zmeraj, četudi je v nekem trenutku manj opazen ali manj vi-

den.

Na podatke, ki jih objavite na spletu glejte kot na pesek, ki ste ga 

vrgli v veter – nikoli več ne boste mogli zbrati vseh delcev prahu. 

enako je z objavo na spletu, nikoli več je ni mogoče v celoti prido-

biti nazaj ali izbrisati, zato vedno objavljamo samo tisto kar nas in 

druge prikazuje v pozitivni luči.

Pomagajmo svojim otrokom, da njihovi  
nepremišljeni digitalni odtisi narejeni danes,  
ne bodo negativno vplivali na njihovo  
prihodnost.

Zdaj sva 
na spletu 
varna.
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v Hidrii se zavedamo, da je potrebno pri mladih spodbuditi zani-

manje za naravoslovno-tehnične poklice in jim omogočiti tako 

obliko dela, pri kateri s praktičnim delom ob pomoči mentorja te 

poklice tudi spoznajo.

Namen projekta je, da se kandidati preizkusijo pri konkretnem 

delu. Na razpis se je prijavilo 27 kandidatov, opravljanje počitni-

škega raziskovalnega dela pa smo omogočili 11 najbolj perspek-

tivnim. izbrani kandidati so bili iz vrst strojništva, mehatronike in 

ekonomije. delo so opravljali na različnih lokacijah korporacije v 

poletnih mesecih.

Z mladimi kandidati je Hidria pridobila potencialne nove sodelav-

ce, ki so ob pomoči mentorjev spoznavali delovne procese, nad-

grajevali svoje znanje, spoznavali nove ljudi, opravljali različna 

dela, utrjevali delovne navade, vztrajnost in iznajdljivost, ki jim 

bo v pomoč pri gradnji nadaljnje študijske in karierne poti.      

človeku ostane  
v spoMInu:
20% tega, kar prebere,
30% tega, kar sliši,
40% tega, kar vidi,
50% tega, kar pove,
60% tega, kar stori
In

90% tega, kar vIdI,  
slIšI, pove In storI!
(colIn rose)

spodbujaMo zanIManje Za  
NaravoSlovNo-TeHNiČNe poKlice 
///// avtorICa: Mojca brus /// Foto: robert zabukovec ///// 

K sodelovanju v projektu počitniško raziskovalno delo smo povabili 
motivirane, inovativne, iznajdljive, vsestranske dijakinje in dijake oz. 
študentke in študente. najboljši so bili nagrajeni s kadrovsko štipendijo.

nina HRVaTiČ – dijakinja Gimnazije Jurija 
Vege idrija; prijava na razpis »počitniško 
raziskovano delo«:

pri delu v kemijskem laboratoriju sem se pobliž-

je spoznala z delom, ki ga lahko opravljaš kot 

kemik in se naučila ogromno, predvsem o avto-

mobilski industriji. le-ta me, če sem čisto iskre-

na, prej ni preveč zanimala. v dobrih dveh tednih 

sem spoznala velik del industrijskega procesa in 

pomen vsakega dela. vse skupaj me je res nav-

dušilo – od proizvodnje pa do različnih merjenj v 

laboratoriju. Za to so v veliki meri zaslužni moji 

sodelavci, ki so mi z veseljem odgovorili na vsa 

vprašanja ter mi pokazali in me naučili več, kot 

sem pričakovala. res sem vesela, da sem dobila 

to priložnost in kar nekaj novih izkušenj.

>> nina Hvatič pri validaciji metode za določanje topnih nečistoč.

RaZisKOValnO pOČiTniŠKO dElO sO V pOlETniH MEsEciH Mladi OpRaVlJali TUdi V naŠiH laBORaTORiJiH.

»V dobrih dveh tednih sem se naučila ogromno, tudi o 
avtomobilski industriji. Vse skupaj me je res navdušilo, čeprav 
me slednja prej ni preveč zanimala.«
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niK sKOK – štipendist strojnik:

počitniško prakso sem že drugo leto zapored opravljal v 

laboratoriju za mehansko-fizikalne analize na inštitutu 

za materiale in tehnologije v Spodnji idriji. mentor Kristi-

jan Hladnik mi je delo v laboratoriju podrobno razkazal ter 

me seznanil z določenimi delovnimi procesi in napravami 

v laboratoriju. Tekom prakse sem opravljal različna dela, 

kot so meritve trdote materialov, natezne preizkuse, pri-

prave različnih vzorcev, brušenje obrusov itd. delo mi je 

bilo zelo zanimivo, saj je bilo raznoliko in nikoli dolgoča-

sno. vsi zaposleni na tem oddelku so zelo prijazni, komu-

nikativni ter vedno pripravljeni pomagati. pridobil sem 

tudi veliko novega znanja, ki mi bo v pomoč pri nadalje-

vanju študija.

>> nik skok pri opravljanju nateznih testov.

anJa VEHaR – študentka kemijskega inženirstva; 
prijava na razpis »počitniško raziskovano delo«:

raziskovalno počitniško delo sem letos v podjetju Hidria 

opravljala že drugič. letošnji naslov mojega dela je bil 

optična emisijska spektroskopija. glede na to, da sama 

študiram kemijsko inženirstvo, mi je to delo prineslo kar 

nekaj teoretičnih, predvsem pa praktičnih znanj s tega 

področja. vedno znova sem se rada vračala v službo, saj 

me je tam čakala prijazna ekipa sodelavcev, ki so bili ve-

dno pripravljeni odgovoriti na vsa moja vprašanja ter mi 

predstavili, s čim vse se podjetje ukvarja. upam, da se dru-

go leto ponovno vrnem.

