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Tekači skupaj pretekli razdaljo od Idrije do Kitajske
V soboto, 22. avgusta, je 
Idrija gostila odmevno 
tekaško prireditev z 
naslovom 2. Hg TRAIL 
Idrija 2020. Zaradi 
epidemije koronavirusa 
je bila to prva množična 
tekaška prireditev te 
sezone v državi. Udeleženci 
so dosledno spoštovali 
navodila organizatorjev in 
posebej pohvalili pripravo 
ter izvedbo prireditve.

Na treh progah se je v teku čez 
drn in strn pomerilo 242 tekačev iz 
domala vseh regij v Sloveniji.

V 14 kilometrov dolgem teku z 
višinsko razliko 680 metrov sta 
zmagala Tim Seničar (1:16:55) pri 
moških in Kristina Vanceta (1:39:48) 
med ženskami. Na 27-kilometrski 
progi z višinsko razliko 1.410 metrov 
je bil med moškimi najhitrejši Luka 
Tavčar (2:21:56), med ženskami pa 
Petra Tratnik (2:38:01). V najtežji 
kategoriji, 50-kilometrskem teku z 
višinsko razliko 2.680 metrov, pa sta 
slavila Aleš Debeljak (4:59:00) in 
Nina Frelih (6:35:02).

Vsak, ki je uspešno zaključil 
katerokoli izmed tras na Hg Trailu 
Idrija 2020, je v cilju prejel posebno 
spominsko medaljo, najboljši trije 
na posamezni razdalji pa so prejeli 

tudi pokale, ki sta jih izdelala Sašo 
Ličer in Alenka Ličer pod imenom 
Hludesign. 

»Moje mnenje je, da je bila tekma 
organizirana na res  v isokem 
nivoju in potrditev za naš trud so 
bili vsi nasmejani obrazi v cilju, 
številne pohvale in zahvale. Bit 
del organizacijske ekipe je ena 
prav posebna izkušnja,« je po 
končanem tekmovanju zapisala 

koordinatorka tekmovanja Anja 
Deželak. Posebno pohvalo pa so si 
po mnenju organizatorjev zaslužili 
prostovoljci, ki so skrbeli za to, da 
nihče od udeležencev ni bil žejen, 
lačen, da se nihče ni izgubil, da so 
vsi dobili startne pakete in aktivirali 
čipe, da so bili vsi izmerjeni časi 
točni, da so po tekmi počistili progo, 
da so na fotografijah zabeleženi 
najpomembnejši trenutki tekme 

in še in še. »Nikakor se ne morem 
načuditi, da med 100 prostovoljci 
ni bilo niti enega, ki ne bi opravil 
svojega dela, ki bi nas po domače 
rečeno pustil na cedilu ali me dvakrat 
vprašal, kaj je njegova naloga. To je 
enostavno neprecenljivo. Brez takih 
ljudi in sodelovanja si je izvedbo 
takšnega dogodk a nemogoče 
predstavljati,« je še povedala Anja 
Deželak. / ITA

Po 27 kilometrih prešerno čez ciljno črto: Mojca Pečnik Dessardo, Zvezdana Kraševec, Mojca Petek in Matjaž Ujčič 
/ Foto: Robert Zabukovec 

REZULTATI

Čipka trail - 14 km
Moški
1. Tim Seničar (1:16:55)
2. Dino Grbić (1:18:39)
3. Nejc Dolanc (1:19:35)

Ženske
1. Kristina Vanceta (1:39:48)
2. Rebeka Gnezda (1:42:41)
3. Mihaela Tušar (1:46:05)

Berkmandlc trail - 27 km
Moški
1. Luka Tavčar (2:21:56)
2. Blaž Brečko (2:29:30)
3. Tomaž Kenda (2:33:10)

Ženske
1. Petra Tratnik (2:38:01)
2. Nicole Guidolin (2:40:40)
3. Martina Potrč (2:51:01)

Hg trail - 50 km
Moški
1. Aleš Debeljak (4:59:00)
2. Janez Klančnik (5:07:45)
3. Jan Božič (5:32:16)

Ženske
1. Nina Frelih (6:35:02)
2. Anja Zima (6:40:01)
3. Urša Trobec (7:03:15)
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Dejan Zavec iz Čekovnika na Bled
V skupino domačih prostovoljcev, ki sodelujejo v projektu Sopotniki, se je pred 
dnevi pomešal prav poseben gost. Organizatorji brezplačnih prevozov so za 
prvi prevoz v akciji »S prevozom do 1.000 želja« navdušili enega najuspešnejših 
športnikov Slovenije. 

Toyota Slovenija 
sodeluje z 
Rehabilitacijskim 
zavodom 
Soča, AMZS 
in proizvajalci 
ročice BDF ter 
podpira pobudo 
Heroji furajo v 
pižamah.

In tako se je z novo Toyoto RAV4 v Čekovnik 
odpeljal Dejan Zavec. Pozvonil je pred vrati 
domovanja Marije Žgavec in ji povedal, da ji bo 
izpolnil skrito željo. Odpeljal jo bo na Bled in še 
na obisk vnukinje.

»Ko sem zagledala Dejana pred vrati, nisem 
verjela, da je vse to sploh res,« je povedala Marija 
Žgavec. Sedla sta v športnega terenca RAV4, Dejan 
za volan, gospa pa, kot se spodobi, na udoben 
zadnji sedež. In sta šla na pot. Slabi dve uri vožnje 
sta minili, kot bi mignil. »Pogovarjala sva se o vseh 
življenjskih skrivnostih,« je povedala gospa Marija. 
Na kosilu na Blejskem gradu so se jima pridružili 
predstavniki partnerskih organizacij v tem 
projektu: predsednik družbe Toyota Adria Kensuke 
Cučija, Tanja Mohorič, direktorica Gospodarskega 

interesnega združenja ACS, in Marko Zevnik, 
direktor Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje 
Sopotniki. 

Sodelovanje družbe Toyota Slovenija in zavoda 
Sopotniki spada v kontekst pobude Mobilnost za 
vse, s katero želi Toyota na globalni ravni osveščati 
javnost o pomenu demokratičnega dostopa do 
mobilnosti, ne glede na kakršnekoli omejitve. 
V akciji »S prevozom do 1.000 želja« pa želijo 
Sopotniki, družba Toyota in Olimpijski komite 
Slovenije uresničevati skrite želje starejšim. 
Omogočiti prevoz na morje tistim, ki še nikoli 
niso bili tam, obiskati znanca iz mladostnih let, 
iti v kraj, ki so si ga želeli obiskati že v otroštvu 
in podobno ter s tem dvigati kakovost njihovega 
življenja v starosti.

Z opisanim dogodkom so idrijski Sopotniki 
naredili prvi korak k nadgrajevanju brezplačnih 
prevozov za starejše. »Vsi starejši občani Idrije, 
ki imate kakšno skrito željo, vabljeni, da nas 
pokličete na telefonsko številko 051 299 555. 
Veseli bomo vašega klica in naredili bomo vse, kar 
je v naši moči, da vam pomagamo in izpolnimo 
vaše želje,« pa je povedala koordinatorka Tina 
Benčina. / ITA

V deželi, kjer gliha 
skup' štriha

Drago Mislej Mef

Ljudski rek, za katerega smo vsi verjeli, da razumemo 
njegov pomen, je zadnje čase dobil čisto nove dimenzije. 
Pravzaprav se ga že kar malo bojimo.

Pragmatizem, ki se ravna po načelu, da cilj posvečuje sredstvo, nas 
je pripeljal do tega, da smo pripravljeni za določeno ugodje ali korist 
prenesti, požreti ali spregledati nekaj, kar je v nasprotju z našo naravo, 
morda tudi v nasprotju z vsem, kar smo kdaj verjeli in govorili.

Ne bom razpredal o poslancih in strankah, ki so jim načela in obljube 
zgolj orodje za doseganje ciljev, ki so samo njihovi in zelo daleč od 
tistega, kar naj bi počeli: namreč, skrbeli za pravilno in učinkovito delitev 
javnih sredstev v splošno korist. Tega pri nas enostavno ni več. Stranka 
upokojencev se, vsaj formalno, zanima zgolj za upokojence in ji je čisto 
vseeno, da ne zraste niti en center za mlade. Ali torej sledijo nekemu 
skupnemu javnemu interesu? Ne.

Socialni demokrati so socialni v deklaracijah, demokrati pa samo, ko 
so v opoziciji. V največji stranki imajo občutek, da samo oni vejo, kaj 
ljudje potrebujejo in kako organizirati državo, da se ne bo treba nenehno 
spopadati z najrazličnejšimi hipiji, ki razumejo demokracijo po svoje. 
Stranka modernega centra je poosebljena z ravnanjem našega poslanca, 
ki je na županskih volitvah nastopil z obrnjeno fotografijo in sloganom 
»Tukaj je vse narobe«, potem pa mirno sprejel podžupanstvo pri tistih, ki 
so delali narobe. Levica je izgubljena v lastnih organizacijskih zankah in 
sorodstvenih povezavah, brez resne strankarske baze, tako da tudi njeni, 
v splošno dobro usmerjeni pozivi, navadno končajo v polju pozabe. Ostali 
so zato, da so.

Toda, če se vrnemo k naslovu tega prispevka, se zdi, da večini kar 
ustreza tak način dela. Kako sicer drugače razumeti, da jim ne diši 
spreminjanje volilne zakonodaje, ki bi jih lahko gole postavila pred volivce 
in bi morali brez plašča strankarske hierarhije upati, da razmišljajo tako 
kot tisti, ki jih volijo.

Tako smo in bomo volivci pravzaprav prisiljeni voliti nekoga, za 
katerega vnaprej vemo, da bo skrbel predvsem zase in za svoje, 
najmanj do naslednjih volitev, oziroma do takrat, ko se bo zgodilo kaj 
nepričakovanega. Tistim volivcem, ki zdaj glasno ali potiho nasprotujete 
temu razmišljanju, postavim preprosto vprašanje: kdaj ste zadnjič dosegli, 
da je bilo vaše mnenje ali stališče upoštevano tam, kjer se odloča o 
stvareh?

Že dolgo ne. Še blizu niste prišli. Celo referendumi niso več obvezni, če 
ne ustrezajo tistim, ki odločajo, kaj šele, da bi lahko odločali o tem, kako 
boste živeli.

Oblast po svoje deli bombončke nezadovoljnim volivcem. Enkrat v obliki 
povišanja pokojnin ob prazni blagajni, drugič z brezplačnimi vozovnicami 
za upokojence ali boni za turiste, ki se ji bodo sicer v veliki meri vrnili v 
njeno blagajno. Na lokalni ravni pa s participativnimi proračuni, ki naj 
bi dali občutek, da o čem odločamo. Pa, vsaj v našem primeru, spet ne 
odločamo o ničemer. Kaj torej pomeni, da gliha skup' štriha? Pomeni, da 
smo se sprijaznili s stanjem, kot je, le da bodo eni štrihali in kaj seštrihali, 
drugi pa ga bomo predvsem naštrihali.

Marijo Žgavec 
je Dejan Zavec 
odpeljal na Bled.

Dejan Zavec je borec v življenju in v 
ringu, globoko v sebi pa nežna duša, 
polna empatije in ljubezni do soljudi. 
Predvsem pa je človek, ki rad uresničuje 
želje in drugim pričara prijetne trenutke. 
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Žlikrof je pravi ambasador Idrije v svetu

Letošnji Praznik idrijskih 
žlikrofov so organizatorji 
iz mestnega središča 
prestavili v Mejco in ta 
se je izkazala kot odlično 
prizorišče družabnih 
dogodkov. Z bogatim 
programom so očarali 
obiskovalce od blizu in 
daleč in med njimi tudi 
predsednika države Boruta 
Pahorja, ki je v spremstvu 
župana Tomaža Venclja 
prišel na prizorišče nekaj 
po 12. uri.

Na Prazniku idrijskih žlikrofov, 
ki ga je letos že četrto leto zapored 
organizira ekipa Mladinskega 
centra Idrija, je bilo na voljo 
30 različnih jedi z idrijskimi 
žlikrofi ter drugimi polnjenimi 
testeninami, od tradicionalnih 
omak do sodobnih kulinaričnih 
postrežb. Predstavljali so se tudi 
ponudniki blagovne znamke »Idrija 
izbrano« ter regionalni vinarji in 

mikro pivovarji. Že tradicionalno 
so se lovske družine pomerile 
v kuhanju divjačinske bakalce, 
mesne omake, ki jo je ocenjevala 
žirija – župan Tomaž Vencelj, 
kuharski mojster Črt Butul ter 
poznavalka peke z drožmi Anita 
Šumer. Po mnenju strogih 
ocenjevalcev se je najbolje odrezala 
ekipa Lovske družine Krekovše.

Poseben dodatek k dogodku je 
letos predstavljal program, vezan na 
idrijske rudarske hiše. Organizatorji 
so ponujali voden sprehod, 
celodnevni doživljajski program v 
muzejski rudarski hiši ter urbano 
igro za mlade. Tudi letošnja izvedba 
praznika je dala velik poudarek 
na trajnosti. Uporabljali so le 
biorazgradljiv pribor in kozarce ter 
strogo ločevali odpadke. 

Predsednik države Borut Pahor
se je sprehodil med stojnicami, 
se zanimal za recept priprave 
žlikrofov in degustiral več različnih 
omak. Najbolj se je navduševal 
nad veganskimi žlikrofi s tartufi, 
za piko na i pa so mu gostitelji 
postregli še s tortico Rezi iz 
gostilne Škafar.

Pred odhodom iz Idrije si je 

predsednik v spremstvu poslanca 
Sama Bevka ogledal še Kamšt 
in v  njej največje leseno vodno 
kolo v Evropi. O pomenu naprave 
za rudnik pa je predsedniku in 
članom njegovega spremstva 
spregovoril kustos iz muzeja Miha 
Kosmač. Predsednik je bil nad 
videnim navdušen in je zato za 
celo uro podaljšal sicer do minute 
skrbno načrtovan obisk Idrije.

Ko so pozno zvečer organizatorji 
zbrali številke, so ugotovili, da so 

800
kilogramov žlikrofov so 
postregli v Mejci

800
kilogramov žlikrofov so 
postregli v Mejci

1.000
litrov odličnega piva so 
postregli mikro pivovarji

na letošnjem Prazniku idrijskih 
žlikrofov ponudniki pripravili, 
skuhali in postregli skoraj 800 
kilogramov žlikrofov. To pa je 
enkrat več kot lani, kar priča o 
novem rekordnem povpraševanju 
po tej idrijski specialiteti. 
Zadovoljni so bili tudi ponudniki 
vin ter piva, saj so samo mikro 
pivovarji gostom postregli več 
kot 1.000 litrov odličnega piva. 
Takega povpraševanja po žlikrofih, 
omakah, pivu in vinu organizatorji 
v Idriji ne pomnijo.

Kljub omejitvam zaradi epidemije 

se je odlično izkazalo tudi prizorišče. 
Zato številni predlagajo naj se v 
prihodnje v Mejci tradicionalno 
organizirajo velike javne prireditve. 
V vročem dnevu je bil hlad Idrijce 
blagodejen za vse. / ITA

Predsednik države 
Borut Pahor se je 
najbolj navduševal nad 
veganskimi žlikrofi s 
tartufi

Ob Prazniku idrijskih žlikrofov je letos Idrijo obiskal tudi predsednik Borut Pahor, v strokovni žiriji je sodeloval Črt Butul, za glasbo in dobro voljo pa je poskrbel ansambel Suho cvetje. 
Že tradicionalno so se v kuhanju divjačinske bakalce pomerile lovske družine. / Foto: Marko Arandjelovič (Kraftart)
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Ob 12. uri HUDO POLJE - Srečanje in spominska slovesnost s polaganjem 
venca. Slavnostni govornik bo podžupan MO Nova Gorica SAŠO KOGOVŠEK. 

Krajši kulturni program 
Ob 15. uri VOJŠČICA - Prihod pohodnikov in polaganje venca na grobišče. 

Krajša slovesnost in nagovor pohodnikom, dr. MARTIN PREMK.
VOJSKO - Polaganje venca pred spominskim obeležjem in zaključek pohoda.

Zaradi situacije s COVID-19 bomo letos obujali spomin 
s komemoracijami in polaganjem vencev na poti Želin - Vojsko. 

Klasične proslave na Vojskem ne bo!

Prijave pohodnikov sprejemamo do četrtka 27. 8. 2020  - KONTAKTI 
/ ZB Idrija - 031 341 409 / PD Idrija, Andrej Bončina - 031 591 769 / 
Zadlog, Marko Mikuž - 041 718 572, Marko Rupnik - 041 288 035 / 

Tiha dolina, Dušan Brus - 041 617 607

Udeležba pohodnikov na lastno odgovornost!
  Vsi udeleženci morajo upoštevati splošna navodila NIJZ ter navodila 

izdana za predviden dogodek.

PLESNI KLUB IDRIJA

prijazno vabi k vpisu
ki bo potekal v četrtek 3. 9. 2020 od 16:30 do 17:30 v prostorih kluba.ki bo potekal v četrtek 3. 9. 2020 od 16:30 do 17:30 v prostorih kluba.
Ob vpisu se plača letno članarino 5,00 EUR in izpolni vpisni list 
(za mladoletno osebo morajo vpisnico izpolniti starši oz. skrbniki).

Podrobnejše informacije o vpisu dobite na naši spletni strani 
http://plesniklubidrija.si in na Facebook-u Plesni klub Idrija.

PREDŠOLSKI OTROCI (3 - 6 LET)

CICI MIX (Sp. Idrija, Črni Vrh)
CICI HIP HOP (Idrija, Cerkno, Godovič)
CICI JAZZ BALET (Idrija, Most na Soči)
GLEDALIŠKI HIP HOP (Idrija) NOVO!

OTROCI IN MLADINA (OD 6 LET DALJE)

HIP HOP rekreativci (Idrija, Cerkno, Godovič)
HIP HOP tekmovalci (Idrija)
JAZZ BALET (Idrija, Sp. Idrija, Črni Vrh, Most na Soči)
BREAK DANCE (Idrija - začetni in nadaljevalni tečaj)

Tečaji za tekmovalce se pričnejo 3. 9. 2020 po urniku. Vsi ostali tečaji 
za otroke in mladino se bodo začeli v tednu od 7. 9. 2020 dalje.

ODRASLI

ORIENTALSKI PLESI
LINE DANCE
HIP HOP MAME IN OČKI
ZUMBA (Idrija, Cerkno, Črni Vrh) 
LATINO solo (Idrija, Cerkno)
KUBANSKA SALSA za pare (Idrija in Cerkno)
DRUŽABNI PLESI za pare (začetni, nadaljevalni, klubska stopnja)
LINDY HOP SWING za pare (začetni in nadaljevalni tečaj) NOVO!

Organizirali bomo preplesavanje za vse. Vabljeni!
Pričetek tečajev za odrasle PRVI TEDEN V OKTOBRU!
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Namesto urejenih cest nakup 
bifeja pred Bolnico Franjo
Na pobudo dolgoletnega župana in sedaj občinskega svetnika Jurija Kavčiča 
so cerkljanski občinski svetniki v ponedeljek, 3. avgusta, opravili razpravo in 
izpeljali glasovanje o rebalansu proračuna občine. Večina svetnikov je glasovala za 
prerazporeditev javnega denarja in nakup razpadajočega bifeja pred Bolnico Franjo 
za okroglih 100.000 evrov, brez da bi pred odločanjem naročili izdelavo cenitve sodno 
zapriseženega cenilca.

Načrti za informacijski center so 
bili že zdavnaj narejeni

Že na predzadnjem zasedanju so 
svetniki med obravnavo svetniških 
pobud zadolžili občinsko upravo, naj 
v popravku proračuna poišče okroglih 
100.000 evrov za nakup razpadajočega 
bifeja pred Bolnico Franjo. Kot je na 
zasedanju sveta, ki je potekalo na 
daljavo, povedala vodja finančne 
službe Mojca Sedej, so ukinili ali 
korenito okrnili naslednje proračunske 
postavke: promocija, modernizacija in 
posodabljanje cest, izvedba festivala 
rokodelcev, delo komisije za mladino, 
projekt brezplačnih prevozov za 
starejše in načrtovani nakup zemljišča 
za novo avtobusno postajo. Tako so 
zbrali okroglih 100.000 evrov za 
nakup bifeja pred Franjo.

če bodo ceste še naprej v tako slabem 
stanju.

Rok Obid ji je pritrdil in opozoril 
na to, da po njegovem mnenju 
bife pred Franjo nikakor ni vreden 
okroglih 100.000 evrov ampak 
bistveno manj. »S takim nakupom 
bomo oškodovali občino, saj nimamo 
nobene cenitve objekta,« je še dodal 
Rok Obid. Po njegovem mnenju bi 
morali enakopravno obravnavati 
tudi znamenito jamo v Ravnah. V 
primeru, da se bo izkazalo korenito 
znižanje realne vrednosti bifeja, pa 
bo šlo po njegovem mnenju za primer 
oškodovanja občinskega proračuna.

Drugačnega mnenja je bil Jurij 
Kavčič. Poudaril je, da je Bolnica 
Franja največji magnet za turiste 
na Cerkljanskem. Zavrnil je tudi 
tolmačenja, da naj bi šlo za previsoko 
ceno in to naj bi po njegovi oceni 
potrdili tudi cenilci. Te ocene pa bi 
potem zdržale tudi presojo računskega 
sodišča. Za nakup se je zavzela Branka 
Florjančič, saj sta Franja in Divje babe 
temelj turistične ponudbe občine. 
Kritizirala je občinsko upravo in 
župana, saj naj bi Občina Cerkno 
šepala pri pridobivanju sredstev iz 
EU skladov. 

bi postavili sprejemni center za oba 
objekta v Cerknem, bi dobili skupno 
izhodišče za vse turiste. To pa bi občino 
stalo bistveno manj od 300.000 evrov, 
ki jih bodo sedaj morali vložiti v 
Franjo. Sam pozna razvoj turizma od 
Bohinja do Tolmina in ve, da prej kot 
v petih letih ne bo nič novega v Franji. 
Po njegovem mnenju je cela zgodba 
o nakupu bifeja povsem v oblakih. 
»Bodimo realni. Pogum da, brez 
priprave vnaprej pa bo to polomija,« je 
povedal Rok Obid in dodal, da manjka 
realen pogled sosvetnikov.

,,
S takšnim nakupom bomo 
oškodovali občino, saj nimamo 
nobene cenitve objekta. / Rok Obid

,,
Cajt je, da se kaj premakne.
/ Urška Lahajnar Ubajiogu

,,
Mislim, da si vse znamenitosti 
v občini zaslužijo enakovredno 
obravnavo. Sedaj vlagamo samo 
v Bolnico Franjo, na vse ostalo pa 
pozabljamo. /Jerca Prezelj

V uvodnem nagovoru občinskim 
svetnikom je župan Gašper Uršič 
povedal, da se mu zdi nakup dotrajane 
stavbe zelo velik zalogaj za občino. 
Poleg kupnine 100.000 evrov bo 
potrebno v nujno prenovo investirati 
še najmanj 150.000 evrov ter še vsaj 
70.000 evrov za zunanjo ureditev 
območja. Na Ministrstvu za kulturo so 
obljubili razpis za podobne projekte, 
a brez termina in pogojev. »Rebalans 
delamo brez upravljavskega načrta 
in cenitve objekta. Gremo z glavo 
skozi zid,« je še povedal župan ter 
svetnike opozoril na to, da bi morala 
imeti občina pred nakupom sprejet 
upravljavski načrt in strategijo razvoja 
celotnega območja. »Nakup bifeja pred 
Franjo v tem trenutku ocenjujem kot 
povsem nesmiseln, saj glavni stroški s 
tem objektom šele prihajajo,« je župan 
Gašper Uršič kategorično sklenil uvod 
v razpravo na zasedanju sveta občine.

Jerca Prezelj je v razpravi poudarila, 
da sprejemni center ob Franji nujno 
potrebujejo tudi Divje babe in Bevkova 
domačija v Zakojci. »Mislim, da si 
vse znamenitosti v občini zaslužijo 
enakovredno obravnavo. Sedaj 
vlagamo samo v Bolnico Franjo, 
na vse ostalo pa pozabljamo,« je 
povedala Jerca Prezelj. Predlagala je, 
naj občina zgradi skupni sprejemni 
center za vse te turistične znamenitosti 
v poslopju nekdanjega gasilskega 
doma, saj ima za njegovo prenovo 
že odobrena popotresna sredstva. 
Z bistveno manjšim vložkom bi 
zagotovili bistveno večji učinek, saj bi 
v tem poslopju deloval tudi turistično 
informacijski center. Opozorila je še 
na to, da bodo zaradi tega nakupa 
razpadale ceste, saj bo sedaj občina ves 
denar namenila za bife pred Franjo. 
Tam pa bo upadel tudi turistični obisk, 

Da so sanje o milijonih obiskovalcev 
v Franji in Divjih babah prava utopija, 
pa je menil podžupan Domen Uršič. 
Ob dejstvu, da se iz meseca v mesec 
občinski proračun krči za vsaj 20.000 
evrov, je izrazil resno zaskrbljenost za 
prihodnost občine in javnih financ. 
Z mislijo na prihodnost je sosvetnike 
spomnil na to, da bo prej ali slej morala 
občina zgraditi tudi nov vrtec.

Stanko Močnik se je zavzel za nakup 
bifeja in dodal, da »lahko kasneje 
objekt tudi prodamo«. Ugotovil je, 
da občina res ni sposobna izvajati 
gostinske dejavnosti, vidi pa v EU 
skladih obilo priložnosti za pridobitev 
nepovratnih sredstev. 

Andraž Drešček je predlagal celostno 
urejanje območja tako v Franji kot v 
arheološkem parku Divje babe. Če 

Zaradi nakupa bifeja pred Franjo 
so ukinili ali korenito okrnili 
naslednje proračunske postavke: 
promocija, modernizacija in 
posodabljanje cest, izvedba 
festivala rokodelcev, delo 
komisije za mladino, projekt 
brezplačnih prevozov za starejše 
in nakup zemljišča za novo 
avtobusno postajo. 

Urška Lahajnar Ubajiogu se je s 
slikovito opombo, da »je cajt, da se kaj 
premakne« zavzela za nakup bifeja in 
opozorila, da primerjave Cerkljanske 
s Pomurjem niso resne. Predlagala je 
še, naj se občinski center za turiste 
uredi kar v nedokončanem poslopju 
na Želinu, ki stoji na križišču poti proti 
Franji in Divjim babam.

Mojca Mavri je pri sosvetnikih 
pogrešala optimizem in poudarila 
to, da je Franja zgled »človečnosti in 
solidarnosti, kar nagovarja obiskovalce 
vseh generacij in zato je sprejemni 
center potreben«.

O pomanjkanju poguma je razpravljal 
tudi Silvo Jeram. Po njegovem mnenju 
je treba »sedaj bife kupiti in potem 
slediti priložnostim«. Z njim se je 
strinjal tudi Marko Čadež, Antonija 
Dakskobler pa je menila, da je cena 
100.000 evrov res previsoka. Jožica 
Ortar je ugotovila, da je žalostno, da 
svetniki na družbenih omrežjih pišejo 
take in drugačne komentarje, na seji 
občinskega sveta pa glasujejo drugače. 

Zadnji razpravljavec pred odločanjem 
je bil Rok Obid, ki je slikovito ugotovil, 
da »smo mladi, smo pogumni, nismo 
pa neumni, da bi šli z glavo skozi zid«. 
Svetniki so najprej z večino podprli 
dopolnilo Antonije Dakskobler in 
potem še rebalans proračuna. Proti 
so glasovali člani županove svetniške 
skupine Smo taki, kot smo.

V začetku sedemdesetih let je 
dozorelo spoznanje, da je potrebno 
za obiskovalce Franje urediti 
sanitarije z bifejem. Umestitev 
v prostor ter arhitektura novega 
poslopja pa sta morala slediti 
napotkom spomeniškega varstva 
in urbanizma, saj je šlo za poseg na 
zaščiteno območje. S tem izzivom 
se je spoprijel arhitekt Cveto Koder 
iz Idrije, ki je sodeloval tudi pri 
vseh kasnejših idejnih rešitvah 
za dograditev informacijskega 
središča pred Franjo.

