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POMOČ PRI OSKRBI OBČANOV
Telefonska številka CZ za  
pomoč pri oskrbi občanov:  
med 8. in 15. uro, vse dni v tednu, razen nedelje

051 610 589

Na cepljenje prijavljenih 
5.852 občanov
Zdravstveni dom Idrija je prva dva petka v mesecu maju izpeljal skupinsko cepljenje 
v prostorih pokritega balinišča pri Likarici v Idriji. Občani so pohvalili odlično 
organizacijo in izvedbo projekta.

Tako kot po ostalih cepilnih 
središčih po državi, so tudi v Idriji 
skupaj z občino določili primerno 
lokacijo za izvedbo množičnega 
cepljenja. Športna dvorana pokritega 
balinišča ob nogometnem stadionu 
pod parkiriščem pri trgovini Tuš 
se je izkazala za primerno mesto. 
Organizacija in izvedba cepljenja je 
že dva petka zapored uspela skladno 
s pričakovanji in zato bodo s cepljenji 
nadaljevali tudi v prihodnjih tednih.

V prvem terminu so v petek, 
7. maja, na pokritem balinišču 
cepili več kot 1.000 prijavljenih 
posameznikov, od tega 616 občanov z 
drugim odmerkom cepiva. Navkljub 
dejstvu, da so v Zdravstvenem domu 
Idrija za naslednji teden naročili več 
kot 1.300 odmerkov cepiva, le-tega 
v pričakovani količini niso dobili. 
Računali so namreč s tem, da bodo 
že v drugem krogu cepljenja uspeli 
pocepiti vse zainteresirane, ki so 
se na cepljenje prijavili. Zaradi 
nerednih dobav imajo vsi cepilni 
centri v državi nemalo težav, saj se 
proizvajalci ne držijo dogovorov o 
pošiljanju naročenih količin cepiv. 

V Idriji so tako prilagodili načrt 
cepljenja in v drugem skupinskem 
cepljenju, ki je potekalo 14. maja, 
spet cepili 890 ljudi, od tega 146 z 
drugim odmerkom cepiva. 

V Zdravstvenem domu Idrija 
računajo, da bodo do konca meseca 
maja nadaljevali  s cepljenjem 
zainteresiranih občanov, in sicer 
vsak petek na pokritem balinišču pri 
Likarici v Idriji za občane iz občin Idrija 
in Cerkno. Ob tretjem skupinskem 
cepljenju naj bi po načrtih zdravstvenih 
delavcev uspeli s prvim odmerkom 
cepiti že vse prijavljene občane. Če se 
bodo načrti uresničili, pa je odvisno 
predvsem od količine dobavljenega 
cepiva. Pri tem pa v Zdravstvenem 
domu Idrija opozarjajo, da na cepljenje 
vabijo samo tiste občane, ki so se na 
cepljenje prijavili. Vsi prijavljeni so o 
terminu obveščeni predhodno z SMS 
sporočilom na telefonsko številko, 
ki so jo posredovali ob prijavi na 
cepljenje. Interes za cepljenje je doslej 
izrazilo 5.852 občanov, v to številko 
pa niso zajeti zaposleni v kritični 
infrastrukturi in večji del tistih, ki so 
virus že preboleli. 

890
ljudi so v petek, 14. maja  
cepili v Idriji

630 
ljudi s Pfizerjem, od tega  
13 z drugim odmerkom

260 
ljudi z Astra Zeneco, od tega 
133 z drugim odmerkom.
 

Cepljenje je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred 
covid-19. Ne ščiti le cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem 
širjenja bolezni tudi druge. Ključno je, da zaščitimo svoje zdravje ter 
tudi zdravje naših družinskih članov, prijateljev, sosedov, znancev 
in sodelavcev. Cepljenje je prostovoljno, a je najboljši način, da 
premagamo virus in se vrnemo v običajne tirnice življenja.

Navkljub dejstvu, da so pristojne 
vladne službe napovedale možnost 
prijave v nacionalni seznam naročil 
za cepljenje proti covid-19, ki 
bodo dostopna izbranim osebnim 
zdravnikom in cepilnim centrom 
(med katerimi je tudi ZD Idrija), in 
sicer v skladu z državno strategijo, 
vse zainteresirane prosijo, da svojo 
prijavo na cepljenje oddate tudi preko 
aplikacije, ki je na voljo na spletni 
strani Zdravstvenega doma oziroma 
s klicem na telefonsko številko  
05 37 34 222, vsak delovni dan 
med 8. in 12. uro. Usklajevanja med 
doslej uporabljenimi bazami znotraj 
cepilnih centrov z nacionalnim 
seznamom na ravni države namreč 
še potekajo.

Sveta Osnovne šole Črni Vrh in Gimnazije Jurija Vege 
Idrija sta že skoraj sklenila postopke za imenovanje 
novih ravnateljev. Zdaj čakajo samo še mnenje 
ministrice za šolstvo.

Osnovno šolo Črni Vrh naj bi po sklepu sveta v prihodnje vodila Karmen 
Simonič Mervic, ki je že vrsto let članica učiteljskega zbora na tej šoli. 
Kljub temu, da ji občinski svetniki za imenovanje niso izglasovali, sicer 
neobvezujočega, soglasja, je svet šole menil drugače. Izbirni postopek, 
v katerem so kandidirali trije kandidati, je svet šole sklenil z izvolitvijo 
Karmen Simonič Mervic. 

Gimnazijo Jurije Vege Idrija, pod okriljem katere delujejo tudi poklicni 
programi in čipkarska šola, bo v prihodnjem mandatu vodila Karmen 
Vidmar, ki je isto funkcijo opravljala že doslej. Kot sama pravi, se je za 
kandidaturo odločila po dolgem premisleku, saj je delo ravnatelja na tej 
šoli zelo zahtevno. Svet zavoda je o njenem imenovanju pridobil mnenja 
šolskega kolektiva, sveta staršev in občine. Za mnenje o imenovanju so v 
predzadnji točki postopka sedaj zaprosili še ministrico za izobraževanje. Ob 
izbrani kandidatki sta za mesto ravnatelja kandidirala še Benedikt Ličen 
in Primož Hvala Kamenjšček. Slednji se je ob Petri Vončina potegoval tudi 
za mesto ravnatelja na OŠ Črni Vrh. / DABO

Ravnateljici čakata mnenje 
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RECIKLAŽA VOZIL  /  PRODAJA REZERVNIH DELOV  

ODKUP VOZIL - PRODAJA VOZIL

Avtorosi d.o.o. 
Ravbarkomanda 11, Postojna 
T: 05 726 11 44 
M: 041 410 224 in 041 617 723 
www.avtorosi.si 

Več kot teden 
dni, ki nam jih 
ne morejo vzeti
Drago Mislej Mef

Tisti, ki iz druge svetovne vojne niso izšli kot 
zmagovalci, so in bodo te dni upravičeno slabe volje. 
Pri tem jim niti uradna proslava, na kateri iz vina 
delajo bevando, ni v pomoč. Tisti, ki ne vedo, kdo je 
zmagal leta 1945, vedno bolj spominjajo na tiste, ki 
pravijo, da je zemlja ploščata. 

Za nami je praznik upora, ki je vedno bolj spet praznik OF, za 
njim mednarodni praznik dela, ki ga sovražijo vsi neoliberalisti tega 
sveta, ter za njim še dan zmage in če dodamo še vse rdeče zastave, 
ki so vihrale s hiš in kresove, ki so svetili s hribov, je nelagodje 
popolno. 
Pa so še nedolgo tega tudi sami uživali v tem obdobju nekakšnega 
skupinskega ponosa, ki ga vzbujajo ti zadnji aprilski in prvi majski 
dnevi. Vsaj večina tistih, ki danes blebetajo o nekakšni spravi, ki 
še najbolj spominja na spravo med roparjem in oropanim, je v 
svojih mladih letih vriskala ob prvomajskih kresovih in se veselila 
prvomajskih piknikov ob kakšni reki ali ob vznemirljivem dehtenju 
roštilja z domačega vrta.

Kdo ve, če so kdajkoli ob takšnih priložnostih zapeli pesem Moja 
domovina, ki je prikrita obvisela v enem od uradniških predalov 
zato, ker so jo med vojno prepevali domobranci. Pa v resnici pesem 
ni prav nič domobranska ali vojaško hujskaška pač pa domoljubna, 
kot so bile domoljubne tudi partizanske pesmi. In če bi jo zapel 
Partizanski pevski zbor, bi bilo to dejanje kulture in ne sprave. 
Sprave med pravičnostjo in prodanostjo pač ne more biti, lahko pa je 
kulturno dejanje, kot je bilo kulturno dejanje deideologizacija pesmi 
Lili Marlen. Dolgo je trajalo, da smo spoznali, da bomo naredili 
največ, če jo nacistom vzamemo in jo naredimo za svojo. Tako so 
storili po vsem svetu in s pankerji smo končno storili tudi mi.