>> anja vehar pri opravljanju meritev na optično emisijskem spektrometru.

MaTic GROŠElJ – štipendist strojnik:

v laboratoriju sem se naučil veliko praktičnih stvari, ki 

smo jih v šoli naredili le teoretično. izpopolnil sem kemij-

sko-fizikalne meritve. delo v laboratoriju zahteva veliko 

mero natančnosti. Najbolj zanimive so bile meritve, ki 

sem jih delal od prve operacije pa vse do zadnje, pri kate-

rih izveš vse napake, ki se dogajajo v različnih materialih. 

Zahvalil bi se še rad vsem vam, ki delate v laboratoriju, saj 

sem se počutil odlično. To je bila dobra izkušnja za naprej. 

Če bo še kakšna možnost sem takoj za, da se vam ponov-

no pridružim.

>> Matic Grošelj med meritvijo trdote materialov.
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>>  se še kdo spomni rekreacije, ki se je izvajala med 
odmori pod vodstvom usposobljenega učitelja 
športne vzgoje v 80-ih letih? 

proMocIja zdravja  
KoT ZaKoNSKa oBveZNoST  
ali laSTNi iNTereS  
delodajalca? 
///// avtorICa: Mag. katarIna drev /// Foto: arhIv ///// 

Če upoštevamo, da svetovna zdravstvena organizacija 
definira zdravje kot »stanje popolnega fizičnega, 
socialnega in duševnega blagostanja, ne le odsotnost 
bolezni ali invalidnosti«, potem vemo, zakaj je promocija 
zdravja na delovnem mestu tako pomembna, da jo je bilo 
potrebno uzakoniti.
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZvZd-1; 

uradni list rS, št. 43/11) v 6. členu predpisu-

je delodajalcu, da mora načrtovati in izva-

jati promocijo zdravja na delovnem mestu. 

zanimivo bi bilo razmišljati, zakaj je bilo 

potrebno uzakoniti aktivnosti, ki jih je 

večina ozaveščenih družb počela že v pre-

teklosti. se še kdo spomni rekreacije, ki 

se je izvajala med odmori pod vodstvom 

usposobljenega učitelja športne vzgoje 

v 80-ih letih? Ni potrebne veliko inovativnosti, da potegnemo 

vzporednice z današnjimi aktivnimi odmori, ki so »ponovno v 

modi« med delodajalci, ki skušamo slediti smernicam za promo-

cijo zdravja na delovnem mestu. včasih je torej dovolj, da le malo 

pobrskamo po zgodovini in praksah preteklih obdobij in poskuša-

mo izluščiti tiste prave, ki obrodijo sadove.

Na drugi strani pa se je v zadnjih letih spremenilo veliko stvari. 

Zadelo nas je višanje upokojitvene starosti in posledično staranje 

delovne sile, sedeči način dela in lahko bi rekli pomanjkanje te-

lesne aktivnosti že pri mladih, globalizacija in njene posledice v 

vseh možnih razsežnostih, vse hitrejši tempo življenja, slabe pre-

hranjevalne navade.

promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje 

delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobre-

ga počutja na delovnem mestu, kar pomeni, 

da morajo biti vsi aktivno vključeni, saj bo le 

tako promocija zdravja dosegla želeni uči-

nek. Nič ne pomaga, da delodajalec omogoči 

brezplačno udeležbo na različnih športnih 

dogodkih ali sofinancira različne vadbene ak-

tivnosti, če zaposleni niso dovolj osveščeni, 

da bi se zavedali pomena zdravega življenj-

skega sloga. odgovornosti za naše zdravje 

namreč ne smemo prelagati na druge. Čim 

bolje moramo izkoristiti možnosti, ki nam jih nudi družba in na 

dolgi rok pozitivno vplivajo na naše zdravje in kakovost življenja. 

v hidrii s sofinanciranjem različnih vrst vadb, udejstvo-
vanjem na množičnih tekaških in kolesarskih prireditvah, 
družinskim druženjem ob dnevih korporacije, brezplačnim 
cepljenjem proti sezonskemu virusu gripe in še z nekateri-
mi aktivnostmi, že vrsto let pred uvedbo obveznosti pro-
mocije zdravja, največ poudarka dajemo ravno preventivi 
v smislu aktivnega preživljanja prostega časa. Istočasno pa 
se zavedamo tudi pomena optimalnega delovnega okolja 
in pravilnega dela, čemur bomo v bodoče namenili še več 
pozornosti. ravno v teh projektih se še posebej izkazuje 
pomen interdisciplinarnosti področja promocije zdravja in 
sodelovanje z različnimi zunanjimi strokovnjaki s področja 
medicine, ergonomije, športa, zdravega prehranjevanja ipd.

»Promocija zdravja na delovnem 
mestu je skupno prizadevanje 

delodajalcev, zaposlenih in 
družbe za izboljšanje zdravja in 
dobrega počutja na delovnem 

mestu.«

>>  K razmišljanju o zdravem življenju smo povabili tudi otroke naših zaposlenih. 