Kdaj ste začeli snovati objekt pred Franjo?
Za potrebe obiskovalcev sem v sklopu parkirišča v začetku leta leta 1976 

zasnoval objekt, ki je združeval bife v pritličju ter javne sanitarije v kletni 
etaži. Skladno s pogoji Zavoda za varstvo kulturne in naravne dediščine ta 
objekt v zavarovanem območju spomenika ni smel nositi podobe hiše, zato 
njegova sivina in ostra oblika spominjata na skalovje v soteski. Kot avtor 
projekta sem si zamislil dlan, ki se s tremi prsti krčevito oprijema roba 
platoja, da ne zdrsne po hribu navzdol. To je tudi prispodoba za vztrajno 
osebje Partizanske bolnice Franje in njihovo humanost v nečloveških pogojih, 
ki jih je terjala skrivna lokacija ob potoku v soteski Pasice.

Kako je bil predlog sprejet med nekdanjimi partizani?
Zasnovo objekta sem leta 1975 predstavil na skupnem sestanku investitorjev 

in odgovornih služb ob prisotnosti legendarne zdravnice dr. Franje Bidovec, ki 
je dala potrditev za nadaljevanje zastavljenega projekta. Takratno neposredno 
srečanje z drobno, a zelo odločno dr. Franjo mi v spominu ostaja kot živa slika. 

Današnja podoba objekta je zelo slaba.
Po 44 letih je objekt res potreben večje prenove, vendar pa njegova funkcija, 

ki dobro služi obiskovalcem Partizanske bolnice Franje, še vedno ostaja. Pred 
leti so najemniki želeli objekt nadgraditi in razširiti dejavnost za potrebe 
turističnih apartmajev, vendar čista zasnova objekta posegov ne bi dobro 
prenesla. 

Pred desetletjem ste zasnovali tudi informacijsko središče.
V letu 2009 sem sodeloval v sklopu naročila Občine Cerkno z izvajalcem 

Projekt Nova Gorica z Idejnim projektom rekonstrukcije in prizidave 
Informacijskega centra Franja ob zahodni stranici sedanjega objekta. 
Infocenter bi na tej lokaciji poleg sedanjih uporabnih površin nadgradili s 
prezentacijsko dvorano v obliki kocke, po kateri bi se v odprtih etažah ob 
zunanjih treh stranicah vzpenjala položna dvosmerna rampa za obiskovalce 
in s katere bi se ogledovalo stene, ki so hkrati projekcijske površine za prenos 
podob, dokumentov in videoposnetkov ter žive slike z bolniškimi barakami 
v najožji soteski potoka Pasice. Iz rampe bi obiskovalci lahko izstopili tudi 
na teraso okroglega »bunkerja«, se razgledali po okolici ali pa nadaljevali 
pot do zadnjega podesta pod streho kocke. V to kocko bi se vstopalo iz 
nivoja parkirišča mimo doprsnega kipa dr. Volčjaka ali iz pritličnih prostorov 
sedanjega objekta. Ob robu sedišč avditorija bi se po rampi lahko sprehodili 
do kletne etaže, kjer so tehnični prostori infocentra in koridor mimo javnih 
sanitarij, ki se na vzhodni strani kot peš rampa skozi gozd povzpne do 
parkirišča. Namesto sedanjega pokritega kaskadnega stopnišča do sanitarij bi 
se površina v dveh etažah skladno z novim programom infocentra atraktivno 
izkoristila za premestitev gostinske dejavnosti bližje zunanji terasi, proste 
površine pa bi se namenile za dejavnosti infocentra v prizidku.

Kakšen je bil odziv lokalne skupnosti?
Zapisniki sestankov in dopisi odgovornih oseb v institucijah varstva 

kulturne dediščine v letu 2009 po pregledu idejnega načrta kažejo, da je bil 
s prikazom posega le storjen pomemben korak za razumevanje prostorske 
komponente umeščanja programa v prostor, ki ga omejujejo naravne in 
lastniške danosti. »Zdaj pa se morajo poenotiti programska izhodišča občine, 
upravljavca Bolnice Franje in ZVKDS, da bo možno nemoteno in učinkovito 
pripravljati projekt,« je 13. julija 2009 zapisal vodja projekta Stanislav Beguš.

Arhitekt Cveto Koder je že leta 2009 ob sedanjem bifeju narisal informacijsko središče. 
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Kaj bo s praznimi hišami v Idriji?
Katja Martinčič
Občina Idrija, Mreža za bivanje

Že nekaj mesecev se 
ukvarjamo z vprašanjem 
aktivacije praznega 
stavbnega fonda v Idriji. 
Pa ne samo v Idriji – v 
Sloveniji je 91.235 stanovanj 
v enostanovanjskih in 
11.841 v dvostanovanjskih 
stavbah praznih (SURS, 
2018), med tem ko na trgu 
primanjkuje vsaj 10.000 
javnih najemnih stanovanj. 
Seveda 103.000 praznih 
hiš vključuje tudi samotne 
kmetije, ruševine, stavbe 
na odročnih lokacijah, 
funkcionalno neprimerne 
stavbe, … pa tudi take, 
ki bi z minimalnim 
vložkom lahko hitro spet 
postale nekomu dom. 
Če pogledamo nazaj v 
Idrijo, lahko rečemo, da 
bi že s prenovo in oddajo 
nekaterih praznih objektov 
v centru mesta lahko 
bistveno pripomogli k dvigu 
števila stanovanj, bodisi 
najemnih bodisi tržnih.

Ker še vedno nimamo davka na 
nepremičnine, marsikdo nima 
motiva, da bi prazno stanovanje 
oddal. Pogosto je težava tudi v 
stroških – stanovanje bi bilo pred 
oddajo potrebno prenoviti, pa 
lastnik nima dovolj denarja. Ali v 
zakonodaji – danes se stanovanja 
ne more več prodati oz. oddati, 
če stavba nima gradbenega oz. 
uporabnega dovoljenja. Prav tako 
se enodružinske hiše trenutno 
ne da razdeliti v dve ali tri ločene 
stanovanjske enote in jih kot take 
prodati. Dodaten faktor pa je 
strah pred izgubo lastništva, ki je 
tesno povezan z dejstvom, da sta 
najem in oddaja trenutno slabo 
regulirana in zato ne zagotavljata 
želene dolgoročne varnosti, ne 
lastniku ne najemniku. V Sloveniji 
je le 8 % stanovanj najemnih! To 
ne pomeni, da je naša kultura 
lastniška in da je to tradicija, ki 
bi se je morali oklepati, temveč 
da je fond najemnih stanovanj 
premajhen in da so pogoji za najem 
preslabi. Kljub vsemu obstajajo ali 
so v pripravi nekateri mehanizmi, 
ki nam lahko finančno pomagajo 
pri prenovi in posledično prodaji 
ali oddaji starih hiš. 

Energetska prenova lahko 
zmanjša stroške

Najbolj učinkovito težave starih 
hiš naslavlja Eko sklad – Slovenski 
okoljski javni sklad, ki upravlja z 
namenskimi sredstvi za energetsko 

sanacijo objektov. Ta vključuje 
predvsem prenovo fasade in oken 
ter vgradnjo toplotne črpalke 
oz. popravila drugih napeljav. S 
sanacijo stavbnega ovoja se rešuje 
tudi težave z vlago in plesnijo, ki 
sta v starih idrijskih hišah pogost 
pojav in bistveno zmanjšujeta 
kvaliteto bivanja oz. pospešujeta 
propadanje objektov. 

S pomočjo Eko sklada je 
možno pridobiti od 25 % do 
50 % upravičenih stroškov 
investicije v prenovo, odvisno 
od pogojev spodbude, ki jo 
uveljavljate. Najnovejši poziv 
Eko sklada je namenjen socialno 
šibkim občanom za investicije v 
energetsko obnovo njihovih stavb 
in predstavlja pilotni poziv v okviru 
programa »Subvencioniranje 
ukrepov URE v 500 gospodinjstvih 
z nizkimi prihodki za reševanje 
energetske revščine«. 

Poziv velja za stanovanja 
v enostanovanjskih ali 
dvostanovanjskih stavbah, legalno 
zgrajenih pred 31. decembrom 
1967. Višina spodbude pa v tem 
primeru znaša do 100 % investicije 
oz. do največ 9.620 evrov. 

Energetska prenova lahko 
bistveno zmanjša življenjske 
stroške teh gospodinjstev, ki imajo 
sicer veliko porabo energentov 
in električne energije. Pogoji in 
navodila za prijavo so dostopni 
na spletni strani Eko sklada, 
kjer najdete tudi seznam ostalih 
kreditov in subvencij, ki jih 
ponujajo. 

Bivanje v gospodinjski 
skupini predstavlja manj 
sprememb

Posebno trd oreh predstavljajo 
prazne hiše na podeželju, v 
odročnih vaseh, ki se pospešeno 
praznijo. Čeprav je bivanjski 
standard v resnici visok (bližina 
narave, mir, čisto okolje, možnost 
samooskrbe, …), pa sta slaba 
dostopnost in oddaljenost od 
zaposlitve pogosto ključna 
dejavnika za odselitev mladih. 
Kljub temu so lahko lokacije na 
podeželju primerne za sobivanje 
starejših, pa tudi mladih družin oz. 
mladih, ki vse bolj pogosto delajo 
od doma. 

Bivanje v gospodinjski skupini 
lahko za posameznike, ki so 
navajeni življenja na vasi, 
predstavlja blažjo obliko selitve 
in manj sprememb v življenjskem 
slogu kot selitev v dom za ostarele. 
Aktivnim starostnikom dopušča 
možnost, da si sami izberejo 
dejavnosti, hkrati pa imajo na voljo 
podporo in pomoč vrstnikov ter 
osebja. Dober primer sobivanja 
starejših je gospodinjska skupnost 
v Davči, kjer biva osem oseb, ki 
same gospodinjijo in kuhajo ter 
skrbijo zase in za dnevna opravila 
v skladu z medsebojnimi dogovori. 
Za prevoze, dostavo in pomoč 
poskrbi oskrbnik Peter Prezelj, ki 
se je prej ukvarjal s turizmom, a se 
je gospodinjska skupnost izkazala 

za bolj trajnostno dejavnost. Za 
bivanje v Davči vsak stanovalec 
plačuje 300 evrov mesečno, 
ostali stroški pa so odvisni od 
posameznika.

Glede na veliko število praznih 
kmetij v idrijski občini in na hitro 
staranje prebivalstva je smotrno 
razmišljati o spodbudah za 
sobivanje starejših na podeželju. 
Takšne skupine imajo potencial, 
da ponovno oživijo manjše 
vasi, saj lahko ponudijo tudi 
podporo mladim družinam pri 
varstvu otrok, pripravi obrokov, 
obdelovanju vrtov, … v zameno 
za občasne prevoze in pomoč 
pri težjih opravilih. Za tistega, ki 
dejavnost izvaja, pa to pomeni 
oživljeno hišo in varnejši vir 
prihodka od sezonskega turizma. 

Bivanje v lastnem domu ob 
prejemanju rente

Kaj pa tisti, ki živijo sami in 
nimajo sredstev za selitev v dom 
starih, pa tudi ne potomcev, ki 
bi zanje skrbeli ali bi jim želeli 
zapustiti svojo nepremičnino? 
Rentni odkup je mehanizem, ki 
ga že vrsto let uporablja Javni 
stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljubljana. Cilj ukrepa je, da se 
starejšim osebam omogoči bivanje 
v lastnem domu ob prejemanju 
doživljenjske mesečne rente, 
kasneje pa stanovanje preide v last 
JSS MOL in s tem v fond javnih 
najemnih stanovanj. To pomeni, da 
lahko oseba stanovanje še naprej 
nemoteno uporablja zase in za 
potrebe svoje družine, kupnina pa 
predstavlja zavarovalno premijo 
v enkratnem znesku, ki jo JSS 

MOL kot kupec plača izbrani 
zavarovalnici. Lastnik oziroma 
prodajalec si ob upoštevanju višine 
vplačane zavarovalne premije in 
svoje starosti zagotovi prejemanje 
mesečne rente. 

Ta ukrep se sooča s težavo, da 
se posamezniki težko odpovejo 
lastništvu. Kljub temu je to 
dober način za razbremenitev 
stanovanjskih vprašanj v poznih 
letih ter za zagotavljanje trajnosti 
stanovanjskega fonda.

Javna najemna služba igra 
vlogo posrednika

Poleg treh že obstoječih možnosti 
se v prihodnje napoveduje še 
uvedba mehanizma Javne najemne 
službe (JNS), ki ga Ministrstvo 
za okolje in prostor predlaga v 
osnutku novega Stanovanjskega 
zakona. Predstavlja namensko 
pomoč države pri dvigu števila 
najemnih stanovanj, predvsem 
za mlade in mlade družine. JNS 
naj bi od zasebnih lastnikov 
dolgoročno (za minimalno 5 let) 
najemala stanovanja in hiše ter 
jih oddajala podnajemnikom kot 
neprofitna stanovanja. JNS torej 
igra vlogo posrednika, ki s svojim 
delovanjem zagotavlja tako varnost 
najema kot oddaje - najemniku 
zagotavlja dolgotrajnejšo rešitev 
stanovanjskega vprašanja, lastniku 
pa redne prihodke od najemnine in 
vzdrževanje nepremičnine.

Nosilec izvajanja JNS naj bi 
bil Stanovanjski sklad RS, le po 
potrebi bodo kasneje organizirani 
lokalni oz. področni skladi. 
Glede na raznolike situacije in 
razdrobljenost slovenskih občin 

bo v aktivnosti javne najemne 
službe potrebno čimprej vključiti 
tudi nevladne organizacije, ki bodo 
bistvenega pomena pri aktiviranju 
in informiranju lokalnih skupnosti 
oz. prenosu povratnih informacij 
nazaj in nadgradnji sistema.

Stanovanjska zadruga pomeni 
tudi deljenje

Prav tako nov stanovanjski 
zakon uvaja pravno podlago za 
delovanje stanovanjskih zadrug. 
Stanovanjska zadruga je pravna 
oseba sestavljena iz poljubnega 
števila fizičnih oseb s skupnim 
ciljem, da si zagotovijo cenovno 
dostopno stanovanje za nižjo 
ceno od tržne. V zadrugi na 
posameznika pade manjši delež 
stroškov in tveganj povezanih 
z lastništvom stanovanja, saj 
večino bremena prevzame 
zadruga. Kvaliteta bivanja v takšni 
skupnosti je večja, saj temelji na 
medgeneracijskem sodelovanju in 
medsebojni pomoči stanovalcev. 
Zadruga pomeni tudi deljenje 
– deljenje servisnih prostorov 
(pralnica, kolesarnica, večja dnevna 
soba za druženje, delavnica, …) 
in nekaterih stvari (avto, orodje, 
…). Vse to se lahko v primeru 
novogradnje odraža v inovativnih 
arhitekturnih zasnovah, ki 
so rezultat participativnega 
načrtovanja. 

Zadruga je vmesni člen med 
najemom in lastništvom. 
Obstaja več različnih oblik 
stanovanjskih zadrug. Kadar 
govorimo o najemni zadrugi, 
je le-ta lastnik nepremičnine in 
je zanjo odgovorna, zadružniki 
pa so tako najemniki kot tudi 
solastniki zadruge in skupaj 
odločajo o vodenju in upravljanju 
zadružnih zadev. Da postaneš član 
zadruge, moraš vložiti osnovni 
delež, ob vselitvi v stanovanje pa 
vplačaš samoudeležbo, ki znaša 
od 5 do 10 odstotkov vrednosti 
najetega stanovanja. Investicija 
posameznika mora biti manjša 
kot v primeru nakupa lastnega 
stanovanja. Zadruga se mora 
zato financirati še preko drugih 
virov, predvsem v obliki povratnih 
sredstev, kreditov, pomoči občine 
in države. Najemna pogodba med 
zadrugo in zadružnikom se sklene 
za nedoločen čas. Premoženje 
takšne zadruge je nedeljivo, zato 
prebivalci ne morejo biti lastniki 
posameznih stanovanj. Pravica do 
bivanja v zadružni enoti ni dedna, 
plačuje se stroškovno najemnino. 
Najtežji korak za stanovanjsko 
zadrugo je zagotavljanje začetnih 
financ za gradnjo. Viri financiranja 
so ponavadi trije: 1. samoudeležba 
bodočih stanovalcev (5 - 10 % 
začetne investicije), 2. privatni viri 
financiranja (krediti) s strani bank, 
posameznikov in pravnih oseb 
(mikrokrediti), 3. financiranje s 
strani javnih deležnikov (občine, 
stanovanjskega sklada), ki lahko 
pripomorejo tudi z oddajo 
gradbene parcele v ugoden 
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dolgoročni najem in z ugodnimi 
povratnimi sredstvi.

In kaj lahko storimo danes?
Glede na to, da bomo na Javno 

najemno službo in stanovanjske 
zadruge čakali še precej časa, 
stanovanj pa primanjkuje že danes, 
moramo začeti z ukrepi, ki jih 
lahko izvajamo že danes. In če 
poskusimo kar najbolj direktno 
nasloviti težavo, s katero se 
soočamo v Idriji – torej razmerje 
med praznimi hišami in stavbami, 
kjer stanuje po ena sama oseba ob 
sočasnem pomanjkanju stanovanj 
za najem ali nakup – se zdi najbolj 
logičen odgovor sobivanje. Lahko 
v medgeneracijski obliki: lastnik 
enodružinske hiše, ki stanuje 
sam, lahko stavbo razdeli v dve 
stanovanji, pritlično obdrži zase, 
tisto v nadstropju pa odda družini. 
Na Švedskem so podobne oblike 
medgeneracijskega sobivanja 
znane kot »kenguru hiše«. Lahko 
sobivamo tudi z vrstniki: dva ali 
trije starejši lastniki enodružinskih 
hiš se po dogovoru preselijo v 
enega izmed teh objektov, ki se jih 
zdi funkcionalno najbolj primeren. 
Lastnik izbrane hiše torej ostane 
doma, druga dva pa sta v najemu. 
Hkrati oddata svoji dve hiši 
mladim družinam ali parom in 
prejemata najemnino, ki v skladu 
s kvadraturo presega tisto, ki jo 
plačujeta svojemu najemodajalcu. 
Ostane jima še nekaj denarja 
za lastne potrebe, po dogovoru 
pa se ta razlika in najemnina, 
ki jo plačujeta, lahko vložita v 
funkcionalne prilagoditve hiše, kjer 
skupaj stanujejo starejši. S pomočjo 
sredstev Eko sklada se lahko hkrati 
izvede še energetska sanacija. V 
nobenem primeru sorodstvene 
vezi niso pogoj za medgeneracijsko 
sožitje, sobivanje pa ne posega v 
zasebnost posameznikov oziroma 
se način sobivanja regulira z 
medsebojnim dogovorom.

Sobivanje znotraj že obstoječih 
skupnosti (ulica v mestu, naselje) 
omogoča selitve na kratkih 
relacijah in s tem ohranjanje 
socialne mreže, neodvisnosti in 
dnevne rutine, ki so pomembni 
dejavniki za vitalnost starejših. 
Na drugi strani pa odpira nove 
možnosti za bivanje mladih in 
mladih družin, ki si ne morejo 
privoščiti novogradnje ali nakupa 
stanovanja. Realizacija takšnega 
projekta bi dala Idriji prvo mesto 
v Sloveniji pri izvedbi inovativnih 
stanovanjskih pristopov. Kdo je 
za?

Z električnim kolesom po mestu
Električna kolesa so 
namenjena predvsem 
prebivalcem občine Idrija, 
ki se bodo tako izognili 
iskanju parkirnega mesta v 
centru mesta. Dodaten plus 
pa je, da s kolesarjenjem 
naredimo tudi nekaj za 
svoje zdravje. Predstavitev 
sistema bo objavljena na 
spletni strani Občine Idrija, 
kartico za izposojo pa boste 
po podpisu pogodbe in 
plačilu članarine dobili na 
TIC-u v nekdanjih Nebesih.

Občina Idrija z uvedbo sistema 
zaključuje operacijo »Uvedba sistema 
za izposojo električnih koles v 
mestu Idrija«. Projekt se je izvajal 
v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, 
prednostna os št. 4: Trajnostna raba 
in proizvodnja energije in pametna 
omrežja, prednostna naložba št. 4.4: 
Spodbujanje nizkoogljičnih strategij 
za vse vrste območij, zlasti za urbana 

območja, vključno s spodbujanjem 
t r a j n o s t n e  m u l t i m o d a l n e 
urbane mobilnosti in ustreznimi 
omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi.

Občina Idrija je bila upravičena 
do skupaj 114.059,80 evrov, od 
katerih je 85 % EU sredstev, 15 % 
pa je slovenske udeležbe. Investicija 
v uvedbo sistema za izposojo 
električnih koles sledi ukrepom, 
predvidenim v Celostni prometni 
strategiji Občine Idrija, in naporom, 
ki jih občina vlaga v vzpostavitev 
kolesarskih povezav, predvsem 

namenjenih trajnostni mobilnosti. 
Namen investicije je prispevati k 
razvoju trajnostne mobilnosti in s 
tem k izboljšanju kakovosti zraka v 
mestu Idrija ter k boljši povezanosti 
urbanega območja z robom mestnega 
naselja, zmanjšanju prometnih 
zastojev, izboljšanju kakovosti 
življenjskega prostora v mestu in 
povečanju prometne varnosti.

Na Razvojni agenciji ICRA ob tem 
poudarjajo, da so uresničili več 
zastavljenih ciljev. Izvedli so nakup 
34 električnih koles, zgradili in 
opremili so pet kolesarnic oziroma 
postaj za električna kolesa ter 
uvedli v delovanje sistem izposoje 
električnih koles. Kolesarnice so 
postavili na parkirišču v Barbarah, 
na parkirišču pri mestnem stadionu, 
v parku pred staro osnovno šolo, 
na »Vagi« ob glavni cesti in na 
Marofu pri trgovini Eurospin. 
Večina kolesarnic je postavljenih 
v bližini kolesarske poti od TUŠ-a 
d o  M o k r a š k e  v a s i .  Na l o ž b o 
sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Kohezijskega 
sklada.

Otvoritev sistema izposoje 

mestnih koles bo 

v petek, 4. septembra.

Vabimo na pohod po Feldbanu
Dediščina prve svetovne vojne je 
skupni imenovalec evropskega 
projekta »Dediščina vojnega obdobja 
20. stoletja«, ki v letu 2020 ponovno 
povezuje Logatec, Idrijo in Cerkno. V 
projektu bo šest partnerjev javnosti 
izpostavilo najmočnejše vojaške 
opomine, ki so v času prve svetovne 
vojne povezovale to območje – zaledje 
Soške fronte. Projektni partnerji LAS 
s CILjem, Občina Logatec, Občina 
Idrija, Občina Cerkno, ICRA d.o.o. 
Idrija in Zavod za turizem Idrija 
bodo za projekt namenili 153.476,46 
evrov, zanj pa pridobili 82.050,00 
evrov sredstev sofinanciranja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP).

V tej operaciji izpostavljamo 
predvsem vojno dediščino prve 
svetovne vojne, na idrijskem in 
logaškem feldban kot dediščino 
zaledja Soške fronte. V Logatcu 
bo v okviru projekta postavljena 
replika podobne lokomotive 
kot je v tistih časih vozila po 
feldbanu, na idrijskem pa je 
urejen del poti feldbana. Podjetje 
Kaskader je uredilo in ustrezno 
zavarovalo tudi mulatjero od 
Reke do sv. Ivana, ki so jo zgradili 
v času prve svetovne vojne kot 
del 3. obrambne linije. Obe poti, 
Feldban in mulatjera, bosta 
opisani in primerno opremljeni, 
tako da bodo pohodniki, 
obiskovalci naših krajev, našli 
poti in se ob izjemni dediščini 
naužili tudi naravnih lepot in 
čudovitih razgledov.

Na Feldban se lahko ob ogledu 
predstavitvenega videa (youtube 
– Feldban) odpravite kar sami, 
voden pohod po mulatjeri pa bo 
v soboto 29. septembra (povabilu 
sledite na Facebook strani LTO 
Laufar).

Za vsebino so odgovorni 
partnerji v projektu, zanje ICRA 
d.o.o. Idrija. Organ upravljana, 
pristojen za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 
2014-2020, je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Po Feldbanu / Fototeka Mestnega muzeja Idrija, foto: Bojan Tavčar

Foto: Uroš Gnezda
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GLASBENA ŠOLA IDRIJA
                 naknadni vpis v programe za šolsko leto 2020/2021

Glasbena šola Idrija -  Z glasbo v srcu

GLASBENA ŠOLA IDRIJA
naknadni vpis v programe za šolsko leto 2020/2021

GLASBENA 
PRIPRAVNICA
(otroci letnik 2014)

VPIS je mogoč preko spletnega obrazca (www.gsidrija.si).

PROGRAM GLASBA 
(otroci letnik 2013 in starejši)

KLJUNASTA FLAVTA, TROBILA, CITRE IN PETJE (dekleta od 13. leta in fantje od 16. leta dalje)

                                  

PREDŠOLSKA 
GLASBENA VZGOJA

(otroci letnik 2015)

100 let Podobnikove Mici iz Podlanišča
Damijan Bogataj

Pred natanko 100 leti se je 
mami Ivani in očetu Francu 
Špiku rodila deklica, ki so 
ji dali ime Marija. Danes 
jo vsi v Podlanišču poznajo 
kot Mici, ki je kljub temu, 
da je že vstopila v svoje 101. 
leto življenja, bistrega uma 
in odličnega spomina. Ob 
praznovanju 100-letnice 
življenja je prejela veliko 
čestitk z najboljšimi željami, 
šopek rož pa ji je prinesel 
tudi cerkljanski župan 
Gašper Uršič.

Narava nikoli ni bila prav posebej 
prijazna do prebivalcev Podlanišča. 
Strmi bregovi in visoka nadmorska 
višina sta določala okvir, v katerem 
so se domačini morali znajti. Pred 
natanko 100 leti je bila v italijanskem 
letoviškem mestu Rapallo podpisana 
mirovna pogodba in v njej je bila 
določena meja med Jugoslavijo in 
Italijo. Vas Podlanišče je čez noč 
postala obmejno naselje in to dejstvo 
je krojilo tudi prvi dve desetletji in 
pol življenja Marije Podobnik. 

V družini je bilo 14 otrok. Starša 
sta kot dninarja iskala zaslužek 
pri velikih kmetih, da sta lahko 
nahranila družino. Z eno kravo 
v skromni bajti družina ni mogla 
preživeti in zato so bajtarski fantje 
že zelo zgodaj odhajali za pastirje, 
deklice pa za pesterne in dekle. 
Tako je v svet odraslih počasi stopila 
tudi Podobnikova Mici. S culo se je 
pri 11 letih odpravila do Vrhovca, 
velike kmetije v bližini, in tam ob 
celodnevnem delu našla tudi varno 
streho in hrano. V šolo je hodila v 
Planino, kjer je bila sošolka Ivana 
Bevka iz Idrije, ki je prav tako kot 
Mici letos praznoval 100-letnico 
ž iv ljenja .  Šola  je  b i la  seveda 
italijanska. Prva učiteljica je bila 
Karuzova iz Cerknega, ki je otrokom 
marsikaj razložila tudi v slovenskem 
jeziku. Ko pa se ji je pridružila še 
učiteljica iz osrednje Italije, šola ni 
bila več tako prijazna.

Življenje ob državni meji je prineslo 
celo kopico težav. Za prehajanje meje 
so domačini potrebovali dokumente 
in uradno je bilo dovoljeno mejo 
prečkati le na mejnih prehodih. Pa so 
se domačini znašli po svoje. Dobro 
so poznali vse steze in kolovoze 
ter tudi navade mejnih stražnikov. 
Kmalu po določitvi mejne črte pa 
se je začel tudi kontrabant, ki je 
nekaterim prinesel bogastvo, druge 
pa pahnil tudi v nesrečo. Italijanski 
f inancar j i  so  kontrabant ar je 
preganjali, včasih pa so za manjše 
prekrške komu tudi pogledali skozi 
prste. Podobnikova Mici v mladosti 
ni kaj dosti kontrabantala. Še 
danes nam pokaže na mejno črto, 
ki je le nekaj sto metrov oddaljena 
od njihove hiše v Podlanišču. »Ko 
so Italijani leta 1943 odšli, smo 
bili zelo veseli. Prava groza pa je 
sledila v naslednjih tednih, saj se 
je tudi pri nas začela vojna,« pove 
Podobnikova Mici ter doda, da so 
staro mejo med Italijo in Jugoslavijo 
po kapitulaciji Italije zasedli Nemci. 