Ko sem ob prazniku osvobodilne fronte spraševal, zakaj je na 
hišah tako malo zastav, sem dobil odgovore v stilu: »Dokler je Janša 
na oblasti, je ne bom obesil.« Sem pomislil, da imajo ljudje morda 
prav, saj nam aktualna oblast s svojimi podrepniki res dela sramoto. 
Toda, v resnici gre za napačno razmišljanje. Prav zdaj bi jih morali 
visoko vihteti, saj gre vendar za državo in ne za tistega, ki jo zdaj 
vodi. Državi se namreč slabo godi in nič kaj dobro se ne počuti, zato 
potrebuje našo pomoč. Ne potrebuje je vlada, potrebuje jo država, 
potrebujemo jo državljani. Zato je prav, da je bilo v torek takšno 
zborovanje v glavnem mestu in prav je, da po ulicah odmeva glasba, 
da je prvomajska budnica, da gorijo kresovi. 

Dejstvo je, da vsi ti dnevi nikoli ne bodo v lasti tistih, ki bi jih radi 
ukinili. In bolj kot jih bodo spreminjali in ukinjali, bolj jih bomo 
proslavljali. Tako, kot je zapisal Pinko Tomažič: »Če več zatirali nas 
bodo, več bomo morali pet.«

Znanje ali papir
Dragica Čuk Novak

Začetkov mojega učenja se ne spominjam. Učiteljev in prič mojih prvih učnih 
uspehov že dolgo ni več, da bi lahko povedali, kaj mi je najprej uspelo, prve besede 
ali prvi samostojni koraki. Učim se še vedno, čeprav je od takrat, ko sem za doseženo 
znanje dobila tudi potrdilo, ki se mu je najprej reklo spričevalo, potrdilo, ki mu 
rečemo diploma, ni bilo med zadnjimi, za tem pa še nekaj opravljenih različnih 
tečajev, znanje pridobljeno na njih mi omogoča tudi pisanje in pošiljanje tega mojega 
sestavka. 

Ko sem se odločila zopet sesti v šolske klopi, 
tokrat ob delu, sem imela za seboj že nekaj let 
učenja in izkušenj na delovnem mestu, ki mi 
je dajal vsakdanji kruh ves moj delovni vek. Na 
predavanjih sem bila slušateljica, ki je veliko 
spraševala, včasih pa tudi glasno komentirala 
strinjanje in nestrinjanje s predavateljem. Izkušnja 
je bila zelo različna, odvisno od posameznih 
predavateljev, glede na njihove izkušnje in na to ali 
so se ukvarjali predvsem s teoretičnimi rešitvami 
ali jih je zanimalo, kako se stvari odvijajo v praksi, 
ali pa so del svojega delovnega veka po diplomi 
delali v poklicu, za katerega so se šolali. Slednji 
so nam študentom med predavanji dali tudi 
kakšen zelo uporaben nasvet. Tistega o kuvertah 
vseh barv, ki ga nam je dal dr. Peter Bekeš, mi je 
prišel zelo prav ob neki zelo nespodobni ponudbi. 
Z družbenimi spremembami, lastninskim 
preoblikovanjem, certifikati ter vsem, kar je 
sodilo zraven, smo odkrivali nove oblike lastnine 
in zakonitosti. S profesorjem se nisem strinjala, 
da bodo zaposleni postali lastniki novo nastalih 
gospodarskih družb. Verjetno je predavatelj kasneje 
preveril mojo trditev, ker sem bila zelo prijetno 
presenečena, ko sem dvignila izpitno nalogo in 
na njej prebrala komentar: dodatne točke vam 
dodeljujem za vaše sodelovanje na predavanjih. 

Profesor je preveril resničnost moje trditve. S 
trditvijo, da je znanje vrednota, ki bi morala biti 
spoštovana in cenjena, sem se vedno strinjala, 
še vedno se učim, da pa za vsemi spričevali, 
diplomami in ostalimi nazivi ni vedno tudi 
pričakovano znanje lastnika, tudi drži. Mene 
je spor s profesorjem, v katerem sem si upala 
trditi, da je za zasedbo vodilnega delovnega 

mesta važnejši papir kot znanje, stal komisijskega 
opravljanja izpita, na katerem sem uspešno 
dokazala, da področje obvladam. Dokaze za 
potrditev svoje izjave že na dobljenih izkušnjah 
sem nabirala skozi ves svoj delovni vek, tudi po 
svečani podelitvi iz rok istega predavatelja, ki 
je takrat kot sveže imenovan dekan v prostorih 
univerze delil diplome. Ni se mogel izogniti 
komentarju: »Kolegica, sedaj imate oboje, znanje 
in papir.« To je bilo najino zadnje srečanje. Verjetno 
je še vedno zelo prepričan v svoj prav, kar ni nič 
narobe. Odšel je v politiko, bil imenovan na zelo 
visoko funkcijo, bil del zelo ozkega kroga vodstva 
neke stranke, dokler se ni uprl ali ga niso več 
potrebovali. Kar nekaj »črnih pik« si je dovolil pri 
svojem delu, za katere bi v kakšni drugi državi 
nosil posledice. Kje je danes, ne vem. Mogoče 
bo prišel v kakšno zgodovinsko knjigo, če bo 
čez desetletja kdo raziskoval in pisal o zadnjem 
desetletju dvajsetega stoletja. Če bo do tega prišlo, 
bodo o poteh in stranpoteh tistega časa brali 
pripadniki generacije, ki se rojevajo danes.

Od takrat, ko sem zaključevala obvezno šolanje in 
pisala maturitetno nalogo ter opravljala zrelostni 
izpit, je že več kot pol stoletja. Šolski sistem je 
doživel kar nekaj sprememb in reform, nekaj pa 
se ni spremenilo – učenje. Ne poznam učiteljev in 
profesorjev, ki danes posredujejo znanje vnukom, 
mogoče pravnukom moje generacije. Upam, da 
so med njimi v večini takšni, ki znajo in zmorejo 
poleg predpisane snovi učiti tudi o vrednotah, 
kot so odnos do znanja, empatija, solidarnost, 
iskrenost, poštenje,… Sami naštevajte naprej. 
Vrednote so znane in večne, le držati se jih 
moramo.
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Montaža in izdelava stavbnega  
pohištva d.o.o. 
Malo Polje 16, 5273 Col 
031 296 054 (Martin) / 040 122 994 (Rok) 
info@alumer.si

izdelava in montaža 
ALU, PVC in lesena okna ter vrata 
zimski vrtovi, zasteklitve 
senčila komarniki 
garažna in industrijska vrata

Pet zvezdic d.o.o., Šutna 67, 4209 Žabnica

PROSTO DELOVNO MESTO:

NATAKAR (M/Ž)
nudimo:

delo za nedoločen čas, polni delovni čas, preizkusna doba 3 mesece 

pričakujemo:
vozniško dovoljenje B kategorije, znanje angleškega jezika,  

poznavanje dela z računalnikom

ROK ZA PRIJAVE KANDIDATOV: 31. 5. 2021

INFORMACIJE: 051 641 699 (Urban) / urban.jelovcan.2014@gmail.com

Olimpijska bakla povezuje športnike 
Slovenska bakla za 
letošnje olimpijske igre 
v Tokiu, ki bo širila 
vrednote olimpizma, 
sporočila solidarnosti, 
upanja in jeklene volje, 
je svoje popotovanje po 
slovenskih občinah začela 
na Bovškem in že dan za 
tem obiskala Cerkno in 
Idrijo. V 81 dneh bo bakla 
obiskala vseh 212 občin v 
Sloveniji.

Kot poudarjajo na Olimpijskem 
komiteju Slovenije, želijo s tem 
popotovanjem tudi pokazati na 
tesno povezanost rekreativnega 
in vrhunskega športa. Na podlagi 
predlogov lokalnih skupnosti bo 
bakla obiskala tudi nekatere skrite 
kotičke Slovenije, predvidoma naj 
bi se spustila na dno slovenskega 
morja, skočila s padalom, se 
peljala v reli vozilu in na splavu, 
zašla v kraško jamo in podobno. 
Po Sloveniji bo baklo nosilo več 
kot 5.000 tekačev, ki bodo lahko 
pretekli poljubno razdaljo.

Prva nosilca bakle v občini Idrija 
sta bila Tanja Žakelj in Valter 
Bonča, ki sta baklo sprejela na 
parkirišču ob Divjem jezeru. 
Od tam sta nosilca v spremstvu 
mladih tekačev z olimpijsko 
baklo tekla po sprehajalni poti 
ob Rakah, skozi Mejco, mimo 
osnovne šole, skozi mestno jedro 
do Mestnega trga in dvorišča 
Gradu Gewerkenegg, kjer je 
bilo postavljeno osrednje ciljno 
prizorišče.