»Hidria se je s podpisom memoranduma 
Iniciativa za zdrava delavna mesta pridružila 
ambasadorjem zdravih delovnih mest.«
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Za redno izplačevanje državnih pokojnin je že danes potrebnih ve-

dno več sredstev, čemur pa prihodki iz naslova prispevkov še zda-

leč več ne zadoščajo. država mora zato v pokojninsko blagajno iz 

proračuna namenjati dodatna sredstva.

pOKOJninsKa VRZEl
Zaradi neugodnih demografskih trendov in podaljševanja ži-

vljenjske dobe se bo razmerje med povprečno slovensko plačo in 

povprečno pokojnino v prihodnje še slabšalo. 

Ker nam redne pokojnine ne bodo omogočale ohranitve 

življenjskega standarda, kakršnega smo bili vajeni pred 

upokojitvijo, bomo posamezniki nujno morali del 

odgovornosti za zapolnitev pokojninske vrzeli 

prevzemati tudi sami. 

 

KaJ laHKO sTORiMO?
odgovor je v varčevanju. od vaše 

starosti, pričakovanj in naklonje-

nosti posameznim oblikam varče-

vanja je odvisno, kakšna oblika je 

za vas najprimernejša. vsem obli-

kam varčevanja za pokojnino pa je 

skupno eno priporočilo: začnite čim-

prej, najbolje že ob prvi zaposlitvi in pri 

varčevanju dosledno vztrajate. 

v Hidrii svojim zaposlenim že vrsto let 

omogočamo in sofinanciramo vključevanje 

v prostovoljno dodatno pokojninsko varče-

vanje s ciljem, da bi zaposlenim ob upokojitvi 

zagotovili vsaj delno zapolnitev pokojninske 

vrzeli.

pripravljeNi Na iZZive priHodNoSTi:  
brez skrbI ob upokojItvI 
///// avtorICI: Mag. katarIna drev, tanja kenda /////  
///// sLIKovno GraDIvo: povzeto po prva osebna zavarovalnIca, d. d. ///// 

v sloveniji se v zadnjih 15 letih srečujemo z vedno večjim upadom 
višin pokojnin. Če so se naši starši oziroma stari starši lahko še v 
celoti zanesli na državno pokojnino, je razmislek o zagotavljanju 
dodatnih sredstev za pokojnino za vse delovno aktivne 
posameznike danes nujen.
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alI ste vedelI?

v sloveniji je število upokojencev vsak dan večje – razmerje med 
upokojenci in zaposlenimi znaša 1 : 1,37.

Povprečna državna pokojnina v sloveniji znaša 567 EUr in 
predstavlja le še 56 % povprečne neto plače.

v povprečju posameznik pokojnino uživa približno 20 let  
(ženske 23 let in 1 mesec, moški pa 16 let in 11 mesecev).

vir: ZPIZ, podatki za leto 2014

1981

1991

2001

2014

Št. aktivnih prebivalcev  (     ) 
na upokojenca (     )
Vir: ZPIZ

>>  Število aktivnih prebivalcev (n)  
na upokojenca (n) 
vir: ZPIZ

nOVOsTi: sKladi ŽiVlJEnJsKEGa ciKla 
Zakonodajalec je v zadnji pokojninski reformi predvidel, da posamezniki v pdpZ varčujejo v skladu 

z naložbeno strategijo življenjskega cikla. Ta bo omogočila, da bo zavarovanec izbral svoji starosti 

in času do upokojitve primerno naložbeno politiko in tveganje ter s tem na daljši rok dosegel boljše 

donosnosti, ob seveda večji nihajnosti sredstev. Naložbe se bodo avtomatsko prilagajale starosti 

zavarovanca – v mladih letih bodo bolj tvegane, kasneje, ko bo bližje upokojitvi, pa bodo vedno manj 

tvegane, vse do faze tik pred upokojitvijo, ko je za posameznika primerno varčevanje z zajamčenim 

donosom. Na dolgi rok, kar pokojninsko varčevanje je, pa bo zavarovanec praviloma na ta način 

dosegel višje donosnosti kot pri naložbeni strategiji zajamčenega donosa.

pdpZ ni edina oblika pokojninskega varčevanja, je pa ustrezna osnova, ki sledi glavnim smernicam 

za dolgoročno varčevanje in jo vsak posameznik lahko nadgradi.

Povzeto po Prva osebna zavarovalnica, d. d.

sMERnicE Za  
pOKOJninsKO  
VaRČEVanJE:

1.  Začnite dovolj zgodaj.  

Najbolje ob prvi zaposlitvi. 

2.  ocenite svojo pokojninsko 

vrzel – razliko med plačo in 

pričakovano pokojnino – in 

koliko dodatnih sredstev 

potrebujete.

3.  varčevanje in izbiro finančnih 

instrumentov prilagajajte 

svojemu življenjskemu ciklu 

in življenjskim okoliščinam 

(starost, čas do upokojitve, 

finančne spremembe).
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v Košarkarskemu klubu Hidria, ki pod generalnim pokrovitelj-

stvom Hidrie deluje že peto sezono zapovrstjo, trenutno igra več 

kot 70 otrok, starih od 6 do 17 let. Klub tekmuje v petih selekcijah, 

v klubu pa deluje tudi šola košarke, ki je namenjena začetnikom 

od 5. leta starosti naprej. Selekcije so aktivne od 3- do 5-krat te-

densko, ob koncu tedna pa se mladi košarkarji, za katere skrbi 5 

trenerjev, preizkusijo na tekmah.