Z njimi pa je šlo bolj na trdo. Nemci 
so na mejni črti izsekali 100 metrov 
širok varovalni pas in tam nastavili 
mine. Ničkoliko domačinov je na teh 
minskih poljih ob poskusu prečkanja 
meje izgubilo življenja. Če je veljalo 
za Italijane, da so bili v obmejnih 
območjih prijazni do domačinov, so 
bili Nemci povsem drugačni. »Stikali 
so po naših hišah in iskali upornike. 
’Banditen, banditen’ so vzklikali 
med pregledovanjem hiš, a našli 
niso ničesar.« Podobnikova Mici je 
sodelovala s partizani, jim kuhala 
in pomagala po svojih močeh. Mož 
Franc je že med vojno pomagal 
v osvobojenem Cerknem in zato 
so mu priznali nekaj borčevskega 
dodatka. Za prebivalce teh odročnih 
območjih ni bilo lahko. Živeli so 
v pomanjkanju in brez rednega 
zaslužka. Še kar so pridelali na 
njivah, pa so jim neredko pobrali 
vojaki s te ali one strani. 

Prav v zadnjem letu italijanske 
oblas t i  se  j e  Mic i  poroč i la  z 
Gradiškarjevim Francem in prevzela 

njegov priimek Podobnik. Prišli so 
štirje otroci, trije so odrasli, ena od 
hčera pa je umrla še pred prvim 
rojstnim dnem. 

Leto 1945 je prineslo svobodo. 
Začelo se je obdobje velikih načrtov 
in upanj v pravičnejši svet. Vendar 
službe tudi v letih po vojni ni bilo, 
ne zanjo ne za moža Franca. S 
pridnostjo in iznajdljivostjo je postal 
mojster mnogih obrti. Izdeloval je 
grablje, kolesa za vozove, lesene sode 
ali pa kolovrate za prejo. Danes ti 
predmeti niso več v uporabi, pred 
dobrega pol stoletja pa so bila znanja 
o izdelovanju teh lesenih predmetov 
sila pomembna.

Podobnikova Mici zadnja leta živi 
spokojno. Pazljivo spremlja življenje 
in napredek. »Sem še kar dobrega 
zdrav ja, le noge me včasih ne 
poslušajo najbolje,« pove zgovorna 
in bistra 100-letnica iz Podlanišča. 
Ob nedeljah jo peljejo k maši v 
Novo Oselico, kjer so imeli vse do 
letos svojega župnika. Ljubljanski 
škof ga je sedaj premestil, novega 

pa ni poslal. V cerkveni ureditvi 
to območje spada pod Ljubljansko 
nadškofijo, v upravni ureditvi pa pod 
Občino Cerkno in Upravno enoto 
Idrija, vse skupaj pa pod Goriško. 

Zaradi težav z nogami si Mici po 
hiši pomaga s hojco, tako da je 
skoraj povsem samostojna. Vesela je 
vsakega obiska, tudi osmih vnukov, 
ki jo pridejo pozdravit. Z novim 
rodom pa prihajajo tudi pravnuki in 
rod Podobnikovih se tako nadaljuje.

P r e j  n a č r tova n o  d r u ž i n sko 
slavje ob 100-letnici babice Mici 
so morali prilagoditi epidemiji. 
V več manjših skupinah so prišli 
čestitat čili stoletnici, ki ji vsi želijo 
še obilo let in predvsem čim manj 
težav z zdravjem. Ko smo jo pred 
slovesom vprašali kakšen je njen 
recept za visoko starost, je kot 
iz topa izstrelila: »Najbolj se mi 
dopade misel nekoga, ki je dejal, da 
je treba trdo delati in slabo jesti.« 
In če sodimo po življenjski zgodbi 
Podobnikove Mici iz Podlanišča, bo 
živela še dolgo.

Romana Vojska, 
predsednica Sveta 
KS Podlanišče, 
Mici Podobnik in 
njena hči Marija 
Kacin / Foto: 
Damijan Bogataj
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Naši mojs� i so 
za vas pripravili 

pes� o izbiro 
pakiranih 

rezanih salam.
Dobite jih v vseh 
naših � govinah. 

Prijazno vabljeni.

KGZ Idrija, z.o.o., 
Vojkova 2, Idrija 

Teta Milka na pragu stoletnega jubileja

Anka Rudolf

V soboto, 1. avgusta, na 
Javorniku ni bilo živahno le 
zaradi lepega počitniškega 
in za povrh še poletnega 
dne. Številnim obiskovalcem 
ni bil cilj le planinska koča, 
tudi pri najbližjem sosedu 
se je nekaj dogajalo. Pri 
Medvedu smo se zbrali 
sorodniki in prijatelji 
številčne družine Čuk. 
Vsi smo prišli le z enim 
namenom, da čestitamo 
Ljudmili Čuk za njen 99. 
rojstni dan in ji zaželimo 
še mnogo zdravja in lepih 
trenutkov. 

Teta Milka se je rodila leta 1921, 
ko se v tem delu Slovenije, seveda 

le uradno, govorilo italijansko, 
in na rojstni domačiji živi tudi 
danes. Je najstarejša prebivalka 
domače krajevne skupnosti in med 
najstarejšimi prebivalci Občine Idrija. 
Njen dom, tik pod planinsko kočo, 
stoji na 1.147 metrih nad morjem in 
je najvišje bivališče v idrijski občini.

Življenje na gorski kmetiji ni bilo 
lahko, za preživetje je bilo potrebno 
veliko poguma in vztrajnosti. Na 
skopi zemlji je bilo le z obilo dela 
mogoče pridelati dovolj hrane 
in krme za dolge zime, ki jim v 
letih njene mladosti ni bilo konca. 
Takrat so na površinah, ki se danes 
zaraščajo, še sejali žita, pridelovali so 
lan ter sadili krompir in peso. Ker je 
kraški svet Javornika brez vode, so v 
mlin nosili v pol ure hoda oddaljene 
Vodice. V dolgih zimskih dneh je oče 
Medved izdeloval različno suho robo, 
ženske pa so gospodinjile, skrbele 
za ognjišče in obleko. Predle so tako 
volno kot lan in pletle topla oblačila 
ter šivale lanene izdelke. 

Dobri sosedski odnosi so bili nekoč 

izjemnega pomena in teta Milka se 
spominja, da je bilo negovanje le-teh 
dolžnost vsake domačije. Vse poti so 
opravljali peš. Uro in pol hoda je bilo 
do Črnega Vrha, kamor je leta 1928 
začela hoditi v šolo, do uradov v Idriji 
pa si pešačil več kot tri ure. Najhuje 
je bilo pozimi, ko so poti opravljali 
s krpljami in smučmi, saj drugače 
ni šlo. 

Je pa bilo okrog hiše vseskozi 
živo, saj je bil Javornik v vseh časih 
priljubljena izletniška točka. Že 
leta 1907 so planinci ob Medvedovi 
kmetiji postavili planinsko kočo. 
Tam so si včasih poiskali zavetja, 
včasih tudi prespali, a strežba je bila 
prepuščena sosedovi kmetiji, saj je 
bila pri Medvedu v tistih časih tudi 
gostilna.

Vojnih let se teta spominja kot 
težkih časov. Skoraj ni bilo dneva, 
da se pri njihovi hiši ne bi ustavili 
partizani ali pa katera druga vojska. 
Pomagali so kolikor so mogli, 
vseskozi pa so trepetali, da se 
nasprotniki ne bi srečali ravno pod 

njihovo streho, kot se je primerilo na 
sosednji domačiji pri Škvarču, kjer se 
je zgodil požig in poboj domačih in 
partizanov. 

A tudi vojne je bilo konec in začelo 
se je novo življenje v novi državi. Na 
sedlu nad hišo je v začetku petdesetih 
let že stala nova planinska koča. Teta 
Milka se je poročila in k hiši je prišel 
priimek Čuk. Stric je bil priučen 
zidar, ki se je poklica priučil pri 
gradnji Nove Gorice. 

Rodili so se jima trije otroci, njim 
devet vnukov in v naslednji generaciji 
je na svet prijokalo že 18 pravnukov. 
Teta Milka je prijetna sogovornica, 
klena in bistra,  je zakladnica 
doživetij, še polna moči in delovne 
vneme. Rada sede na klop pred hišo, 
na toplo sonce. Dneve ji krajšajo 
planinci, s katerimi je povezana 
celo življenje. Z njimi rada kramlja, 
prinašajo ji novice in ji predstavljajo 
življenje v svetu. Tod mimo jih nosijo 
planinske poti, najpomembnejša 
je Slovenska planinska pot, ki je 
najdaljša in najbolj priljubljena vezna 

pot v Sloveniji ter ena najstarejših v 
Evropi in na svetu. Povezuje visoke 
in malo manj visoke hribe in gore od 
Maribora do našega morja. Odprta 
je bila 1. avgusta 1953, kar pomeni, 
da rojstni dan s teto Milko slavita 
skupaj. 

V soboto je bil na njeni klopi 
dren. Obiskali smo jo in ji čestitali 
k izjemnemu jubileju tudi planinci. 
Še mnoga, zdrava leta ji je zaželel 
predsednik Planinske zveze Slovenije 
Jože Rovan s soprogo Vilmo, bivši 
predsednik MDO Posočje Gregor 
Rupnik, aktualni predsednik in 
hkrati predsednik PD Križna Gora 
s Podkraja Dušan Plesničar, častni 
predsednik PD Idrija Marjan Rupnik 
in predsednik PD Javornik iz Črnega 
Vrha Marko Rupnik. V prijetnem 
živžavu njene številčne družine in 
mnogih obiskovalcev smo se zadržali 
v prijetnem klepetu z najstarejšo 
slovensko planinko, ki je s tem dnem 
zakorakala v stoto leto. 

Še na mnoga zdrava brezskrbna 
leta, teta Milka!

Ljudmila Čuk v mladih letih Ob njenem jubileju smo jo obiskali tudi planinci.
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Prisilni prepotrebni počitek
Jure Primožič

Swenak, stavba sredi 
gozda v bližini psihiatrične 
bolnišnice. »Plac«, o katerem 
se je po naši kotlini širil glas 
o nebodijihtreba odpadnikih 
družbe, alternativcih, 
čudakih. Na splošno kraj, 
kjer se razvija subkultura in 
normalen človek nima kaj 
iskati. Razen, ko se mogoče 
nekajkrat na leto udeleži 
katerega izmed dogodkov. 
Pa je res tako? 

Hrbtenico kluba so vedno pred-
stavljali prostovoljci, stari in mladi, 
ki so skrbeli za nemoteno delovanje. 
Vsak, ki ima v oskrbi nepremičnino, 
se zaveda, da se delo nikoli ne konča. 
Vzdrževanje je še posebej zahtevno v 
napolnjenem koledarju dogodkov, ki 
se zgodijo čez leto. Smotrno pa se nam 
zdi, da se o klubu piše tudi drugje kot 
le v zapisnikih in črni kroniki.

Omejitve in prepovedi druženja 
so še posebej prizadele industrijo 
druženj, kamor spada tudi idrijski 
klub Swenak, ki sodi pod okrilje 
Kluba idrijskih študentov. Planirane 
prireditve, tako privatne kot tudi 
javne, so bile odpovedane oziroma 
prestavljene v prihodnost. Zadnji 

dogodek je bil koncert, namenjen 
predvsem dijakom, v začetku marca in 
je še za las ušel prepovedi obratovanja 
nočnih klubov.

Sprva je prepoved obratovanja 
predstavljala veliko izgubo za klub, 
saj se obratovalne stroške poskuša 
pokriti s prihodki prireditev. Kmalu 
pa je postalo jasno, da situacija ponuja 
edinstveno priložnost za popravila ter 
modernizacijo prostorov in okolice. 

Ob postopnem sproščanju ukrepov 
v aprilu in ponovnem odprtju trgovin 
s tehničnim materialom so stekla 
prva dela. Prva v nizu številnih novih 
pridobitev je bila nova peč centralne 
kurjave, saj je stara peč na kurilno 
olje puščala in enostavno ni delovala 
dovolj zanesljivo za potrebe ogrevanja. 
Lesen točilni pult je dopolnila hladilna 
enota, ki je razbremenila hladilnike. 
Prav tako je bil v skladišču pijače 
nameščen hladilec zraka, ki lahko 
pijačo pred postrežbo še dodatno 
ohladi. 

V tem času je stekla tudi sanacija 
brežine nad pomožnim objektom, ki 
ga je v februarju ob močnem vetru 
poškodovalo podrto drevo. Ostanke 
drevesa smo pospravili in v procesu 
brežino očistili starih opek in strešne 
kritine, ki so ostali od nekdanjega 
obzidja bivše vojašnice, današnje 
psihiatrične bolnišnice.

Največji gradbeni projekt, ki je 
bil načrtovan že več let, pa je bil 
nedvomno vodovod. Klub ima 
urejeno zasebno zajetje na pobočju 

Arkova ulica kmalu zaprta za promet
Ob pomoči prostovoljcev in 
lokalnih organizacij bodo 
v sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti za promet trajno 
zaprli in uredili zgornji 
del Arkove ulice vzdolž 
doma upokojencev. Nastal 
bo nov prostor za počitek 
stanovalcev bližnjega doma 
za upokojence, otroci pa 
bodo s tem pridobili varno 
pešpot v šolo in vrtec.

Septembra 2020 bo v sklopu 
Evropskega tedna mobilnosti Arkova 
ulica v Idriji doživela preobrazbo v 
prostor, ki bo namenjen kolesarjem 
in pešcem. Občina Idrija bo v 
sodelovanju z neprofitnim studiem 
prostoRož in drugimi lokalnim 
organizacijami med 16. in 18. 
septembrom za promet trajno zaprla 
Arkovo ulico ob Domu upokojencev 
Idrija. Na novo sprehajalno površino 
bodo po vzoru Trga Sv. Ahacija 
zarisali motiv idrijske čipke, postavili 
korita za rože in drevesa ter namestili 
klopi. 

Zamisel urejanja Arkove ulice 
ni nova. Idrijčani so že leta 2017 
na  urbanis t i čn ih  de lavnicah 
ugotavljal i ,  da je  območje po 
n e p o t r e b n e m  o b r e m e n j e n o 
z  m o t o r n i m  p r o m e t o m ,  s a j 
vzporedno z Arkovo ulico že poteka 

dvopasovna cesta. Tudi v sklopu 
prometne in parkirne strategije, ki 
jo je leta 2018 na podlagi izvedenih 
analiz potrdila Občina Idrija, je bil 
zgornji del Arkove ulice prepoznan 
kot prostor, ki naj bo namenjen 
predvsem pešcem in kolesarjem. 
Potencial za to nakazuje že ime 
Alija (op. aleja), ki ga za območje 
uporabljajo lokalni prebivalci. Z 
ukinjanjem sedmih parkirnih mest 
in omejitvijo motornega prometa, 

razen za dostavo, bo Idrija storila 
še korak bližje k spodbujanju hoje 
in kolesarjenja ter skrbi za boljše 
zdravje prebivalcev.  

Da ima načrtovana ureditev Arkove 
veliko podporo med prebivalci in 
prebivalkami Idrije, kaže veliko 
število prostovoljcev in lokalnih 
institucij, ki se želijo priključiti akciji. 
Vrtec Idrija se je že odločil posvojiti 
in skrbeti za eno izmed zelenih korit, 
k temu pa spodbujajo tudi druge 

organizacije. »Naši stanovalci že 
sedaj radi uporabljajo prostor pred 
domom, vendar jih skrbi promet na 
ulici. Veseli nas, da jim bomo lahko 
omogočili varen sprehod in počitek. 
Novo ureditev Arkove ulice vidimo 
tudi kot odlično priložnost, da se 
na njej srečujejo različne generacije, 
ki jo vsakodnevno prečkajo,« je 

svoje navdušenje izrazila tudi 
Urška Močnik, direktorica Doma 
upokojencev Idrija, ki projekt tudi 
delno sofinancira. 

Aktivnosti se bodo izvajale v okviru 
projekta LIFE17 IPC/SI/000007 - LIFE 
IP CARE4CLIMATE, katerega delno 
financira Evropska unija iz programa 
LIFE, Sklad za podnebne spremembe 
(Ministrstvo za okolje in prostor) ter 
Ministrstvo za infrastrukturo. LIFE 
IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/
SI/000007) je integralni projekt, 
sofinanciran s sredstvi evropskega 
programa LIFE, sredstev Sklada za 
podnebne spremembe in sredstvi 
partnerjev projekta. / ITA

,,
Naši stanovalci že sedaj 
radi uporabljajo prostor 
pred domom, vendar jih 
skrbi promet na ulici. Veseli 
nas, da jim bomo lahko 
omogočili varen sprehod in 
počitek.

Urška Močnik, direktorica Doma 
upokojencev Idrija

Z ukinjanjem sedmih parkirnih mest in 
omejitvijo motornega prometa, razen za 
dostavo, bo Idrija storila še korak bližje 
k spodbujanju hoje in kolesarjenja ter 
skrbi za boljše zdravje prebivalcev.

Kobalovih planin. Originalna 
vodovodna inštalacija, ki je sestavljena 
iz pocinkanih cevi in je bila urejena v 
času po drugi svetovni vojni, se je že 
v preteklosti izkazala za nezanesljivo, 
saj je puščala na številnih mestih. Za 
hitro rešitev težav se je leta 2013 
namestilo alkaten cev, položen po 
površju, kar pa je v zimskih časih 
povzročalo težave zaradi zmrzali. 
Neštetokrat se je zgodilo, da je v 
zimskem času zaradi nepazljivosti 
obiskovalcev voda zmrznila in je klub 
ostal brez vode za uporabo sanitarij. 
V izogib neprijetnim situacijam v 
prihodnje smo ob sprostitvi sredstev 
s strani kluba študentov vodovod 
na novo zakopali na povprečno 
globino enega metra v zaščitno 
cev, ki omogoča zamenjavo delov 
inštalacije v primeru puščanj. Dela 

so obsegala strojni vkop dolžine 
145 metrov in 45 metrov višinske 
razlike po težko dostopnem terenu. 
V procesu se je na klubu uredil tudi 
nov priklop na vodovod skupaj s 
filtrom in reducirnim ventilom, ki 
bosta zagotavljala pravilno delovanje 
in dolgoživost sistema. Ob zaključku 
smo teren povrnili v prvotno stanje 
in površino na novo zatravili. Urejen 
vodovod predstavlja največjo delovno 
akcijo in tudi največji vložek v zadnjih 
letih.

Opravljena dela so samo kaplje 
v morje del, ki so se v zadnjih letih 
zvrstila v majhni hiški sredi gozda. 
Klub ima novo urejeno električno 
inštalacijo. Na novo je urejena tudi 
inštalacija tople vode, dodana peč 
centralne kurjave na drva. Za hišo 
je bila urejena drenaža, ki skrbi, da 

kluba ne napade plesen. Urejene in na 
novo poslikane so stene v notranjosti. 
Klub se je po kraji na novo opremilo, 
prav tako pa je bil na objekt nameščen 
alarm. Posodobljen in prenovljen je 
bil zunanji oder in montažna streha 
za zunanje prireditve. V lanskem letu 
se je posodobilo sistem ozvočenja, ki 
ustreza standardom kvalitete za nočne 
klube. V začetku letošnjega leta se je z 
zamenjavo stenskih oblog posodobilo 
izgled zgornjega plesišča. Obnovljena 
je bila tudi streha pomožnega objekta 
kot posledica vetroloma. Okolica 
kluba je bila v letih očiščena smeti, 
uredilo se je tudi odvodnjavanje.

V prihodnosti je predvidena postopna 
prenova pomožnega objekta, tako 
imenovane »štale«, z obnovo fasade 
in izgradnjo novega nadstreška, 
ki bo lahko ob sprostitvi omejitev 
služil kot zunanji šank oziroma letna 
kuhinja za potrebe prireditev. Štala 
je posebej pomembnega pomena za 
njene podnajemnike, saj bendom nudi 
prostore za vadbo in produkcijo glasbe.

Dela se nikoli ne končajo, saj je 
vzdrževanje nujno potrebno za 
normalno obratovanje. Največji 
pomen pa imajo pri vsem skupaj 
seveda prostovoljci, ki z žrtvovanjem 
svojega prostega časa skrbijo, da lahko 
zabave željni pridejo na svoj račun. V 
oziru na situacijo pa seveda upamo na 
čim hitrejšo normalizacijo razmer, da 
lahko klub ponovno zaživi in zadiha 
s polnimi pljuči. 

Ulet (kadar se bu spet smilu)!
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URNIK: 
ponedeljek - 
petek
8. - 12. in 
15. - 18., 
sobota
8. - 12.

T: 05 377 36 77 / T: 05 377 19 53
M: 041 696 198 - tudi v času 

izven rednega urnika
Nudimo vam rezano cvetje, 

lončnice, darilni program, keramiko. 
Izdelujemo cvetlične aranžmaje 

za vse priložnosti. 
Aranžiramo darila.

Brezplačna dostava žalnih 
aranžmajev in ureditev mrliške vežice.

keramika
eleganca

kakovost
Strokovno usposobljen kader, svetovanje in izrisi, 3d  / Zanesljiv partner pri vaši gradnji ali prenovi

www.metis.si    
Cesta 4,  Ajdovščina / T 05 36 44 997 / E: info@metis.si

NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH 
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I 
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU, 
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 13hwww.sm-sencila.com

VELIKA IZBIRA - IZDELAVA PO MERI- SVETOVANJE - MONTAŽA - IZMERA
- HITRI ROKI IZDELAVE / SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e, Logatec

T: 01 75 43 672, M: 041 691 323, info@sm-sencila.com

V skrbi za zdravje rudarjev
Tradicionalno srečanje rudarjev smo 3. julija v Idriji 
združili s srečanjem nekdanjih učencev Rudarsko 
industrijske šole, njihovih žena in žena žal že pokojnih 
sošolcev. Tudi letos smo srečanje organizirali pri Zagodu, 
čeravno nam je ponagajal koronavirus. Pozdrave so nam 
posredovali Stranko Tratnik z ženo iz Rovinja in Marijan 
Likar iz Trzina. Letos se nas je zbralo trinajst in tako nismo 
imeli težav pri razporeditvi glede medsebojne razdalje. 

Poslikane panjske končnice v Šturmajcah 
Udeleženci krožka risanja in slikanja pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje, ki deluje 
v okviru Društva upokojencev Idrija, so 18. junija v Šturmajcah razstavili poslikane 
panjske končnice.

Krožek je doslej ob zaključku vsakega šolskega leta pripravil razstavo 
del, ki so jih udeleženci ustvarili v zadnjem obdobju. Letos so pripravili 
nekaj posebnega, kar je bilo za same ustvarjalce poseben izziv. Vključili 
so se namreč v evropski projekt »Medeni krog«. Udeleženci tečaja so 
se odločili, da poslikajo panjske končnice za čebelnjak, ki bo v okviru 
projekta postavljen za ogled in prikaz čebelarskega dela. V okviru projekta 
bo opisana zanimiva in poučna pot v Zgornji Kanomlji, ki bo vodila 
k čebelnjaku, na katerem bodo panjske končnice čebelam označevale 
njihove panje. Udeleženci krožka so se odločili, da na panjske končnice 
naslikajo motive na temo kmečkih opravil.

Za poseben izziv je udeležencem krožka poskrbel mentor Simon 
Hadalin, ki je za poslikavo namesto običajnih akrilnih barv predlagal 
uporabo pigmentov, sličnih tistim, kot so jih uporabljali v preteklosti. 
Poslikane panjske končnice so tako z umirjenimi barvnimi toni prijetne 
za oko in bodo lepo krasile čebelnjak. V Šturmajcah bodo panjske 
končnice razstavljene do konca avgusta, nato pa bodo postavljene na 
pravi čebelnjak. / Vanja Leskovec

Srečanje smo preživeli sproščeno med pogovori, modrovanjem in 
pravimi rudarskimi dovtipi, spomnili pa smo se tudi pokojnih rudarjev. 
Še vedno vztrajamo pri dogovoru, da se vsako leto srečamo 3. julija, na 
dan rudarjev, saj s tem počastimo ta izjemni praznik, ki postaja praznik 
spomina na petstoletnico delovanja rudnika in rudarjev, ki so v tej kotlini 
kopali živosrebrno rudo, da so lahko preživljali svoje družine. Vse življenje 
so se borili z boleznimi in s težavami okolja ter umirali mladi. Počasi so se 
razmere izboljševale, nikoli pa niso zagotovile popolnega zdravja. Borili so 
se za boljše življenjske razmere in napredek, zlasti v izobraževanju, da so si 
njihovi otroci lahko izbrali boljše življenje. 

Rudarsko industrijska šola je pripomogla k temu, da so se rudarji uveljavili 
tudi kot izobraženi kadri. Podpirali smo tudi razvijanje druge industrije in 
obrti, ki bi tako omogočila boljše pogoje dela novim rodovom. Ob prenehanju 
proizvodnje rudnika sta prav to dejstvo in solidarnost družbe omogočila 
mirni prehod in prezaposlitev rudarjev ter njihovo prekvalifikacijo. Danes 
podpiramo nadaljnjo sistematično preverjanje pogojev za življenje in vplive na 
zdravje ljudi, tudi za bodoče rodove. Srečno! / Marijan Beričič in Dori Kovač
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Idrijski voziček je izumil Štefan Gnezda 

Domačin Štefan Gnezda je začel razmišljati, kako bi za spravilo lesa 
iz lastnega gozda uporabil žičnico. Najprej je postavil enostavno žično 
drčo, po kateri je spuščal les. Da bi les spravljal tudi navzgor, je nosilni 
vrvi dodal še vlačilno vrv, ki se je navijala na pokončno leseno vreteno, 
gnano s konjsko vprego. Za vožnjo lesa po nosilni vrvi je najprej uporabljal 
škripec, kasneje pa je sestavil voziček z dvema tekalnima kolesoma ter 
smernim in nosilnim škripcem.

Štefan Gnezda je bil rojen 
leta 1907. V družini pri 
Baštetu je bilo osem otrok, 
eden od teh je bil Štefan. 
Njegov oče je imel dva para 
volov in tako sta tudi Štefan in 
njegov brat Stanko s temi voli 
že kot mladeniča zvažala les 
skupaj in z volovi so ga vozili 
tudi naprej v Idrijo.
Veliko nedosegljivega 
terena je bilo tod okrog. Da 
bi prišel do lesa, je Štefan 
naredil enostaven voziček. 
Na tem mestu ga je začel 
tudi uporabljati. Pozneje je 
preuredil star poltovorni 
kamion, nanj pa namestil 
lesen val, na katerem je bila 
navita vlačilka na motorni 
pogon. Zaradi enostavnosti 
izvedbe se je ta voziček hitro 
uveljavil in se dolgo obdržal. 
Pozneje so ta voziček 
še izpopolnjevali in ga 
poimenovali Idrijski voziček.
Štefan Gnezda se je z žičnico 
ukvarjal v letih do začetka 
druge svetovne vojne, dokler 
ni bil mobiliziran v italijansko 
vojsko v Milano. Po razpadu 
Italije, 9. septembra 1943, 
se je vrnil na Vojsko. V 
Trnovskem gozdu se je srečal 
s partizani in z njimi potem 
sodeloval skoraj do konca 
vojne, ko so ga zajeli Nemci. 
Najprej so ga zaprli v zapor 
v Idriji, ko pa so spoznali, 
da ga lahko uporabijo za 
voznika, so ga odpeljali s 
seboj v Nemčijo. Ostal je živ 
in se po koncu vojne vrnil. 
Z družino je še naprej 
stanoval v bajti pri Baštetu. 
Zaposlil se je pri gozdarskem 
podjetju in se še naprej 
ukvarjal z žičnicami v 
desetletjih, ko so SGG vodili 
direktorji Mazi, Kordiš, 
Štravs, Klanšček, Hribarnik, 
Papič, Blaj in drugi. Postavljal 
je žičnice na Ogance, v 
Razorih, na Mrakajše, v 
Kočevski meji, Smrekovi 
dragi in krožno žičnico za 
Srednim vrhom. Šel je tudi na 
Dolenjsko, enkrat pa je bil z 
žičnico celo na Hrvaškem. 
Zadnja leta je bil bolan in 
se je z ženo preselil k sinu v 
Idrijo. Umrl je oktobra 1990.
/ zapisala hči Marija Hvala

Družba Slovenski državni 
gozdovi in Gozdarsko 
društvo Posočja sta ob 
glavni cesti na Vojskem 
postavila maketo Idrijskega 
izvleka. S slavnostno 
otvoritvijo makete so 
se gozdarji poklonili 
izumitelju Štefanu Gnezdi, 
ki velja za začetnika 
uporabe gozdnih žičnic na 
Slovenskem, in spomnili 
na bogato zgodovinsko 
dediščino gospodarjenja z 
gozdovi na Idrijskem. 

