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Leto 2015 se končuje in za nami je 
kar nekaj uspešnih projektov. 

Podjetje je v letošnjem letu prazno-
valo 30. obletnico obstoja, ki smo jo 
pospremili z izdajo knjige z naslo-
vom Blizu ljudem in usmerjeni v pri-
hodnost.  Knjiga je sestavljena iz več 
delov. Opisuje delovanje podjetja 
danes, začetke podjetja in delovanja 
podjetja skozi posamezna obdobja. 
V njej so predstavljeni ustanovitelji 
in nekateri zaposleni, ki skrbijo za 
nemoteno delovanje in prispevajo k 
uspehu podjetja.  Omenjeni dogo-
dek smo proslavili z odkritjem dopr-
snega kipa soustanovitelja podjetja, 
Vinka Stanonika. 

Veliko  aktivnosti smo posvetili pri-
dobivanju novih kupcev. Obiskali 
smo številna podjetja v tujini, med 
drugim naj omenim Valeo, Grupo 
Antolin, Ebm papst, Mulfingen, Fe-
sto, Sogefi. Zelo smo ponosni na 
uspeh, ki smo ga dosegli pri podjetju  
Tyco Electronics, s katerim smo za-
čeli sodelovati pred tremi leti. Uspeli 
smo izpolniti vse njihove zahteve. 
Prve izdelke smo jim dobavili konec 

leta 2014, v letu 2015 pa smo nabor 
izdelkov še razširili. 

Na podlagi presoje oktobra 2015 s 
strani Volkswagna smo dobili do-
stop do novih projektov. Postali 
smo TIR1 dobavitelj, kar pomeni, da 
bomo izdelke dostavljali neposredno 
končnemu kupcu (VW).

Aktivno delamo na projektu popisa 
in prenove procesov, s katerim smo 
pričeli v lanskem letu.  Gre za zelo 
zahteven projekt, kjer sodelujemo 
s Fakulteto za organizacijske vede, 
katerega cilj je povečanje učinkovi-
tosti procesov v podjetju Polycom.  
Projekt zajema štiri ključne korake: 
izdelava in verifikacija trenutnega 
stanja poslovnih procesov, ugotovi-
tev pomanjkljivosti procesov in vzro-
kov zanje, izdelava predloga izbolj-
šav, definiranje nosilcev procesov 
ter njihove pristojnosti in odgovor-
nosti. Z novim letom nameravamo 
le-to nadgraditi z uvedbo dokumen-
tacijskega sistema, s katerim bomo 
prešli na brezpapirno poslovanje. 

Naše podjetje je, edino v Sloveniji, 
uspešno kandidiralo v okviru razpisa 
za nepovratna sredstva iz programa 
EU za raziskave in inovacije Obzor-
je 2020. Gre za projekt razvoja no-
silcev v avtomobilu, ki so po novem 

narejeni iz plastike, kar pomeni, da  
so precej cenejši in lažji od predho-
dnih, ki so bili kovinski. S pridoblje-
nimi sredstvi bomo lahko izpeljali 
naš inovativni projekt, ki je povezan 
s celovitimi razvojnimi rešitvami na 
področju avtomobilske in drugih in-
dustrij. S tem bomo še bolj krepili 
svoj inovativni potencial in lažje do-
segali visoke standarde kakovosti in 
inovativnosti za naše naročnike.

V podjetju Polycom smo v letošnjem 
letu posodobili Celotno grafično po-
dobo (CGP) podjetja, ki je ogledalo 
podjetja. Tega se v Polycomu še 
kako zavedamo, zato smo se pro-
jekta prenove naše celostne grafične 
podobe lotili nadvse resno in pre-
udarno s ciljem prenoviti vizualno 
identiteto podjetja v skladu s spre-
jeto vizijo ter poslanstvom podjetja. 

Skladno s prenovo CGP-ja smo se 
odločili prenoviti tudi spletno stran. 

Iztok Stanonik

UVODNIK
Pravilo današnjega poslovnega sveta je brezkompromi-
sen konkurenčni boj, ki poleg ekonomskih upošteva tudi 
socialne in ekološke vidike poslovanja. Da podjetje lah-
ko vzdržuje konkurenčno prednost, so tradicionalne me-
tode raziskovanja, tehničnih operacij, trženja, poslovne 
administracije in vodenja, komaj še zadostne. Danes se 
od podjetij pričakuje, da bodo obvladovala lastno ceno 
in zagotavljala pričakovano nišno kakovost. Zmagovalci 
so tisti, ki v poslovne procese vnašajo ustvarjalen način 
delovanja in strankam ponujajo svežino, drugačnost, pre-
poznavnost in celostne rešitve, ki vidijo dlje. Zato mora 
podjetje za ustvarjanje novih prednosti in zagotavljanje 
vzdržnega položaja na trgu poseči na področje inovativ-
nosti v vseh njenih pojavnih oblikah: tehnološki, poslovni, 
organizacijski, družbeni in storitveni.

Biti pripravljen, je veli-
ko, znati čakati, je še več, 
toda izkoristiti pravi tre-
nutek, je vse.

Arthur Schnitzler
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PRESS RELEASE
PolyHalter projekt  je financiran v okviru programa Ob-
zorje 2020, Instrument for SME (Faza 2), s skupno vre-
dnostjo 724.550 EUR in prejetim sofinanciranjem 507.185 
EUR s strani Evropske komisije. Projekt se je začel s 1. 
junijem 2015 in bo trajal predvidoma 18 mesecev.

PolyHalter projekt je neposredni od-
govor na  zahteve za inovativno, 
stroškovno učinkovito rešitev, ki bi 
omogočila proizvajalcem avtomo-
bilov vgraditi lažje, bolj učinkovite in 
cenovno bolj ugodne dele avtomobila 
(z manjšim številom sestavnih delov). 
Razvoj palete polimernih nosilcev 
v avtomobilski industriji predstavlja 
pomemben tehnološki napredek na 
področju avtomobilskih delov, ki daje 
podjetju Polycom dostop do še vedno 
razvijajoče se tržne niše in (posledič-
no) do velike prednost pred konkuren-
ti.