Kadetsko ekipo, ki jo vodi trener darko vidič, sestavljajo fantje le-

tnika 1999/2000, aljaž vidmar pa se ekipi priključuje iz pionirske 

selekcije in je letnik 2001. Zavoljo dobrih predstav v prvem delu 

tekmovanja so se kadeti uspeli prebiti med prvoligaško druščino. 

Čeprav so prvotno ekipo, ki je bila pred leti podprvak pionirske-

ga festivala, zapustili trije igralci, ki svoje pot nadaljujejo v drugih 

košarkarskih sredinah, bo močna ekipa trn v peti prav vsaki ekipi. 

Fantje trenirajo 4-krat tedensko, iz ekipe pa dobesedno "štrli" ka-

petan Simon Tratnik, ki kot član začetne peterke odlične igre kaže 

tudi že v članski ekipi.

>>  Kadetski ekipi, ki jo vodi trener Darko vidič, se je 
zavoljo dobrih predstav v prvem delu tekmovanja 
uspelo prebiti med prvoligaško druščino. 

košarkarskI klub 
hIdrIa leToS  
Združuje 70 oTroK 
///// avtor: sašo kavčIč /// Foto: Igor šubIc ///// W
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darko, zgoraj naštete vrednote so verjetno ključne za do-
seganje uspehov, ki jih nizate s svojim delom na področju 
košarke kot trener?
To so stvari, ki ti jih enostavno da šport kot tak. Če hočeš nekaj 

doseči, moraš biti discipliniran. Slednje velja predvsem danes, ko 

služba zahteva svoje, prav tako pa tudi treningi. uspeh ne pride 

sam. moraš biti vztrajen in se organizirati. izbrati je potrebno 

med množico interesov in se temu podrediti. Za vse ni časa. 

in vi ste se odločili, da med drugim postanete trener ko-
šarke?
Sam sem, kot večina košarkarskih trenerjev, začel kot igralec. Na-

stopal sem v prav vseh možnih selekcijah – od pionirjev, kadetov, 

mladincev, pa vse do članov. Kot član mlajše selekcije sem igral 

odprto državno prvenstvo jugoslavije za mladince, kjer smo kot 

idrija nastopili z večinoma svojimi igralci. Na polfinalnem turnirju 

v Splitu smo igrali le najboljši, tudi kasneje številna zveneča imena 

košarke kot je Toni Kukoč in dino radja. Ne glede na dejstvo, da 

je šlo za mlajšo selekcijo, si to štejemo kot velik uspeh, ki smo ga 

nadgradili vse do prve lige. Slednjo sem prvo leto tudi sam igral. 

Bili smo močna generacija, ki se je gradila skozi leta in kateri se je 

kasneje priključilo tudi druge igralce. v obdobju ko je bila košarka 

v idriji na vrhuncu, sem se s takratnim trenerjem milovičem do-

govoril, da preidem na stran trenerja. Tako sem od leta 1994 na-

prej treniral številne selekcije – od kadetskih, mladinskih, pa tudi 

članskih. 

Moč posameznih ekip (selekcij) mladih košarkarjev in 
klubski duh sta verjetno tesno povezana z znanjem, vode-
njem in srčnostjo trenerjev in vseh podpornih funkcij?
Klub je v času svojega delovanja doživel veliko padcev in vzponov, 

a vedno smo obdržali vsaj mlajše selekcije. od leta 2011, ko klub 

deluje pod pokroviteljstvom Hidrie, je naše delo kontinuirano. 

Tretjo leto zapored imamo tudi člansko ekipo, ki igra dobro in 

stvari se postavljajo v pravo smer. vzdušje je odlično, pomembno 

pa je tudi, da ni več velikih pavz. Seveda ne bi šlo brez finančne 

podpore ter usklajene ekipe.

delo si delimo po selekcijah. Z najmlajšimi (od drugega razreda 

naprej) delajo Tomaž Bizjak, Sašo Kavčič in Blaž Zidarič. letos se 

nam je pridružil tudi rado vehar ter Neca Kompara, ki je velika 

pridobitev za našo šolo košarke, kjer je pomembno predvsem to, 

da se otroci zabavajo. aleš Kastrin trenira člane, sam pa kot reče-

no kadete. Seveda pa si med seboj vedno tudi pomagamo.

so vztrajnost, natančnost in disciplina vrednote, ki jih od 
vas zahteva tudi služba v korporaciji Hidria?
v službi se, v laboratoriju za geometrijske analize, ukvarjamo z 

mikroni, ki so zelo majhna enota. To že samo po sebi pove, da je 

natančnost nujna. pod nadzorom je potrebno imeti polno svari, 

od temperature naprej. S sodelavci smo dober tim, smo usklajeni. 

in če tim deluje usklajeno in dela dobro, so dobri tudi rezultati. Ta 

pravila veljajo tako v športu kot v poslu.