Pri zadnji predaji na Mestnem 
trgu se je tekačem spremljevalcem 
pridružil še Vladimir Kržišnik kot 
predstavnik paraolimpijcev. 

V nagovoru zbranim na dvorišču 
gradu je župan Tomaž Vencelj 
posebej poudaril simbolno 
povezanost nekdanjih rudarskih 

mest, kjer znajo ceniti trdo in 
naporno delo in brez katerih ni 
odličnih rezultatov. »Po predaji 
bakle predstavnikom sosednje 
občine bo v plamenu žarela iskra, 
ki v Idriji že več kot pol tisočletja 
daje moč ljudem za življenje, 
kulturno in športno udejstvovanje 
in ta ob posebnih priložnostih še 
posebej zažari.«

Z osrednjega prizorišča na 
dvorišču Gradu Gewerkenegg je 
baklo na sovoznikovem sedežu 
odpeljal vrhunski reli voznik 
Darko Peljhan, ki prav letos 
obeležuje 30-letnico izjemno 
uspešnega dirkanja v domovini 
in tujini. Olimpijska bakla je 

potem svojo pot popoldne iz Idrije 
nadaljevala proti Vipavi, od tam 
pa v Komen.

Slovensko olimpijsko baklo 
so izdelali na Ravnah na 
Koroškem v jeklarni SIJ Metal 
Ravne. »Ta bakla je priklon 
jeklarstvu v Mežiški dolini, ki 
ima že večstoletno zgodovino in 
tradicijo. V družbah Skupine SIJ 
to tradicijo uspešno nadaljujemo. 
V najboljših stvareh na svetu 
je Sijevo jeklo. Z njim smo 
oplemenitili tudi Slovensko 
baklo,« je povedal direktor družbe 
SIJ Metal Ravne Borut Urnaut, 
ko je Slovensko baklo predal 
Petri Majdič, njeni rojenici in 

ambasadorki jeklene volje.
Predsednik Olimpijskega 

komiteja Slovenije Bogdan 
Gabrovec je dodal: »Iz srca 
formalno sprejemam tole 
čudovito baklo in tudi jekleno 
zapestnico, ki bo za vse nosilce 
bakle po državi nek simbol 
enotnosti. Upam, da bo to signal 
za enotnost tudi kasneje, ne zgolj 
v teh 81 dneh poti te bakle.«

Slovenska bakla za Olimpijske 
igre Tokio 2020 je izdelana iz 
recikliranega jekla Skupine 
SIJ v kombinaciji z lesom. Je 
simbol trdnosti, modrosti, 
povezovanja in upanja. Oblika in 
izbor materialov sta prepletena 

z močno simboliko: reciklirano 
nerjavno jeklo kot simbol trdnosti 
in trajnosti ter bukov les kot 
simbol modrosti in samozavesti. 
Plamenico zaključuje jeklena 
krona v silhueti Triglava. Ročaj 
iz bukovega lesa objema pet 
olimpijskih krogov iz jekla, 
simbolov povezovanja. Plamen 
v kroni širi svetlobo, simbol 
upanja.

Plamenico naj bi tako poneslo 
več tisoč nosilcev bakle, vsi pa 
bodo v poklon prejeli košček 
enega najbolj recikliranih, povsod 
po svetu prisotnega materiala – 
košček jekla. Kot spominek in vir 
občutenja energije trdnosti.

Olimpijska bakla v rokah Tanje Žakelj, ki bo poleti zastopala Slovenijo na Olimpijskih igrah v Tokiu / Foto: Bojan Tavčar
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Brez interneta 
ni poslovanja
Sedemnajsti maj je svetovni dan telekomunikacij in 
informacijske družbe. Poznavalci opozarjajo, da je pri 
spopadanju z izzivi prihodnosti ključno, da so digitalizirani 
vsi deli družbe. Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
je imela in ima še vedno pomembno vlogo tudi pri blaženju 
posledic epidemije covida-19. 

Po m e m b n o s t  d i g i t a l i z a c i j e 
poudarja tudi letošnji svetovni dan 
telekomunikacij in informacijske 
družbe, ki ga obeležujemo 17. maja. 
Tema letošnjega dne je: Pospeševanje 
digitalne preobrazbe v zahtevnih 
čas ih .  Evr opsk a  Komis i j a  j e 
predstavila vizijo Evropske digitalne 
preobrazbe do leta 2030. Ta obsega 
štiri ključne točke: e-veščine, varno in 
trajnostno digitalno infrastrukturo, 
digitalizacijo javnih storitev in 
digitalno preobrazbo podjetij. 

Pri spremljanju digitalizacije po 
regijah moramo upoštevati, da na 
to, s kakšno dejavnostjo se ukvarjajo 
podjetja v posamezni regiji, vplivajo 
različni dejavniki. Velika podjetja 
imajo lahko poslovne enote, ki 
delujejo v obeh regijah, podatki o 
uporabi IKT pa se pripišejo samo 
matičnemu podjetju. V letu 2020 je 
v vzhodni Sloveniji imelo zelo nizek 
digitalni indeks malo več kot tretjina 
podjetij (37 % podjetij), v zahodni 

Sloveniji pa malo več kot četrtina 
(27 %). 

Po podatkih statističnega urada 
je v letu 2020 v Sloveniji internet 
redno uporabljalo 87 odstotkov 
16–74-letnikov; 85 % v vzhodni, 
88 % v zahodni Sloveniji. Dostop 
do interneta za službene namene je 
imelo 54 % zaposlenih. V majhnih 
podjetjih z 10 do 49 zaposlenimi v 
vzhodni Sloveniji je imelo dostop do 
interneta za službene namene 46 % 
zaposlenih, v srednje velikih s 50 do 
249 zaposlenimi pa 47 % zaposlenih. 
V majhnih podjetjih v zahodni 
Sloveniji je bilo takih zaposlenih 61 
%, v srednje velikih pa 60 %.

Za avtomatizacijo in digitalizacijo 
poslovanja, na primer za vpeljavo 
tehnoloških rešitev interneta stvari, 
ki  omogočajo avtomatizirano 
komuniciranje med napravami, delo 
od doma in podobno, so potrebne 
ustrezne internetne povezave. V letu 
2020 je 91 % podjetij odgovorilo, da 

hitrost njihove fiksne internetne 
povezave običajno ustreza dejanskim 
potrebam podjetja;  v vzhodni 
Sloveniji je bilo takih podjetij 89 %, v 
zahodni Sloveniji 92 %. 77 % podjetij 
je imelo dostop do interneta, kjer je 
bila pogodbeno zagotovljena hitrost 
prenosa fiksne internetne povezave 
vsaj 30 Mbit/s. 

Za digitalizacijo gospodarstva in 
družbe je ključen dobro razvit sektor 
informatikov v slehernem podjetju. 

Podjetja sektorja IKT so v letu 
2019 ustvarila za 1.603 milijona 
evrov dodane vrednosti (11,8 % 
več kot v 2018); v teh podjetjih je 
bilo zaposlenih in samozaposlenih 
28.965 oseb (4 % več kot v 2018). 

%), od tega je bilo 83 % moških. 
36 % strokovnjakov za IKT je imelo 
srednješolsko, 64 % pa višješolsko 
izobrazbo. 

Strokovnjake za IKT je v Sloveniji v 
letu 2020 zaposlovalo 17 % podjetij 
z vsaj desetimi zaposlenimi; 14 % 
teh podjetij je bilo v vzhodni, 19 % 
pa v zahodni Sloveniji. 5 % podjetij 
v vzhodni Sloveniji je strokovnjake 
za IKT v letu 2019 zaposlilo ali 
skušalo zaposliti; 56 % teh podjetij 
je pri zaposlovanju teh strokovnjakov 
imelo težave. V zahodni Sloveniji pa 
je v letu 2019 zaposlilo ali skušalo 
zaposliti strokovnjake za IKT 8 % 
podjetij in 77 % od teh je pri tem 
imelo težave. / ITA

Več kot polovica vseh zaposlenih in 
samozaposlenih v sektorju IKT je 
delalo v dejavnosti J62 Računalniško 
programiranje, svetovanje in druge s 
tem povezane dejavnosti (58 %).

Med podjetji  sektorja IKT je 
bilo v letu 2019 73 hitrorastočih 
podjetij. Večina teh hitrorastočih 
podjetij je delovala v dejavnosti 
J62 Računalniško programiranje, 
svetovanje in druge s tem povezane 
dejavnosti (56 podjetij).