Če je bil aluminij zlati standard v pro-
izvodnji nosilcev v avtomobilski indu-
striji vsaj zadnjih 70 let, bodo novi po-
limerni nosilci omogočali kombinacijo 
minimalne ravni hrupa, največjih mo-
žnih prihrankov na teži in največjega 
možnega znižanja cen. Končni izdelki 

dinjskih aparatov, letalska industrija in 
podobno).

Predlagani inovacijsko-poslovni pro-
jekt je usklajen s temo IT-1-2014: 
Small business innovation research for 
Transport  v okviru programa Obzor-
je 2020. Projekt bo koordiniral njegov 
predlagatelj in edini partner na projek-
tu, podjetje Polycom d. o. o. iz Škofje 
Loke.

Ta projekt je prejel sofinanciranje s 
strani programa raziskovalnega in ino-
vacijskega programa Evropske unije 
Obzorje 2020 v okviru pogodbe števil-
ka 673763.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Vsebi-
na tega dokumenta odraža le stališča 
avtorjev in Evropska komisija ni odgo-
vorna za kakršno koli uporabo, ki bi 
lahko izhajala iz informacij, vsebova-
nih v njem.

bodo pozicionirani kot boljša, cenejša 
in okolju veliko bolj prijazna alternati-
va aluminijastih nosilcev, ki ne bodo 
potrebovali logistike velikega obsega 
in bodo sposobni multifunkcijskega 
delovanja. Število sestavnih delov v 
končnem izdelku se bo zmanjšalo, 
prav tako tudi možnost napak.

Da pa bomo lahko trenutno razviti 
prototip polimernega nosilca privedli 
do industrijske in tržne pripravljenosti, 
bomo morali izvesti nekatere ključne 
inovacijske in komercialne aktivnosti.

Dodatno bo potrebno nov postopek 
(in orodja) za brizganje polimernih no-
silcev nadalje optimizirati, kar nam bo 
omogočilo proizvodnjo do 20 različnih 
vrst polimernih nosilcev  v 5 letih po 
zaključku projekta, namenjenih zelo 
različnim panogam (avtomobilska in-
dustrija, proizvodnja kompresorjev, 
elektro industrija, proizvodnja gospo-

Projekt je trajal 8 mesecev, vanj pa so 

bili poleg notranjih vključeni tudi zu-

nanji strokovnjaki s področja vsebin-

ske zasnove, oblikovanja in programi-

ranja. V ta namen smo izvedli tudi dve 

strateški delavnici, na kateri so bili pri-

sotni vsi ključni vodilni kadri podjetja. 

S prenovljeno spletno stranjo želimo 

obeležiti 30-letnico podjetja, pred-

vsem pa svojo ponudbo in delovanje 

bolj približati kupcem, poslovnim par-

tnerjem in drugim deležnikom. Izbrali 

smo pristop, ki je uporabniku prijazen 

in ga vodi k hitremu in enostavnemu 

pregledu vseh ključnih informacij.

S prenovo spletne strani se je obiska-

nost močno povečala, največ ogle-

dov imamo iz Nemčije.

V prihodnosti bomo še naprej streme-

li k pridobivanju novih kupcev. Naša 

želja je tudi širitev proizvodnje, ki pa 

žal ne trenutni lokaciji ni možna. Svo-

jo pot bomo zato skušali nadaljevati  

z gradnjo novih prostorov v Dobju 

oziroma z nakupom objekta v okolici 

Škofje Loke. Še naprej  bomo zapo-

slovali nove izobražene kadre in ve-
liko pozornost namenjali izobraževa-
nju, kar smo delali tudi že vsa pretekla 
leta. Predvsem pa se bomo trudili po-
stati še boljši.
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Matjaž VERlIč

PRENOVA POSLOVNIH 
PROCESOV V POLYCOMU

Projekt je razdeljen na dva dela z več 
fazami. V prvem delu je bila opravlje-
na faza posnetka in analize stanja 
poslovnih procesov. 

Na podlagi posnetka procesov in nji-
hove analize smo oblikovali osnutek 
ključnih usmeritev za prenovo pro-
cesov, organizacije in informacijske 
podpore v podjetju Polycom. 

Na podlagi posnetka procesov in 
njihove analize smo v začetku leta 
oblikovali predlog za več ključnih 
organizacijskih usmeritev. Izpostavili 
bi glavne tri:

•	 Zaradi	dosežene	velikosti	in	kom-
pleksnosti mora podjetje preiti iz 
obrtniške v industrijsko organizira-
nost.

•	 Nujna	je	formaliziranost	procesov		
in upoštevanje formalnih pravil, še 
posebej na stičnih točkah procesov.

•	 Potrebno	 je	 uvesti	 vloge	 »lastni-
kov procesov« in ključnih uporabni-
kov.

Temelj za prenovo procesov je tudi 
informacijska podpora procesom. 
Zadeve smo se lotili dvotirno:

•	 IS	 (sistemski	 del):	 Programsko	
opremo smo analizirali in ugotovili, 
da vsi produkti ustrezajo njihovim 
zahtevam, čeprav bo potrebno do-
ločene segmente ponovno uvesti z 
namenom približanja standardnim 
postopkom. Z vsemi dobavitelji  in-
formacijske podpore vzpostavljajo 
nove partnerske odnose.

•	 IT	 (tehnični	 del):	 Posodobitve	

strojne opreme smo se lotili pro-
jektno. Najprej smo posneli stanje, 
predlagali rešitev in poiskali najugo-
dnejšo, nato pa postavili dva nova 
strežnika, virtualne strežnike, nove 
wifi-je in novo požarno pregrado. 
Tehnični del je praktično zaključen 
(prenova HW, SSW, komunikaciji). 
Ostaja še vzpostavitev delovnih po-
staj.