pred kratkim ste sprejeli nov izziv oziroma odgovornosti 
znotraj Hidrie. nam lahko poveste kaj več o tem?
po uspešni poti vedno pridejo tudi novi izzivi. Kakšni bodo še ne 

vem povsem natančno. ekipe se spreminjajo. Z vsako ekipo po-

skušaš priti do uspeha. Najti skupne točke in cilje, ki jih poskušaš 

uresničiti. To me trenutno čaka.

pogovor z darkoM vIdIčeM, vodjeM laboratorIja za  
geoMetrIjske analIze ter trenerjeM kadetske ekIpe kk hIdrIa.

vZTrajNoST, natančnost 
in disciplina 
///// avtorICa: tatjana jelenc /// Foto: alex štokelj ///// 

»Če hočeš nekaj doseči, 
 moraš biti discipliniran.« 

>>  Po uspešni poti vedno pridejo tudi novi izzivi.
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20. ljubljanskI 
Maraton 
///// avtorICa: tatjana jelenc /// Foto: robert zabukovec ///// 

Malo je ekip na Ljubljanskem 
maratonu, ki se lahko pohvalijo 
s tako velikim številom tekačev v 
svojih vrstah. Še manj pa je ekip,  
ki se lahko pohvalijo z dejstvom,  
da so se maratona udeležile že 
deseto leto zapovrstjo. Mi se lahko!
pisalo se je leto 2006, ko je skupina 12 tekačev na ljubljanskem 

maratonu prvič organizirano zastopala barve Hidrie. od takrat 

do danes se ni večalo le število tekačev na samem maratonu, ki 

z leta v leto dobiva na svoji veljavi, ampak se je večala tudi ekipa 

Hidrie. Tako je v Hidriinih dresih letos teklo nekaj manj kot 200 

naših sodelavcev ter njihovih družinskih članov.

v nadaljevanju pa nekaj utrinkov, ki jih je v svoj fotografski objek-

tiv ujel robert Zabukovec.
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»Ekipa Hidrie, ki je letos štela 
nekaj manj kot 200 tekačev, se 
je maratona udeležila že deseto 
leto zapovrstjo.«
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»Vsak stoti tekač je na 20. 
Ljubljanskem maratonu nosil 
Hidriin dres.«
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pRaVilna iZBiRa OpREME
Ko vaš otrok pokaže interes za smučanje, je za uspešen začetek 

zelo pomembna pravilna izbira opreme. oprema mora biti pred-

vsem ustrezne velikosti, zato jo otroku ne kupujemo za več let. 

dolžina smuči naj bo med otrokovo brado in nosom, pri začetni-

kih pa priporočam še nekoliko krajše smuči, nikakor pa ne daljših. 

Smučarske palice otroci potrebujejo šele takrat, ko osvojijo do-

ločena druga smučarska znanja. ustrezna dolžina palic je nasle-

dnja: otrok naj ima pri narobe obrnjeni palici postavljeni na tla ob 

prijemu nad krpljico v komolcu pravi kot. pri začetnikih palic ne 

uporabljamo, saj so za otroka moteče.

Smučarski čevlji naj bodo udobni, imajo naj eno ali dve zaponki. 

pri pomerjanju pa seveda upoštevamo, da bo otrok imel obute 

tudi debelejše nogavice. 

Tudi očala so za začetnike pogosto moteča, ko se otrok smuča z 

določeno hitrostjo pa seveda počasi postanejo nujna.

Smučarska čelada je obvezna do 14. leta. Biti mora udobna, hkrati 

pa se je potrebno zavedati, da ustrezno varnost zagotavlja le pri-

merno velika čelada.

Smučarska oblačila naj bodo topla in nepremočljiva. 

predvsem pa priporočam, da otrok smučarsko opremo  
preizkusi že doma in ne šele ob prihodu na smučišče.

UČEnJE sMUČanJa
učenje smučanja bo veliko bolj uspešno, če bo potekalo skozi 

igro. 

Zagotovo je napredek največji, če se otrok smučanja uči v družbi 

vrstnikov pod vodstvom smučarskega učitelja. izobraženi učitelji 

poznamo didaktične postopke, primerno vsebino zanimivih vaj, 

otroci pa so pod vodstvom učitelja bolj motivirani in predvsem 

bolj potrpežljivi.

Če se učenja smučanja lotite sami, je zelo pomembna izbira pri-

mernega terena z iztekom v ravnino.

učenja se je potrebno lotiti postopno:

Q  otrok se najprej prilagaja na opremo (čevlji, ena smučka, druga 

smučka, hoja, vrtenje, drsenje, pa tudi padanje in vstajanje).

Q  Sledijo vaje za drsenje naravnost ter kmalu tudi vaje za usta-

vljanje.

Q  šele nato so tu enostavne spremembe smeri v klinastem po-

ložaju, katerim kasneje dodajamo gibanje ter izpopolnjujemo 

zavoje.