Za razvoj in vzdrževanje IKT ter 
izobraževanje uporabnikov IKT 
skrbijo strokovnjaki za IKT. V letu 
2020 je bilo med vsemi zaposlenimi 
osebami okoli 42.500 strokovnjakov 
za IKT ali 4,4 % (v letu 2019: 3,9 
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Pot vedno da, kar se zdi, da je vzela
Konec meseca aprila je pri Celjski Mohorjevi družbi izšla knjiga z naslovom Camino – pot, ki se začne 
na koncu. Njen avtor je Marko Rijavec, idrijski župnik, ki pa svoje poslanstvo duhovnika nadgrajuje z 
literarnim ustvarjanjem. Prva naklada knjige je bila v pičlih dveh tednih razprodana in sedaj na založbi 
čakajo novo naklado, saj je zanimanje med bralci zelo veliko.

Avtor v knjigi objavlja razširjeni 
dnevnik, ki ga je pisal med 
enomesečno hojo po 780 
kilometrov dolgi poti. Prehodil jo 
je v poletnih mesecih leta 2017, 
ko se je odpravil v Santiago de 
Compostelo h grobu svetega 
Jakoba in zato sam pravi, da na 
tej poti ni bil popotnik ampak 
romar. Pot ga je poklicala in na 
njej je spoznal kopico življenjskih 

modrosti, ki jih sedaj v knjigi deli 
z bralci.

Vendar pa tako kot v življenju 
tudi na tej njegovi poti ni šlo 
vse po načrtih in gladko. Tako 
je na primer 19. dan ugotovil, 
da v hoji ne vidi več nobenega 
smisla. Ostati ali prekiniti in se 
vrniti domov je bila dilema, ki se 
je postavila predenj. Vztrajal je 
še 20. dan in potem še deset dni 

vse do končnega cilja v Santiagu. 
V pogovoru z urednikom 
Damijanom Bogatajem v TV 
studiu Idrijskih novic je priznal, 
da pozna tudi več primerov, 
ko so pohodniki ali pa romarji 
preprosto obupali. Nekateri zaradi 
izčrpanosti, drugi zaradi hudih 
žuljev ali pa zaradi spoznanj, 
do katerih so prišli v monotoni 
in skoraj neskončno dolgi poti. 
Tako je ena od romark sredi poti 
prišla do spoznanja, da v zakonu 
z možem ne vidi več perspektive. 
Še isti dan je odpotovala domov 
k možu in uredila vse za razvezo 
zakona.

»Na tej poti iz človeka pride  

vse dobro, pa tudi vse slabo. To je 
izjemna preizkušnja, ki te okrepi 
in prerodi,« je še povedal Marko 
Rijavec. Vsakdo se prej ali slej 
sooči z vprašanji o smislu življenja, 
njegovem delovanju v družbi in 
poslanstvu, ki ga opravlja. Kljub 
temu, da se na pot vsak dan 
odpravi zelo veliko pohodnikov 
in romarjev, pa sleherni od teh 
najde svoj mir in priložnost za 
razmišljanje.

Marko 

Rijavec 

je 

letnik 

1982 in 

prihaja iz 

Dornberka v 

Vipavski dolini. V duhovnika 

je bil posvečen leta 2007 v 

Novi Gorici, kjer je dobil tudi 

prvo službo kaplana. Od tam 

je bil premeščen v Idrijo in 

nato v dijaški dom v Vipavo. 

Po študiju biblične teologije v 

Rimu je prevzel mesto župnika 

v Idriji. V slovenski javnosti je 

znan kot avtor številnih zapisov 

v Družini, Ognjišču, na spletu 

pa že osem let piše blog z 

naslovom Besede za srce. Je 

tudi navdušen občudovalec 

narave, strasten hribolazec in 

nemirni popotnik, ljubi knjige in 

dober zeleni čaj.

Camino je potrpežljivost. 
Camino je dolga, neskončno 
dolga ravnina, na kateri se 
bolj ali manj dogaja zelo malo, 
predvsem pa zelo počasi. 
Camino je obzorje, na katerem 
te čaka novo obzorje. In za njim 
še eno. In še eno. Kajti nekatere 
poti hodimo vse življenje, 
neprenehoma jih ponavljamo, 
ker se pravih korakov naučimo 
samo tako, da se moramo na 
njih stokrat zmotiti, da bi jih 
enkrat naredili prav. 

odlomek iz knjige / str. 45

Pogovor z Markom Rijavcem si 
lahko ogledate v arhivu oddaj 
na spletni strani 
www.idrija.com v kategoriji 
STUDIO
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Zmagala ekipa iz Škofje Loke

Drejc Kokošar

Staranje prebivalstva. 
Pomanjkanje perspektive. 
Nedostopnost stanovanj. 
To je le nekaj izmed 
izzivov, s katerimi se 
dandanes soočajo mladi 
na podeželju in v malih 
industrijskih mestih. In 
prav ta vprašanja so bila v 
ospredju letošnjega dogodka 
HeritageHack: Periferija 
vabi!, ki je v organizaciji 
Zavoda ID20 in Društva 
Idrija 2020 potekal med 7. 
in 9. majem.

HeritageHack – inovativen 
način vključevanja mladih

HeritageHack so pri Zavodu ID20 
in Društvu Idrija 2020 izvedli že 
drugo leto zapovrstjo. Gre za tako 
imenovan hackathon, tekmovanje, 
na katerem se udeleženci v kratkem 

času  in tenz ivno  ukvar ja jo  z 
reševanjem določenega izziva. Ta tip 
dogodka se je iz sveta računalništva 
in programiranja preselil tudi 
v dr uge sfere – na primer na 
področje kulturne dediščine, ki 
je bila tudi letos ena od glavnih 
tem HeritageHacka. Dogodek je 
potekal v sklopu projekta YOUIND 
(Interreg SI-AT), v katerem kot 
regionalni partner sodeluje Občina 
Idrija. Pri organizaciji dogodka so 
se nam pridružili tudi partnerji 
iz Tehnološkega parka Ljubljana, 
Mladinskega sveta Slovenije in Zveze 
podeželske mladine Slovenije. 

Dediščina na podeželju
Uvod v tridnevno pestro dogajanje, 

ki se je večinoma odvilo na spletnih 
kanalih, je predstavljala razprava 
»Vloga kulturne dediščine pri 
oživljanju in ohranjanju podeželja«, 
ki je potekala v okviru mednarodnega 
projekta Erasmus+ Under the 
Loupe: Rural Youth Work!. Gostje 
so na razpravi, ki jo je vodila Anja 
Fortuna, podpredsednica Evropskega 
mladinskega foruma, razpravljali o 
pomenu dediščine na področjih, ki 

jih v slovenskem merilu razumemo 
kot »periferijo«. 

Gostje razprave so bili:
-  dr.  Nina Cvar – Laboratorij 
za  mult imedijo,  Fakulteta  za 
elektrotehniko, Univerza v Ljubljani,
- Marjeta Jerič – Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije,
- Alenka Korenjak – arhitektka in 
soustanoviteljica Kulturnega društva 
prostoRož,
- dr. Jani Kozina – Geografski inštitut 
Antona Melika, ZRC SAZU,
- Anja Mager – predsednica Zveze 
slovenske podeželske mladine,
- mag. Dušan Štepec – Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zbrane udeležence in gledalce, 
ki so lahko dogodek spremljali v 
prenosu na Facebooku, sta uvodoma 
nagovorila idrijski župan Tomaž 
Vencelj in Nataša Šip s predstavništva 
Evropske komisije v Sloveniji, ki 
je predstavila koncept Novega 
evropskega Bauhausa, v luči katerega 
je potekal letošnji HeritageHack.

Po zaključku okrogle mize se je več 
kot 30 vabljenih gostov, ki so zastopali 
vse od mladinskih in drugih nevladnih 

organizacij do dediščinskih in 
izobraževalnih institucij, odločevalcev 
ter raziskovalcev, razporedilo po 
manjših skupinah, kjer so razpravljali 
o vlogi, ki naj bi jo kulturna dediščina 
imela pri razvoju perifernih območij v 
prihodnosti. Na osnovi razprave bodo 
tako v prihodnjih mesecih oblikovane 
smernice za bodoči razvoj podeželja 
s poudarkom na kulturni dediščini 
in mladih, ki bodo posredovane 
odločevalcem in drugim inštitucijam. 
Petkova razprava je tako služila kot 
odlična odskočna deska v tekmovalen 
in ustvarjalen konec tedna.