Otvoritve so se udeležili številni 
gozdarji ter predstavniki Ministrstva 
za  kmetijs tvo,  gozdarstvo in 
prehrano, lokalne skupnosti in 
Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Med udeleženci je bil tudi 
upokojeni žičničar Peter Gnezda, 
sorodnik Štefana Gnezde. Ob robu 
otvoritve so udeleženci prisluhnili 
tudi krajšim prispevkom o zgodovini 
žičniškega spravila na Slovenskem in 
gospodarjenju z gozdovi na Idrijskem. 

»Naše podjetje s takšnimi projekti 
dokazuje, da ni samo proizvodno 
podjetje, ampak da aktivno skrbi 
tudi za kulturno in zgodovinsko 
dediščino slovenskega gozdarstva 
ter ostale socialne funkcije gozda, ki 
jim posvečamo vedno več pozornosti. 
Ponosen sem, da bomo pozabi iztrgali 
košček gozdarske inovativnosti. Z 
otvoritvijo makete Idrijskega izvleka 
in priložnostnimi prispevki bomo 
umestili žičniško spravilo lesa v 
okvir trajnostnega gospodarjenja z 
gozdnimi ekosistemi,« je uvodoma 
poudaril Samo Mihelin, začasni 
direktor SiDG. 

Dr. Boštjan Košir, upokojeni 
profesor Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani, je pojasnil, da so 
gozdarske žičnice v preteklosti gradili 
zaradi transporta tovora in ljudi preko 
nedostopnih terenov, transport 
lesa pa so narekovale predvsem 
potrebe po rabi energije, gradnja 

ladij, železnic in stavb, glažute in 
rudniki. Pionir gozdnih žičnic pri 
nas in v evropskem prostoru je 
bil direktor Kranjske industrijske 
družbe Lambert vitez Pantz (1835-
1895). Na območju Jelovice, Pokljuke 
in Bohinja je zgradil štiri žičnice za 
prevoz lesa, vse so bile gravitacijske 
nihalke z eno samo nosilno vrvjo. Za 
začetnika novega načina transporta, 
ki je iz čistega prevoza preskočil na 
spravilo lesa od panja do ceste, pa 
velja Štefan Gnezda z Vojskega s 
sistemom, ki ga poznamo kot Idrijski 
izvlek. 

Kot je pojasnil Silvester Peljhan, 
upokojeni gozdar in aktivni član 
Gozdarskega društva Posočja, so 
za spravilo lesa na Idrijskem, ki je 
bilo tesno povezano z rudarjenjem, 
najprej izkoristili vodo. Že v 16. 
stoletju so bile zgrajene prve klavže 
in les je več stoletij v Idrijo priplaval 
po vodi. Nadgradnja plovnih poti je 
bil Idrijski lauf – gozdna železnica, 
ki je povezovala stranske doline 
s plovno reko. Šele v začetku 19. 

stoletja se je začela gradnja gozdnih 
poti in cest, vendar so lesno bogati 
gozdovi kljub temu ostali nedostopni. 
»Domačin Štefan Gnezda je začel 
razmišljati, kako bi za spravilo lesa 
iz lastnega gozda uporabil žičnico. 
Najprej je postavil enostavno žično 
drčo, po kateri je spuščal les. Da bi 
les spravljal tudi navzgor, je nosilni 
vrvi dodal še vlačilno vrv, ki se je 
navijala na pokončno leseno vreteno, 
gnano s konjsko vprego. Za vožnjo lesa 
po nosilni vrvi je najprej uporabljal 
škripec, kasneje pa je sestavil voziček 
z dvema tekalnima kolesoma ter 
smernim in nosilnim škripcem,« je 

začetke izvleka opisal Silvester Peljhan. 
V gozdnogospodarskem območju 

Tolmin in v idrijskih gozdovih so 
razgibane in zahtevne terenske 
razmere že od nekdaj narekovale 
inventivnost pri spravilu lesa. »Zato 
so se v tem okolju razvili različni 
načini spravila lesa iz gozda in izvirne 
tehnične rešitve. Kar nekaj ostalin in 
objektov je ohranjenih kot gozdarska 
tehnična dediščina, ki je dostopna 
tudi za javnost,« je izpostavil Edo 
Kozorog, vodja OE Tolmin Zavoda 
za gozdove Slovenije. 

Število sodobnih gozdarskih žičnic 
v Sloveniji postopno narašča. Za 
izvajanje žičniškega spravila SiDG, 
ki gospodari z državnimi gozdovi, 
najema zunanje izvajalce, razpolaga 
pa tudi z lastnimi zmogljivostmi. 
Nakup druge žičniške naprave, ki bo 
po pričakovanjih delovala predvsem 
na Tolminskem in Idrijskem, je 
v zaključni fazi. Po besedah dr. 
Roberta Robeka, vodje oddelka 
za gozdno gradbeništvo SiDG, 
dobiva SiDG po številu in znanju 
eno najmočnejših skupin za žičniško 
spravilo v Sloveniji. Potencial površin 
za to vrsto spravila lesa v državnih 
gozdovih, ki predstavljajo dobro 
petino vseh slovenskih gozdov, 
znaša najmanj 28.000 hektarjev. Na 
teh površinah lahko pričakujemo 
letno do 140.000 m3 gozdnih lesnih 
sortimentov, kar predstavlja 13 % 
letne gozdne proizvodnje v državnih 
gozdovih. »Med ključnimi potenciali 
za nadaljnji razvoj žičniškega spravila 
lesa v slovenskih državnih gozdovih 
so naravne danosti državnih gozdov, 
raven zahtev po varovanju gozdnih 
ekosistemov, uveljavljeni tehnološki 
procesi v družbi SIDG ter razpoložljiva 
oprema in človeški viri,« je izpostavil 
dr. Robert Robek. 

Štefan Gnezda z družino in sosedi na znamenitem tovornjaku.

Idrijski voziček Štefana Gnezde hranijo v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri v zbirki najpomembnejših izumov. Silvester Peljhan, pobudnik postavitve makete.
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Zaradi povečanega obsega dela potrebujemo sodelavce/ke za zasedbo treh prostih delovnih mest na področju vodenja projektov  
v podjetju Kolektor Orodjarna d.o.o., na področju Avtomatizacije, strojegradnje in orodjarstva

VODJA PROJEKTOV (m/ž)

Kolektor je razvojno in tržno usmerjen, inovativen, finančno stabilen ter poslovno uspešen koncern, ki z reševanjem tehnoloških 
izzivov prihodnosti in iskanjem novih poslovnih priložnosti izpolnjuje pričakovanja lastnikov, poslovnih partnerjev, zaposlenih in okolja. 

Delo obsega predvsem:
- načrtovanje in priprava vseh elementov razvojnega projekta,
- sestava projektne ekipe,
- organiziranje dela in aktivnosti članov projekta,
- izvajanje in nadzorovanje aktivnosti projekta,
- priprava in skrb za projektno dokumentacijo,
- aktivna komunikacija in usklajevanje projektnih zahtev s kupci,
- vmesno in končno poročanje o poteku in / ali rezultatih projekta,
- evalvacija projekta in rezultatov aktivnosti.

Od kandidatov pričakujemo:
- VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri,
- poznavanje operacijskega sistema Windows in osnovnih     
  programskih orodij,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- samostojnost, kreativnost, iznajdljivost v novih situacijah,
- organizacijske sposobnosti in timska orientiranost,
- zaželene so izkušnje iz avtomatizacije

Poleg dela v prijetnem kolektivu nudimo:
- široke možnosti strokovnega usposabljanja in izobraževanja,
- dinamično delo in strokovni izzivi v stimulativnem delovnem okolju,
- uporabo najsodobnejše opreme in orodij,
- sodelovanje pri razvoju vrhunskih rešitev,
- možnost strokovnega in osebnega razvoja.

Zdaj je pravi čas, da izkoristite priložnost za nove izkušnje, zato sprejmite izziv in nam pisne ponudbe z dokazili ter življenjepisom pošljite do 15. 9. 2020 na naslov: 
KOLEKTOR GROUP d.o.o., Služba za kadre, Vojkova ulica 10, 5280 Idrija, Slovenija, s pripisom »za razpis: Vodja projektov« ali po elektronski pošti: kadri@kolektor.com.

Delovno mesto v Idriji. / Število delovnih mest: 3.

Idrija, moj slikarski izziv - 5. do 19. 9. 2020

SLIKARSKI
LIKOVNO DRUŠTVO CINOBER IDRIJA pripravlja od sobote, 5. septembra, do sobote, 19. septembra 2020

POVABITE  

TUDI SVOJE  

PRIJATELJE

PRAVILNIK:
1.  PRIGLASITEV IN ŽIGOSANJE PLATEN IN DRUGIH PODLAG: vsak dan, od sobote 5. 9. do sobote 19. 9., med   
 9. in 17. uro, v Turistično informacijskem centru Idrija, Prelovčeva 5 (ob kapelici pod gradom).

2.  VPISNINA ob žigosanju 10 evrov

3.  TEMA: IDRIJA, MOJ SLIKARSKI IZZIV

4.  TEHNIKA: prosta

5.  VSAK UDELEŽENEC sme žigosati največ 3 podlage, ODDA pa lahko 2 deli

6.  PREDPISANI FORMAT DELA: ne manjši od 50x50 cm in ne večji od 80x100 cm

7.  VSAKO ODDANO DELO MORA BITI OBVEZNO PRIPRAVLJENO ZA RAZSTAVO (uokvirjeno ali ima urejen rob  
 ter žagico za obešanje). Na hrbtni strani morajo biti navedeni naslednji podatki: naslov ter tehnika dela, avtorjevo   
 ime, priimek in naslov.

8.  ODDAJA IZGOTOVLJENIH DEL: v prostorih Turistično informacijskega centra Idrija, Prelovčeva 5, po istem   
  urniku kot žigosanje.

9.  ORGANIZATOR ZAGOTAVLJA, da bo z oddanimi deli ravnal po veljavnih standardih, ne prevzema pa  
 odgovornosti za morebitne poškodbe. 

10. Strokovna žirija BO IZMED ODDANIH DEL IZBRALA:  
 - 30 NAJBOLJŠIH ZA PREDSTAVITEV NA RAZSTAVI 
 - PODELILA BO 3 DENARNE NAGRADE: 1. nagrada 800 evrov, 2. nagrada 500 evrov, 3. nagrada 400 evrov, 
 - 3 DIPLOME ZA KVALITETO DELA
 - PRIZNANJE MLADEMU OBETAVNEMU USTVARJALCU (do 27 let) in 
 - POSEBNO PRIZNANJE ŽIRIJE. 
11. Organizator bo po IZBORU OBISKOVALCEV RAZSTAVE podelil PRIZNANJE PUBLIKE s praktično nagrado.

12. VSAK UDELEŽENEC bo prejel PRIZNANJE za udeležbo. 

13. NAGRAJENCI SO DOLŽNI ODSTOPITI NAGRAJENE SLIKE ORGANIZATORJU NE GLEDE NA VREDNOST DELA.

14. SLOVESNA OTVORITEV RAZSTAVE ter PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ bo v petek,

 25. septembra 2020, ob 18. uri v Galeriji sv. Barbare. Razstava bo na ogled od sobote, 26. septembra,   
 do sobote, 10. oktobra, vsak dan razen nedelje med 15. in 18. uro. 

15. Neuvrščena dela bomo avtorjem vračali po otvoritvi razstave 25. septembra, razstavljena dela pa PRAVILOMA   
 zadnji dan razstave, v soboto, 10. 10. , med 17. in 18. uro, v galeriji, ali po DOGOVORU z organizatorji. 
16. V KOLIKOR SVOJIH DEL NE PREVZAMETE V ROKU MESECA DNI, TA POSTANEJO LAST ORGANIZATORJA.

Informacije in organizacija: Nande Rupnik 041 613 090, Silvester Bajc 051 689 184, Danilo Jereb 051 664 385
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V Botaničnem vrtu odkrili kip Franca Hladnika

Ivica Kavčič

V soboto, 11. julija, je v 
Ljubljani potekala velika 
slovesnost, na kateri 
so odkrili doprsni kip 
idrijskega rojaka in 
ustanovitelja Botaničnega 
vrta Univerze v Ljubljani 
Franca Hladnika. V Idriji 
rojeni, ugledni slovenski 
botanik in pedagog Franc 
Hladnik (1773-1844), po 
katerem botaniki imenujejo 
celo obdobje prve polovice 
devetnajstega stoletja, je bil 
najprej učitelj in ravnatelj 
na gimnaziji v Ljubljani, v 
času Ilirskih provinc (1809-
1813) pa je na visokošolskih 
centralnih šolah predaval 
naravoslovje in botaniko. 
Leta 1810 je v Ljubljani 
ustanovil botanični vrt, ki 
so ga takrat imenovali Vrt 
domovinske flore, in ga 
vodil polnih 24 let. Zaradi 
poznanstva s cesarskim 
zdravnikom in vodjem 
dunajskega botaničnega 
vrta Nikolasom Thomasom 
Hostom, je dosegel, da je vrt 
neprekinjeno deloval tudi 
po odhodu Francozov. Vse 
ostale visokošolske ustanove 
je namreč Avstrija, ko je 
leta 1813 ponovno prevzela 
oblast, ukinila. 

Botanični vrt Univerze v Ljubljani 
je tako, po Hladnikovi zaslugi, naša 
najstarejša kulturna, znanstvena 
in izobraževalna ustanova z 
nepretrganim delovanjem. Idrijčani 
smo na svojega rojaka resnično 
lahko ponosni! Muzejsko društvo 
Idrija se mu je s strokovnim 
posvetom poklonilo leta 2010, 
ob 200-letnici ustanovitve 
ljubljanskega botaničnega vrta. 
Ob tej priložnosti smo mu odkrili 
spominsko ploščo na Magazinu. 
V Ljubljani so v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja, na 
predlog pokojnega profesorja 
Toneta Wraberja, po Hladniku 
poimenovali ulico, ki poteka preko 
Livade in se navezuje na Ižansko, 
kjer je botanični vrt. V novejšem 
času pa so po njem imenovali še 
brv, ki povezuje Špico z botaničnim 
vrtom. Leta 2012 je Botanični vrt 
Univerze v Ljubljani izdal Hladniku 
v čast dvojezično monografijo, 
kjer so objavljeni vsi prispevki 
iz idrijskega simpozija in vse do 
tedaj objavljene biografije o njem, 
prevedene tudi v angleščino. 
Dolgoletni vodja ljubljanskega 
botaničnega vrta, naš cerkljanski 
rojak Jože Bavcon, si je dolga 
leta prizadeval, da bi Hladniku v 
Ljubljani odkrili spominski kip, kar 
si je kleni mož nedvomno zaslužil. 
To mu je uspelo letos, ob 210. 
obletnici ustanovitve vrta. Ob tem 
jubileju je bila v soboto, 11. julija, 

v Ljubljani osrednja slovesnost, ki 
so ji prisostvovali številni ugledni 
gostje: prof. dr. Tanja Dimitrović, 
prorektorica Univerze v Ljubljani, 
prof. dr. Emil Erjavec, dekan 
Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani, prof. dr. Janez Koželj, 
podžupan Mestne občine Ljubljana, 
prof. dr. Michael Kiehn, direktor 
dunajskega botaničnega vrta, in 
prof. dr. Christian Berg, direktor 
graškega botaničnega vrta. 

Tanja Dimitrović je v slavnostnem 
nagovoru poudarila, da je bil 
Botanični vrt Univerze v Ljubljani 
že v prvem letu delovanja 
slovenske univerze leta 1920 
njen najbolj urejeni del, povezan 
s številnimi univerzitetnimi 
vrtovi po Evropi in svetu, dekan 
Biotehniške fakultete pa je dodal, 
da botanični vrt že 210 let omogoča 
stik med teorijo in prakso. Najprej 
je bil namenjen zdravnikom in 
farmacevtom, danes pa vsem, ki se 
znanstveno ukvarjajo z rastlinami 
in najširši javnosti. »Botanični vrt 
je zelena oaza v centru mesta, ki 
je na voljo tako meščanom kot 
tudi drugim obiskovalcem. Mesto 
ga razume kot živi muzej in kot 
vrhunsko tovrstno ustanovo, ki jo 
imajo meščani radi,« je poudaril 
podžupan Mestne Občine Ljubljana 
Janez Koželj. Michael Kiehn, 
direktor dunajskega botaničnega 
vrta, je kot četrti govorec poudaril, 
da je ljubljanski botanični vrt eden 

Kaj če domovina ti skazati?

Bil v resnici si slovenski sin!

Slave z zlatimi črkami kovati

treba ni, si stavil sam spomin.

Z zelši vred bo tvoje ime časteno, 

znamnje, vsako spomlad prerojeno,

bo po teb nazvanih cvetk izbor,

tebi v čast, cvetličar kranjskih gor!

V četrtek, 20. avgusta, pa je 
botanični vrt obiskal predsednik 
države Borut Pahor, saj se na dan 
odprtja zaradi drugih obveznosti 
dogodka ni mogel udeležiti. Temu 
obisku so pri-sostvovali tudi 
člani delegacije iz Idrije. Vodja 
Botaničnega vrta 
Univerze v Ljubljani, cerkljanski 
rojak Jože Bavcon, je predsednika 
ob obisku posebej pozdravil in mu 
predstavil delovanje ter težave, 
s katerimi se sooča vrt. Posebne 
težave imajo s financiranjem, saj 
je to neredno in pogosto se zavod 
znajde v finančni negotovosti. 
Predlagal je, naj se državni organi 
pri financiranju zgledujejo po 
primerljivih ureditvah v Evropi, 
kjer so botanični vrtovi zelo 
cenjeni in redno financirani. 
Vodja botaničnega vrta Jože 
Bavcon je povedal, da je vrt letos 
zaradi epidemije izgubil sredstva 
od vstopnin, pa tudi od tržnega 
programa.

Predsednika države Boruta 
Pahorja je posebej pozdravila tudi 
delegacija iz Idrije, v kateri so 
bili Tinka Gantar, Ivica Kavčič, 
Maruška Trušnovec in Rafael 
Terpin. Predsedniku so izročili 
knjižico Odsevi srebrnega časa 
in ga povabili na obisk v Idrijo. 
Predsednik se je živo zanimal 
za delovanje vrta v Ljubljani, pa 
tudi Scopolijevega spominskega 
vrta ob jašku Kajzer v Idriji. 
Idrijska delegacija je skupaj s 
predsednikom položila venec pred 
kip Franca Hladnika.

Vztrajnemu in uspešnemu 
vodji Botaničnega vrta Univerze 
v Ljubljani Jožetu Bavconu, kot 
tudi njegovim sodelavkam in 
sodelavcem, iskreno čestitamo 
in želimo veliko uspehov tudi v 
bodoče! 

,,
Leta 2010, ob 200 - letnici ljubljanskega botaničnega 
vrta, je izšel prvi dvoevrski kovanec na svetu s 
podobo rastline - na njem je upodobljena rastlina 
hladnikija, ki nosi ime po Francu Hladniku. Dva 
milijona teh kovancev je v rednem obtoku po 
Evropi! Med zbiratelji na svetu je prav ta kovanec, 
do nedavnega, veljal za najlepše oblikovanega 
/ dr. Jože Bavcon

najbolj aktivnih vrtov v Evropskem 
konzorciju botaničnih vrtov. Med 
več kot 3.500 vrtovi na svetu je 
med prvimi sedmimi prejel dve 
najvišji mednarodni priznanji; 
BGCI Acredited Botanic Garden ter 
Conservation Practitioner. 

Ob zaključku slovesnosti so 
ugledni gostje odkrili doprsni kip 
Franca Hladnika in nasproti kipa 
zasadili potomko Marmontove 
lipe. Ena od teh potomk raste tudi 
v idrijskem Scopolijevem vrtu. 
Kip je delo mladega obetavnega 
akademskega kiparja Lana Seuška. 
Narejen je po edini ohranjeni sliki 
Franca Hladnika, za katerega 
je bilo znano, da se zaradi svoje 
skromnosti ni želel portretirati. Ta 
isti portret si je mogoče ogledati 
na novi pojasnjevalni tabli ob 
Scopolijevem spominskem vrtu na 
Rakah. Moderatorka slovesnosti, 
biologinja Eva Šajn, je odkritje kipa 
pospremila z verzi naravoslovca 
in politika Karla Dežmana, tudi 
Idrijčana po rodu, ki jih je zapisal 
ob Hladnikovi smrti leta 1844:

Predsednik Borut Pahor z Ivico Kavčič, Jožetom Bavconom, Maruško Trušnovec in Rafkom Terpinom ob 
Hladnikovem kipu v ljubljanskem botaničnem vrtu. / Foto: Tinka Gantar
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Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš. 

5280 Idrija, Vojkova ulica 4a
T: 05 37 22 130. M: 051 412 415

E: info@nasdom.si /  www.nasdom.si

Izvajamo:

- gradbena dela

- obrtniška dela
(keramičarska, tlakarska, krovska,
mizarska, slikopleskarska, fasaderska)

- inštalacijska dela
(klimatizacija in prezračevanje, 
centralna in vodovodna inštalacija, 
elektroinštalacije)

- vzdrževanje okolice in zelenic

pa obnoviš že pozabljeno. Ko sem 
stopila iz gozda, se je preko Črne gore 
potuhnjeno plazila megla in skrila 
Črno prst (1844 m), moj prvi cilj. A 
dolgega grebena Lisca (1653 m), ki 
na severu zapira planino Za Liscem, 
ni dosegla. Bolj kot na Črno prst so 
mi misli uhajale na ta zeleni vrh, na 
njegovih pobočjih rastejo tudi redke 
alpske možine. In zdaj je čas njihovega 
cvetenja. Bom našla nahajališča, 
bom poiskala pravo stezico, bo 
pot zahtevna, kako dolga bo? Med 
cvetočimi steblikami sem prilezla 
na sedlo Čez Suho, kjer sem v mrču 
zaslutila Porezen in Kojco. Sonce 
je posušilo megle, metulji in ostali 
brenčeči gostje so pridno preletavali 
s cveta na cvet – kako bogata je izbira! 
Zadnji nežni cvetovi endemične 
srebrne krvomočnice so pocvitali, 
postavni osati so se pozibavali v 
vetrcu, rožice vseh barv so se veselile 
sonca, ki so ga občasno zakrili bujni 
oblaki. Bodo prinesli dež? Na kratko 
se ustavim pred kočo, rahlo zavidam 
paru, ki se preteguje na ležalniku. 
Pasalo bi mi kakšno uro odležati, nič 
ne tajim. A grem korajžno naprej po 
ozkem grebenu, med gozdovi globoko 
spodaj se stiskajo hiše na Kalu in v 
Stržišču, ostala dolina je potopljena 
v modrikastem mrču. 

Rušje mi je kazalo smer, z 
ravnino ni bilo nič

Na sedlu se moja smer loči od 
označene grebenske poti na Rodico, 
oznakam za planino Osredki sledim 
po strmini do sedla, kjer zaslutim 

stezico na moj Lisec. Oho, zdaj pa več 
ali manj po ravnem, upam, do vrha. 
Na novo izsekano rušje prav po vrhu 
grebena mi je kazalo smer, z ravnino 
pa ni bilo nič. Gori in doli se je motala 
steza, med skalami in čeznje, ves 
čas pa po deloma posekanih vejah. 
Pod noge glej, ne zijaj okoli, sem se 
opominjala, čeprav je vabilo poglede 
pisano cvetje. Triglavsko pogorje je 
bilo ta dan zavito v goste oblake, ki 
se niso premaknili prav do večera. 
A zato je bilo toliko lepše pogledati 
na temno Bohinjsko jezero, na vasi, 
ki so se nizale po obeh dolinah, 
zgornji in spodnji. Po grebenu Peči 
so se preganjale megle, po nebu pa 
vedno bolj svareči oblaki. Ko sem se 
že skoraj obrnila nazaj, so se oblaki 
odpeljali drugam. Presenetili sta me 
dolžina in razgibanost grebena. Ko 
sem že mislila, da je vrh pred menoj, 
se je greben kot prelomil navzdol, 
pa spet gor in ... ko sem prišla med 
prve vrtičke alpskih možin, sem 

bila očarana. Kakšna barva: od 
komaj zacvetelih temno modrih 
do že odcvetajočih, rahlo sivih in v 
vseh odtenkih vmes. Kot pri ljudeh, 
pomislim. Fotoaparat ne more ujeti 
te čudovite kovinskomodre barve. 
Pogrešam sonce, ki se je spet skrilo. 
Od blizu je možina kot čipka: fino 
izrezljana, mojstrsko oblikovana. Ne 
rečemo ji zaman kraljica Alp. Še eno 
radost sem doživela. Domnevala sem, 
da bom morala nazaj grede ves greben 
do sedla še enkrat prehoditi. A glej jo, 
stezico! Prikazala se je med visokimi 
steblikami in se spuščala v krnico 
ter skozi gozd do koče. Po njej so na 
greben prisopihali oče s tremi otoki, 
nižje se je med zelenjem premikalo 
še nekaj oseb. Lahke duše in nog sem 
prišla na zaobljen vrh. S pogledom na 
Orožnovo kočo na obronku planine 
sem si privoščila počitek in okrepčilo. 

Kot bi jo pravkar pometli
Res me je navdušil ta razgiban 

Liščev greben, presenetilo me je, da 
je cvetelo toliko možin, tudi košutnika 
ni manjkalo, da omenim le največji 
med vsemi. Pa tudi steza navzdol, 
sprva med travami, rušjem in 
steblikami, potem pa skozi smrekov 
gozd z ogromnimi balvani, ki se 
izteče na planino. Kot bi jo pravkar 
pometli, je izgledala. Lesuha stebla 
čmerike so kazila njeno urejenost. 
Dva kala sta zatočišče žab, ki so urno 
poskakale v vodo, nad njo je mrgolelo 
drobcenega mrčesa, kačji pastirji so 
imeli hitrostne dirke. In ko je na 
kratko posijalo sonce, se je z zelenimi 

algami poraščena gladina spremenila 
v srebrno. Kakšna lepota! Mogoče bi 
pa ostala kar tukaj, saj ni daleč koča in 
bi glasba priplavala do tu. Pa je sonce 
ugasnilo, navdušenje nad posedanjem 
med komarji pa tudi.

Pri koči so potekale zadnje priprave 
na koncert. Pet šolanih glasbenikov, 
eden med njimi je sorodnik oskrbnika, 
je poskrbelo, da smo v objemu gora 
uživali v glasbi, poskočni in umirjeni, 
nežni in glasni, duhoviti in duhovni 
– za vse okuse. Trije klarineti, en bas 
klarinet in harmonika so nas zasanjali, 
da so nas, presenečene, prizemljile 
šele prve dežne kaplje, ki so prešle v 
enourni naliv. 

Z dreves je še kapljalo, ko smo se 
vračali po vlažnih skalah v dolino. 
Nič me ni motilo: v meni je vrvelo 
od vseh lepot in vtisov tega dne. 
Glasba in gore, cvetje in drevje, 
sonce in dež, prijaznost planincev. 
Na železniški postaji v Bohinjski 
Bistrici sem sedela na klopci s 
pogledom na Debeli vrh. Dež je še 
vedno umival gore okoli Vogla. A za 
obrisi mogočne farne cerkve, kjer 
je ravno zvonilo avemarijo, je izza 
oblakov sonce poslalo zadnje žarke, 
oblaki so rumeno zažareli, dolina pa 
potemnela.

Orožnova koča (1338 m) na 
obronku planine Za Liscem 
stoji na temeljih prve koče 
Slovenskega planinskega 
društva leta, zgrajene leta 1894 
na pobudo domačinov. Otvoril 
jo je prof. Franc Orožen, prvi 
predsednik SPD – po njem 
je dobila ime. Leta 1944 je 
pogorela, leta 2006 je bila na 
novo zgrajena s prostovoljnim 
delom in pomočjo darovalcev.

Trije klarineti, en bas klarinet 
in harmonika so nas zasanjali, 
da so nas, presenečene, 
prizemljile šele prve dežne 
kaplje, ki so prešle v enourni 
naliv.