Prišel je čas zimskih radosti, ko se bomo med drugim odpravili tudi na 
smučišča – pogosto z našimi najmlajšimi. o tem kako začeti, smo se 
pogovarjali z Leonom Piskom, profesorjem športne vzgoje in članom ekipe 
Športnega društva Biba, kjer med drugim organizirajo tudi smučarske 
tečaje za otroke med 4. in 14. letom starosti.

pogovor z leonoM pIskoM, profesorjeM športne 
vzgoje In članoM ekIpe športnega društva bIba

na sMučIšču  
Z Našimi Najmlajšimi 
///// avtorICa: tatjana jelenc ///// 

terMInI sMučarskIh tečajev 
športnega društva bIba

sMučIšče skI bor  
otrocI 4–10 let
26. do 30. december 2015

tečaj na sc cerkno (novo)  
otrocI 6–14 let, s predhodnim znanjem 
osnov alpskega sMučanja 

28. do 30. december 2015

več si preberite na spletni strani
www.sd-biba.si 
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pogovor s sodelavceM saMueloM borovInškoM

prIprave Na SmuČarSKo 
SeZoNo///// avtorICa: tatjana jelenc /// Foto: osebnI arhIv /////

Zima je pred vrati in z njo tudi nova smučarska sezona. tisti najbolj 
navdušeni so jo seveda že otvorili. Med njimi je tudi sodelavec samuel 
Borovinšek, vodja projektov v razvojnem oddelku Hidrie Movent.

samuel pravi, da smučanje ni zgolj njegov najljubši šport, tem-
več njegova strast ter način življenja že od malih nog. opravil 
je tudi vse potrebne izpite za učitelja smučanja, zaradi česar je 
vsekakor pravšnji sogovornik ko gre za nasvete o tem, kako se 
pripraviti na smučarsko sezono.

nasVETi pREd sMUČanJEM

FiZiČna pRipRaVa
Fizična priprava se ne prične šele takrat, ko zapade prvi sneg, ampak je 

priporočljivo oziroma idealno, če smo redno aktivni skozi vso leto. vse 

to je pomembno zaradi preprečevanja poškodb in uživanja na smu-

čeh.

pomembna je pestrost in raznovrstnost vadbe, predvsem zato, da se 

ne naveličamo monotonih vaj in postanemo površni pri izvedbi. 

Sam sem pristaš vadbe v naravi. Za ogrevanje priporočam vzdržljivo-

stne aktivnosti kot so hitra hoja, hoja v klanec, tek, kolesarjenje (če 

vreme še dopušča), postopno pa dodajamo tudi vadbo za celo telo 

(sklece, trebušnjaki, stabilizacijske vaje trupa, dvig trupa na drogu …).

Zaradi velikih sil pri smučanju na smučeh s poudarjenim stranskim lo-

kom ne smemo pozabiti na sprednje in zadnje stegenske mišice ter 

mišice zadnjice, trebuha in hrbta. pomagamo si z vajami kot so sono-

žni žabji poskoki, poskoki na eni nogi, poskoki prek preprek različne 

višine, kratki intervalni sprinti po ravnem in v hrib. vse vaje delamo v 

več serijah in jih postopno intenziviramo. 

že utrujeni, po zaključku treninga, dodamo še vaje za ravnotežje in ko-

ordinacijo in z razteznimi vajami počasi zaključimo vadbo.

med in po treningu ne smemo pozabiti na uživanje zadostne količine 

tekočine, sam priporočam stisnjen naravni sok iz agrumov (limona, 

pomaranča, grenivka, mandarina) ter domačo sirotko. v poletnih me-

secih lahko pijači občasno dodamo ščepec soli.

Zima je pred vrati in z njo tudi nova smučarska sezona. tisti 
najbolj navdušeni so jo seveda že otvorili. Med njimi je tudi 

sodelavec samuel Borovinšek, vodja projektov v razvojnem 
oddelku Hidrie Movent.
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pRipRaVa OpREME
pri alpskem smučanju je poleg dobre fizične pripravljenosti pomemb-

na tudi dobro pripravljena oprema. 

pred prvim odhodom na sneg je potrebno pregledati notranjost in 

zunanjost smučarskih čevljev, zatisniti vse vijake, nastaviti zaponke, 

predvsem pa jih je potrebno doma pred prvim smučanjem tudi obuti 

za nekaj minut, da se noga privadi »oklepu«. prav tako je po smuča-

nju potrebno čevlje razstaviti in notranji čevelj temeljito posušiti. Tako 

bomo podaljšali njihovo življenjsko dobo in ohranili optimalno funk-

cionalnost.

Smuči mora pred prvimi zavoji obvezno pregledati in servisirati stro-

kovnjak, ki preveri ostrino robnikov, drsnost ploskve ter ustreznost 

okovja. po končanem smučanju moramo smuči (predvsem robnike) 

obrisati. Slednje naj bi storili že pred odhodom s smučišča, nato pa te-

meljiteje še doma, ko smuči spravimo v kot.

pozabiti ne smemo tudi na zaščitno opremo, predvsem čelado, ki je 

postala naša nepogrešljiva sopotnica tako na treningih, pri prostem 

smučanju, kot tudi na tekmah, kjer je obvezna. Zaradi velikih hitro-

sti veliko smučarjev že uporablja tudi tako imenovano želvo, zaščito 

hrbtenice.

na sMUČiŠČU

OGREVanJE
pred prvim zavojem ne smemo pozabiti na pravilno ogrevanje (raz-

tezanje, poskakovanje in podobno), predvsem pa je potrebno prve 

vožnje odsmučati z nižjo intenzivnostjo, ki jo z naslednjimi vožnjami 

postopoma višamo.

dodal bi še, brez alkohola in ne za vsako ceno do zaključka obratova-

nja smučišča. 

srečno in se vidimo v sezoni 2015/16!