Rešitve za razvoj »periferije«
Glavna aktivnost  letošnjega 

HeritageHacka pa je bilo spletno 
tekmovanje, na katerem se je 
šest skupin s 23 tekmovalci iz vse 
Slovenije pomerilo v reševanju izziva, 
kako mlade zadržati na podeželju 
in kako v rešitev vključiti kulturno 
dediščino. V ospredju so bile tokrat 
smernice, opredeljene v konceptu 
Novega evropskega Bauhausa – 
interdisciplinarnost, trajnostni 
razvoj in digitalizacija, udeleženci pa 
so morali paziti tudi na vključenost 
mladih. Sobotno dopoldne je bilo 
namenjeno predstavitvi izziva in 
kriterijev ocenjevanja, popoldne pa so 
udeleženci namenili delu in srečanjem 
z mentorji, ki so jim svetovali pri 
piljenju idej. Matevž Straus in 
Urban Šlabnik iz Zavoda ID20 sta 
tekmovalcem svetovala o digitalizaciji, 
podjetniškem vidiku in pripravi 
zaključne predstavitve, medtem ko 
sta Gašper Juvančič iz Tehnološkega 
parka Ljubljana in Miha Zupančič iz 
Mladinskega sveta Slovenija pomagala 
z nasveti o tem, kako izboljšati ideje 
z vidika interdisciplinarnega pristopa 
in vključevanja mladih.

Komisija izbrala najboljšo 
idejo

V nedeljo dopoldne so sledile 
predstavitve rešitev, ki so j ih 
morale skupine pripraviti v obliki 
3 -minutnega str ukturiranega 
nastopa. Komisija v sestavi Petra 
Lahajnarja, oblikovalca in direktorja 
Zavoda ID20, Iztoka Hvale, arhitekta 
pri Allford Hall Monaghan Morris, 

in Anje Fortuna, podpredsednice 
Evropskega mladinskega foruma, je 
predstavitve pazljivo spremljala in 
na podlagi razdelanega točkovnika, 
ki je vseboval različne kriterije, od 
vključevanja mladih in smiselne 
interpretacije kulturne dediščine do 
poslovne in digitalne izvedljivosti, 
podala svojo odločitev. Komisija je 
pri končnem ocenjevanju upoštevala 
tudi to ali je ideja uresničljiva tudi na 
drugih področjih v Sloveniji, ne samo 
na enem specifičnem primeru. 

Pr vo mesto je  zasedla ekipa 
Prostorske sekcije Kluba škofjeloških 
študentov z idejo »HeritageBox«, ki 
predvideva oblikovanje modularnih 
in mobilnih lesenih bivalnih enot 
znotraj ogroženih dediščinskih 
objektov, ki v enem zamahu nakazuje 
na možne rešitve tako za reševanje 
stanovanjske stiske mladih kot tudi 
za ohranjanje ogrožene stavbne 
dediščine. Ekipa mladih iz Škofje Loke 
si je za svojo izvirno rešitev prislužila 
500 evrov nagrade. Ker je ideja zelo 
perspektivna, smo mlado ekipo tudi 
povabili, da se prijavi v naš dediščinski 
inkubatorski program, HeritageLab, 
ki ravno pričenja z delovanjem.

Častno drugo in tretje mesto sta 
dosegli ekipi Castra z rešitvijo za 
revitalizacijo dediščine mlinarstva na 
Ajdovskem in ekipa FormaViva z idejo 
o zadrževanju mladih na območju 
Brkinov. 

Za učinek se ni bati
Tekmujoče ekipe so v kreativnem 

koncu tedna dokazale, da med 
mladimi obstaja veliko zanimanje 
za kulturno dediščino ter da jim 
ni vseeno za izzive, s katerimi se 
sooča njihova generacija. Skupaj s 
predstavništvom Evropske komisije 
v Sloveniji smo vse udeležence 
povabili, da svoje ideje objavijo 
tudi na platformi pobude Novega 
evropskega Bauhausa, ki bo v 
prihodnosti krojila razvoj Evrope.

HeritageHack je aktivnost projekta 
YOUIND, ki se sofinancira s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj v okviru Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Ko spomini na šolske dni  
kar oživijo 

Pred natanko 50 leti je generacija osnovnošolcev letnika 1956 
končala s šolanjem na osnovni šoli v Idriji. Po osmih letih skupnega 
šolskega osvajanja novih znanj nas je življenje raztreslo po vseh 
koncih in krajih naše domovine. Pred 25 leti, 6. decembra 1996, 
smo se srečali prvič. Za vse, ki smo se ob jubileju srečali, je bil to 
nepozaben dogodek. Letos pa bo minilo okroglih 50 let od takrat, 
ko smo zapustili šolske klopi. Navdušeni nad lepimi spomini 
načrtujemo, da bi se ob tem jubileju srečali v mesecu avgustu nekje 
v Idriji. 
Za podrobnosti pokličite na telefonske številke: 
Anica G. J. - 041 475 211 / Samo B. - 041 707 521 / 
Cvetka P. - 041 475 302

Spominska fotografija z začetka naših skupnih šolskih dni z 
učiteljico Metko Prelovec. Fotografija je iz arhiva Anice Tratnik.
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Kdaj lahko prekopljemo 
občinsko cesto?
Eden od občanov, ki mora za ureditev boljše internetne 
povezave prekopati občinsko cesto, je na  uredništvo 
naslovil vprašanje koga moramo prositi za soglasje 
in pod kakšnimi pogoji lahko izvedemo prekopavanje 
cestišča. Pojasnilo je pripravila mag. Sabina Tehovnik 
Kumar, inšpektorica svetnica, vodja Medobčinskega 
inšpektorata občin Idrija in Cerkno.

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 
46/15 in 10/18), kot tudi Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija 
(Uradni list RS, št. 20/18 – v nadaljevanju odlok) določata, da morajo 
investitorji ali izvajalci del pred posegi v območju ceste predhodno 
pridobiti soglasje upravljavca cest, s katerim se določijo način in pogoji 
za izvedbo del in morebitne zahteve v zvezi s saniranjem nastalih 
poškodb (na primer prekopi cest). V kolikor se dela izvajajo v območju 
občinske ceste, soglasje izda upravljavec Občinska uprava Občine Idrija. 

Občinski odlok tako v 31. členu določa, da so gradnja in rekonstrukcija 
gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in 
naprav v varovalnem pasu občinske ceste dovoljeni le s soglasjem 
pristojne službe občinske uprave za ceste. Soglasje se lahko izda, če s 
predlaganim posegom niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste 
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa 
ter varovanja njenega izgleda. 

Soglasje je obvezno tudi pri napeljevanju nadzemnih in podzemnih 
vodov in naprav in za dela na in ob občinski cesti. Napeljevanje ali 
postavljanje telefonskih, telegrafskih in drugih kabelskih vodov, 
nizkonapetostnih električnih oziroma napajalnih vodov, kanalizacije, 
vodovoda, toplovoda ali drugih podobnih naprav v območju občinske 
ceste in njenega varovalnega pasu ter prekopavanje, podkopavanje, 
podvrtavanje in druga dela, katerih investitor ni občina, so dovoljeni 
le pod pogoji in na način, določen s soglasjem. 

Soglasje je potrebno pridobiti tudi v primeru podiranja dreves, 
spravila lesa, izkopov, vrtanja in opravljanja drugih del na zemljiščih 
ali objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja.

Primer: če želite v varovalnem pasu občinske ceste postaviti ograjo 
kot enostavni objekt, je potrebno najprej preveriti ali in pod kakšnimi 
pogoji je ograja dovoljena. Če je ograja dovoljena (izgled, višina), morate 
pred izvedbo pridobiti soglasje upravljavca občinskih cest. S soglasjem 
vam bodo določeni način in pogoji izvedbe del. 

Vloga za izdajo soglasja je dostopna na spletni strani Občine Idrija  
www.idrija.si v zavihku E-občina: vloge in obrazci.

Več o soglasjih, prepovedih kot tudi o višini glob si lahko preberete 
v uvodoma navedenih predpisih, ki so dostopni na spletnih straneh  
www.pisrs.si in www.uradni-list.si.

Porisali vrečke za sopotnike
Tina Benčina

Osnovna šola Idrija se 
je že drugo leto zapored 
odzvala na povabilo zavoda 
Sopotniki, da bi sodelovali 
v skupni akciji ob Dnevu 
za spremembe in tako 
polepšali dan uporabnikom 
storitve brezplačnih 
prevozov za starejše. 

Dan za spremembe je projekt 
nacionalne prostovoljske organizacije 
Slovenska filantropija, ki je nastal z 
namenom spodbujanja prostovoljstva 
in ustvarjanja priložnosti, da se 
čisto vsak lahko preizkusi v vlogi 
prostovoljke ali prostovoljca. Vsako leto 
Dan za spremembe poteka na izbrano 
tematiko in letošnja, Premagajmo 

osamljenost, je izrazito primerna 
poslanstvu Sopotnikov. Zrasla je ideja, 
da bi otroci izdelali unikatne izdelke, ki 
bi spremljali uporabnike naše storitve 
na njihovih poteh. 