Koncert na visoki ravni
Tinka Gantar

Takoj po objavi, da je 
koncert klasične glasbe pri 
Orožnovi koči pod Liscem 
ali Črno prstjo preložen 
s četrtka na sredo, je 
odločitev padla – grem.

Google mi je povedal za vozni red 
vlaka in kje naj hodim, v nahrbtniku 
pa le dopolnim opremo. Na poti bom 
imela dve koči, torej se mi ni bilo treba 
založiti z litri vode in klobasami. Ob 
9. uri je v Bohinju še megla do tal. 
Odločim se za pot mimo pokopališča 
iz 1. svetovne vojne na Rebru. 285 
v bližnjih bolnicah umrlih vojakov 
počiva pod preprostimi križi, spokoj 
moti le zvončkljanje zvoncev živine, 
ki se pase okoli. Vojne – nočemo jih, a 
vendar se vseskozi dogajajo. Nam bo 
dano živeti v miru? Temne misli mi 
preženejo kobuli dobrovite, brogovite, 
temne jagode trnulj – mimogrede 
utrgam nekaj zrelih robid. 

Sonce končno stopi meglo v 
dolini

Po travi in brinju pajki sušijo svoje 
s kapljicami rose okrašene mreže. 
Pravijo, da je to napoved lepega 
vremena. Razdrt in blaten kolovoz je 
popustil pod silo vode, bolj je podoben 
strugi kot poti. V temnem gozdu se 
nenadoma ustavim pred veliko hišo: 
saj res, včasih je bila to planinska koča 
dr. Janeza Mencingerja, pisatelja, 
Bohinca po rodu. Preko strmega in 
zdrsljivega brega pomagajo Tinine 
stopnice čez in sem na cesti, kjer se 
noge malo odpočijejo. Sonce končno 
stopi meglo v dolini bohinjski, višje 
je pa najbrž sploh ni bilo. Kažipoti mi 
ponujajo izbiro: k Orožnovi po Drči 
ali skozi Snežno konto. Odločim se 
za slednjo in jo pri sebi preimenujem 
v blatno zaraščeno konto. Po dveh 
urah hoje zaslišim glasove okoli koče, 
v njej je živahno. Prijazen oskrbnik mi 
svetuje pot in zabiča: do 2. ure bodi 
nazaj, bo koncert uro prej. 

Zapustim prijazno kočo po botanični 
poti, tablice (okoli 85) z imeni rastlin 
postavljajo bohinjski navdušenci 
junija in so dobrodošle: mogoče 
si zapomniš kakšno novo ime ali 
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V pisateljski rezidenci nastala dva romana
V juliju in avgustu je 
Založba Bogataj iz Idrije 
izpeljala zanimiv projekt 
z naslovom »Pisateljska 
rezidenca Idrija 2020«. V 
stari rudarski hiši, ki je 
zaščitena kot spomenik, sta 
šest tednov pisali literarni 
ustvarjalki Mateja Perpar 
in Natalija Šimunovič. 
Ob zaključku projekta so 
pripravili tudi prvo branje 
v rezidenci nastalih del in 
publika je bila s slišanim 
več kot zadovoljna.  

gledališču The Blue Elephant. 
V rudarski hiši jo je obiskal tudi 

župan Tomaž Vencelj,  ki ji  je 
izrekel dobrodošlico in ji zaželel obilo 
ustvarjalnega navdiha pri snovanju 
novega literarnega dela. Zgodba 
stare rudarske hiše jo je navdihnila 
za pisanje mladinskega romana, ki ga 
je predstavila na zaključnem javnem 
branju v pritličju Magazina. 

Otroci na obisku pri pisateljici
V drugem tritedenskem terminu 

je v Idrijski rudarski hiši ustvarjala 
Natalija Šimunovič. Tam so jo 
obiskali tudi otroci iz oddelka vrtca 
na Arkovi ulici, ki so z radovednostjo 
prisluhnili pripovedi o Jesenčku, ki je 
iskal zimo. Natalija Šimunovič pa ni 
samo izvrstna pisateljica ampak tudi 
priznana učiteljica v glasbeni šoli na 
Jesenicah ter odlična pripovedovalka 
zgodb. Malim obiskovalcem je 
pripravila posebno presenečenje. 
Ob pomoči slik iz kamišibaja je 
predstavila zgodbo o Jesenčku, ki je 
glavni junak njene avtorske zgodbe 
za otroke. Ob podobah, ki jih je 
posebej za ta projekt narisala slikarka 
Katerina Kalc iz Trsta, je pisateljica 
poslušalce popeljala v svet zvončkov, 
snežink in botre zime. Prišla sta tudi 
medved in nabrita lisica. Ko pa je 
mali Sebastjan Jesenčka uporabil kot 
knjižno kazalo, je ta postal silno učen. 
Bral in bral je knjige in se navduševal 
nad svetovi, ki so skriti v njih.

Natalija Šimunovič je pripoved 
obogatila tudi s svojo violino, iz katere 
pa ni izvabila le neverjetnih šumov in 
zvokov, ampak je z njeno pomočjo na 
obisk za nekaj taktov pripeljala celo 
Vivaldija in njegovo Zimo.

Vzgojiteljice, ki so spremljale dobra 
dva ducata otrok iz vrtca na obisk k 
pisateljici, so bile s programom zelo 
zadovoljne. Mali otroci pa veseli, da so 
v toplem dopoldnevu spoznali junake 
iz pripovedi Natalije Šimunovič. To 
zgodbo bo Založba Bogataj še letos 
natisnila tudi v knjigi in tako bo 
pripoved o Jesenčku dobila še nove 
občudovalce.

Z glasbo in pravljicami v 
poletni večer

Plato pred staro muzejsko Rudarsko 
hišo v Bazoviški ulici je bil v nedeljo, 
9. avgusta, prizorišče prav posebnega 
dogodka. S pripovedovanjem starih 
pravljic za odrasle in izvirno glasbo 
na ljudske motive je nastopila 
pripovedovalsko-glasbena skupina 
Bajate. 

Prizorišče pred staro rudarsko 
hišo je nastopajoče očaralo, zelo pa 
so bili zadovoljni tudi z odzivom 
publike. Na improviziranih sediščih 
in stojiščih na cesti je dogajanje 
spremljalo veliko domačinov, pa 
tudi prišlekov iz drugih krajev, saj 
poznavalci zelo cenijo ustvarjanje 
in nastop pripovedovalsko-glasbene 
skupine Bajate.

V zanimivem uvodu je založnik 
Damijan Bogataj zbranim predstavil 
fotografijo iz muzejske zakladnice, ki 
je bila posneta pred natanko 104 leti 
na istem prizorišču. Sredi vihre prve 
svetovne vojne je fotograf zabeležil 
skupinski portret dveh družin z 
glasbeniki. Po 104 letih so v podobni 
sestavi glasbeniki spremljali ljudske 
pripovedi, v katere so snovalci 
prepletli  prastare pripovedi o 
stvarjenju sveta, iznajdljivem Kranjcu 

in razložili zakaj smrt še danes brez 
vsakega redu pobira ljudi s te zemlje. 

Publika se je nastopajočim zahvalila 
z dolgimi aplavzi, v poseben poklon 
bližnjemu sosedu rudarske hiše 
Mirku Tratniku pa so glasbeniki 
izvedli še skladbo Pankrac, ki opisuje 
življenje in delo moža, ki je bil vedno 
prvi.

Idrija je dobila dva nova 
romana

V ponedeljek, 17. avgusta, pa 
so v idrijski  mestni  knjižnici 
pripravili prvo branje novih dveh 
romanov, ki sta nastala v okviru 
letošnje pisateljske rezidence. 
Mateja Perpar je v Idriji napisala 
mladinski roman z naslovom Nad 
obzorji. Zgodba pripoveduje o 
družini Jenko, ki se mora zaradi 
sp leta  okol išč in  iz  L jubljane 
preseliti v Idrijo, glavni junak Rok 
pa se vključi med dijake idrijske 
gimnazije. Njegovo raziskovanje 
novega okolja ga pripelje v številne 
zanimive situacije. Pisateljica, po 
mnenju prvih bralcev, zgodbo gradi 
suvereno in prepričljivo, med drugim 
tudi na osnovi lastnih izkušenj, saj 
je pred desetletji tudi sama gulila 
gimnazijske klopi v Idriji. Uporaba 
narečnega govora in znanega 
idrijskega okolja pa romanu vsekakor 
predstavljajo dodano vrednost.

Natalija Šimunovič je zbranim na 
zaključnem dogodku predstavila 
odlomke iz romana, ki pa še ni 
končan. Med bivanjem v Idriji se je 
srečevala z dediščino, spoznavala 
je podeželje, iskala zgodbe pri 
klekljaricah in prisluškovala utripu 
mesta v vseh urah dneva. Zbranim 

je ob pomoči bralk predstavila nekaj 
odlomkov in literarnih skic, ki jih bo 
v prihodnjih mesecih stkala v roman, 
ki še nima končnega naslova. Junak 
njene pripovedi bo elektrofizik 
Lucijan, ki doživlja krizo v svojem 
življenju. Izgubil je izpit, avto, punco 
in tudi mesto asistenta na fakulteti. 
Po enotedenskem pijančevanju in 
streznitvi se je odločil popolnoma 
spremeniti svoje življenje. Sprejel 
je ponudbo za mesto razvijalca 
aksialnih ventilatorjev v Hidrii. 
Končno bi rad tudi v svoje življenje 
vnesel malo logičnega ravnovesja, 
ki se zdi v fizikalni enačbi tako 
preprosto …

Ob avtoricah so za interpretacijo 
besed i l  poskrbe le  še  č lan ice 
Dramatičnega društva Idrija in Male 
gledališke šole GJV Idrija Maruša 
Mlakar, Ivana Gantar in Sonika 
Kovačič pod mentorskim vodstvom 
režiserke Ane Kržišnik Blažica. 
Publiko, in še posebej pisateljici, je 
pozdravil tudi župan Tomaž Vencelj, 
ki je obema pisateljicama podaril 
lični pisali z idrijsko čipko ter jima 
naročil, da morata prihodnje leto 
na predstavitvi knjig prve izvode 
podpisovati prav s tem pisalom.

Knjigi Mateje Perpar in Natalije 
Šimunovič bosta predvidoma izšli 
prihodnje leto.

Projekt Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II) sofinancira-
ta Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014-2020. Za vsebino odgovarja ABC Merkur 
d.o.o. Idrija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Natalija Šimunovič je otrokom s pomočjo kamišibaja pričarala pravljico o Jesenčku / Foto: BaŠ Mateja Perpar, prva gostja pisateljske rezidence

Pri prvem javnem branju nastalih del so sodelovale tudi 
Maruša Mlakar, Ivana Gantar in Sonika Kovačič. 

Župan Tomaž Vencelj je pisateljicama podaril pisali 
z motivom idrijske čipke. S njimi naj bi ob izidu 
podpisovali knjige / Foto: BaŠ

Založba Bogataj je projekt Pisateljske 
rezidence v rudarski hiši 2020 izvedla 
kot del projekta Prenove idrijskih 
rudarskih hiš II (PIRH-II), v okviru 
katerega se skupaj s partnerji v 
projektu (Mladinski center Idrija, 
Društvo Idrija 2020, Mestni muzej 
Idrija in Prostorož) ukvarja z 
dediščino starih rudarskih hiš v Idriji. 
Stare rudarske hiše tudi v tej poletnih 
vročini nudijo odlične bivalne in 
delovne pogoje, zamisel, da je mogoče 
v stari rudarski hiši tudi ustvarjati, pa 
se je v praksi izkazala za zelo dobro. 
V sodelovanju z Društvom slovenskih 
pisateljev je založba preko javnega 
poziva izmed prijavljenih avtorjev 
izbrala dve avtorici, ki sta vsaka po 
tri tedne bivali in ustvarjali v Idriji.

V prvem terminu od osmega do 
devetindvajsetega julija je v muzejsko 
urejeni Idrijski rudarski hiši v 
Bazoviški ulici novo literarno delo 
ustvarjala Mateja Perpar iz Ljubljane. 
Gostujoča pisateljica pa se z Idrijo ni 
srečala prvič, saj je srednješolska leta 
kot dijakinja gimnazije preživela prav 
v Idriji in v tistih letih je v Idrijskih 
razgledih že objavljala svoje stvaritve. 
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 
diplomirala iz angleškega jezika, sedaj 
pa je zaposlena na Radiu Slovenija kot 
napovedovalka.

Njen literarni opus je širok in 
bogat. Piše radijske igre, humoreske, 
kratke zgodbe, pa tudi pravljice. 
Je prejemnica cele vrste nagrad 
in priznanj v domovini. Angleška 
različica njenega kratkega dramskega 
dela Vas lahko zapeljem z naslovom 
Allow me to Seduce You v avtoričinem 
prevodu pa je doživela bralno 
uprizoritev tudi v londonskem 
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NOGOMETNI KLUB LEDINE

Vpis novih članov v Nogometni klub 
Ledine za sezono 2020 - 2021

Spoštovani.

NK Ledine vabi vse zainteresirane, da se nam pridružite na treningu nogometa.
Treningi se odvijajo na travnatem igrišču v Ledinah v spomladansko-poletnem-
jesenskem terminu, v zimskem pa v dvorani v Idriji ali Spodnji Idriji.
Posebej imamo treninge tudi v Godoviču in Črnem Vrhu za vse, ter za dekleta 
v Cerknem. Treningi so za vse selekcije od U7 do U15.

Z ekipami U7, U9, U11 in U13 bomo letos igrali tekmovanja v sklopu MNZ Nova 
Gorica. Posebej vabimo tudi dekleta, kjer igramo z ekipama U11 in U15 v ligi NZS. 
Aktiven imamo tudi nogometni vrtec, kjer si otroci od 3. do 6. leta nabirajo 
prve izkušnje z žogo, predvsem pa je namen rekreacija in druženje najmlajših.

V primeru, da se v določenem kraju pokaže večji interes, 
smo pripravljeni organizirati vadbo v vašem kraju, 
ali urediti prevoz vaših otrok na treninge in nazaj.

Pri nas za nobeno kategorijo na plačate VADNINE.

Morebitne dodatne informacije:
Kristjan 031 654 946 ali malimojstriledine@gmail.com

Z nogometnimi pozdravi
NK Ledine

Zadnja toča povzročila veliko škode

Še pred desetletji je veljalo, 
da imajo težave zaradi toče 
le v ravninskih predelih 
Slovenije. Iz leta v leto 
spreminjajoče se podnebje 
pa je v naše kraje prineslo 
tudi nove vremenske 
nevšečnosti. Med te prav 
gotovo sodi toča. Ta uniči 
povrtnine, resno pa 
poškoduje tudi avtomobile. 

To č a  j e  p r av a  m o r a  z a  v s e 
zavarovalnice. Ko neurje s točo 
udari na določenem območju, se s 
škodami na avtomobilih, poslopjih 
in povrtninah soočajo domala 
vse zavarovalnice. Te pa se ločijo 
predvsem po načinu reševanja 
škodnih primerov in tem, kako hitro 

lastnik nepremičnine ali avtomobila 
dobi zavarovalnino in kako hitro se 
škoda tudi odpravi.

Zavarovalnica Triglav je največja 
zavarovalnica v Sloveniji. Njeni 
zastopniki vestno skrbijo za svoje 
zavarovance in jim priskočijo na 
pomoč vedno, ko se ti soočijo s 
težavami. Nedavno poletno neurje 
je na Idrijskem in Cerkljanskem 
naredilo kar precej škode. Podrta 
drevesa so s cestišč odstranjevali 
gas i lc i ,  za  odstranitev  nek aj 
zemeljskih plazov so poskrbeli 
komunalni  delavci  in nj ihovi 
kooperanti. Kjer je med neurjem 
padala le sodra, večjih težav ni bilo. 
Ko pa so iz oblakov začele padati kot 
teniška žogica ali kurje jajce debeli 
kosi ledu, je vrag vzel šalo. Lastniki 
avtomobilov, ki so imeli svoje jeklene 
konjičke v nedavnem neurju na 

varnem v garaži, so bili tako lahko 
v skrbeh le za povrtnine. 

Vsi  t ist i ,  ki  svojih garaž žal 
nimajo, pa so nemočno opazovali 
divjanje narave. Ko se je po slabih 
desetih minutah narava umirila, 
je bil pogled skozi okno še najbolj 
podoben zimski idili. Bližnji pogled 
na avtomobile pa je lastnike spravil v 
resne skrbi. Toča sicer redko razbije 
vetrobransko steklo ali nepopravljivo 
uniči lak avtomobila. Najpogosteje 
se avtoličarji soočijo s tem, da 
debela toča ob trku z avtomobilom 
v pločevino naredi udrtino, ki jo je 
nujno popraviti. 

Ob zadnjem neurju v Idriji in okolici 
so na Zavarovalnici Triglav prejeli 
zelo veliko prijav škode. Tako kot v 
podobnih primerih so tudi v tem na 
pomoč poklicali zunanje izvajalce, 
ki so na parkirišču ob nogometnem 

stadionu v Idriji te dni postavili velik 
šotor in v njem poseben svetlobni 
tunel. V tem tunelu bodo v prihodnjih 
dneh zavarovalniški cenilci in 
strokovnjaki za odpravo škode po 
toči na avtomobilih zavarovancev 
ugotavljali obseg poškodb. Postopek 
ni preprost, saj morajo natančno 
pregledati vso površino avtomobila 
i n  d o l o č i t i  š tev i l o  z a z n a n i h 
udrtin. S stanjem se mora strinjati 
tudi lastnik, ki se je ob rednem 
zavarovanju avtomobila odločil tudi 
za kombinacijo kritja škode zaradi 
toče. Vsi lastniki avtomobilov, ki jim 
zavarovalnica krije odpravo škode 
zaradi toče, so lahko brez skrbi. 
Tistih nekaj 10 dodatnih evrov k 
celoletni premiji se jim je tudi v tem 
primeru obrestovalo.

V Zavarovalnici Triglav ob tem 
poudarjajo, da zavarovancem vedno 

stojijo ob strani. Ker pa se število 
škodnih primerov zaradi toče tudi v 
naših krajih povečuje, svojim rednim 
zavarovancem svetujejo, da preverijo, 
če njihova zavarovalna polica vključuje 
tudi pokrivanje stroškov odprave 
škode zaradi toče. Če tega njihova 
polica še ne vključuje, svetujejo, da 
pokličejo svojega zastopnika in ta 
jim bo hitro uredil vse potrebno, da 
jih ob novem neurju ne bo bolela 
glava. V povprečju stane odprava 
škode na enem avtomobilu kar okoli 
1.000 evrov. Kdor jih mora plačati iz 
svoje denarnice, ve, da to ni majhen 
znesek. Tudi zavarovalnica želi te 
stroške znižati, a ne na račun svojega 
glavnega poslanstva in varnosti 
svojih zavarovancev. Številni Idrijčani 
in Cerkljani so ob nedavnem neurju 
spoznali prednosti, ki so jih bili deležni 
pri odpravi škode po nedavni toči.
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Od Beethovna do Mendelssohna
Damijan Bogataj

Družinski Klavirski trio 
Rupnik je v petek, 14. 
avgusta, na predvečer 
velikega šmarna v cerkvi 
sv. Trojice nad Vrhniko 
s koncertom obeležil 
10-letnico delovanja. 
Kljub omejitvam zaradi 
koronavirusa, se je 
koncerta udeležilo zelo 
veliko poslušalcev. Zveste 
publike pa ni zadržalo 
niti strašno neurje, ki se 
je pol ure pred koncertom 
razbesnelo nad Vrhniko.

V družinskem Klavirskem triu 
Rupnik muzicirajo violinistka Manca, 
pianist Anže in violončelist Nejc. 
Glasba, ki jih spremljala že iz otroštva, 
postaja v teh letih njihova poklicna 
dejavnost. Vsi trije so v jubilejnem 
letu delovanja  tr ia  š tudent je 
uglednih glasbenih konservatorijev 
v Salzburgu, Celovcu in Ljubljani. 
V desetletnem obdobju delovanja 
je njihovo komorno muziciranje 
v klavirskem triu usmerjalo več 
mentorjev. Med njimi je najvidnejšo 
sled vsekakor zapustil Tomaž Lorenz, 
ki je znal mlade umetnike v razvojno 
najobčutljivejšem obdobju usmeriti na 
pot zrelega poustvarjanja glasbenih 
mojstrovin velikih skladateljev. 
Danes nad delovanjem tria bdi Janez 
Podlesek z Akademije za glasbo v 
Ljubljani. 

Na program jubilejnega koncerta ob 
10-letnici delovanja so mladi umetniki 
uvrstili le dve skladbi in tako smo v 
rednem delu koncerta slišali temeljni 
deli iz svetovne glasbene zakladnice 
komorne glasbe. Najprej Klavirski trio 
v D-duru, Opus 70, št. 1 Ludwiga van 
Beethovna, saj letos mineva 250 let 
od skladateljevega rojstva. V drugem 

delu koncerta pa še Klavirski trio 
Bedricha Smetane v G-molu. Za 
dodatek so mladi virtuozi izbrali 2. 
stavek Andante con moto tranquillo 
iz Mendelssohnovega Klavirskega tria 
št. 1, op. 49 v d-molu, ki sodi med 
najlepša dela svetovne zakladnice za 
ta komorni sestav.

Ludvig van Beethoven je omenjeni 
trio napisal neposredno potem, 
ko je leta 1817 končal s pisanjem 
šeste simfonije, bolj znane tudi 
kot pastoralna. Prav kopijo te 
z  njegovimi ročno vnesenimi 
popravki je skladatelj ob imenovanju 
za častnega člana f ilharmonije 
poslal v Ljubljano. Original hranijo 
v Nuku, faksimilno izdajo pa si je 
bilo moč ogledati tudi po koncertu 

Klavirskega tria Rupnik na Vrhniki.
V drugem delu koncertnega večera 

smo poslušali izvedbo Klavirskega tria 
Bedricha Smetane. Skladatelj ga je v 
trenutkih neizmerne bolečine napisal 
kmalu po nenadni smrti štiriletne 
hčerke Bedrichke. Kot je sam v pismu 
zapisal: »Izguba moje najstarejše 
hčerke, tega izredno nadarjenega 
otroka, je navdihnila nastanek Tria v 
g-molu leta 1855. Pozimi istega leta, 
decembra, je bil javno izvajan v Pragi, 
kjer sem sam igral klavir, Königslöw 
violino ter Goltermann violončelo. 
Uspeh – ničen. Kritiki so ga enotno 
raztrgali. Leto pozneje smo ga zaigrali 
Lisztu pri meni doma; padel mi je v 
objem in čestital moji ženi za delo.« 

Če je bil Beethoven po njegovo 

predvidljiv, pa je izvedba Smetane 
izvajalcem ponudila več priložnosti 
za prepoznavno interpretacijo. To so 
s pridom izkoristili in v izvedbo vtkali 
vso svojo energijo in predanost.

Za dodatek so mladi virtuozi izbrali 
še 2. stavek Andante con moto 
tranquillo iz Mendelssohnovega 
Klavirskega tria št. 1, op. 49 v 
d-molu, ki sodi med najlepša dela 
svetovne zakladnice za ta komorni 
sestav. Spokojnost skladbe je bila 
prava popotnica vsem poslušalcem v 
ponevihtni Vrhniški večer.

Ob 10-letnici delovanja so člani 
zasedbe prejeli veliko čestitk z 
najboljšimi željami po nadaljevanju 
poklicne glasbene kariere. V okviru 
programa Gallus fest je Trio Rupnik 

nastopil v Idriji leta 2015.
Takoj po koncertu družinskega 

Klavirskega tria Rupnik se je Manca 
Rupnik odpravila v Salzburg, kjer 
jo v teh dneh čaka serija solističnih 
in komornih koncertov. Kot prva 
violinistka Kvarteta Philharmonie 
Salzburg bo nastopila na slovitem 
Salzburgškem festivalu klasične 
glasbe, ki sodi med najuglednejše 
festivale v Evropi. Kvartet bo turnejo 
nadaljeval v Bad Hofgasteinu s štirimi 
ponovitvami koncertnega programa. 
Pomemben pa bo tudi nastop Mance 
Rupnik z orkestrom Philharmonie 
Salzburg. Pod dirigentskim vodstvom 
Elisabeth Fuchs bo nastopila s 1. 
stavkom Beethovnovega violinskega 
koncerta v D-duru. 

Deset let je v očeh 
otroka vse in še 
več, kot sploh 
lahko zazna. In 
isto obdobje je med 
dlanmi starca le 
kakor kratek plosk. 
Deset let star deček 
je pred desetimi 
leti kot član Tria 
Rupnik prvič igral 
za nas, danes pa 
smo že desetič 
njihovi poslušalci 
tu nad Vrhniko in 
čeprav se nam zdi, 
da je bilo ravnokar, 
so člani tria v tem 
času prehodili 
dolgo pot

Josipina Kovačič

Čas epidemije na filmu
Filmarji iz Zadloga, ki 
pripravljajo filme različnih 
žanrov že deveto leto zapored, 
so letos aktualni. Mlada ekipa 
je pripravila film o karanteni, 
medse pa so povabili Franca 
Jereba in Renato Nagode, 
ki sta amaterska igralca z 
večdesetletnimi izkušnjami. Film 
je režiral Andraž Corn iz Domžal. 

Snemanje filma se je zgodilo v začetku julija v 
Črnem Vrhu nad Idrijo. Dvanajst mladih, ki pride 
v to hribovsko vas iz cele Slovenije, se že dobro 
pozna in točno ve, kaj lahko od koga pričakuje. 
»Na idejo za film Korona karantena nisem prišel 
sam, pač pa celotna snemalna ekipa,« nam 
pove režiser Andraž Corn in doda, da so se v 
času resnične karantene dobili na Zoom-u in 
debatirali o idejah in zamislih glede letošnjega 

snemanja. »Ker je lanski dokumentarni film o 
prostem času naših dedkov in babic zelo lepo 
uspel in bil sprejet med krajani in gledalci, smo 
se odločali med novim dokumentarcem in 
filmom, ki beleži trenutno dogajanje. Sami sedaj 
že veste, kateri žanr je zmagal, dokumentarec pa 
bomo posneli prihodnje leto, ko bomo z desetim 
filmskim večerom zaokrožili naše delovanje,« je 
še dejal Andraž Corn. Slednji je letos od Urbana 
Podgrajška prevzel tudi montažo filma. 

Deveti večer domačega filma bo v Zadlogu pri 
Bizarju v soboto, 29. avgusta, z začetkom ob 20. 
uri in 13 minut, v primeru slabega vremena 
pa bo premiera v kulturnem domu v Črnem 
Vrhu. Število mest je omejeno na 50, zato si 
rezervirajte brezplačne vstopnice na lovrenc.
habe@gmail.com. Sicer pa bo večer obogaten 
tudi s premiero kratkega dokumentarnega 
filma Karantena na podeželju: Črni Vrh nad 
Idrijo ter dvema kratkima filmoma, ki sta bila 
posneta med karanteno v slovenskih domovih.   
/ Lovrenc Habe
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JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 
Sistematična vadba Joge po znanstveno-medicinskem sistemu 
svetovno priznanega indijskega učitelja Vishwagurujija, vam 
omogoča zdravje, odlično počutje in notranjo umirjenost.

Vadba vključuje telesne vaje, dihalne vaje ter vaje sproščanja, 
koncentracije in meditacije. Primerna je za vse starostne skupine.

CERKNO: ponedeljek, 14. 9. 2020 - Vadba: 18.00 - 19.30
Kje: Večnamenski center Cerkno (VCC), Bevkova 22, Cerkno

IDRIJA: sreda, 16. 9. 2020 - Jutranja vadba: 6.00 - 7.00
Idrijsko-Cerkljanska Razvojna Agencija d.o.o. Idrija,  
(predavalnica ICRA), Mestni trg 1, Idrija

IDRIJA: sreda, 9. 9. 2020 - Začetna stopnja: 18.00 – 19.30 / 
Nadaljevalna stopnja: 19.30 – 21.00
Idrijsko-Cerkljanska Razvojna Agencija d.o.o. Idrija 
(predavalnica ICRA), Mestni trg 1, Idrija

S seboj prinesite udobno oblačilo, armafleks in odejo.
Vabljeni!
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Zlatko Rudolf izklesal kip Marije
Akademski kipar Zlatko Rudolf, ki že vrsto let živi in 
ustvarja v Idrijski Beli, sodi med samosvoje umetnike. 
Pred dnevi mu je uspel nov podvig, ki zelo odmeva. 