  pri treh letih so ga starši prvič postavili na smuči, začetna otroška razigranost pa je kmalu 

prerasla in pričela se je smučarska tekmovalna pot. že kot ciciban se je lahko primerjal s pio-

nirji, pri 11. letih pa je kot član jugoslovanske pionirske reprezentance tekmoval na evropskem 

prvenstvu na Češkem, kjer je dvakrat dosegel odlično 7. mesto v veleslalomu. Zaradi dobrih 

rezultatov je v sezoni 1983/84 postal član jugoslovanske pionirske a reprezentance ter osvo-

jil naslov državnega slalomskega prvaka, veleslalomskega podprvaka, v smuku pa dosegel 4. 

mesto, kar je bilo v seštevku dovolj za skupno 2. mesto. Sezono je zaključil med 10 najboljših 

na evropski lestvici, zaradi česar se je že naslednje leto uvrstil v jugoslovansko mladinsko a 

reprezentanco in pričeli so se boji z našimi in tujimi najboljšimi smučarji kot so Križaj, Franko, 

petrovič, Strel, Čižman, cerkovnik, eberharter, von gruenigen, gedina, Sykora in ostali. Član 

jugoslovanske reprezentance je bil vse do leta 1989, ko je bil zaradi hude poškodbe primoran 

zaključiti tekmovalno pot. danes Samuel tekmuje za rekreacijo ter predvsem za svojo dušo. 
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ČaroBNe  
zIMske lučke
///// avtorICI: andrejka l. kofol, Maša strobl /// Foto: robert zabukovec /////

 

Ker je kreativnost ključna komponenta 
inovativnosti, jo spodbujamo tudi pri naših 
najmlajših. Ustvarjajmo skupaj, raziskujmo 
in se obenem še povezujmo <3.
med sprehodom po mestu lahko že opazimo, da zadiši po zimi. To po-

meni, da so prazniki in zimske radosti zelo blizu. Ker so večeri vedno 

daljši, je ravno sedaj pravi čas, da skupaj z otroki ustvarite čarobno 

zimsko dekoracijo, ki bo s pomočjo otroških risbic v prostor prinesla 

zimsko vzdušje, predpraznično navdušenje in veliko otroške razigra-

nosti.

Za iZdElaVO pOTREBUJETE:
Q  bele enoslojne prtičke (če imate v predalu večslojne prtičke, jih 

samo razplastite in dobili boste več enoslojnih),

Q  lepilo Mekol, ki ga v lončku razredčite z vodo v razmerju 1:1,

Q  večje mehke čopiče,

Q  vodoodporne/permanentne flomastre,

Q  škarje,

Q  raznovrstne steklene kozarčke,

Q  sušilnik za lase,

Q  običajne ali led čajne svečke.

Ko zberete vse potrebne pripomočke, si zavrtite malo božične glasbe 

in se z otroki pogovorite o prihajajoči zimi in praznikih. Klepetajte o 

zimskih vragolijah, vaših običajih in praznovanju.
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vzemite prtiček in nanj položite kozarec. prtiček odrežite 
tako, da bo pokrival cel kozarec – po višini in dolžini. 

Ko je risbica gotova, vzemite večji čopič in pred pripravljeno 
mešanico lepila in vode. S čopičem na kozarec nanesite 
navpično črto lepila (od zgoraj navzdol) in na to črto 
previdno položite levi rob vašega prtička – s tem ga fiksirate. 
Nato lepilo premažite še po zgornji plasti prtička in nežno 
nadaljujte, dokler na naslednji strani ne »pridete skupaj«. 

Če se vam prtiček v postopku strga, ga lahko s čopičem 
nežno popravite. Te majhne napake se na končnem izdelku 
ne bodo videle. 

Najtežji del lepljenja je na vratu kozarca. Tam bodo 
“zmečkanine” večje, kar pa daje kozarčkom še večji čar.

Ko je kozarček končan, ga s sušilnikom za lase posušite oz. 
ga pustite, da se čez noč posuši na zraku. opazili boste, 
da prtiček postane skoraj prozoren, črni detajli pa še bolj 
izstopajo.

Z vodoodpornimi flomastri na prtiček narišite pravljične 
zimske podobe: zasneženo hiško, zimsko pokrajino, snežaka, 
sneg, Božička, darila … pustite domišljiji, da gre svojo pot. 
preden se lotite risanja, vam priporočamo, da mizo zaščitite, 
saj flomaster skozi prtiček pronica na podlago.

lepilo nanašajte previdno, priporočljivo v eni smeri in na 
enem mestu čim manjkrat. polepljenega dela kozarca se ne 
dotikajte, ker se bo prtiček prilepil na prste in se strgal. 

v končan kozarček vložite svečko, jo prižgite in skupaj z 
otroki zapojte “Zima, zima bela”.