Otroci 2.c razreda Osnovne šole 
Idrija z učiteljicama Urško Gostiša in 
Ano Kurtanjek so si najprej ogledali 
kratko izobraževalno risanko, ki so 
jo pripravili Sopotniki in pripoveduje 
o tem, kako vnuk svoji babici podari 
porisano vrečko, ki jo bo lahko 
nosila s seboj po opravkih in jo bo 
spominjala nanj tudi, ko ne bosta 
skupaj. Otroci so v nadaljevanju 
srečanja porisali vrečke iz blaga, 
ki jih bodo uporabniki storitve 
Sopotniki prejeli ob prevozu, nato 
pa jih bodo lahko še dolgo uporabljali 
za nakupe in druge opravke. Nastale 
so zares čudovite vrečke, ki bodo s 
svojimi pisanimi barvami starejšim 
zagotovo pričarale nasmeh na obraz. 

Morda pa boste, če boste pozorni, 
kakšno tudi sami videli v rokah naših 
uporabnikov, ko se bodo podali po 
opravkih. 

Iskreno se zahvaljujemo Knjigarni 
ABC za donacijo barv, ki smo jih 
lahko uporabili v akciji. Hvala, ker 
nam pomagate širiti solidarnost in 
graditi medgeneracijsko sodelovanje 
v lokalnem okolju.

Izdelane vrečke so otroci predali 
koordinatorki  idr i j ske  enote 
S o p ot n i kov  T i n i  B e n č i n a  i n 
navdušeno povedali, da so uživali 
ob ogledu risanke, pa tudi ob 
ustvarjanju. Skupaj z učiteljicama 
in ravnateljico Ivico Vončina so se 
strinjali, da bi z veseljem še kdaj 
sodelovali. Vsi upamo, da bo takih 
priložnosti še veliko, predvsem pa, 
da bomo nekoč lahko pripravili pravo 
medgeneracijsko druženje v živo. 
/ Foto: Ana Kurtanjek

Nesaniran prekop občinske ceste na Ulici Otona Župančiča

Majda Pirih na čelu bolnišnice
V petek, 14. maja, se je v Idriji sestal svet javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija. 
Člani sveta so dali soglasje k razrešitvi direktorja Bogdana Tušarja in na njegovo 
mesto imenovali Majdo Pirih, ki bo zavod vodila kot vršilka dolžnosti direktorice do 
imenovanja novega direktorja s polnim mandatom. 

Člani sveta Nada Zajec,  Teja 
Ilc, Peter Dolinar, Mitja Vrdelja, 
Marinka Rudolf, Barbara Hrovatin 
in Darja Marija Ogrič so se seznanili 
z odstopom direktorja Bogdana 
Tušarja, ki ga je vlada dan pred 
zasedanjem sveta že imenovala na 
mesto direktorja Direktorata za 
razvoj zdravstvenega sistema. 

B o g d a n  Tu š a r  j e  b i l  ko n e c 
leta 2020 imenovan na mesto 
direktorja Psihiatrične bolnišnice 
Idrija v tretjem mandatu. Takrat 
je za Primorske novice povedal: 
»Psihiatrična bolnišnica želi okrepiti 
dejavnost gerontopsihiatrije za 
starostnike, širiti program dnevne 
obr avnave  i zven  bo ln i šn ice , 
oblikovati nov program kognitivne 
rehabilitacije za ljudi po poškodbah 
in boleznih možganov, nov program 
specialistične ambulante za otroško 
psihiatrijo in okrepiti psihološko 
s v e t o v a n j e  p r e k o  s o d o b n i h 
komunikacijskih sredstev.« Vse te 
naloge je po odhodu na novo delovno 
mesto predal naslednikom.

Za nemoteno delovanje Psihiatrične 

bolnišnice Idrija je odhajajoči 
direktor svetu zavoda predlagal 
takojšnje imenovanje Majde Pirih, 
sedanje pomočnice direktorja 
za f inančne zadeve, na mesto 
vršilke dolžnosti direktorice, ki bo 
zavod začasno zastopala in vodila 
do rednega imenovanja novega 

direktorja. Svet zavoda je predlog za 
imenovanje sprejel.

Zasedanja sveta sta se udeležila 
tudi Milan Božič in Ivica Kavčič v 
imenu 670 podpisnikov predloga 
za poimenovanje bolnišnice po 
primariju Jožetu Felcu. Članom sveta 
sta predstavila predlog in razloge, ki 
so nosilce civilne iniciative privedli 
do tega predloga. Člani sveta so za 
zaprtimi vrati razpravljali o predlogu 
in na koncu s petimi glasovi za in 
dvema vzdržanima sprejeli sklep 
o začetku uradnega postopka za 
preimenovanje zdravstvenega 
zavoda. S tem predlogom bodo sedaj 
seznanili Vlado RS, ki je pristojna za 
poimenovanje javnih zdravstvenih 
zavodov.

Vlada je ob reorganizaciji služb 
znotraj Ministrstva za zdravje ukinila 
dosedanji Direktorat za dolgotrajno 
oskrbo, ki ga je vodila Klavdija Kobal 
Straus. Poslej naj bi za vsebine, ki 
jih je doslej usklajeval Direktorat 
za dolgotrajno oskrbo, skrbeli na 
Direktoratu za razvoj zdravstvenega 
sistema.

Majda Pirih



petek, 21. maj 2021 Idrijske novice / ABC         številka 4968 M O Z A I K

Gremo na morje!
Pri Zvezi prijateljev 
mladine Idrija smo 
letos še posebej težko 
pričakovali prvomajske 
počitnice, saj nam je 
bilo po zelo dolgem 
času ponovno dovoljeno 
v živo organizirati 
aktivnosti za otroke. Ob 
upoštevanju številčne 
omejitve smo tako 
pripravili tridnevni 
program počitnic. 

Nazadnje nam je sicer malce 
ponagajalo vreme in nam je 
na žalost uspelo izpeljati le en 
počitniški dogodek. Vseeno pa 
smo veseli, da smo se končno 
lahko spet družili, saj smo vsi 
že pošteno pogrešali trenutke 
v otroški družbi. V sredo, 28. 
aprila, smo se tako dobili na 
spretnostnih delavnicah v Mejci. 
Naučili smo se uporabe različnih 
cirkuških rekvizitov in s hojo 
po slackline-u preizkusili naše 
ravnotežje. Čas smo si krajšali 
tudi z igranjem badmintona 
in gumitvistom, odigrali pa 
smo tudi čisto pravi turnir v 
balinčkanju. Dopoldne je kar 
prehitro minilo in razšli smo 

se v upanju, da se naslednji 
dan spet vidimo. Ker pa je med 
počitnicami nad nami vztrajalo 
slabo vreme, bomo »obuditev 
starih ljudskih iger« in »pohod 
na Pšenk« izvedli ob naslednji 
priložnosti.

Kljub vsemu pa smo se veselili 
tudi konca počitnic in vrnitve 
otrok v šolske klopi, saj se je s 
tem pričelo tudi zbiranje prijav 
za poletni letovanji v Poreču in 
Seči. Po lanskoletnem premoru 
od letovanj se je izkazalo, da je 

zanimanje za počitnice z nami 
še vedno zelo veliko, saj smo 
že v prvem dnevu zapolnili 
čisto vsa mesta za obe letovanji. 
Izvedba letovanj in število 
otrok, ki  se bodo morskih 
počitnic lahko udeležili, je žal 
še vedno odvisna od poteka 
epidemije in s tem povezanimi 
vladnimi ukrepi. Zagotovo pa 
se bomo potrudili, da bomo 
mesto na letovanju zagotovili 
čim večjemu številu otrok.  
/ Petra Likar

Hobotnice za novorojenčke
Z izdelovanjem hobotnic smo pričele pred tremi leti in v tem času 
smo jih izdelale že lepo število. 

Trikrat sem jih sama nesla v ljubljansko in enkrat v kranjsko porodnišnico. Ko te 
osebje v porodnišnici sprejme z veseljem in ti pokažejo nedonošenčke v inkubatorju, 
ob katerem so hobotnice, ti zaigra srce. Veš, da delaš nekaj dobrega zase, za malo 
bitje in za njegove starše. Letos sta hobotnice izdelali Anica Markič in Milka Česnik.

»Rokavčki pomagavčki« pa so posebni rokavčki, ki so v pomoč osebam z demenco. 
Dokazano je, da rokavčki pri osebah z demenco preusmerijo njihovo pozornost in se 
le-ti umirijo. Take pletene rokavčke spletemo v živih barvah, nato pa nanje našijemo 
različne predmete kot so gumbi, perlice, cofki, ... ki morajo biti dobro pritrjeni, da 
se ne potrgajo. Z delovno terapevtko Klavdijo iz Marovške enote Doma upokojencev 
Idrija sva se dogovorili, da nekaj rokavčkom pustimo nedokončanih, da ji bodo med 
delavno terapijo dokončali stanovalci doma sami. 