Drugi del projekta zajema fazo pre-
nove ključnih izbranih procesov, 
prilagoditev ostalih procesov in 
vzpostavitev informacijskih, orga-
nizacijskih, kadrovskih in formalnih 
pogojev za implementacijo preno-
vljenih in prilagojenih procesov. Od-
ločili smo se, da se v celoti posveti-
mo prenovi dveh procesnih sklopov: 
Razvoju orodja in procesa (razvoj) in 
Procesu realizacije naročila (proizvo-
dnja).

Na procesnem sklopu razvoj smo 
prenovili celoten proces in vse pod-
procese. Doseženi so dogovori z la-
stniki procesov o bistvenih mejnikih, 
odgovornostih in dokumentih. Na 
podlagi zahtevnika in predstavitve 
prototipa smo izbrali ponudnika za 

dokumentacijski sistem BUSINESS 

CONNECT, ki bo podprl prenovljen 

razvojni proces. Za verzioniranje 

tehnične dokumentacije pa bomo 

uporabili program WIND CHILL.

Na procesnem sklopu proizvodnja je 

poudarek na planiranu in spremlja-

nju proizvodnje, kar je tudi osnova 

za vse ostale spremembe. Tu je bil 

zaostanek največji. Izdelani so tudi 

modeli prenovljenih procesov ter ta-

bela razmejitev informacijskih podsi-

stemov. 

Vzporedno se izvajajo tudi hitri ukre-

pi. Gre za manjše izboljšave, kjer ni 

smiselno čakati na dokončno verzijo 

prenove procesov. Do zdaj smo jih 

zaključili dvanajst. 

V projektu delamo skladno z meto-

dologijo in dobrimi praksami. Ključ-

ni cilj je urediti procese, obenem 

pa slediti strateški odločitvi, da se 

bo podjetje intranacionaliziralo in 

bo primorano iz obrtniškega načina 

dela, razmišljanja, organiziranja … 

preiti v industrijsko organiziranost. 

Zaradi vse večjih pritiskov okolja morajo biti podjetja vse bolj prilagodljiva, kar pa jim 
pogosto onemogočajo neustrezni in zastareli načini organiziranosti. Podjetje Polycom, 
ki hitro raste, je vseskozi razvijalo tudi tehnološke procese, poslovni procesi pa niso 
dovolj sledili hitremu razvoju. Zato smo se v lanskem letu odločili za prenovo poslov-
nih procesov, ki jo izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede. 
Namen projekta je povečati učinkovitost poslovnih procesov v podjetju Polycom.

Prenova poslovnih procesov
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V mesecu septembru lanskega leta 

je bila v podjetju opravljena prva 

presoja. Ocena je bila pozitivna. 

Pred kratkim sta vztrajnost in trdo 

delo pripeljala do prvega projekta, ki 

se	imenuje	Cable	drum.	»Gre	za	del	

sistema za dvigovanje in spuščanje 

oken v avtomobilu, ki je povezan z  

elektromotorjem,« razlaga Simona in 

dodaja:	»Odnos	se	je	izkazal	za	zelo	

uspešnega. Tako mi kot tudi kupec 

vidimo velik potencial za naprej.«

KlaVDIja RUPaR

SPREMEMBE PRI 
LOČEVANJU ODPADKOV
Z začetkom letošnjega leta je  bila sprejeta nova uredba 
o ločevanju odpadkov. Posledično smo tudi v podjetju 
Polycom sledili spremembam. 

KlaVDIja RUPaR

NOV KUPEC: PODJETJE 
GRUPO ANTOLIN
Podjetje Grupo antolin je vodilno multinacionalno pod-
jetje za razvoj, projektiranje in izdelavo notranjih sestav-
nih delov za avtomobilsko industrijo. Ustanovljeno je 
bilo leta 1950 kot družinsko podjetje, danes pa je  tretji 
največji dobavitelj notranje opreme na svetovnem avto-
mobilskem trgu. Deluje v 26 državah, ima 161 obratov in 
približno 30.000 zaposlenih.

Odpadke je potrebno ločevati malce 

drugače, kot smo bili vajeni do zdaj. 

Vsak zabojnik za odpadke je po no-

vem označen s klasifikacijsko šifro in 

opremljen z navodili, kaj spada in kaj 

ne spada vanj.   

Odpadke se  ločuje glede na vrsto: 

na plastično embalažo, mešane ko-

munalne odpadke, mešano embala-

žo, papirnato in kartonsko embalažo, 

sestavljeno (kompozitno) embalažo, 

leseno embalažo in odpadno plasti-

ko (katere del nastane kot stranski 

produkt pri brizganju). Olja, emulzije 

in z nevarnimi snovmi onesnaženo 

embalažo se shranjuje posebej, ker 

gre za nevaren odpadek. Odvoz ne-

varnih odpadkov je organiziran en-

krat mesečno.  

Novi način ločevanja odpadkov je 

pripeljal tudi do zmanjšanja števi-

la zabojnikov. Prvotno je bilo deset 

zabojev samo za odpadno plastiko, 

zdaj je eden. Vse je precej bolj na-

tančno in pregledno.

Edina težava, s katero se srečuje-

jo, je prilagajanje zaposlenih na nov 

sistem, saj je veliko novih informacij.  

Če sledijo seznamu, ni več toliko 

težav kot prej, ko so imeli  različne 

informacije in na koncu niso več ve-

deli, kaj kam spada. 

»Enkrat	 tedensko	preverjamo	zabo-

je, da vidimo, če zaposleni pravilno 

ločujejo. Zaenkrat težav ni, le obča-

sno jih moramo opozoriti pri pome-

tanju plastičnih granul in kosov, ki jih 

vržejo med komunalne odpadke.«

Denis dodaja še, da je v podjetju 

Polycom največ odpadne plastike, 

ki ji sledi odpadni karton.  Manj je 

embalaže (npr. plastenke od pijače), 

najmanj pa komunalnih odpadkov, 

kar je logično glede na hierarhijo lo-

čevanja odpadkov. 