Vesele, srčne in ustvarjalne  
praznike vam želimo Kreativni otroci.
www.kreativniotroci.si
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1 Na obisku pri BmW v münchnu s predsednikom Borutom pahorjem

2 Srečanje zaposlenih razvojnega centra Sieva

3 Hidria aeT tudi letos osvojila široko

4 HlS forum tokrat v obliki delavnice

5 program lamel na mednarodnem sejmu coiltech

6 iščemo nove prebojne rešitve

7 uspešna predstavitev na sejmu cWieme chicago

8 Sodelavci Hidrie rotomatika so se podali na Slavnik

9 Zlato priznanje za industrializacijo air light proizvodne linije

10 predstavitev dobrih praks s kadrovskega področja

11 Hidria na mednarodnem simpoziju toplotnih črpalk v Nürnbergu

12 Hidria na dvanajstem mednarodnem sejmu Blechexpo

13 Hidria aeT »okolju prijazno podjetje«

14 Hidria na srečanju slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu

15 Hidria na sejmu SpS ipc drives

11 

10 2
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Samo Svoja
razstava v Galeriji sv. Barbare, ki je na 
inovativen način povezovala idrijsko čipko  
Maje svetlik iz Čipkarske šole Idrija  
s fotografijami roberta Zabukovca.
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Zahvaljujemo se vsem bralkam in bralcem revije Hidria, ki ste nam poslali 

kupone z geslom nagradne križanke, ki je bila objavljena v 27. številki.

pravilno geslo nagradne križanke v 27 . številki revije Hidria se glasi: 

pameTNa SveČKa. in kdo je imel tokrat največ sreče pri žrebu?

Branka Hrast debeljak iz Tolmina prejme glavno nagrado Kendovega 

dvorca, ki ji poklanja večerjo za dve osebi. Nagrajenec lahko nagrado 

izkoristi do 1. junija 2016, z obvezno predhodno najavo na telefonski 

številki: 05 37 25 100.

Nagrajenki iskreno čestitamo!

Bralki ali bralcu, ki bo do 15. maja 2016 poslal priloženi kupon s pravilnim 

geslom tokratne nagradne križanke na naslov: Hidria d.o.o., Spodnja 

Kanomlja 23, 5281 Spodnja idrija, s pripisom »za nagradno križanko«, bo 

Kendov dvorec prav tako podaril večerjo za dve osebi.  

v eni ovojnici lahko pošljete tudi več kuponov hkrati.

ime in priimek:

Naslov:

pošta in poštna številka:

davčna številka:

 
odgovore pošljite do 15. maja 2016 na naslov: Hidria d. o. o., Spodnja Kanomlja 
23, Spodnja idrija, s pripisom »za nagradno križanko«.

KUpOn 28 

Rešitev križanke:

pravilno rešitev nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti, 
na naslov: info@hidria.com.

KRIŽANKA | HIDRIA | 28



družiNSKi duH
///// avtor: renato leonI /// Foto: MarIjan MočIvnIk /////

rdečo nit letošnjega kongresa verige hotelov relais & chateaux 

v začetku novembra na malti, ki se ga je udeležilo preko štiristo 

lastnikov gradov in dvorcev s celega sveta, je predstavljal slogan 

Family spirit – družinski duh.

družina in njene vrednote so tisto, čemur na Kendovem dvorcu 

dajemo prav poseben poudarek. že 20 let ustvarjamo družinsko 

vzdušje – z dobro voljo in našo sproščenostjo. Tudi mi sami se na 

dvorcu počutimo kot doma, kot družina, ki ima enake vrednote. 

Naši gostje uživajo z nami. ob naših jedeh, ki jih pripravljamo z 

veliko srčnosti ter veseljem in željo, da so čim boljše. 

KENDOV DVOREC | HIDRIA | 28KENDOV DVOREC | HIDRIA | 28

58

>>  Ekipa Kendovega dvorca je v letih 
svojega delovanja prerasla v družino 



Gostje Kendovega dvorca so vedno 
deležni družinske topline in se pri nas 
počutijo kot doma.

želite brezplačno prejemati revijo hidria? 
revijo Hidria brezplačno prejemajo vsi zaposleni v Hidriinih družbah ter vsa gospodinjstva v idrijski občini. radi jo prebirajo tudi naši poslovni partnerji. 
Če revije še ne prejemate, pa bi jo v prihodnje želeli, nam pišite na naslov Hidria, d. o. o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja idrija, s pripisom »Za revijo 
Hidria« ali po elektronski pošti na naslov: info@hidria.com.

revijo Hidria izdaja: Hidria, d.o.o., Nazorjeva 
6a, 1000 ljubljana, podružnica: Spodnja 
Kanomlja 23, 5281 Spodnja idrija. 
 
revijo brezplačno prejemajo vsi zaposleni v 
družbah korporacije Hidria, vsa gospodinjstva v 
občini idrija, poslovni partnerji, štipendisti.

uredniški odbor: Tatjana jelenc, Tanja Kenda, 
erik Blatnik, renato leoni, Boštjan Tušar, 
robert Zabukovec, 

urednik fotografije: robert Zabukovec

naslovnica: Zelena mobilnost prihodnosti bo 
tudi slovenska; foto: Klemen Korenjak
naslov uredništva: Spodnja Kanomlja 23,  
5281 Spodnja idrija, Slovenija

spletni naslov: www.hidria.com 

Na spletnih straneh Hidrie najdete vse 
dosedanje številke revije Hidria.

oblikovanje: gorazd rovina /vizualgrif d.o.o. 

tisk: graFiKa SoČa

naklada: 6500 izvodov 
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Naj v novem letu  
vidimo predvsem priložnosti  

in izzive!
Želimo vam mirne božične praznike v krogu  

najbližjih ter sreče, zdravja in uspehov  
v novem letu 2016.