Več mesecev so naključni obiskovalci Bele z začudenjem opazovali kako 
na travniku za mostom pri Fežnarju iz vsaj dveh kubičnih metrov velikega 
kamna počasi nastaja kip. Ure in ure potrpežljivega klesanja, in seveda 
umetniški talent ter obrtniške spretnosti, so potrebne, da iz kamnitega bloka 
nastane kip. Zlatko Rudolf je mojster svojega poklica. Iz marmornega bloka 
je izklesal kip Marije v njegovem prepoznavnem slogu. Še pred letošnjim 
praznovanjem velikega šmarna so kip iz Idrijske Bele prepeljali v Podutik 
pri Ljubljani. Tam so ga postavili na plato pred cerkvijo in domači župnik 
ga je v sklopu svečanosti ob prazniku tudi blagoslovil. 

»Zlatkova Marija je polnokrvna, dolgih kodrastih las, ovita v ogrinjalo, 
ki spominja na živahno in razburkano morje ...« je ob ogledu kipa zapisala 
Marjeta Manfreda. / ITA, Foto: Marjeta Manfreda

Jakobova nedelja letos drugače
Irena Hvala

Letošnje praznovanje 
vojskarskega farnega 
praznika so dodobra 
zaznamovale že znane 
omejitve zaradi virusa 
Covid-19. Člani domačega 
Kulturnega društva 
Planika so zato poiskali 
drugačno pot do ljubiteljev 
kulture. Izdali so novo 
številko Kulturniškega 
lističa. V njem so opisali 
šege in navade, ki so nekoč 
oblikovale praznovanje 
godu svetega Jakoba. Tako 
so ponovno opozorili na že 
pozabljene dogodke, kot je 
peš romanje na planoto, 
prihod potujočih trgovcev, 
druženje ob plesu po vaških 
gostilnah, …

V članku z naslovom »Leto 2009« 
so obudili spomine na prireditev 
»Ko za eno noč ugasne ogenj v 
peči«. Tedaj so namreč med igrane 
prizore o Jakobovem umestili tudi 
fotografske posnetke romarjev. Ivan 
Šinkovec jih je posnel ob sodelovanju 
številnih Vojskarjev. Slednji so si za 

fotografiranje nadeli oblačila, značilna 
za obdobje pred drugo svetovno 
vojno. Tako oblečeni so predstavili 
ljudi, ki so iz različnih krajev prišli na 
vojskarski farni shod. Renata Hvala je 
opisala, kako je ob »trebuškem sejmu« 
potekalo srečevanje sorodnikov v 
rojstni hiši njene mame. »Praznovanje 
je pri nas, na Notranjskem, podobno 
kot tukaj,« v svojem zapisu ugotavlja 
Mojca Magajna, »le ime je drugačno. V 
moji domači vasi, od koder sem pred 
dvajsetimi leti prišla na Vojsko, ga 
namreč imenujemo opasilo!«

Na predvečer Jakobove nedelje 
je v vojskarski cerkvi, ob vseh 
priporočenih preventivnih ukrepih, 
potekalo potopisno predavanje. 
Ermin Oblak je predstavil svoja 
romanja v Santiago de Compostela. 
S pripovedjo je navdušil in požel 
občudovanje, saj je v samem uvodu 
povedal tudi o obsežni poškodbi, 
ki mu je dodobra preoblikovala 
življenje. Trdna volja in želja, 
da se Bogu zahvali za uspešno 

rehabilitacijo, ga je vodila na peš poti 
do španskega romarskega svetišča.

Praznično nedeljsko mašo je daroval 
župnik Marko Rijavec. Za prijeten 
uvod in zaključek druženja ob oltarju 
domače cerkve pa je z izvajanjem 
skladb iz bogate glasbene zakladnice 
poskrbela pianistka Maja Tajnšek. 

Večina praznovanja je na letošnjo 
Jakobovo nedeljo potekala le v 
družinskem krogu. Sameval je 
prireditveni prostor ob lovski koči, 
kjer je običajno potekala vaška 
veselica. Po petindvajsetih letih 
je dogajanje okoli virusa ustavilo 
tudi gledališko dejavnost. Scenarij 
za letošnjo predstavo v izvedbi 
Kulturnega društva Planika je bil sicer 
napisan že na začetku leta. Tudi glavni 
igralec je bil že izbran. Avtorica Irena 
Hvala je svoje novo gledališko delo 
poimenovala s preprostim naslovom 
Pevec. Posvetila ga je priznanemu 
glasbenemu ustvarjalcu Janezu 
Rijavcu, saj letos mineva 40 let, kar 
se je za vedno poslovil.
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Sem in tja po Indoneziji

Niko Jereb

Ko smo se vrnili v hotel 
Misiliana, je bilo še nekaj 
časa do teme. Pogledal 
sem za skrivnostnimi, 
črnimi kamni, ki so bili 
razpostavljeni po gredicah 
in posejani ob potkah 
med hotelskimi hišicami 
in tongkonani, v katerih 
so sobe višjega cenovnega 
razreda. Na pročelju nimajo 
droga z rogovi, saj v njih 
ne stanujejo toradžanske 
družine. Kamni so bili 
enakomerne velikosti in 
popisani z belo barvo. Kaj 
na njih piše, sem sprva 
samo domneval. 

Napisano je bilo v jeziku bahasa 
indonezija. Na vsakem je bil stavek 
ali dva, podpisan z znanim imenom 
iz Svetega pisma in številko vrstice. 
Na kamnih so se imena ponavljala. 
Pozneje se mi je domneva potrdila. 
Našel sem zapis v angleščini, ki se 
po naše glasi: »Preden vstopiš v 
katerokoli hišo, zaželi tej hiši mir.« 
Luka, 10:5. Dokončno sem ugotovil, 
da so na kamnih izpisani citati iz 
Nove zaveze. Nič čudnega, saj je tu 
na Sulavesiju največ kristjanov. V 
svoji sobi sem v predalu našel tudi 
Biblijo v jeziku bahasa indonezija. V 
arabskih deželah pa v njem najdeš 
koran.

Večerjali smo v mestu Rantepao 
v restavraciji D'Sher. Na mizi je 
bila prava toradžanska pojedina. 
Poleg obvezne juhe in riža, sadja in 
bolj ali manj pekočih prilog, mi je 
najbolj teknil slasten debel bivolji 
zrezek. Kdo ve s katerega pogreba 
je bil.

Blizu Sandokana
V Makassar na letališče smo 

se vračali po isti poti. Spuščali 
smo se po gorati pokrajini, 
prepredeni z gozdovi in riževimi 
terasami. Ker je v tesnem 
kombiju odpovedala klima, smo 
kaj kmalu začutili, da smo prišli 
v nižino. Preplavljali sta nas 
vročina in vlaga. Na letališču je k 
sreči šlo brez čakanja. Hitro smo 
bili visoko v zraku in leteli nazaj 
na Javo. Na severu, daleč zadaj 
za meglicami še neviden tudi iz 
te višine, leži tretji največji otok, 
Borneo, prek katerega poteka 
ekvator. Pretežni del, imenovan 
Kalimantan, pripada Indoneziji, 
severni del pa Maleziji. Vmes 
se je ugnezdil mali, a bogat, 
eden od treh sultanatov na 
svetu, Brunei. Ostala dva sta 
Oman in sultanat na Javi! V 
pravovernem muslimanskem 
Bruneju je nafte kolikor hočeš, 

pa niti kapljice alkohola, čeprav 
te neizmerno žeja po pivu. Na 
skrajnem severovzhodu Bornea 
je mesto Sandakan. Verjetno je 
tu dobil Emilio Salgari navdih 
za ime svojega literarnega 
junaka Sandokana. Italijanski 
pisatelj iz prve polovice 20. 
stoletja je bil poznan po številnih 
avanturističnih romanih. Najbolj 
so bile popularne zgodbe o 
malajskih gusarjih (Sandokan 
alla riscorssa, itd). V slovenščino 
je menda prevedena le skrajšana 
zgodba o Sandokanu.

Yogyakarta, v katero letimo, 
je duša Jave in njena kulturna 
prestolnica. Tu so številne 
univerze in visoke šole. Ima 
okrog 400 tisoč prebivalcev. S 
satelitskimi naselji skupaj pa jih 
šteje blizu tri milijone. Vodi jo 
sultan. Tu je tudi sedež province. 
Je mesto, kjer se prepletajo 
muslimanski, hinduistični in 

budistični vplivi. Leži ob vznožju 
ognjenika Merapi in kakih 50 
kilometrov od morja. Yogyakarta, 
ki ji na kratko pravijo Yogya 
(Džogdža), je idealno izhodišče 
za obisk dveh najpomembnejših 
arheoloških znamenitosti 
Indonezije, hinduističnih 
templjev Prambanan in 
budističnega Borobudurja, kakor 
tudi za treking na ognjenik 
Merapi. Območje je potresno 
aktivno. Zadnji večji potres je bil 
leta 2006. Terjal je blizu 60 tisoč 
žrtev.

Ustanovljena je bila leta 
1755, ko je bila zgrajena velika 
palača, Kraton, iz katere so 
vladali sultani. Yogya je bila 
vedno pobudnica odpora proti 
kolonizatorjem. Sultan se je 
uprl tudi Nizozemcem. Ti niso 
tvegali okupacije mesta in 
odstranitve sultana, ker bi se jim 
vsa Indonezija uprla, zato so ga 

Izdelava batika Vodič s krisom za pasom Vhod v sultanovo palačo

Templji Prambanan
 / Foto: Niko Jereb
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

Izvajam montažo vodovodnih in ogrevalnih 
napeljav ter naprav.  
Pooblaščeni serviser peči, kaminov ter solarnih 
sistemov (Nordica-Extraflame in Solahart)

pustili, da omejeno vlada v mestu. 
Domačini so sultane vedno čislali kot 
bogove.

Kraton, sedež sultanata
Pohajkoval sem po mestu in naletel 

na tržnico. Prodajali so domala vse. 
Tudi srebrn nakit, rezljane predmete 
iz tikovine, zelišča, cvetje, kupe 
najrazličnejšega sadja, pravijo da je 
banan okrog 400 vrst! Prodajalci 
hrane kričijo končnice besed. Recimo 
'te, 'te, od sate, ražnjiči in 'kan, 'kan, 
od ikan, riba. Zmotil me je mango. 
Najokusnejši se imenuje 'mana lagi', 
kar pomeni: kje je še eden! Kupil sem 
srajco iz katuna, lahke bombažne 
tkanine. Sprva sem se hotel pogajati, 
pa je bila cena tako nizka, da sem 
to opustil. Tukajšnji prodajalci niso 
tako agresivni kot v arabskih deželah, 
recimo v Egiptu. Ti bi ti prodali tudi 
Keopsovo piramido, če bi jim nasedel. 
Malo po šesti uri se že stemni, zato 
sem se z rikšo zapeljal do hotela.

Zjutraj smo se podali po 
ulici Malioboro s številnimi 
restavracijami, ulično prehrano, 
delavnicami in trgovinami tudi z 
batikom in izdelki iz srebra. Tu je 
glavni nakupovalni center Pasar 
Beringharjo, predvsem za turiste. 
Domačini se oskrbujejo v sosednji 
ulici Jalan Solo. Vozili smo mimo 
nizozemske trdnjave Vredeburg in 
na koncu ulice je bil vstop v Kraton. 
Kraton je srce mesta. Znotraj delno 
obzidanega malega mesta živi 25 
tisoč prebivalcev, kakih tisoč jih 
je zaposlenih v sultanovi palači. 
Sprejel nas je posebni vodič. Zadaj na 
hrbtu je imel za sarong zataknjeno 
tradicionalno malajsko bodalo, kris.

Kraton je zgrajen v javanski 
arhitekturi, s številnimi imenitnimi 
dvoranami, dvorišči in paviljoni. 
Sultan Homeng X. živi v posebni 
zastraženi palači. Za razliko od 
prejšnjih ima samo eno ženo. Center 
je sprejemna dvorana in Bangsal 
kencana, Zlati paviljon, vse v 
marmorju in dekorirano z rezbarijami 
iz hrasta tika. Precejšen del palače 
je muzej. Zanimiva je zbirka daril, 
ki so jih sultani prejeli od evropskih 
monarhov ter zbirka tolkal za 
gamelan. V eno imenitnih stavb sta 
dva vhoda, eden za moške, drugi 
za ženske. Uokvirjena sta za zmaji. 
Sprehod pod velikimi banyanovimi 
drevesi baje prinaša srečo. Ob 
določenih dnevih v Kratonu igra 
gamelan, vrstijo se predstave senčnih 
lutk, wayang kulit ter folklorni 
nastopi.

Z rikšami smo se gosposko pripeljali 
na ptičjo tržnico. Bila je polna 
glasnega čivkanja, ptičjega petja, 
ščebetanja, vreščanja in prhutanja. 
Papige se kriče prepirajo, sove modro 
molčijo, neznani pisani ptiči se 
onemoglo zaletavajo v šibje kletk. 
Petelini modrikasto črnega perja 
ponosno postopajo v velikih pletenih 
košarah. Verjetno bodo kmalu končali 
na skritem prizorišču prepovedanih 
petelinjih bojev. Prodajalci in kupci 
se glasno pogajajo za ceno. Sonce 
pripeka navpik in zrak valovi od 
vlage.

Polaščala se me je žeja. Mrzlo pivo 
sem si odsvetoval. Naročil sem juho 
soto ayam z rezanci, zelenjavo in 
koščki piščančjega mesa, ki je bilo od 
kdove katerega ptiča, kot v Omanu, 
kjer so nam podtaknili golobe. 

Malo me je motilo močno obtolčeno 
posodje. Pa kaj čem. Žeja je huda, pa 
še za lakoto bo malo poskrbljeno. Za 
vsak slučaj sem naredil dolg požirek 
iz prisrčnice. Brez domačega brinovca 
nisem bil na nobenem potovanju. 
Zdravniki pravijo, da uradno ne 
pomaga. Ampak škodi tudi ne in jaz 
se tega držim.

Osupljivi Prambanan
V četrti Kota Gede (kota pomeni 

mesto) smo si ogledali delo 
srebrarskih mojstrov. Izdelki so 
bili res umetelni, krasni, pa tudi 
dragi. Neskončna izbira zapestnic in 
prstanov. Indonezijci jih imajo radi. 
Predvsem z vdelanimi okrasnimi 
kamni. Izbirajo jih glede na datum 
rojstva. Ogledali smo si tudi delavnice 
batika, kjer ženske potrpežljivo s 
posebno ponvico voskajo blago po 
zarisanih črtah in ploskvah, barvajo, 
s toploto odstranijo vosek in ga 
po drugih črtah znova nanašajo, 
zopet barvajo in to ponavljajo vse 
dotlej, dokler ne dobijo dokončnega 
večbarvnega vzorca. Res čudovita 
blaga in sarongi. Manjši kos batika 
se dobi tudi za 150.000 rupij, kar 
znese okrog 10 evrov. Za masovno 
proizvodnjo so postopek posodobili, 
blago potiskavajo s posebnimi žigi. 
Cena je dosti nižja, kot ročno izdelan 
batik.

Ob reki Opak smo prišli do 
obsežnega kompleksa templjev, ki je 
drugi največji v Jugovzhodni Aziji. 
Prambanan. Dal ga je zgraditi Rakai 
Pikatan v čast in slavo, ko je na oblast 
v kraljestvu Mataram znova prišla 
hinduistična dinastija po prejšnji 
budistični. Gradnja je potekala med 
8. in 10. stoletjem. Vsega skupaj je 
244 templjev. Na glavni ploščadi 
stoji osem večjih in osem manjših. 
Trije so edinstveni in posvečeni 
bogu Šivi, Uničevalcu, Višnuju, 
Ohranjevalcu in Brahmi, Ustvarjalcu. 
Najvišji, Šivin meri 47 metrov. Je 
tudi najimenitnejši v skulpturah, 
z malimi levi v nišah, obkroženi z 
drevesom večnosti ter kipi pol človek, 
pol ptica. Na templjih so tudi prizori 
iz indonezijske verzije Ramajane in 
podobe opičjega boga Hanumana. 
Vpadljiv je tudi kip boga s slonjo 
glavo, ki nakazuje njegovo bistrost. 
To je priljubljeni Ganeša, sin Šive. 
Potem najdemo poleg drugih tudi 
kip Krišne, heroja iz Mahabharate, 
ki naj bi bil reinkarnacija Višnuja. 
Kar majhnega sem se počutil med 
temi velikani, zloženi z obdelanimi 
in ornamentiranimi kvadri. Vse je 
dovršeno in kaže, da so bili tu na delu 
veliki mojstri.

Kompleks je močno prizadejal 
potres v 16. stoletju. Tudi tisti 
iz leta 2006 je pustil posledice. 
Baje je 75 odstotkov templjev že 
restavriranih. Videli smo še ogromne 
kupe nerazporejenih, obdelanih 
kvadrov. Glavni, Šivin tempelj, je bil 
obnovljen leta 1953. Slovesno ga je 
odprl tedanji predsednik Sukarno. 
Celoten kompleks je od leta 1991 
pod okriljem Unesca. V času starega 
kraljestva so se tu odvijale državne 
verske (hinduistične) ceremonije in 
žrtvovanja. Tudi sedaj praznujejo 
Hindujci med templji svoje praznike, 
predvsem Galungan Nyepi, ko 
duhovi prednikov obiščejo Zemljo. 
Morda smo katerega med številnimi 
obiskovalci že nevede srečali!
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Erik Logar

Po skoraj desetletju se v Idrijo 
vrača članski nogomet, saj so pri 
Nogometnem društvu Idrija letos 
ponovno vzpostavili člansko ekipo, 
ki bo nastopala v enotni primorski 
nogometni ligi. Trener ekipe je Sašo 
Ogrič, nekdanji kapetan prvoligaške 
ekipe Primorja. Prva ligaška tekma 
pred domačim občinstvom bo v 
drugem septembrskem vikendu. 

Sezona, prva za vas v vlogi 
trenerja, je tik pred vrati. Kako 
ste zadovoljni s potekom priprav?

V prvi vrsti bi rad pohvalil igralce, ki 
so s svojim pristopom pokazali, da je 
bila odločitev o ponovni vzpostavitvi 
članske ekipe pravilna. Trenirali smo 
trikrat tedensko, za zaključek priprav 
imeli še nekaj pripravljalnih tekem in 
kljub temu, da imajo vsi svoje službe ali 
študijske obveznosti, je bila udeležba 
na treningih zelo visoka, pa tudi 
resnost na samih treningih na visokem 
nivoju. S pomočnikom Hasanom 
Mizićem imava sedaj nekaj težkih, a po 
drugi strani sladkih skrbi, na seznamu 
je namreč 35 igralcev, na tekmi pa 
jih je lahko največ 18. Predvsem bo 
potrebno najti rešitev, kako tiste, ki ne 
bodo pogosto na seznamu za nastop, 
obdržati v trenažnem procesu. S 

pripravami na sezono sem zadovoljen 
in optimistično gledam naprej. 

Od kje prihajajo igralci in kakšna 
je starostna struktura?

Vabilu k sodelovanju so se odzvali 
številni idrijski nogometaši, ki so 
bili registrirani pri drugih klubih v 
Tolminu, Žireh, Vrhniki, seveda pa 
so tu tudi mlajši igralci, ki so zadnja 
leta nastopali za mlajše selekcije ND 
Idrija. Igralci so tako zbrani »z vseh 
vetrov« in primerni cilj je vzpostaviti 
pravo homogenost, kar potem vodi 
k dobrim igram in posledično 
rezultatom. Ekipa je relativno mlada, 
povprečna starost je med 23 in 24 let. 
Kapetan ekipe bo Dejan Marinac, ki 
je tudi aktivno sodeloval pri pobudi 
za ustanovitev članske ekipe. 

Nastopali boste v enotni 
primorski nogometni ligi (EPNL), 
kakšna so pričakovanja in 
tekmovalne ambicije?

V EPNL bo nastopalo devet ekip 
iz celotne Primorske, z vsakim 
nasprotnikom bomo igrali eno tekmo 
doma in eno v gosteh. Uvodna tekma 
nas čaka 6. septembra v Komnu. 
Poglavitni cilj letošnje sezone ni 
napredovanje v višjo ligo, ampak 
narediti trdno jedro ekipe, ki bo 

potem v naslednjih letih skrbela za vse 
višji nivo igranja. Z lepo in učinkovito 
igro pa si želimo na stadion pri Likarci 
privabiti tudi gledalce, ki so se v 
preteklosti pogosto zbirali v velikem 
številu in želimo si, da se to ponovno 
zgodi. Letos bodo sicer tribune, ki 
so del igrišča, ostale zaprte zaradi 
ukrepov, vezanih na preprečevanje 
širjenja virusa Covid-19, kar me sicer 
malce žalosti, a ne to nimamo vpliva. 
Prepričan pa sem, da bo tudi v tem 
primeru obveljal rek, da po dežju 
vedno posije sonce. Cilj za sezono 
2021/2020 pa je že preboj v tretjo 
slovensko ligo. 

Čaka pa vas tudi sodelovanje v 
Pokalu Slovenije.

Tako je, prva tekma bo 7. oktobra, ko 
se bomo na domačem igrišču pomerili 
z ekipo Tolmina. Prav Pokal Slovenije 
je zelo zanimivo tekmovanje, saj lahko 
žreb določi, da se pomeriš s katero 
izmed ekip, ki nastopajo v višjih ligah. 
To je tudi magnet za gledalce, igralci 
pa dobijo možnost dobiti izkušnjo, 
kako se igra v višjih ligah. 

Kako pa ste zadovoljni s pogoji za 
igranje v Idriji, tako glede igrišča 
kot podpore pokroviteljev?

Igrišče si je v zadnjih mesecih 

kar »odpočilo«, saj ni bilo večjih 
aktivnosti. Tudi vzdrževanje je bilo 
zadovoljivo in upam, da bo tako 
tudi v prihodnje. A obremenitev bo 
sedaj zagotovo večja, ko bo igrala 
članska ekipa in zelo bi nam prav 
prišlo nadomestno vadbeno igrišče 
ali pa umetna trava. A ker tega ni, se 
bomo prilagodili danim razmeram. 
Kar pa se tiče pokroviteljev, moram 
reči, da sem sam zelo zadovoljen 
nad odzivom. Ker je delovanje 
članske ekipe povsem odvisno od 
sponzorskih sredstev, saj ne želimo 
porabljati sredstev, namenjenih 
mlajšim selekcijam, je to za nas zelo 
pomembno. Vsi v klubu smo veseli 
odziva pokroviteljev in zato tudi 
optimistično zremo naprej. 

Tudi sami ste bili še do nedavno 

aktivni igralec, igrali ste tudi v 
prvi slovenski ligi, bili kapetan 
Primorja, sedaj pa pri 32 letih 
prvič v vlogi trenerja. Ste s tem 
povsem opustili igralske ambicije?

Za seboj imam res ker nekaj let 
nogometne kariere v vlogi igralca, 
najlepši so seveda spomini na 
igranje v prvi ligi. Imel sem še nekaj 
igralskih ambicij, a sem se sedaj 
povsem posvetil vlogi trenerja, kar 
pa ne pomeni, da ne bom mogoče 
tudi sam odigral kakšne minute. A 
kot rečeno, vloga trenerja mi je sedaj 
v prvem planu, saj želim kraju, kjer 
sem zrasel, tudi nekaj povrniti. 

Pogovor s trenerjem Sašom 
Ogričem iz studia Idrijskih 
novic si oglejte na idrija.com v 
kategoriji STUDIO.

Zadaj: Hasan Mizić, Endri Jupaj, Dani Mohorič, Jaka Peternelj, Ferik Kendić, Matej Česnik, Sašo Kranjc, Aljaž Berglez, Ivan Medic, Rok Močnik, Mitja Rejc, Bor 
Jereb, David Šinkovec, Rok Jereb, Sašo Ogrič. Spredaj: Samir Mustafaj, Tobia Dobravec, Staš Jereb, Luka Kogej, Jaka Suban, Dejan Marinac, Rok Mrljak, Vanč 

Florjančič, Nik Bratuž in Jure Suban

Na stadion se vrača članski nogomet

ND IDRIJA V NOVO SEZONO S ČLANSKO EKIPO
V letošnji sezoni ND Idrija s člansko ekipo nastopa v enotni primorski 
nogometni ligi ter pokalnem tekmovanju. Ekipa, sestavljena iz igralcev, 
vzgojenih v ND Idrija, je kombinacija mladosti in izkušenj, predvsem pa 
entuziazma in dobre volje. 
Obeta se nam zanimivo tekmovanje! Pokalni derbi s Tolminom že 
7. oktobra 2020.
Ligaške tekme bodo potekale ob sobotah ob 17. uri in sicer 12. in 
26. septembra ter 10. in 24. oktobra.
                                                                                                          Vabljeni!
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Si ti nov obraz nogometa? 

VSI OBRAZI NOGOMETA

Si ti nov obraz nogometa?

Vabimo vse otroke stare od 6 do 19 let, 
da se pridružijo nogometni šoli ND Idrija. 
Prvi mesec vadbe BREZPLAČEN!

Pridruži se nam v ND IDRIJA in postani 

nogometni 

mojster!
Informacije: ndidrija@gmail.com, nk.cerkno@gmail.com ali na 031 856 210.

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120
E: tanova@siol.net

Vabimo vas na: 
Mini počitnice Makarska, 12. - 16. 9. 20 
Odhod bo realiziran, če bodo razmere dopuščale.

V TA NOVA lahko unovčite tudi 
turistične bone za veliko objektov.

Darilni bon je lepo darilo ob vsaki priliki 
(obdarjenec ima široko možnost 
koriščenja od  bivanja v termah, počitnic 
na morju, izletov vseh organizatorjev, 
katerih ponudba je na voljo v agenciji).

V upanju, da se razmere kmalu normalizirajo 
lep pozdrav vsem mojim strankam.

Do nadaljnjega skrajšan urnik in sicer:
Ponedeljek 15:00 do 17:00 / Torek, 
sreda, četrtek 10:00 do 12:00 in 15:00 
do 17:00 / Petek 10:00 do 12:00
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Ples za dušo in telo
V Plesnem klubu Idrija 
upajo, da bo epidemiološka 
situacija z vstopom v novo 
šolsko leto dopuščala, da 
bodo v svoje prostore, s 
katerimi razpolagajo, ob 
upoštevanju priporočil 
NIJZ ponovno sprejeli svoje 
člane. Kot je že v navadi, 
mlajši plesalci začnejo s 
treningi septembra, odrasli 
pa oktobra, ko je zvečer 
prezgodaj tema za delo 
okrog hiše.

Danijela Brložnik

Plesni klub Idrija največkrat 
omenjamo v povezavi s tekmovalci 
in njihovimi občudovanja vrednimi 
uspehi, katere bodo, ko se bodo 
tekmovanja lahko nadaljevala, 
zagotovo pridno nizali dalje. Na 
tekmovalce je klub izredno ponosen 
in bo vanje še naprej vlagal, zanje 
organiziral dodatne treninge in 
različne delavnice s področja hip 
hopa, freestyle-a, izraznega plesa. 
Seveda pa je plesni klub še veliko 
več kot to. Osnovni cilj društva je 
zagotavljanje pogojev za ples in 
kakovosten razvoj tako tekmovalnih 
kot tudi rekreativnih plesalcev v 
Idriji, Godoviču, Črnemu Vrhu, 
Spodnji Idriji, Cerknem in celo 
na Mostu na Soči. Poleg tega, da 
ohranja plesno kulturo v naši 
občini in njeni okolici, med plesalci 
spodbuja srčnost, druženje, podporo 
in medsebojno spoštovanje. Ponosni 
so na napredek prav vsakega od 
njihovih plesalcev.

Marsikdo morda ne ve, da Plesni 
klub Idrija, ki ponuja okrog 20 
plesnih programov, vsako leto 
združuje med 200 in 300 plesalcev, 
med katerimi sta okoli dve tretjini 
otrok in tretjina odraslih. Velika 
večina članov kluba pleše predvsem 
za svojo dušo. Tekmovalci, ki so 
plesu najbolj predani in zanj tako 
rekoč živijo, pa se zaradi treningov 
in tekem z veseljem odpovejo 
marsikateremu prostemu koncu 
tedna.