Podjetje izdeluje predvsem kompo-

nente v avtomobilu, ohišja, meha-

nizme v vratih in sedežih. Ponujajo 

celovite rešitve od zasnove, obliko-

vanja in razvoja, do potrjevanja in 

dobave izdelkov.

S podjetjem Grupo Antolin smo pri-

Denis Oblak, ki je to področje pre-
vzel ravno v času sprememb, pravi, 
da je bilo prej na zabojniku  napisano 
ime, ki pa ni bilo enako tistemu, kar 
piše	v	uredbi.	»Po	novem	so	 imena	

čeli sodelovati pred dvema letoma, 

ko smo z njihove strani prejeli prvo 

povpraševanje.	 »Podpirali	 smo	 jih	

z različnimi ponudbami. Povpraše-

vanj-ponudb je bilo veliko, a poten-

cial še večji,« pravi projektna vodja, 

Simona Dolinar.

enaka tistim v uredbi, vsak zabojnik 

pa je opremljen z informacijami, kaj 

točno v določen zabojnik spada.« 

Pravi, da je to odlična rešitev, saj se 

je ločevanje precej izboljšalo in za-

posleni takoj vedo, kaj kam spada. 
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30 let 
Nekaj utrinkov iz praznovanja 30. obletnice delovanja  
podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o.
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KlaVDIja RUPaR

PREDSTAVITEV PODRUŽNICE ČRNOMELJ
Povečanje števila kupcev, novi projekti, rast, razvoj in vizija podjetja Polycom so pripe-
ljali do potrebe po povečanju kapacitet.  Ker pa v bližnji okolici ni bilo primernih kapa-
citet, so se v podjetju odločili za širitev proizvodnih prostorov v črnomelj.

ZačEtKI DElOVaNja
Februarja leta 2012 je podjetje Polycom z dolgoletnim 
partnerjem Secop podpisalo pogodbo o najemu poslov-
nih prostorov v Črnomlju. Maja so začeli z redno proizvo-
dnjo plastičnih sestavnih delov kavnega avtomata Ne-
spreso Pulse za Flextronics, oktobra pa je podjetje najete 
prostore tudi odkupilo.

Podjetje  Polycom je v skladu s strategijo, ki so jo začrtali 
v obdobju med letoma 2011 in 2015, zaposlilo 42 novih 
delavcev za polni delovni čas. S projektom NESPRESSO 
PULSE so ustvarili še 24 novih delovnih mest na obeh 
lokacijah. 

DElO V PODRUžNIcI
Podružnica Črnomelj je razdeljena na dva oddelka, to sta 
logistika in proizvodnja z vzdrževalno orodjarno. Nastajata 
še kontrola in tehnologija. Vsi ostali oddelki so v Poljanah.

Teden se prične z izdelanim planom proizvodnje. Na ta 

način so zaposleni seznanjeni s tem, kateri izdelki se 

bodo v tekočem tednu delali na strojih in na montažah. 

Plan proizvodnje, ki se med tednom dnevno dopolnjuje, 

je tudi osnova za oddelek logistike. Ta pripravi material 

za proizvodnjo, nato vzdrževalna orodjarna pripravi orod-

je za brizganje plastike, proizvodnja pa zagotovi potreb-

no število delavcev za izdelavo izdelkov ter izda delovni 

nalog v proizvodnjo. Oddelek kakovosti za vsak delovni 

nalog potrdi prvi kos. 

Sledi serijska proizvodnja, med katero se redno spremlja 

kakovost izdelka s strani delavca za strojem in oddelka 

kakovosti, ki opravlja obhode čez celo proizvodnjo. Ko se 

serija zaključi oziroma je zaključen delovni nalog, v logisti-

ki preverijo materialni tok, kontrola pa preveri morebitne 

dodatne operacije. Orodje se iz proizvodnje vrne nazaj v 

vzdrževalno orodjarno, kjer ga pred naslednjo serijo oči-

stijo in odpravijo opažene pomanjkljivosti. Končni izdelki 

gredo nato iz proizvodnje v skladišče, od tam pa naprej 

do kupca.
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Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir stroj-
ništva. Svojo izobrazbo je pridobil na Fakulteti za 
strojništvo v ljubljani. Njegova prva zaposlitev je bila 
v podjetju Elvez, d. o. o iz Višnje Gore,  ki se ukvarja z 
brizganjem plastike ter izdelavo kabelskih setov. 

Že kot štipendist je v omenjenem podjetju  delal v teh-
nologiji brizganja plastike, kasneje se je seznanil tudi z 
izdelovanjem kalkulacij ter vodenjem projektov, od no-
minacije do zagona serijske proizvodnje. Svojo karier-
no pot je v podjetju Elvez zaključil na delovnem mestu 
tehničnega direktorja. Življenjska pot ga je vodila novim 
izzivom naproti in tako se je po večkratnih srečanjih z 
vodstvom podjetja Polycom odločil, da sprejme izziv in 
se zaposli v Polycomu.

Poleg službe in družine ima veliko hobijev, ki pa jih tež-
ko	uresniči	v	prostem	času.	»Eden		mojih	prvih	hobijev	
je bilo igranje diatonične harmonike, ki sem se  jo učil v 
času osnovne šole. To mi pride še danes dostikrat prav 
pri kakšni manjši družinski zabavi,« pravi Marko.  

V času osnovnega, srednjega in univerzitetnega izobra-
ževanja je  največ časa posvečal največji športni ljube-
zni – košarki. Skozi celotno košarkarsko kariero je igral 
za košarkarski klub Ježica. Kot kadet ter mladinec je 
igral v prvi slovenski ligi, največji uspeh pa je bilo drugo 
mesto v državnem prvenstvu mladih košarkarjev do 20 
let. Največje osebno priznanje za dobro delo v športu je 

bil vpoklic v ožji izbor mladinske košarkarske reprezen-
tance letnika 1982. Kasneje je kot član 8 let igral v drugi 
oziroma tretji slovenski ligi. 