Plesalci se z velikim veseljem 
predstavijo na različnih dogodkih 
v  kraj ih,  kjer  klub deluje,  in 
pokažejo,  kaj  znajo.  Vsakega 
povabila so zelo veseli. Največji 
dogodek, na katerem se javnosti 
predstavijo skoraj vsi plesalci 
kluba, je vsakoletna produkcija, 
ki jo organizira klub ob nesebični 
pomoči  plesalcev in nj ihovih 
staršev. Komur javno nastopanje ni 
blizu, pa svoje znanje raje ohranja 
za  zapr t imi  vr a t i  vadbenega 
prostora.

Trenerji in trenerke Plesnega 
kluba Idrija se stalno izobražujejo 
v okviru različnih usposabljanj in 
delavnic in skrbijo za nadgradnjo 
strokovnega dela s plesalci od vrtca 
do zrelih let; na področjih hip hopa, 
street dance showa, jazz baleta, 
orientalskih plesov, salse, zumbe, 
line dance-a, družabnih plesov, 
plesov za najmlajše,  . . .  Redni 
trenerji v klubu še naprej ostajajo 
Renata Alibegović, Tine Bodiroža, 
Milojka Božič, Janja Kravos in Ana 
Trček.

V novem šolskem letu se poleg že 
ustaljenih plesnih programov obeta 
nekaj novosti:
-  p r v a  n ovo s t  j e  s  p o d r o č j a 
d r u ž a b n i h  p l e s o v  i n  s i c e r 
Lindy hop, ki je v preteklosti v 
okviru organiziranih delavnic 
požel precejšnje navdušenje pri 
udeležencih, 
- Ana Trček, ki se vse bolj uveljavlja 
kot  t renerk a ,  v  p lesne  vr s te 
ponovno vabi Hip hop mame in 

Da bi najbolje prikazali, kaj je bistvo Plesnega kluba Idrija, kako 
se plesalci v njem počutijo, kaj jim ples pomeni in zakaj je v klubu 
»fajn«, smo zbrali nekaj izjav.
- Na hip hop hodim rada zaradi plesa ob dobri glasbi in prijazne trenerke. 
(Lea K., Godovič, 9 let)
- Rada hodim na jazz balet, kjer sem dobila nove prijateljice. Veselim se 
tudi nastopa v Modri dvorani. (Izabela N., Idrija, 7 let)
- Na hip hop hodim 4 leta, ples me veseli in tudi glasbo rada poslušam. Pri 
plesu se sprostim in pridobivam novo znanje. (Tjaša Š., Idrija, 12 let)
- Rada plešem, ker se gibamo in treniramo na dobro glasbo. 
(Nuša Č., Črni Vrh, 8 let)
- Plesne rada obiskujem, ker imamo super učiteljico Ano, najboljše je, ko 
nas konec leta pelje na sladoled. Rada tudi nastopam, da pokažemo koliko 
smo se naučili. Komaj čakam konec počitnic, da spet začnem hoditi na 
plesne. (Kiara O., Idrija, 6 let)
- Rada plešem, ker me ples osrečuje. Plesne vaje so mi zelo všeč, ker se 
veliko novega naučimo, veliko se pogovarjamo in ponavljamo. Ples mi 
pomeni zelo veliko. Všeč mi je, ker se veliko gibamo in treningi niso 
prezahtevni, ampak me vseeno dobro pripravijo na tekme. 
(Alja V., Godovič, 12 let)
- Rada plešem, ker v tem uživam in to rada počnem. Ko zaslišim glasbo, 
me ritem prevzame in začnem plesati. To delam z veseljem. Ko sem na 
treningu, se zelo zabavam. Koreografije so mi všeč. Mogoče mi na začetku 
kakšen korak ne gre, ampak na koncu, ko korake malo zvadim, je vse v 
redu. Med sabo se vsi razumemo in nam je lepo. (Iva K., Cerkno, 10 let) 
- Breakdance plešem, ker mi je všeč kot ples sam in seveda zaradi glasbe, 
ki mi je blizu. (Darijan Č., Idrija, 15 let)
- Za zumbo si vedno vzamem čas. Zumba je prijetno druženje, dobro 
razgibavanje in potenje. Vedno se počutim odlično. 
(Jasmina K., Črni Vrh)
- Letos sem se pridružila skupini Line dance-a. To je zelo prijetno gibanje 
ob glasbi – ples. Skupina je prijetna, mene pa veseli, da sem del te 
skupine. (Marija Č., Idrija)
- V plesni klub sva se vpisala zaradi druženja. Ples obema pomeni 
sprostitev, hkrati pa se ob njem zelo zabavava. Tako je vsakič posebej 
zanimiv. (Darija in Boštjan, Sp. Kanomlja)
- Rada hodim na plesne, ker obožujem glasbo, ob kateri lahko plešem. Ob 
plesu pa spoznavam nove prijatelje in prijateljice. Zelo je zabavno. 
(Elena P., Sp. Idrija, 8 let)

Plesni klub všeč mi je zato,

ker ob glasbi sprosti se mi telo

in misli od šolskih stvari 'na off' 

so zelo.

Družba vedno prava je,

ko glasbi prepustimo se.

Zatorej Plesni klub Idrija the 

best je ...

(Manca K., Sp. Idrija, 11 let)

očke. Zabave ne bo manjkalo,
- za naše najmlajše klub pripravlja 
pravljični hip hop, kjer bodo skozi 
ples,  igro in domišlj ijski  svet 
pravljic razvijali svojo ustvarjalnost,
- na področju Breakdance-a bosta, 
ob zadostnem številu tečajnikov, za 
plesalce oblikovani dve skupini: 
začetna in napredna,  s  čimer 
bo zagotovljena bolj homogena 
struktura plesalcev v posamezni 
skupini in omogočeno hitrejše 
napredovanje,
- še eno novost, ki še zdaleč ni 
najmanj pomembna, klub uvaja 
na področju tako imenovanega 
p r e p l e s av a nj a .  To  j e  o b l i k a 
druženja, namenjena plesalcem 
družabnih plesov, kjer pari utrjujejo 
svoje znanje in preprosto plešejo vse 
mogoče plese, ki so se jih naučili, 
ter delijo svoje znanje z drugimi. 
Novost na tem področju je, da bo 
letos preplesavanje odprtega tipa, 
namenjeno vsem, ki radi plešejo, ne 
samo članom kluba. Organizirali ga 
bodo enkrat mesečno.

Ples oživlja vse čute, nas ohranja 
v stiku s samim seboj, spodbuja 
ustvarjalnost, nas sprošča, notranje 
zadovolji in napolni s potrebno 
energijo za uspešno delo, študij, 
učenje, ... Če ste majhni, mladi ali 
že odrasli, če radi plešete, pa naj 
bo v paru ali sami, boste v Plesnem 
klubu Idrija zagotovo našli nekaj 
zase, predvsem pa dobro voljo, 
zadovoljstvo ob gibanju v ritmu 
dobre glasbe, prijetno druženje in 
nova poznanstva. 
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Cerkljanski plavalci 
tekmovali v Krškem
V soboto, 19. julija, je Plavalni 
klub Celulozar organiziral 49. 
plavalni miting Krško 2020 in 
6. razvojni pokal za kategorije 
dečkov in deklic ter mlajših 
dečkov in deklic. Skupno je 
na tekmovanju nastopilo 340 
plavalcev.

Po epidemiji koronavirusa in štirih mesecih 
mirovanja so bili na tem tekmovanju 
prisotni tudi plavalci cerkljanskega kluba. 
»V okoliščinah, ki so povsem drugačne kot 
prej, v zagotavljanju vseh varnostnih zahtev, 
ki jih je predpisal NIJZ in po tem, da so se 
treningi pričeli šele julija, so mladi plavalci 
odlično opravili svoje delo,« je povedala Ana 
Hadalin iz Plavalnega kluba Cerkno.

Od plavalcev cerkljanskega kluba se je 
najbolje odrezala Taja Primožič v disciplini 
100 metrov prosto, kjer je z odličnim osebnim 
rezultatom osvojila četrto mesto. Jonas 
Lapanje je bil osmi na 50 metrov prsno, 
Janž Magajne pa je bil prav tako osmi na 
200 metrov hrbtno. Janja Lapanje in Tjaša 
Lahajnar sta z odličnim nastopom v disciplini 
50 metrov delfin krepko izboljšali svoje 
osebne rezultate.

Štafeta v postavi Jonas Lapanje, Janja 
Lapanje, Janž Magajne ter Taja Primožič je 
osvojila osmo mesto med 24 sodelujočimi 
ekipami. Vsi plavalci pa so na 50 metrov 
prosto odplavali osebne rekorde. / ITA

Jošt Lapajne 
najhitrejši na 
Širokem
V soboto, 15. avgusta, je Športno 
kulturno turistično društvo Lom 
organiziralo Vzpon na Široko. 
Zaradi epidemije je bil tokrat 
organiziran le tekaški vzpon, 
s startom na Postaji pri Mostu 
na Soči in s ciljem na Turistični 
kmetiji Široko.

Tekaška preizkušnja je štela kot pregledna 
tekma za sestavo slovenske reprezentance 
v gorskem teku za udeležbo na svetovnem 
prvenstvu novembra v Španiji, zato so se 
med 110 udeleženci prvič znašli tudi nekateri 
vrhunski slovenski gorski tekači. 

V idealnih pogojih s startom ob 9.30 so se 
tekači odlično znašli na 4,9 kilometrov dolgi 
progi s 580 metrov višinske razlike.

Med moškimi je zmagal Idrijčan Jošt 
Lapajne, član Tekaško-smučarskega kluba 
Idrija, s časom 24:23, kar je tudi nov rekord 
proge. »Vesel sem. Na startu se je zbrala prava 
konkurenca, a mislim, da zaradi pomanjkanja 
tekem nihče od nas ni točno vedel, kako 
zadeve stojijo, kakšna je forma. Sam sem se 
odločil za hiter začetek. Sledil mi ni nihče, kar 
me je prav malo presenetilo. To je pokazatelj 
dobre trenutne forme v teku v klanec. Tek 
je bil dokaj strm, a ne dolg, kar mi ustreza. 
Vesel sem svojega dosežka, saj je nenazadnje 
tudi ura pokazala dober čas. Upam, da se kot 
del reprezentance udeležim novembrskega 
svetovnega prvenstva. Lepo je biti po dolgem 
času zraven najboljših,« je po tekmi za Idrijske 
novice povedal Jošt Lapajne.

Skupaj zmoremo
Andra Marinko

Že po tradiciji spodnjeidrijske 
klekljarice v dneh okrog velikega 
šmarna v stari osnovni šoli 
postavimo na ogled čipke in 
nestrpno čakamo, kakšen bo 
odziv obiskovalcev. Letos pa je 
vse drugače, saj se je v zadnjih 
mesecih upočasnilo javno življenje 
in je slabih novic več kot dobrih. 

Vendar se klekljarice ne damo. V tednih 
izoliranosti, ko so bile družine ves naš 
svet, nam je počasi postajalo jasno, da 
nekaj manjka. Začutile smo, da lahko tudi 
v teh drugačnih časih s svojo ustvarjalnost 
pokažemo, da skupaj zmoremo in postanemo 
na nek način pripovedovalke izrednih 
razmer. Pravijo, da človek mora znati biti 
sam, če hoče živeti z drugimi. In če kdo, 
to znamo klekljarice, ko nam, sklonjenim 
nad bulo, misli odtavajo drugam. Vendar je 
želja biti povezan z drugimi, močnejša. Zato 
smo se že jeseni lotile izziva, da sklekljamo 
nekaj prtov na način, da pri vsakem prtu 
sodeluje več klekljaric. Tak projekt nikakor 
ni enostaven, saj zahteva veliko dogovarjanja 
in usklajevanja. Če pa je potrebno še šivanje 
posameznih delov, je zahtevnost toliko 
večja, saj je potrebno enako razumevanje 
in usklajeno klekljanje. Za sodelovanje pri 
načrtovanem projektu se je odločilo trinajst 
klekljaric: tri Valerije (ena s Pustote, ena s 
Travnika in ena od Fare), dve Mariji (ena s 

Koreje in ena s Pustote), sestri Albina s Koreje 
in Mira iz Rovt, Mira Severjeva, Milenka iz 
Spodnje Kanomlje, Andra in Petra iz Grape, 
Irena z Apurna in Vilma, ki živi na Koroškem. 
Bilo je veliko dogovarjanja, vendar je šlo. 
Dokaz, da skupaj zmoremo, je pet okroglih 
prtov premera od 60 do 90 cm. Avtorica 
papircev je Zorka Rupnik, vsi pa so del 
čipkarske zbirke Mestnega muzeja Idrija.    

V času izrednih razmer je nastal še šesti prt, 
ki je naš osrednji eksponat. Prikazuje zgodbo 
o tesni povezanosti in izoliranosti družin na 
našem planetu in skupno borbo človeštva v 
boju proti pandemiji. Človeške figurice na 
krožnici izžarevajo optimizem, da bomo v 
tem težkem boju proti nevidnemu sovražniku 

izpadli kot zmagovalci. Avtorica notranjega 
trikotnika je Irma Pervanja, papircev krožnih 
čipk in figuric pa Petra Marinko Rus, ki je 
papirce tudi povezala v celoto. 

Za vse, ki spoštujete in občudujete idrijsko 
čipko, izkoriščamo možnost, ki nam jo 
ponuja sodobna tehnologija. Vsakoletno 
tradicionalno razstavo čipk v Spodnji Idriji 
je zaradi znanih vzrokov zamenjala razstava 
na spletu, ki na neotipljiv, a zato nič manj 
atraktiven način, prikazuje naše izdelke. 
Spodnjeidrijske klekljarice smo ponosne na 
naše delo v preteklih letih, zato smo ponudile 
na ogled tudi izdelke zadnjih let, ki smo jih 
javno predstavile avgusta na vsakoletnih 
razstavah.

Vabimo vas, da si 
na Facebook s� ani 
Društva klekljaric 
idrijske čipke 
ogledate in 
občudujete 
brezčasno lepoto 
idrijske čipke.

Susan Pompeo občuduje 
idrijske čipke
V četrtek, 13. avgusta, sta Susan Pompeo, žena 
ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea, 
in žena predsednika slovenske vlade Urška 
Bačovnik Janša v okviru damskega programa 
obiskali staro središče Ljubljane. 

Ob ogledu stolnice sta se odpravili tudi do Galerije idrijske 
čipke, ki jo vodi Irma Vončina. Slednja je gospo Susan Pompeo 
seznanila s tradicijo klekljanja in ji tudi neposredno demonstrirala 
mojstrstvo ročnega klekljanja idrijskih čipk. Ugledna gostja je 
pokazala občudovanje in navdušenje nad izdelki s klekljano 
idrijsko čipko. »Najbolj pa jo je očaral nakit s klekljano idrijsko 
čipko,« je za Idrijske novice povedala Irma Vončina. / ITA
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• NOVO -  akcija toplotnih 
črpalk Buderus za 
ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode!

• Postavljamo sisteme sončnega 
ogrevanja, toplotnih črpalk, 
kotlovnic na kurilno olje, lesni plin, 
biomaso.

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

www.gantar.siE: gantar.instalacije@siol.net, T: 05 372 29 23, F: 05 372 29 24, M: 041 654 564, 041 832 833

GANTAR INŠTALACIJE Gantar inštalacije d.o.o. 
Gore 5c, 5280 Idrija

PELETNI KOTEL VALTIS
- cenovno ugoden
- avtomatsko delovanje
- integrirano varovanje povratka
- integrirana hidravlične kretnica
- urejena servisna mreža

NOVO
Ogrevalne toplotne 
črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski 

Weishaupt

Tabornik se ne ustraši vsakega dežja 

Mesec julij je za »Prfarske« 
tabornike običajno 
rezerviran za taborjenje 
v Umagu, letos pa nam 
je epidemija prekrižala 
načrte. Nekaj časa smo še 
zrli v koledar in upali, da 
se bodo razmere do odhoda 
umirile, vendar smo kmalu 
spoznali, da se to ne bo 
zgodilo. Sprejeti smo morali 
odločitev, ki večini ni bila 
všeč, in taborjenje v Umagu 
odpovedali. Namesto tega 
smo otrokom pripravili 
drugačne taborniške izzive 
kar v domačem kraju.

Medvedki in čebelice kot 
Indijanci 

Za tabornike do 6. razreda smo med 
13. in 17. julijem pripravili Indijanski 
teden. Vsak dan smo se ob 8. uri zbrali 
za staro osnovno šolo in začetek 
delavnic naznanili s taborniško 
himno. V ponedeljek so se otroci 
preko igre razdelili v več manjših 
skupin, izdelali svoje perjanice in se 

prelevili v Indijance. Po okusni malici 
smo na travniku s pomočjo lesenih 
palčk in kartona izdelali sončne ure 
ter se naučili, zakaj poleti ne kažejo 
pravega časa. Drugi dan se nam je na 
delavnicah pridružila Urška iz Centra 
za krepitev zdravja ZD Idrija. Otroke 
je podučila o nevarnostih pretiranega 
izpostavljanja sončnim žarkom in 
nevarnosti, ki jo predstavljajo klopi. 
Ker taborniki večino časa preživimo 
na prostem, smo ji z veseljem 
prisluhnili, nato pa smo ob reki Idrijci 
izdelali filtre za vodo iz odpadnih 
plastenk. Tretji dan so otroci obnavljali 
znanje, ki so ga pridobivali tekom 
leta. Na eni od delavnic so obnovili 
znanje prve pomoči in spoznali, da 
je tudi taborniška rutka uporabna, 
če se poškodujemo, na drugi pa so 
postavljali bivak iz šotork. Dan smo 
zaključili športno. Preizkusili smo se 
v različnih štafetnih igrah in v naši 
najljubši taborniški igri »napad na 
štab«. V četrtek smo se podali na 
lov na lisico. S pomočjo znakov in 
namigov smo odkrivali kontrolne 
točke po Spodnji Idriji in opravljali 
različne naloge: našteti so morali 
vse barve rutk in imena posameznih 
skupin, pokazati so morali vsaj tri 
vozle, ki so se jih naučili v preteklem 
letu, in našteti vrste ognjev ter nekaj 

užitnih gozdnih rastlin. Zadnji dan 
smo preživeli ob ognju, kjer smo si 
za malico spekli hrenovke, v zadnjem 
zboru pa smo novemu članu podarili 
prvo taborniško rutko.

Gozdovniki so šli po svoje
Malo starejši in dogodivščin željni 

taborniki so se z vodniki odpravili na 
hajk. Teh so sicer že vajeni, vendar 
je bil letošnji zaradi dolžine bolj 
zahteven. Prva skupina, v kateri so 
bili Tina, Zala, Eva, Ines in Miha, 
se je v spremstvu Anje in Luke 
iz Spodnje Idrije odpravila proti 
Posočju. Prvi dan jih je pot vodila 
po Kanomlji do Oblakovega vrha in 
navzdol do Dolenje Trebuše, kjer so 
si postavili bivak ter na ognju spekli 
zaslužene hrenovke. Naslednje jutro 
so si ponovno oprtali nahrbtnike 
in s pridobljenimi žulji na nogah 
vztrajno napredovali po poti, polni 
izjemnih razgledov. V večernih 
urah so prispeli v Tolmin, kjer so se 
osvežili v sotočju Soče in Tolminke. 
Tretji dan so nadaljevali pot ob reki 
proti Kobaridu, kjer so se ohladili 
pri Napoleonovem mostu. Ta večer 
jih je ulovil dež, pred katerim so 
se skrili v skedenj, in dolgo v noč 
preživljali čas s pripovedovanjem šal 
in odganjanjem polžev. Zadnje jutro 

so se po uspešnem nočnem spopadu 
s polži podali naprej po gozdnih 
poteh proti Nadiži, saj so vsi komaj 
čakali da se pošteno ohladijo. 

Rebeka, Taša, Jakob, Gregor in 
Luka pa so se v spremstvu Jerneja 
in Tine podali na svoj zadnji GG 
hajk proti Ankaranu. Vedeli so, da 
jih na koncu čakajo modre rutke in 
sprejem v vodstvo rodu, zato so se 
na pot odpravili z veselim in hitrim 
korakom. Prvi dan so iz Idrije po 
»Ključih« krenili proti Idrijskem 
Logu in naprej proti Zadlogu. Na 
Špičastem vrhu so si pripravili prvo 
kosilo, uživali v razgledu in prvič 
uzrli svoj cilj – Jadransko morje. 
Od tu naprej se je pot končno začela 
spuščati in v zgodnjih večernih 
urah so prispeli do Sanaborja, kjer 
so preživeli prvo noč. Drugi dan jih 
je pot vodila skozi Vipavsko dolino 
do Krasa. Uživali so v razgledih, 
ki jih dolina ponuja, med tem pa 
so si hojo popestrili s prepevanjem 
slovenskih pesmi. Tretji dan so v 
večernih urah prispeli do Lipice in 
ravno še ulovili lipicance na paši. 
Ko so se konji odpravili v hlev, so 
si tudi sami poiskali kos travnika za 
počitek. Zadnji dan so vstali še bolj 
zgodaj kot po navadi, hitro pojedli 
zajtrk in se odpravili naprej čez mejo 

ter pot nadaljevali po Italiji. Za čas 
kosila so mejo že drugič prestopili 
in se z veseljem utaborili v kampu v 
Ankaranu. Vendar časa za počitek ni 
bilo veliko, saj jih je čakala še glavna 
preizkušnja – krst. Da so si prislužili 
modre rutke, so morali dokazati, da 
so odgovorni, da znajo sodelovati, 
in kar je še najbolj pomembno, da 
se ob tem znajo zabavati. Ponosni 
smo, da v svoje vrste sprejeli pet 
novih PP-jev, s katerimi bomo 
lahko septembra načrtovali nove 
taborniške dogodivščine. 
/ Ana Lapajne, Tina Lapajne in 
Jernej Šavli

Fotografije: Taborniki RKJ
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Otroci v varstvu, starši pa brez skrbi!
Že takoj po zaključku 
šolskega leta smo pričeli z 
izvajanjem pettedenskega 
počitniškega varstva, ki je 
bilo namenjeno otrokom od 
prvega do četrtega razreda 
osnovne šole. Potekalo je 
od 29. junija do 31. julija 
v prostorih Mladinskega 
centra Idrija, vsak dan med 
7. in 16. uro, skupno je bilo 
izmenično vključenih 56 
otrok. Da je vse potekalo 
tako kot je treba, so skrbele 
Petra Likar, Alenka Pirih, 
Manca Prezelj, Monika 
Lapajne, Pia Bizjak, 
Kristina Colja, Neža Rudolf, 
Eva Bonča in Sabina 
Vidmar. 

Na kosilo smo se vsak dan odpravili 
v  gosti lno Kos.  Vsakodnevno 
druženje v centru se je prepletalo 
z različnimi dejavnostmi in zaradi 
lepega vremena so se tudi zunanje 
aktivnosti odvijale kot po tekočem 
traku. Razne športne igre, štafete, 
turnirji, ustvarjanje in še in še. 
Otroke v varstvu sta obiskali tudi 
prostovoljka Daniela iz Španije, 
ki je pripravila različne zabavne 
igre, in Maja iz Mladinskega centra 
Idrija, ki jih je naučila, kako izdelati 
denarnico iz odpadnih tetrapakov. 
Odlična poučna popestritev je bil 
obisk popotniškega fotografa Iztoka 
Bončine, ki je s svojimi čudovitimi 
fotogr a f i j ami  in  zan imiv imi 
zgodbami pokazal kako živijo 
otroci drugje po svetu. Tako smo 
videli kako prosti čas preživljajo 
mali Eskimi, kako se šolajo otroci 
v Afriki in celo kako v Aziji otroci 
že od majhnega pomagajo staršem 
zaslužiti denar za preživetje. Varstvo 
smo si popestrili tudi z aktivnostmi 
v sklopu Počitnikarije.

Počitnikarijo smo otvorili na prvi 
julijski dan z ogledam animiranega 
filma Ovce in volkovi 2 v Filmskem 
gledališču Idrija. V Mejci smo rolali 
in se sproščali z jogo, na zaprtem 
balinišču smo se učili veščin balinanja, 

na strelišču pa veščin streljanja. 
V prostorih Plesnega kluba Idrija 
smo se pod vodstvom Ane Trček 
naučili nekaj novih plesnih korakov. 
Tekmovali smo v veliki rudarski 
strateški igri, v kateri smo se podali 
na iskanje izgubljenih mineralov ZPM 
Rudnika. V rovih našega rudnika 
so otroke čakali rudarji, ki so jim 
pripravili najrazličnejše naloge. Od 
logičnih ugank, dramske igre pa vse 
do športno obarvanih tekmovalnih 
nalog. Za uspešno opravljene naloge 
so otroci prejeli dragocene minerale. 
Zmagala je ekipa, ki je prva zbrala 
celotno kolekcijo mineralov. Paziti 
pa so se morali tudi nagajivega 
škrata Perkmandlca, ki jim je kakšen 
mineral izmaknil, če je le dobil 
priložnost. Spoznavali smo se tudi 
z idrijsko dediščino, natančneje z 
rudarskimi hišami. Matevž iz Društva 
Idrija 2020 nas je popeljal po Idriji, 
nam povedal mnogo zanimivega o 
rudniku in stavbah v mestu ter nam 
pokazal koliko starih rudarskih hiš 
je pravzaprav še vedno okoli nas. 
Odpravili smo se tudi na pohod na 
Pšenk in obiskali nov kolesarski park 
v Idriji ter se na njem tudi preizkusili. 
Možgančke in prstke smo razmigovali 
na delavnicah legorobotike. Na 
Geoparkovih delavnicah, ki so 

potekale ob torkih, smo se udeležili 
gozdnih iger na Rakah. Spoznali 
smo različne drevesne vrste, izvedeli 
veliko novega o samih Rakah in se 
tudi preizkusili v pravem gozdnem 
poligonu. Obiskali smo idrijski mestni 
čebelnjak in na delavnici izdelovali 
sveče iz naravnega čebeljega voska. V 
novih prostorih TIC-a smo si ogledali 
razstavo »Zapisano v kamninah«, 
spoznali smo obdobje dinozavrov in 

izdelovali papirnate tiranozavre in 
triceratope. 

Vsem sodelujočim v programu 
Počitnikarije in počitniškem varstvu 
se iskreno zahvaljujemo: Iztoku 
Bončini za prikaz življenja otrok 
drugje po svetu, Balinarskemu 
klubu Kolektor Idrija za izvedbo 
balinarske delavnice, Strelskemu 
društvu Jožeta Mihevca za izvedbo 
strelske delavnice, Geoparku Idrija 

za sodelovanje pri organizaciji vseh 
geoparkovih delavnic, Čebelarskemu 
društvu Idrija za obisk mestnega 
čebelnjaka in delavnico, Plesnemu 
klubu Idrija za plesno delavnico, 
Mestni knjižnici in čitalnici Idrija 
za predvajanje f ilma, Društvu 
Zakonctedna za predstavitev in 
izvedbo spusta v Bike parku ter 
Mladinskemu centru Idrija za prostor 
in gostoljubje.  / ZPM
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Gradivo za zahvale in male 
oglase nam lahko pošljete po 

elektronski pošti na: 
marketing@abc-merkur.si ali 

abc@abc-merkur.si. 
Dodatne informacije na: 

05 37 22 947 ali 
05 37 222 80.  

Za vsebino zahval v 
uredništvu ne odgovarjamo.

LADISLAV KENDA
(1936 – 2020)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, ata in starega ata Ladkota 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 

in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.

Zahvaljujemo se medicinskemu osebju Psihiatrične bolnišnice 

Idrija za vso skrb in trud v času zdravljenja. Posebna zahvala 

doktorju Serafimoviću in socialnima delavkama Martini Uršič in 

Tanji Mesec.

Hvala osebju centra starejših Cerknica - DEOS za skrb in nego v 

zadnjem mesecu njegovega življenja.

Hvala pogrebni službi Komunale Idrija in župniku za opravljen 

poslovilni obred ter iskrena hvala Jožici in Markotu za pomoč pri 

izvedbi pogreba.

Žalujoči vsi njegovi

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpel sem
in večni mir mi zaželite. 