Danes večkrat tedensko teče, enkrat tedensko pa obi-
šče fitnes studio, s čimer ohranja telesno kondicijo. 

Poleg športa veliko časa posveti kuhanju in uživa ob 
dobri hrani, za nivo adrenalina pa redno skrbi rohnenje 
starih BMW-jev. Pri vsem tem ga že desetletje spremlja 
tudi tibetanski španjel, ki poskrbi za dobro voljo v vsa-

kem vremenu.  

Marko 
Lamovšek
Marko lamovšek je v letošnjem letu prevzel vodenje proizvodnje 

v podružnici črnomelj.

9POLYANEC DECEMBER 2015

SodeLAVci  V PRoSteM ČASU



S kombiji, naloženimi s kanuji in vso potrebno dodatno 

opremo, smo se zapeljali po cesti, ki vodi ob kanjonu reke 

Kolpe. Za start smo si izbrali vas Grgelj, ki je 22 km višje od 

končnega cilja. Željni adrenalina in polni pričakovanj smo 

se vkrcali na čolne. Hitro smo ugotovili, da reka le ni tako 

mirna, kot je videti na prvi pogled. Po prvih zamahih z vesli 

so se začeli tudi prvi padci v vodo, prevračanja, čofotanje 

in smeh tistih, ki so bili varno na suhem v svojih čolnih.

Neskončni mir, modrina pod in nad nami, večinoma divji 

bregovi levo in desno, drevesne krošnje nad vodo, čolni 

pred in za nami ter naši razigrani odsevi obrazov v vodi. 

Vse do prvih brzic. Tu se je bilo potrebno izkrcati ter pori-

niti čolne med skalami. Le redki, pogumni, so se upali spu-

stiti čez brzice. Naša pot se je tako nadaljevala prek cele-

jaSMINa ScHwEIGER

Polycomov spust po reki Kolpi
Dobro vzdušje v kolektivu  in lepo vreme sta zaposlene v podružnici  črnomelj vzpod-
budila k skupnemu teambuildingu v naravi. Odločili smo se, da medsebojno sodelova-
nje utrdimo s spustom  po domači reki Kolpi, najdaljši slovenski rivieri. 25 sodelavcev 
se je tako 4. julija 2015 v jutranjih urah zbralo v kampu lindič v Gorenjih Radencih, kjer  
nas je že čakala ekipa tINE & cO. d. o. o. Radenci.

Piknik Črnomelj
V soboto, 7. 11. 2015, je podružnica črnomelj imela piknik na zidanici sodelavca željka 
Denisa. Druženje je potekalo ob dobro pripravljenem mesu in mlademu vinu, dekleta 
pa so poskrbela za odlične domače specialitete.

ga dneva, z vmesnimi postanki, kjer se je ekipa zbrala na 
enem mestu in spet skupaj nadaljevala pot. Pomembna je 
bila prijetna družba, močan ekipni duh, adrenalin, zabava, 
smeh, z eno besedo - druženje. Na poti smo se tudi malce 
okrepčali in nazdravili vodnim podvigom. 

Večkrat smo se z veseljem ohladili v reki Kolpi, ki je imela 
ravno pravšnjih 22°C, kar je za ta del reke nad povprečjem. 

Po dolgem, a prijetnem spustu, smo prišli na cilj, v kamp 
Lindič v Gorenjih Radencih, kjer nas je v belokranjskem 
stilu čakala dobra hrana in pijača. Prijetno utrujeni od cele-
ga dne smo z druženjem nadaljevali do večernih ur.

Čolnarjenje je vsem ostalo v lepem spominu in  želimo si, 
da bi bil spust po mejni reki organiziran še kdaj in da bi 
postal  tradicija,  ki nikogar ne pusti ravnodušnega. 
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ci.« (Martina Strel)

»Bila je zabavno-umazana izkušnja 
… naslednje leto definitivno ponovi-
mo.« (Erika Jezeršek)

»Bilo je noro doživetje s polno blata 
in vode za oblačili, v čevljih, laseh, 
ušesih … vredno ponovitve. Se spla-
ča iti, vsaj po vodnem toboganu.« 
(Natalija Poljanec)

Če strnemo: imeli so se odlično in, 
kot pravijo, se bodo blatne kopeli za-
gotovo udeležili tudi naslednje leto. 

(Vir: http://blatfejst.si/) 

Blatfejst je najlažje opisati s tremi 
besedami: šport, druženje in zabava. 
Vse to je združeno v premagovanju 
ovir; najpomembnejše pa je ekipno 
sodelovanje. Rezultat oz. čas, v ka-
terem ekipa premaga progo, ni po-
memben. Namen tekmovanja je v 
tem, da tekmovalci tekmujejo sami 
s seboj in svojimi sposobnostmi. Za 
premagovanje ovir jih zagotovo po-
trebujejo več, kot to od njih zahteva 
vsakdanje življenje. 

Blatfejst pripravlja mlada, kreativna 
ekipa športnih navdušencev. Ideja je 
začela rasti iz prave mešanice špor-
tov, s katerimi se ukvarjajo. Tako so 
se odločili za športno preizkušnjo, ki 
ne bi temeljila na splošni kondicijski 
pripravljenosti, ampak predvsem na 
medsebojni pomoči, druženju ter na 

pogumu in psihofizični pripravljeno-

sti posameznika. 

Prireditev je primerna tudi za pod-

jetja, saj zaposlenim daje team buil-

ding izkušnjo, ki ni mogoča v pisarni, 

saj gre za treniranje, skupinsko pre-

magovanje ovir in druženje. 

Dogodka se je v letošnjem letu ude-

ležila tudi skupina zaposlenih v Poly-

comu. 