ANA OLGA ZABUKOVEC
(1937 – 2020)

 
V ponedeljek, 17. avgusta 2020, smo se na pokopališču v Idriji 
poslovili od Ane Olge Zabukovec. Ob nenadomestljivi izgubi naše 
drage mame Nuške se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje 
prišli poslovit, nam žalujočim pa s prijaznimi besedami, objemi in 
tihim sočutjem pokazali, da v težkih trenutkih nismo sami. Hvala za 

podarjene sveče, cvetje in prispevke za dobrodelne namene.
Hvala njeni osebni zdravnici Aniti Klančar, osebju Doma upokojencev 
Idrija ter osebju Pomoči na domu za podporo in oskrbo v dneh, ko jo 
je bolezen začela počasi, a vztrajno premagovati. Hvala tudi osebju 

kardiološkega oddelka SB Šempeter.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Marku Rijavcu za sočutno opravljen 
obred ter trobentaču Borisu Peternelju za občutno zaigrane pesmi. 
Zahvala tudi pogrebni službi Komunale Idrija za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, ostala bo z nami v nepozabnih 

spominih.

Sin Robert z družino

Ena zvezda manj na Zemlji, 
ena več na nebu …

Zakaj letos pri Erjavcu ne bo proslave 

Odziv borčevske organizacije 
na nasprotovanje izvedbe 
srečanja udeležencev na 
spominski slovesnosti v 
Idrijskih krnicah.

Krajevna organizacija ZB za 
vrednote NOB Krnice-Masore je 
skladno s sprejetim programom 
aktivnosti v letu 2020, v sodelovanju 
z Združenjem ZB za vrednote NOB 
Idrija-Cerkno in z Društvom vojnih 
invalidov severne Primorske Nova 
Gorica planirala organizacijo in 
izvedbo srečanja udeležencev na 
spominski slovesnosti z namenom 
obuditve spomina na nedolžne žrtve 
in priznanje njihovemu prispevku pri 
sodelovanju v NOB.

Nemški okupator je 15. junija 1944 

s pomočjo domačega izdajalca najprej 
odkril, nato pa napadel Okrevališče št. 
2 Vojaške partizanske bolnišnice Pavla 
v Peklu, ki jo je požgal, nato pa je na 
domačiji pri Erjavcu po mučenju na 
krut način umoril Anico Prebil, kateri 
se edini izmed ranjencev in osebja 
v okrevališču ni uspelo rešiti pred 
nemškim okupatorjem ob napadu na 
omenjeno okrevališče. Z uničenjem 
okrevališča pa se divjanje Nemcev 
ni končalo. Pet domačinov, Matevža 
in Angelo Erjavec, Franca Carlija, 
Marijo Gnezda in mladoletnega Alojza 
Štucina je nemški okupator na krut 
način umoril, njihova trupla pa sežgal 
v ognju, ki ga je zanetil v hlevu.

Po odkritju spominskega obeležja 
na kmetiji pri Erjavcu v spomin 
o m e nj e n i m  c i v i l n i m  ž r t va m 
okupatorja, ki stoji na pročelju 

hleva, je Krajevna organizacija ZB 
za vrednote NOB Krnice-Masore 
organizirala še nekaj srečanj, 
nazadnje leta 2017, katerim pa so 
nasprotovali nekateri krajani, pri 
čemer so lastniku te kmetije očitali, 
da ne bi smel dovoliti tovrstnega 
srečanja. V izogib takim očitkom je 
lastnik navedene domačije letošnje 
spominsko srečanje odpovedal, 
kar je imelo za posledico, da je bil 
organizator prisiljen iskati drugo 
lokacijo za srečanje udeležencev 
spominske slovesnosti.

S p r a š u j e m  s e ,  k a k o  l a h k o 
nekateri nasprotujejo srečanju in 
obuditvi spomina na umorjene 
žrtve okupatorja, še posebej zato, 
ker sta dve med njimi opravljali 
humanitar no delo  za  oskrbo 
ranjencev v Okrevališču št. 2, Vojaške 
partizanske bolnišnice Pavle. Po 
drugi strani pa izničujejo štiriletni 
narodno osvobodilni boj naših očetov 

in mater, bratov in sester, sinov in 
hčera. Tega jim ne moremo in ne 
smemo za nobeno ceno dopustiti. 
Bolečino in spomin bomo vsi, ki 
smo v drugi svetovni vojni izgubili 
najdražje, v svojih srcih nosili do 
konca življenja. Zato moramo biti 
danes občutljivi, ko nam hočejo 
potvarjati dejstva tistih, ki so želeli 
dobro le sebi in so zato razdvajali 
lastni narod. Nekatere ljudi in celo 
posamezne sorodnike padlih borcev 
v NOB ali umorjenih od okupatorja 
oziroma domobrancev jim je uspelo 
zaslepiti do takšne mere, da se svojih 
sorodnikov zdaj celo sramujejo. 
Zgodovina jih ni prav nič naučila, 
čeprav se imajo za učene, saj tudi 
danes nadaljujejo s politiko, ki nima 
namena zbližati vseh Slovencev. Toda 
narod jih je tudi tokrat spregledal 
in spet bodo postali žrtve lastne 
politike, ne pa kontinuitete, kakor 
radi rečejo. / Aldo Carli
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Mali oglasi

CVETO PRELOVEC
(1931 – 2020)

Iskreno se zahvaljujemo delavcem Komunale Idrija za dostojno 
opravljen pogrebni obred, trobentaču, gospe Ireni Hvala, gospodoma 
Frenčku Mlakarju ter Janezu Petrovčiču za tople besede ob slovesu, 
sorodnicama za srčno zapete pesmi, širšemu sorodstvu, sosedom 
iz Nove Gorice in Idrije, znancem, sodelavcem in dolgoletnim 
prijateljem. Iskreno se zahvaljujemo vsem skupaj in vsakemu posebej.
Zahvala gre Delovnemu sodišču v Novi Gorici in Kopru, Okrožnemu 

sodišču v Novi Gorici ter Okrajnemu sodišču v Idriji za 
izrečena sožalja.

Hvaležnost izražamo vsem pisno in osebno izrečenim besedam sožalja 
kot tudi vsem, ki so darovali cvetje, sveče in dobrodelne prispevke.

Ivici Kavčič gre zahvala za druženja ob obujanju gimnazijskih časov. 
Na tem mestu se zahvaljujemo za vso nesebično, iskreno pomoč pri 
vsakodnevni oskrbi za Cveta Silviju Basiletu, sosedom Hlede iz Nove 

Gorice ter zaposlenim v Domu upokojencev Idrija. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so ga skupaj z nami 

pospremili na zadnji poti.

Sin Marko z družino 

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči. 
Tam sonce sreče ti ne ugasne, 
resnice sonce ne stemni! 
(Simon Gregorčič) 

FRANC RUPNIK
(1. 11. 1947 – 14. 7. 2020)

Ob boleči izgubi brata in strica se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom in prijateljem za izrečena sožalja. Zahvala tudi dr. Nadi 

Likar, zdravstvenemu osebju ZD Logatec, g. župniku Petru Fonu 

in pogrebnemu zavodu Idrija.

Žalujoči sestra Nada in Marija z družino

JAKOB ŠTUCIN
(1997–2020)

 
Mnogo, mnogo prezgodaj nas je zapustil Jakob Štucin. Ob boleči izgubi 
se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sošolcem in 
vsem, ki ste ga imeli radi, da ste se mu prišli poklonit in ga pospremili 

na zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja in tolažilne besede.
Hvala tudi Marku Gnezdi in sodelavcem Komunale Idrija za pomoč 
pri organizaciji pogreba, trobentaču Borisu Peternelju in Domnu 

Uršiču za prebrane besede slovesa. 
Za vedno bo ostal v naših srcih in spominu. 

Žalujoči vsi njegovi

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši ...
(J. Medvešek)

ANTONIJA ERJAVEC roj. NAGODE
(22. 10. 1931 – 10. 8. 2020)

 
V teh dneh slovesa od naše mame Tončke izrekamo zahvalo vsem 
sorodnikom, sosedom in prijateljicam, ki so jo v zadnjih letih 

bolezni obiskovali.
Posebno zahvalo namenjamo Andri in Valeriji Leskovec ter 
uslužbenkam patronažne službe Zdravstvenega doma Idrija za 
dolgoletno zdravstveno oskrbo, vikarju Alanu Tedešku za duhovno 
podporo v času njene bolezni in lepo opravljen pogreb ter Komunali 
Idrija in Marku Gnezdi za organizacijo pogreba. Hvala pevcem 
Mešanega pevskega zbora sv. Jožefa Delavca in Stanki Močnik ter 

pevcem Idrijskega neokteta za sodelovanje pri slovesu.
V tem dnevu pa ste si vzeli čas tudi sosedje, naši prijatelji in 
sodelavci ter bivši sodelavci Psihiatrične bolnice Idrija. Hvala vam 

za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Hvala za darovane maše in pisno izrečena sožalja.

Draga mama Tončka, hvala ker smo te imeli. Pogrešali te bomo.

Mož Tone in vsi njeni

Ko je zapustila svoj dragi vrtiček,
ko je zadnjič zavila žlikrof,
takrat se je začelo umiranje …

Končno je zapustila svoje skrbi in 
bojazni, bolezni in trpljenje.
Zapustila pa je tudi nas, ki nas je 
imela neizmerno rada,
da se v Bogu spočije.
 

MARKO ABRAM
(1936 – 2020)

 
V soboto, 25. julija, smo se na pokopališču v Orehku poslovili 
od Marka Abrama, moža, očeta, starega očeta in brata. Iskrena 
hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih kakorkoli pomagali. 
Hvala sosedom, Zoranu za besede slovesa, g. vikarju za opravljen 
obred in pevkam. Iskrena hvala osebju ZD Cerkno, sestri Bojani 
za nesebično pomoč v času njegove bolezni, Komunali Idrija ter 

vsem, ki ste ga spremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas.

FILIP ŠEMRL
(1955 – 2020)

 
Ob boleči izgubi našega dragega moža, ata in starega ata Filipa se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 

Iskrena hvala zdravstvenemu osebju idrijskega zdravstvenega doma, 
osebju Doma za starejše Bor ter službi pomoči na domu Doma 

upokojencev Idrija za vso pomoč v zadnjih letih. 
Hvala pogrebni službi Komunale Idrija za opravljen poslovilni obred, 
Ingrid Kašca Bucik za prelepe besede slovesa ter Moškemu pevskemu 

zboru Pobje in trobentaču za spremstvo na njegovi zadnji poti. 

Marta ter Špela in Polona z družinama

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre. 
Le daleč, daleč je. 
(Tone Pavček) 

Prodam hišo v Idriji v bližini vrtca in 
gimnazije. Pritličje: 2 garaži, pralnica, 
klet, delavnica, kurilnica; 1. nadstropje: 
kopalnica, spalnica, dnevna soba, kuhinja; 
2. nadstropje: lasten vhod, možen preboj 
iz 1. v 2. nadstropje, lahko se uredi še 
mansarda. V lasti je še manjši vrt 50 m2, v 
oddaljenosti 300 m. Cena: 98.000 evrov.  
/ Inf.: 031 397 569 (Tina)

Kupim starejšo hišo v Idriji. / Inf.: 040 973 143
Prodam pralno-sušilni stroj Intesit, star 3 

leta, malo rabljen. Cena: 180 evrov.  
/ Inf.: 031 611 874 (Robert)

Prodam pralni stroj Candy CST G362D-S, 
star 2 meseca. Cena: 280 evrov.  
/ Inf.: 040 892 170

Prodam leseno posteljo 140 x 200 cm 
in mehkejši jogi, staro 7 mesecev. Zraven 
pridejo tudi deščice, ki smo jih sami naredili. 
Postelja je razstavljena. Cena: 200 evrov. / 
Inf.: 040 892 170

Z malim kužkom iščeva prijeten dom za 
najem v naravi in miru v Čekovniku, Črnem 
Vrhu ali okolici. Sem vzgojiteljica, učiteljica plesa, 
joge, pilatesa. Kuža ne pušča dlak, je zelo lepo 
vzgojen in prijazen. Rada imava čist, novejši 
in urejen lep dom. Takega kot ga dobiva, tudi 
zapustiva. / Inf.: 041 669 551 (Mojca)

Prodam Seat Ibiza 1.4, letnik 2006, rdeče 
barve, prevoženih 240.000 km, registracija velja 
do maja 2021. / Inf.: 040 884 295 (Marjan)

Prodam suha bukova drva. / Inf.: 031 356 570
Zelo bi si želela živeti v prelepi neokrnjeni 

naravi v Čekovniku ali okolici. Zato iščem 
zazidljivo gradbeno parcelo, lahko je majhna 
in ostalo gozd, travniki, za malo leseno hiško 
za dom. / Inf.: 041 669 551 (Mojca)

Prodam avto Renault Megan Cupe letnik 
2009, prevoženih 93.000 kilometrov.  
/ Inf.: 040 667 387

Prodam avto Peugeot 307, 1.6 HDI, 88 
kw, letnik 2005, prevoženih 210.000 km, 
registriran do 21. 6. 2021. Zraven dam 4 
zimske gume SAVA eskimo S3 in strešne 
prtljažnike. Cena 1.700 evrov.  
/ Inf.: 041 324 075 (Slavko)

Zelo ugodno prodam mini kokošnjak z 
gnezdom (do 5 kokoši). / Inf.: 041 540 676

Prodam 3-sobno stanovanje na 
Mestnem trgu 2 v Idriji v velikosti 80 m2. 
Cena po dogovoru. / Inf.: 040 893 594

Ugodno prodam nov pesjak z utico za 
manjšega ali srednje velikega psa.  
/ Inf.: 041 540 676

Prodam 3-sobno stanovanje v Idriji, 
velikosti 60 m2. / Inf.: 041 766 760 
V Sp. Idriji oddam v najem poslovni 
prostor (frizerski salon), možna tudi druga 
mirna dejavnost. / Inf.: 040 639 990

Prodam suha bukova drva z rezrezom in 
dostavo. / Inf.: 041 824 984

Mamica s tremi otroki nujno najame 
stanovanje (lahko tudi del hiše) na 
območju od Idrije do Logatca.  
/ Inf.: 041 938 272 (Adrijana) 

Od 15. oktobra dalje oddamo poslovni 
prostor na Kosovelovi 35 v Idriji, primeren za 
trgovsko ali storitveno dejavnost. Velikost 15 
m2 + 15 m2 (skladišče in dodatna pisarna) + 
stranišče. / Inf.: 031 601 620

Po delih prodam Subaru, letnik 1993. 
Motor in menjalnik delujoča, zadnje steklo 
je ok. / Inf.: 031 328 876

Prodam suha bukova drva. / Inf.: 031 682 113
V centru Idrije oddam dvosobno 

stanovanje za delavce. / Inf.: 031 44 99 55 
Od oktobra 2020 naprej bodo na voljo 

domače belo vino, grozdni sok in belo 
grozdje. Vse dobrine so iz vrhunskih 
jeruzalemsko-ormoških vinogradov. 
Prevzem bo oktobra možen v Idriji.  
/ Inf.: 040 131 458 (Mateja)

Kupim zazidljivo parcelo za gradnjo 
manjše hiše, cca. 200 m2. / 
 Inf.: 041 766 214

Zelo ugodno prodam dvosobno stanovanje 
v Rudarski ulici v Idriji. / Inf.: 031 449 955

Oddam enosobno opremljeno 
stanovanje na Lapajnetovih ulici 57. 
Najemnina 200 evrov + stroški.  
/ Inf.: 051 444 625

V Spodnji Idriji oddam v najem 
stanovanje v stanovanjski hiši. Stanovanje 
je 4-sobno, velikosti 90 m2. Primerno je za 
družino. / Inf.: 051 637 595
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DIMNIKARSTVO IDRIJA    
Dejan Šukalo s.p.
Levstikova 5, 5280 Idrija
T: 05 37 73 893 
M: 041 775 362, 041 351 876
E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

Bojan Rupnik s.p.
Godovič 70a, 5275 Godovič

041 435 037

ODPRTO: PON. -  PET  8. - 16.   SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

www.betonix.si

Tlakovci in 
   betonske ograje

Erik Pajntar s.p., 
Bukovo 85282 Cerkno
T: 05 37 79 747
M: 041 352 445
E: info@betonix.si

Črni dogodki

Voznico rešili izpod traktorja
V petek, 21. avgusta, se je nekaj po 18. uri 

na Spodnjem Vrsniku zgodila traktorska 
nesreča, v kateri se je poškodovala občanka. 
Posredovali so gasilci PGD Idrija in Vrsnik, 
ekipa nujne medicinske pomoči iz Idrije ter 
ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči 
s helikopterjem Slovenske vojske. Ukleščeno 
voznico traktorja so gasilci rešili izpod traktorja 
in jo predali reševalcem, ti pa ekipi HNMP, ki jo 
je z vojaškim helikopterjem takoj prepeljala na 
urgenco UKC v Ljubljano. 

Neurje povzročilo nemalo 
težav

V petek, 14. avgusta, se je nekaj po 19. uri na 
lokalno cesto Mrzli vrh – Korita sprožil zemeljski 
plaz. Posredovali so gasilci PGD Ledine, ki 
so plazišče prekrili s ponjavo in poskrbeli za 
usmerjanje prometa. Nekaj minut kasneje pa 
je neurje povzročilo težave še v Žireh, kjer je 
meteorna voda zalila dva objekta. Gasilci PGD 
Dobračeva so izčrpali vodo iz objektov. Gasilce 
so na pomoč klicali tudi iz Dolenje Trebuše. Tam 
je močan sunek vetra podrl veliko drevo in to je 
padlo čez cestišče. Gasilci iz PGD Dolenja Trebuša 
so na kraju dogodka drevo razžagali in omogočili 
odvijanje prometa. Gasilci PGD Podbrdo pa so 
že ob 17. uri in 42 minut posredovali v Podbrdu, 
kjer so čistili zamašene kanalizacijske odtoke 
meteorne vode.

Avtomobil 30 metrov pod 
cesto

V četrtek, 13. avgusta, se je ob 6. uri in 28 minut 
zgodila prometna nesreči na francoski cesti, 
približno dva kilometra od ceste med Godovičem 
in Črnim Vrhom, v kateri je bil udeležen voznik 
osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je 
31-letni voznik vozil po javni gozdni makadamski 
cesti iz Godoviča proti »Ključem«. Zaradi 
neprimerne hitrosti je v levem nepreglednem 
ovinku zapeljal desno izven vozišča in se z vozilom 

kotalil približno 30 metrov po pobočju. Voznik v 
prometni nesreči ni bil poškodovan.

Nesreča v križišču
V četrtek, 13. avgusta popoldne, se je zgodila 

prometna nesreča v križišču v Idriji. Policisti PP 
Idrija so potrdili, da je 38-letna voznica osebnega 
avtomobila vozila skozi križišče iz Spodnje Idrije 
in se ustavila v križišču za zavijanje v Gregorčičevo 
ulico, pri tem pa je njeno vozilo z zadnje strani 
rahlo zadel 65-letni voznik kombija. V prometni 
nezgodi je nastala le manjša poškodba odbijača.

Gasilci preprečili onesnaženje
V torek, 11. avgusta, so ob 16. uri in 10 minut 

klicali na pomoč gasilce iz ulice Otona Župančiča 
v Idriji, kjer je iz parkiranega tovornega vozila 
zaradi tehnične napake iztekalo pogonsko gorivo. 
Gasilci PGD Idrija so s tehničnim posegom 
preprečili nadaljnje iztekanje goriva ter posuli 
in počistili razlito nevarno snov na parkirnem 
prostoru.

Z nožem nad avtomobil
Policisti Policijske postaje Idrija so v ponedeljek, 

3. avgusta, obravnavali poškodovanje osebnega 
avtomobila VW Passat v Idriji. Ugotovili so, da je 
neznani storilec z ostrim predmetom poškodoval 
vozilo. S tem dejanjem je nepridiprav lastniku 
vozila povzročil materialno škodo v višini 
približno 600 evrov.

Tatovi v gostilno po gotovino
Idrijski policisti so v ponedeljek, 3. avgusta 

dopoldne, obravnavali tatvino iz enega od 
gostinskih lokalov v Idriji. Ugotovili so, da je 
še neznani storilec iz lokala ukradel denarnico 
z gotovino, led luči, adapter z USB priključki in 
žgano pijačo. Policisti nepridiprava še iščejo.

Nesreča v Kanomlji
V ponedeljek, 3. avgusta, se je ob 5. uri in 41 

minut v Spodnji Kanomlji zgodila prometna 

nesreča. Po podatkih policije je osebni avtomobil 
zdrsnil s cestišča in obstal na obcestnem zidu. 
V nesreči se k sreči ni nihče poškodoval. Gasilci 
PGD Idrija so vozilo izvlekli nazaj na vozišče ter 
nudili pomoč vlečni službi.

Nesreča v Hotedršici 
V nedeljo, 2. avgusta, se je nekaj po 17. uri na 

regionalni cesti Godovič - Hotedršica, zgodila 
prometna nesreča. Kot so potrdili na upravi 
policije, je osebno vozilo zapeljalo s cestišča ter 
pristalo na boku. Eden od potnikov v vozilu se je 
v nesreči lažje poškodoval. Posredovali so gasilci 
PGD Dolnji Logatec, ki so ponesrečencu nudili 
pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske 
pomoči iz Idrije. Kraj nesreče so si ogledali tudi 
policisti. Poškodovanega potnika so reševalci 
odpeljali na urgenco v Ljubljano.

Požar v Govejku uničil kozolec 
V ponedeljek, 27. julija, so nekaj pred 13. uro 

na pomoč klicali gasilce iz zaselka Govejk, kjer je 
zagorel kozolec s senom. Posredovali so gasilci 
iz prostovoljnih gasilskih društev Idrija, Ledine 
in Vrsnik. V objektu so bili tudi traktor, balirka 
in druga kmetijska mehanizacija. Vsa ta oprema 
je zgorela skupaj s kozolcem. Gasilcem je k sreči 
uspelo požar omejiti, da se ni razširil še na ostale 
objekte v bližini. Vzroke za nastanek požara 
preiskuje policija.

Z BMW-jem v potok
V nedeljo, 19. julija, je malo po 1. uri zjutraj 

22-letni voznik osebnega vozila znamke BMW v 
Podlanišču zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal 
v potok. V vozilu sta bila poleg voznika tudi dva 
sopotnika, stara 20 in 29 let. Slednji je v nesreči 
utrpel poškodbe roke in bil zato prepeljan na 
nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. 
Gasilci PGD Idrija in Cerkno so zavarovali kraj 
nesreče, odklopili akumulator na vozilu, nudili 
prvo pomoč ponesrečencu ter delavcem vlečne 
službe pri izvleku vozila. Policisti so 22-letnega 
povzročitelja prometne nesreče kaznovali.

Č R N A  K R O N I K A
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Zlato moje
Ura je tri zjutraj. Zvonec na 
vratih zvoni, mož odpre. 
Hej, kdo ste pa vi?
Lopovi!
In kaj hočete?
Vemo, da imate zlato!
Koliko pa ga hočete?
100kil!
A je lahko 105 kil?
Seveda ... daj 105 kil!
Marija zlato moje, vstani. Po tebe 
so prišli ...

PLAUDRA-PRESS

Nov� ojenčki 

Iskrene čestitke staršem!

Šala tedna

,,Misel
Življenje ni problem, ki ga je 
treba rešiti, ni vprašanje, 
na katerega je treba 
odgovoriti. Življenje je 
skrivnost,  ki jo je treba 
opazovati, se ji čuditi, jo 
okušati. 
                                 (A. de Mello)

deklica Nena, starša Urša Bizjak in Blaž Petrič iz Srednje 
Kanomlje

deklica Neža, starša Tina in Blaž Erjavec 
iz Mokraške vasi

deklica Ema, starša Kristina Velikonja in Gašper 
Žgavec iz Godoviča 

deklica Robin, starša Nika in Anže Lukan iz Godoviča 

deček Tristan, starša Ana in Jan Ogrič iz Idrije 

deklica Tina, starša Anja in Andraž Rupnik iz Spodnje 
Kanomlje 

deček Dan, starša Maša Kenda in Klemen Černe iz Idrije

Ramon je v Istri iskal navdih za nove skladbe
Tik preden se je, zopet 
za nedoločen čas, 
potuhnil nekje na sončni 
obali med istrskimi 
domačini, je Ramon za 
sabo pustil sporočilo. 
Odprl je kovček s kitaro, 
se odpravil v studio 
in posnel pesem »Sem 
kar sem«. Potencialnim 
posnemovalcem sporoča, 
da ga ni mogoče kopirati, 
saj ne sledi nobeni formi. 
Ramon preprosto ostaja 
zvest sebi. Kot takega, 
ga ni mogoče usmerjati, 
krotiti ali pa destilirati za 
komercialno prodajo.

»Gre za energično, Ramonoidno 
pesem, ki vam zaseka naravnost 
v male možgane. Ne čudite 
se, če se boste večkrat dnevno 
ujeli, kako si ponavljate refren. 
Skrivnostni idrijski desperado, 
rock'n roll ikona ali fosil ... 
kličite ga kakor hočete, toda 
Ramon pravi: Sem kar sem!« 
je zapisal eden od poznavalcev 
glasbe na družbenem omrežju.

Videospot, v katerem nastopa 
samo Ramon, so snemali v 
Idriji v prostorih nekdanjega 
Simplexa. Kamera in režija 

sta bili v rokah Gregorja Aliča 
Hansona, ki je poskrbel tudi za 
video montažo.  

Na tonsko snemanje se 

je Ramon odpravil kar v 
Ljutomer, saj tam po novem 
živi Blaž Pavšič, sicer kitarist 
pri legendarni idrijski zasedbi 

Banditi. Glasbo za nov komad 
je Ramon, ob pomoči Banditov 
in Zablujencev, posnel v enem 
samem dopoldnevu v stilu njemu 
dragega pregovora »prišel-videl-
zmagal«.

Pred avgustovsko vročino 
se je Ramon zatekel k morju. 
Oboževalci so ga opazili v gozdu 
pri Novigradu, kamor je vzel tudi 
svojo kitaro, najpomembnejši 
glasbeni pripomoček. Če so 
mu glasbene vile tudi v dneh 
dopustovanja kaj prišepnile, pa 
bomo videli jeseni, ko se vrne 
v Idrijo in se morda spet oglasi 
v studiu A7. Do takrat pa bo 
vsem svojim zvestim sledilcem 
v poslušanje ponujal svoj zadnji 
glasbeni izdelek z naslovom: 
Sem, kar sem. 

Sem, kar sem
Lahko mi praviš dinozaver
lahko me zmerjaš s fosilom
lahko mi glavo nabĳ aš v zid
vendar imam svoje mišljenje

Ne pravi mi kako je prav
in ne laži mi ko imam prav

Sem, kar sem, torej sem še živ
kamen v zlato se ne spremeni
Sem, kar sem, torej sem še živ
kamen v plevel se ne spremeni

Ali se slinim okoli ust
lahko da sem mentalno glup
lahko mi v glavo spustiš štrom
vendar imam svoje mišljenje

Ne pravi mi kako je prav
in ne laži mi, ko imam prav

Sem, kar sem, torej sem še živ
kamen v zlato se ne spremeni
Sem, kar sem, torej sem še živ
kamen v plevel se ne spremeni

Zaščitili redko vrsto pajkov
Iz mednarodne Zveze za potrjevanje novih vrst 

pajkov so sporočili veselo novico, da so v register 
ogroženih živalskih vrst vpisali posebno vrsto pajka, 

ki so jo doslej opazili le v Idriji. Gre za pajka z 
latinskim imenom Aranea ripam idriensis. V Mestni 

hiši novice ne komentirajo.

Kot so nam sporočili predlagatelji vpisa iz Društva za zaščito pajkov 
Slovenije, so to posebno podvrsto pajkov opazili pred vhodom v 
opuščen idrijski lokal največje banke s sedežem v Kopru. Odlični 
klimatski pogoji in neposredna bližina velike količine denarja 
očitno blagodejno vplivajo na razvoj in razmnoževanje tega pajka. 
Kolonije teh pajkov so se v Idriji razmnožile do te mere, da ob 
slabem vremenu celo otežujejo dostop do trezorja. Na priporočilo 
neimenovanih aktivistov v mestu pa se lastniki lokala niso odločili za 
njihovo odstranjevanje. Če se bodo uresničile napovedi poznavalcev, 
bo kolonija teh pajkov kmalu postala nov steber turistične ponudbe 
mesta. Prihodnje leto naj bi v Idriji potekal celo mednarodni simpozij 
na temo varovanja pajkov v mestu in širši okolici. V sklop slednjega 
naj bi sodili tudi pajki, ki so pred leti celo onemogočili gradnjo 

nadomestnega nogometnega igrišča v stari Mejci. 

/ FIŠER
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