Vtisi udeležencev:

»Odličen  team building, kjer je med-

sebojno sodelovanje in zaupanje 

ključnega pomena za premagovanje 

ovir.« (Kaja Cankar)

»Super izkušnja. Premagovanje ovir, 

vode in nižjih temperatur s sodelav-

KlaVDIja RUPaR

Blatfejst 2015
V prelepi okolici tavčarjevega dvorca na Visokem je v organizaciji ŠD Poljane potekal 
2. Blatfejst, športno-družabna prireditev s premagovanjem blatnih ovir. 
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Pripraviti dobro knjigo in jo brezplač-
no zagotoviti morebitnemu bralcu – 
po tej edinstveni formuli uresničuje 
zadane cilje nevladna organizacija 
Jasna. Med učitelji je slišati (prepri-
čljivi so tudi odzivi staršev in peda-
goške stroke, objavljeni na spletni 
strani Jase), da so v zavesti otrok in 
mladostnikov opazne sledi nekaterih 
knjig iz Jasine zbirke Onežimo svet. 

Posebnost delovanja Društva Jasa 
je osvetlila predsednica Mateja Ja-
mnik (sicer profesorica filozofije, ki 
je magistrirala s temo Vloga misleca 
v	 sodobnem	 času):	 »Redke	 dobre	
knjige so še vedno najmočnejši de-
javnik preobrazbe človeka in sveta. 
Dobro napisana in primerno ilu-
strirana zgodba za otroke je lahko 
usodna za življenjsko pot bodočega 
odraslega. Zato je – moralo bi biti – 
pripravljanje knjige najzahtevnejša in 
najodgovornejša človeška oziroma 
družbena naloga. Živimo pa v času 
informacijskega preobilja in ni dovolj 
izročiti dobro knjigo na knjigarniške 
in knjižnične police. Knjiga bo zaži-
vela in zapuščala sledi le, če nanjo 
neposredno pokažeš in jo zagotoviš 
brezplačno. To so naše petnajstle-
tne izkušnje«. 

Javnosti je znano, da že nekaj let po-
teka Jasina akcija: Modrostna knjiga 
za otročičke Neže Maurer Ti si moje 
srce v vsako družino s predšolskim 
otrokom. Do zdaj so jo brezplačno 
zagotovili petnajst tisoč družinam. 

ENODNEVNa aKcIja alI tRajNOStNI DUHOVNI RaZVOj

Slovenija ima srce
Kot spodbudo za trajno krepitev ekološke misli so v teh 
dneh vse osnovne šole v Sloveniji in župani vseh občin 
brezplačno prejeli ekološki »evangelij« - knjigo Nežno 
srce.

Na številne javne bralne točke po 
vsej Sloveniji pa so brezplačno raz-
delili okrog 4000 izvodov najcelovi-
tejše kulture ekologije – knjigo Ze-
mlja ima srce. 

O akciji Slovenija ima srce mag. Ma-
teja	Jamnik	pove:	»Vedoč,	da	zdra-
vega okolja ne moremo zagotoviti z 
eno čistilno akcijo letno, razumemo 
Dan Zemlje (22. april) kot možnost, 
da z močjo izjemne knjige ‘vcepimo’ 
otrokom vsakdanjo in trajno skrb 
do Narave, a malomarnim odraslim 
povzročimo nemirno vest, pred ka-
tero ni možno zbežati. Vsekakor 
moramo dojeti: Brez zdrave Narave 
ni zdravja in lepote življenja za nas 
in druge živalske vrste; še več, v Na-
ravi je vse potrošljivo, tudi voda in 
kisik. Zato skušamo karseda večje-
mu številu osnovnošolcev – sicer bi 
želeli vsem – brezplačno zagotoviti 
pravkar izšlo knjigo Nežno srce, ki je 
posrečen spoj življenjske modrosti in 
ekološke misli. Darovali smo jo vsem 
osnovnim šolam, predlagali poglo-
bljeno branje in organiziranje eko-
loško-izobraževalnih aktivnosti na 

osnovi prebranega. Vsem otrokom, 
ki bi sodelovali v tovrstnih aktivno-
stih, pa bi na Dan Zemlje darovali to 
izjemno knjigo (v časopisu Bukla so 
zapisali, da je Nežno srce ena med 
tistimi redkimi knjigami, ki spremi-
njajo svet). Poglobljeno branje Ne-
žnega srca in vgrajevanje sporočil v 
vsakdanjo resničnostt oziroma učna 
predelava prebranega bi prispevala 
k ponotranjanju dragocenega nauka, 
kar je lahko usodno za življenjsko 
pot bodočega odraslega. To pa je 
resnično edina pot do trajnostnega 
duhovnega razvoja družbe kot pred-
pogoja za spreminjanje neznosne 
stvarnosti. 

Zavedajoč  se družbene funkcije lo-
kalnih skupnosti, ki lahko spodbuja-
jo različne koristne aktivnosti otrok, 
smo Nežno srce darovali tudi župa-
nom vseh slovenskih občin. 

Knjiga, redka dobra knjiga, kot ba-
bičina skrinja modrosti in lepote, 
je najzanesljivejši kažipot na pravo 
stran življenja. Če bi takšna knjiga 
prišla v vsako družino, bi imeli nekaj 
več možnosti za spodobno ureditev 
družbe in bolj smiselno organizacijo 
življenja.«

Vzvišeno početje, nesmiselno trate-
nje časa in energije ali nekaj vmes – 
o učinkih prizadevanj Jase lahko raz-
pravljamo. Da pa so ta prizadevanja 
nek up – up, da svet še ima možnosti 
– je nevprašljivo.   

Nihče ne more narediti 
vsega, toda vsak lahko 
naredi nekaj.

Neznan avtor
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NEGa KOžUHa 
Naj bodo kosmatinci dolgodlaki ali kratkodlaki, priporo-
čljivo je vsakodnevno krtačenje. S krtačenjem odstra-
njujemo odmrlo dlako, podlanko, iglice, travo, prah ... 
Pri dolgodlakih psih s tem preprečimo nastanek vozlov. 
Ob krtačenju smo pozorni na morebitno prisotnost zu-
nanjih zajedavcev ali bolezenskih sprememb. Za lažjo 
vsakodnevno nego je za dolgodlake pse priporočljivo 
striženje. Večino psov z resasto dlako trimamo (odstra-
njujemo odmrlo dlako), psom s podlanko pa le-to redno 
odstranjujemo. S tem omogočimo pretok zraka in di-
hanje kože. Pri kopanju je pomembno, da uporabljamo 
naraven in kvaliteten šampon, saj z napačnim šampo-
nom lahko razmastimo dlako, odvzamemo kislost koži, 
zmanjšamo varovalno vlogo kožuha ali pa izzovemo 
alergijsko reakcijo. Če kožuh sušimo s fenom, smo po-
zorni, da ga sušimo le s hladnim zrakom.

NEGa UŠES               
Z rednim čiščenjem in pregledovanjem notranjosti uhlja 
ter sluhovoda se izognemo vnetjem in nekaterim za-

 tIja PIVK

Negovan kuža = srečen kuža
ljudje za svoje ljubljence ponavadi skrbijo lepo in odgovorno. Priskrbijo jim zdravo 
prehrano, svežo vodo, omogočijo dovolj gibanja, obiske pri veterinarju, velikokrat pa 
pozabijo na negovanje. Nega ljubljenčka je izredno pomembna za njegovo zdravje in 
počutje, pri tem pa lastniki lahko veliko stvari naredijo sami. 

jedavcem. Notranjost uhlja očistimo z vlažno krpo in 
redno pulimo dlake, ki se vraščajo v uho. S tem pre-
prečimo poškodbe sluhovoda ali bobniča. Če v ušesu 
opazimo spremembe, kot so rdečica, pretirano nabira-
nje masla, zajedavce ali pa močan neprijeten vonj, je 
potreben obisk pri veterinarju.

KRajŠaNjE KREMPljEV IN NEGa 
BlaZINIc   
Krajšanje krempljev je izredno pomembno, saj predol-
gi kremplji lahko vplivajo na deformacijo prstov, skle-
pov, tačk, v najhujšem primeru celo hrbtenice. Psi, ki se 
dovolj gibajo, si ponavadi kremplje na trših površinah 
zbrusijo sami, če pa je krajšanje le-teh potrebno, to pre-
pustimo veterinarju ali pasjemu frizerju. Ne smemo pa 
pozabiti na blazinice, ki so pri nekaterih psih zelo obču-
tljive. V poletnih mesecih se izogibamo vročim površi-
nam, pozimi pa pazimo, da z našimi ljubljenci ne hodimo 
po soljenih cestah. Nega blazinic je preprosta, mažemo 
jih z vazelinom ali posebno kremo, med blazinicami pa 
redno strižemo oziroma brijemo dlako.

13POLYANEC DECEMBER 2015

RAZNo



ga Bedanca, ukanil zeliščarko Peh-
to, pomagal vili Škrlatici in bil dober 
prijatelj svojim vrstnikom in vsem 
tistim, ki so potrebovali pomoč. Nje-
gove dogodivščine je opisal pisatelj 
Josip Vandot, zaslovele pa so s tre-
mi filmskimi upodobitvami.

IZHODIŠčE
Pričnemo na prelazu Vršič med 
Kranjsko Goro in Trento.

OPIS
Vršič se nahaja na jugovzhodni stra-
ni Mojstrovke, naš cilj pa je ravno 
na njeni nasprotni, severni strani. Z 
najvišje točke prelaza se podamo za  
markacijami proti Tamarju. V nekaj 
serpentinah se v pol ure dvignemo 
za 200 metrov na Vratica, 1807 m, in 

Vršič, 1611 m, je naš naj-
višji cestni gorski prelaz in 
izvrstno izhodišče za gor-
niške izlete na visoke in 
zahtevnejše gore nad njim. 
Najbližja dvatisočaka sta 
Mojstrovka in Prisank. Za 
družine in za bolj izkušene 
skupine otrok pa je zelo 
vabljiv izlet na razgledno 
Slemenovo špico.

S svojimi 1911 m je najvišja točka 
zelene gmote Slemena, ki je s ce-
stnega prelaza ne vidimo. Doseže-
mo jo po markirani poti proti Tamar-
ju, ki nas najprej povede desno okoli 
Mojstrovke na njeno severno stran. 
Napornega začetnega vzpona je za 
dobre pol ure, na severni strani pa 
potem hodimo skoraj po ravnem. 
V zadnjem delu nas čaka še nekaj 
sopihanja na vrh Slemena. Pod jim 
so slikovita jezerca in eden najlepših 
pogledov na Jalovec. Pozor, da nam 
kak nadobudnež ne pobegne čez 
rob na prepadno severno stran! Zato 
si za počitek raje izberimo ravnico 
pri mlakah. Tu bodo otroci resnično 
lahko uživali lepote Kekčeve dežele. 

Kekec je bil prebrisani fantič iz teh 
krajev, ki se je kot pastir ob vznožju 
Julijskih Alp srečeval z resničnimi in 
pravljičnimi bitji. Premagal je zlobne-

Z Vršiča 
na Slemenovo špico
Na travnato razgledišče

pogledamo na severno stran. Od tu  
nadaljujemo naravnost, sprva celo 
rahlo navzdol. Levo se odcepi pot 
pod severno steno Male Mojstrov-
ke in pod zavarovano plezalno pot. 
Steza nas vodi ob severnem robu 
nad dolino Male Pišnice proti dobro 
vidnemu travnatemu Slemenu. Na 
širokem prevalu med njim in Moj-
strovko markacije zavijejo navzdol 
proti Tamarju, mi pa se ob neverje-
tno lepih razgledih dvignemo desno 
do vrha. Vrnemo se po isti poti. 

KEKčEVa PESEM
Kaj mi poje ptičica, ptičica sinička:
Dobra volja je najbolja,
to si piši za uho,
mile jere, kisle cmere
z nami vštric ne pojdejo!

Kaj mi potok žubori, ko po kamnih 
skače:
Dobra volja je najbolja,
bodi dan na dan vesel,
smej se, vriskaj pesmi piskaj,
pa lahko boš srečo ujel!

Kaj odmeva mi korak, ko po stezi 
stopam:
Dobra volja je najbolja,
po vsej širni zemlji tej,
lica rdeča, smeh in sreča,
to zaklad je hej, juhej!

Vir: Z otroki v gore, Družinski izleti, 
Urška in Andrej Stritar, Sidarta, 1998

foto: Tanja O
b

lak
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Z Vršiča na  
Slemenovo špico 

Nadmorska višina: 1911 m

Višina izhodišča: 1611 m

Višinska razlika: 300 m

Najprimernejši čas

Primerno poleti od sredine junija 

do oktobra, ko na severni strani 

ni več snega.

Nevarnosti

Približno na pol poti med Vrati-

cami in Slemenom je nekaj me-

trov poti izpostavljenih in zava-

rovanih z jeklenico. Tu moramo 

otokom pomagati in jih opozar-

jati na varno hojo.

Dolžina izleta

Vršič-Slemenova špica: 

1.30 - 2 uri

Povratek: 1.30 ure

Skupaj: 3 ure

Planinska koča na poti

Tičarjev dom, 1620 m

Poštarjeva koča, 1688 m 

Erjavčeva koča, 1525 m 

Zemljevid

Triglav, 1:25.000

Zanimivosti v bližini

Jezero Jasna pri Kranjski Gori 

Dolini Male Pišnice

Kekčeva dežela (turistična 

ponudba za otroke v  Kranjski 

Gori)

Ruska kapelica

Ajdovska deklica v Prisanku

Kugyjev spomenik v Trenti

Izvir Soče

Soteska Mlinarice

Arboretum Juliana

Humor
Kdo kliče?
V šoli pozvoni telefon.
Glas: “Danes pa našega Janezka ne 
bo v šolo.”
Učiteljica: “Kdo pa kliče?”
“Moj oče,” se oglasi Janezek iz tele-
fona.

Izpit 
Študentka: “Profesor, vse sem pri-
pravljena narediti, da naredim izpit!”
Pofesor: “Vse? O?”
Študentka: “Ja, čisto vse!”
Profesor: “Uči se!”

Spet ta vodni kamen
Fata pere perilo pod slapom. Pa pri-
leti en kamen na Fato in jo ubije.
Mujo pa pravi: “Spet ta vodni kamen. 
Uničil mi je že tretji pralni stroj.”

Za njim
Medicinska sestra reče bolniku, ki so 
ga ravnokar sprejeli v bolnišnico:
“Zdaj se pa slecite in pojdite v poste-
ljo. Takoj pridem za vami!”

težka vprašanja
“Včeraj sem delala test nosečnosti,” 
pravi prva blondinka.
“So bila težka vprašanja?” vpraša 
druga.

Pilot
Pilot vabi obiskovalce na skok s pa-
dalom.
“Koliko stane en skok?” vpraša Karel.
“Dvesto evrov!” 
“Kaj pa, če se mi padalo ne bo od-
prlo?” 
“Potem vam vrnemo denar!”

Zgodbe življenja
Mama je stopila v sobo najstniške 
hčerke in na postelji zagledala zale-
pljeno pisemsko ovojnico. Spreletele 
so jo zle slutnje, s tresočimi rokami 
je odprla pismo in ga začela brati. Pi-
salo je: 

“Draga mami! Zelo mi je žal, ker ti 
moram na tak način sporočiti, da sem 
s svojim novim fantom ušla od doma. 
Pri njem sem našla pravo ljubezen, s 
svojimi tatooji in piercingi je tako sla-
deeek in ima zares super motor. 

Ampak to še ni vse, mami, konč-
no sem namreč zanosila in Ngwaba 
pravi, da se bomo v njegovi prikolici 
sredi gozda imeli zares krasno. Z me-
noj hoče imeti se veliko veliko otrok, 
nekaj belih, nekaj črnih in tudi jaz se 
jih že zelo veselim. 

In ker sem ugotovila, da mi marihu-
ana pravzaprav zelo dobro dene, jo 
bova posadila tudi za prijatelje, da 
ne bomo tako trpeli, kadar nam bo 
zmanjkalo koksa in heroina. 

Sicer pa upam, da bodo znanstveni-
ki kmalu iznašli zdravilo proti Aidsu, 
da bi slo Ngwabi bolje, saj si to zares 
zasluži. 

Triinšestdeset let navsezadnje ni sta-
rost, v kateri bi morali ljudje že pripra-
vljati na smrt. Ampak tudi če se zgodi 
najhujše, draga mami, te ne rabi nič 
skrbeti, saj bom drugo leto stara že 
štirinajst let in znam sama paziti nase. 
Upam, da te bom kmalu lahko prišla 
obiskat, da bos spoznala svoje vnu-
ke. 

Tvoja ljubeča te hčerka. 

P.S. Aja, mami v resnici sem pri sose-
dih. Hotela sem ti le povedati, da so 
na svetu tudi hujše stvari od slabega 
spričevala, ki lezi na nočni omarici. 
Poljubček, tvoja hčerkica!”

Brezhibnost pomeni, da 
ne glede na to, kaj delaš, 
narediš to po svojih naj-
boljših močeh.

Carlos Castaneda

Svojo krono nosim v srcu, 
ne na glavi; ni pokrita z 
diamanti in je nevidna: 
pravim ji zadovoljstvo. 
To je krona, ki je bila 
kraljem redkokdaj dana.

Shakespeare
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