Povezanost in solidarnost sta še prisotni in to dokazujemo Milka Česnik, Nada 
Lapanja, Anica Markič, Sabina Gnjezda Vidmar, Lidija Likar, Vita Vidmar, Sara in Eva 
Šavli in Dorica Gnjezda. / DG

Certifikat Excellent 
SME že od leta 2013

Elektro servis in varjenje plastike
Bogdan Rupnik s.p.

Bukovo 28a, 5282 Cerkno
tel.: 05 377 98 64

e-mail:  
elektrostik.bogdan@gmail.com

GSM: 041 951 001
ELEKTRO INŠTALACIJE / VEZAVA ELEKTRO OMARIC / ELEKTRO VZDRŽEVANJE STROJEV / MERITVE 

ELEKTROINŠTALACIJ / TERMOVIZIJA / KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA / KRMILJA SONČNIH ELEKTRARN / 
KOMPENZACIJSKE NAPRAVE / DELO NA NAPRAVAH SN 20KV / VARJENJE TERMOPLASTOV

- Varjenje jekla, nerjavnega jekla in aluminija
- Varjenje po postopkih mig-mag, mma. in tig
- Obnova kmetijskih prikolic
- Izdelava kovanih in inox ograj, rešetk, ...
- Razrez jeklenih profilov 
- Izdelava drugih kovinskih izdelkov

pred obnovo po 
obnovi

NOVO V NAŠI PONUDBI

Comunello električni pogoni za dvoriščna vrata  
in zapornice

Nudimo:
Izdelava dvoriščnih drsnih vrat po vaših željah 
(samonosilne, dvokrilne, ...). 
- Možnost električnega zapiranja in odpiranja z daljinskim odpiranjem ali na  
  induktivno zanko, domofon itd. …
- Montaža el. pogona, programiranje in zagoni. 
  Krmilniki so zaščiteni in se tako imenovanih nadomestnih daljinskih      
  upravljanikov ne da uporabljati, kar onemogoča nekontrolirano odpiranje.

Zaporne rampe različnih dimenzij  
- Dobava, postavitev in spuščanje v pogon. 
- Temeljne podstavke pa opravimo samo 
  po predhodnem dogovoru.

Podjetje COMUNELLO nudi tudi  
druge vrste motornih pogonov 
za dvižna vrata.

Smo pooblaščeni zastopnik za 
dobavo, montažo in zagon  
ter servis v garancjiskem roku.

Informacije: 
041 951 001 
in 031 895 901
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Center za upravljanje z dediščino živega srebra išče za sezono 2021  

honorarne sodelavce za vodenje obiskovalcev  
v Antonijevem rovu in Topilnici Hg. 

Pogoj: Starost najmanj 18 let in aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.
Zaželeno: Znanje dodatnega tujega jezika (italijanski jezik, nemški jezik,  
španski jezik, francoski jezik).
Dodatno: Komunikativnost, fleksibilnost, samostojnost.
Kraj dela: Idrija
Čas pričetka dela: Po uspešno opravljenem internem izpitu za vodnika.
Trajanje: Po dogovoru.

Informacije: infohg@cudhg-idrija.si ali 031 810 194

www.cudhg-idrija.si
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www.gantar.si
E: gantar.instalacije@siol.net, T: 05 372 29 23, F: 05 372 29 24, M: 041 654 564, 041 832 833

GANTAR INŠTALACIJE

• 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.

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

NOVO
Ogrevalne toplotne črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski Weishaupt

Gantar inštalacije d.o.o. 
Gore 5c, Idrija

Vaš partner 
za prijazno 
ogrevanje

Kolektor in Hidria ponovno za skupno mizo 
V torek, 11. maja, sta se po 
15 letih razprtij in nesoglasij, 
na pobudo Andre Krapš 
Rejc in Stojana Petriča, 
na Kendovem dvorcu v 
Spodnji Idriji srečali vodstvi 
Kolektorja in Hidrie. 
Udeleženci sestanka so se 
pogovarjali o možnostih 
poslovnega sodelovanja in 
hitrejšem razvoju Idrije, 
Spodnje Idrije in širše regije. 
S tem, ko sta vodstvi obeh 
podjetij sedli za isto mizo, 
je bil narejen velik korak 
naprej k premoščanju 
nesoglasij in različnih 
pogledov v dobrobit širše 
skupnosti.

Na srečanju sta vodstvi Kolektorja 
in Hidrie predstavili svoje ključne 
strateške razvojne usmeritve za njun 
uspešen razvoj in rast v naslednjih 
letih. Managerji pri tem ugotavljajo, da 
med podjetjema obstajajo pomembne 
sinergije, ki jih je modro izkoristiti tako 
na človeškem, intelektualnem kot tudi 
socialnem področju. Prvi korak na poti 
tesnejšega sodelovanja je bil že narejen. 
Skupnega srečanja obeh vodstev sta se 
ob predstavnikih obeh gospodarskih 
družb udeležila tudi župan Občine 
Idrija Tomaž Vencelj in ravnateljica 
Gimnazije Jurija Vege Idrija Karmen 
Vidmar. Dogovorili so se o skupnem 
sodelovanju Kolektorja in Hidrie 
ter Občine Idrija pri praznovanju 
120-letnice prve slovenske realke, 
ki bo ob spoštovanju velike tradicije 
namenjeno pogledu v prihodnost Idrije 
in idrijsko-cerkljanske regije ter njenih 
prebivalcev.

S tem dogovorom je bilo z vseh strani 
konkretno potrjeno, da se bo v bodoče 
mogoče še marsikaj dogovoriti in to 
tudi realizirati. V preteklosti sta tako 
Kolektor kot Hidria veliko prispevala 
za lokalno okolje, vendar v zadnjem 
obdobju največkrat vsaka posebej. S 
sodelovanjem pa je lahko ta prispevek 
okolju, v katerem obe podjetji delujeta, 
še bistveno večji. 

Pobuda za 
srečanje je bila 
dana z obeh 

strani, želja je rasla 
postopoma že nekaj 

časa in tako smo se 
prvič srečali, tokrat na Kendovem dvorcu v 
Spodnji Idriji, naslednjič pa se bomo verjetno 
nekje v Idriji, popolnoma neobremenjeni 
s preteklostjo, a z željo in spoznanjem, da 
bomo vsi imeli več, če bomo znali sodelovati 
in presegati parcialne interese in v prvi plan 
postavljati skupno dobro vseh, ki živijo v tej 
regiji in širše. Tudi za Slovenijo je to naše 
povezovanje in sodelovanje pomembno. 
S poslovnega vidika, poleg obstoječega 
sodelovanja v projektih centra odličnosti 
in kompetenčnosti v okviru podjetja SIEVA 
in avtomobilskega grozda, kjer že skupaj 
nastopamo, smo govorili tudi o nastopu 
skupaj z ostalimi nosilnimi podjetji v 
avtomobilski industriji v projektih načrta za 
okrevanje in odpornost v kontekstu prehoda 
v brezogljično ekonomijo prihodnosti. Na 
tem področju ima vsaka od družb pomembne 
projekte. Če jih primerno povežemo, bomo še 
uspešnejši.

Iztok Seljak, glavni direktor Hidrie Holding

Resnično vesel sem 
bil povabila na skupni 
sestanek vodstev koncerna 
Kolektor in korporacije 
Hidria. Vesel zato, ker se 
po mnogih letih rojeva 
sodelovanje, ki je za idrijsko 
občino izjemnega pomena. 
Dialog med najmočnejšima 
predstavnikoma 
gospodarstva v naši občini 
me kot župana navdaja z 
optimizmom, saj bo njuno 
sodelovanje nedvomno 
prispevalo h kvalitetnejšemu 
življenju v lokalni skupnosti. 
Imamo dobre pogoje in 
sposobne ljudi in skupaj 
lahko zastavimo in tudi 
uresničimo visoke cilje.

Tomaž Vencelj, župan Občine 
Idrija

Družbi Kolektor in Hidria sta 
sedli za skupno mizo in prekinili 
dolgoletno mrtvilo na področju 

medsebojnih odnosov, ki so bili 
posledica dejanj, sproženih s strani 

posameznika proti Kolektorju. Vesel sem, 
da smo s predstavniki Hidrie dosegli dogovor, ki odpira 
nove možnosti za poslovno sodelovanje. S predstavitvijo 
strateških programov smo ugotovili, da med družbama 
obstaja veliko sinergij na razvojnem področju, predvsem 
na področju tehnologij za prehod v brezogljično družbo. 
Gre za tehnologije prihodnosti, podprte tudi s projekti 
Načrta za okrevanje in odpornost. Tako idrijsko kot 
tudi širše slovensko okolje bo imelo od tega sodelovanja 
koristi, saj bosta obe družbi, ki zaposlujeta več kot 7.500 
ljudi doma in v svetu, že letos ustvarili 1,2 milijarde 
evrov prihodkov in več kot 120 milijonov evrov EBITDA. 
Verjamem, da bo sodelovanje odprlo nove možnosti za 
povečanje prihodkov, predvsem na področju komponent 
za avtomobilsko industrijo. Čeprav je bil ta korak narejen 
šele po 15 letih, pa je bolje, da se je to zgodilo danes kot 
jutri. Upam, da smo s tem postali vzor drugim. Želim si 
in tudi verjamem, da se dogovore da doseči tudi drugod, 
v širšem slovenskem prostoru, če si ljudje tega želijo in so 
to pripravljeni storiti.

Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektor 
Holding

,, ,, ,,
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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 - 13h

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,  

www.sm-sencila.com

Izjemen odziv na letošnji 
literarni natečaj
Franci Ferjančič

Člani predsedstva 
Območnega združenja 
veteranov vojne za 
Slovenijo Idrija – Cerkno 
so se sestali na redni 
mesečni seji v torek, 
4. maja. Ob skorajšnji 
pričakovani omilitvi 
omejevalnih ukrepov za 
preprečevanje epidemije 
Covid-19 so se dogovorili 
za aktivnosti do konca 
prvega polletja.

Že v nedeljo, 9. maja, se je 30 
veteranov in častnikov, ki so člani 
Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno, 
udeležilo strelskega urjenja na 

Lajšah, ki ga je organiziralo 
Območno združenje slovenskih 
častnikov Idrija – Cerkno. Med 
temi je bila tudi desetina mladink 
in mladincev. Udeležence je 
nagovoril predsednik Območnega 
združenja slovenskih častnikov 
Idrija – Cerkno polkovnik Brane 
Tušar, v imenu veteranov pa jih je 
nagovoril predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Idrija – Cerkno Marijan 
Platiše. Po uspešno izvedenem 
strelskem urjenju in analizi so se 
zadržali še na prijetnem druženju 
ob malici.

Zaključil se je letošnji jubilejni 
deseti literarni natečaj »Tudi pri 
nas je potekalo osamosvajanje 
Slovenije«, katerega namen je 
tudi obeleževanje 30-letnice 
osamosvojitve Slovenije in 
20-letnice delovanja OZ VVS 
Idrija Cerkno. Zaključil se je 
uspešno, vendar to žal velja samo 
za rekordno število prispelih 
literarnih prispevkov in za njihovo 

pestro vsebino. Omejevalni 
ukrepi za preprečevanje okužbe 
s Covid-19 pa so že drugo leto 
preprečili izvedbo zaključne 
slovesnosti in verjetno tudi 
organizacijo domoznanske 
ekskurzije za udeležence natečaja 
in njihove mentorje. Svoje 
literarne prispevke je poslalo kar 
petinšestdeset mladih avtorjev. Od 
tega osem z Osnovne šole Cerkno, 
enajst z Osnovne šole Črni Vrh 
nad Idrijo, sedemnajst iz Osnovne 
šole Idrija in devetindvajset iz 
Osnovne šole Spodnja Idrija. 
To je rekordno in navdušujoče 
število, ki organizatorje iz OZ 
VVS Idrija Cerkno zavezuje 
in opogumlja, da s to obliko 
prenašanja izročil osamosvajanja 
Slovenije nadaljujejo tudi v 
prihodnje. Strokovna komisija 
OZ VVS Idrija Cerkno je pozorno 
prebrala vse prispele prispevke 
in izmed prispevkov vsake šole 
izbrala tistega, ki vsebinsko 
najbolj ustreza vsebini, namenu 
in cilju razpisa. Letos so to Zala 
Ana Razpet (6.b razred OŠ Cerkno, 
mentor Roman Eberlinc), Maks 
Rupnik (8. razred OŠ Črni vrh nad 
Idrijo, mentorica Jana Peternel), 
Tina Štucin (9.b razred OŠ Idrija, 
mentorica Marija Majnik) in Tia 
Černilogar (7.a razred OŠ Spodnja 
Idrija, mentorica Vanda Trošt).

Razglasitev rezultatov in 
podelitev nagrad sodelujočim bo 
žal tudi letos potekala brez skupne 
zaključne slovesnosti. Podelitve 
bodo potekale po posameznih 
šolah, prilagojeno programu in 
urniku dela posamezne osnovne 
šole. Zaključuje se tudi tiskanje 
zbornika letošnjega literarnega 
natečaja, ki bo zaradi jubilejne 
izdaje nekoliko obsežnejši in z 
bogatejšo vsebino, kot so bili 
zborniki prejšnjih natečajev. 
Zaradi omejevalnih ukrepov 
verjetno tudi letos ne bo 

mogoče organizirati zaključne 
domoznanske ekskurzije, razen 
v primeru, če bi se v juniju 
epidemiološka situacija bistveno 
izboljšala in bi se omejevalni 
ukrepi za preprečevanje okužbe 
s Covid-19 sprostili. Ob tej 
priložnosti ob izpeljanem 
desetem literarnem natečaju 
organizatorjem, prizadevnim 
mentorjem in vsem mladim 
avtorjem iskrene čestitke in 
zahvala za opravljeno delo.

Letos pa bodo veterani skupaj s 
člani Zveze policijskih veteranskih 
društev Sever in drugimi 

veteranskimi organizacijami 
sodelovali tudi pri dveh dvigih 
državne zastave ob dnevu 
državnosti. Obe prireditvi bosta 
24. junija, na dan pred praznikom. 
Prvič bo letos dvig državne zastave 
ob dnevu državnosti izvedeno v 
Cerknem in sicer ob 9. uri in 30 
minut pred osnovno šolo, kjer 
pripravljajo slovesnost skupaj z 
osnovno šolo in Občino Cerkno. V 
Idriji bo dvig državne zastave ob 
dnevu državnosti izveden zvečer v 
spominskem parku osamosvojitve 
Slovenije v sodelovanju z Občino 
Idrija.Utrinek s strelskega urjenja na Lajšeh / Foto: Marijan Platiše

Slovenska zastava v spominskem parku osamosvojitve Slovenije v Idriji  
/ Foto: Marijan Platiše
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V Mestno dnevno sobo brez copat

Tina Lisac in Tilen Božič

V starem mestnem jedru 
v Idriji je svoj prostor 
dobila »Mestna dnevna 
soba Pr’ Golitu«. Tukaj 
ne potrebujemo ne copat 
ne televizije, samo dobro 
voljo, da vstopimo, si v teh 
težkih časih vzamemo čas 
za someščane in skupaj 
oživimo mestni duh Idrije. 
Še pred izbruhom epidemije 
se je pokazalo, da ustaljene 
družbene strukture počasi 
razpadajo, da se krhajo 
vezi med ljudmi, ranljive 
skupine pa postajajo vse 
številčnejše. Epidemija 
virusa covid-19 je ta proces 
le pospešila in sedaj bolj kot 
kadarkoli potrebujemo voljo 
in prostor, kjer bomo lahko 
ponovno krepili človeške 
vezi ter oživili občutje 
skupnosti, tovarištva in 
solidarnosti med ljudmi, 
ki je bilo tako značilno 
za mesto z rudarsko 
preteklostjo.

Ideja o Mestni dnevni sobi se 
je porodila že pred leti, ko se je v 
projektu City Center Doctor, ki je 
del evropskega programa URBACT, 
namenjenega zagotavljanju podpore 
mest pri oblikovanju novih politik 
in ukrepov pri reševanju težav 
sodobnih mest, oblikovala lokalna 
delovna skupina prostovoljcev z 
razmišljanjem o načinu, kako bi 

številne občane vključili v oživljanje 
mestnega jedra.  Takrat  se  je 
prepoznalo specifične probleme v 
mestnem jedru ter pripravilo nabor 
rešitev in prijemov, ki bi pomagali 
pri odpravljanju teh problemov. 
V naslednjem koraku se je Idrija 
vključila v URBACT projekt Re-
grow City, kjer smo iz nemškega 
mesta Altena prenesli in za lokalne 
značilnosti prilagodili nevladno 
(NVO) platformo, ki je zaživela v 
obliki naše Mestne dnevne sobe. 
Občina Idrija je nadalje s pomočjo 
Idrijsko-Cerkljanske razvojne 
agencije, ki je kot zunanja strokovna 
pomoč  sode lova la  ž e  v  obeh 
preteklih projektih, na tej podlagi 
v okviru operacije LAS zagotovila 
sredstva za izvajanje projekta 
»Krepitev skupnosti« in s tem med 
drugim ustvarila delovno mesto 
koordinatorja, ki je skoraj v celoti 
sofinancirano iz evropskih sredstev. 
Koordinator bo v Mestni dnevni sobi 
organiziral aktivnosti in povezoval 
ustvarjalno energijo v mestu Idrija. 
Potrebe po koordinatorju so bile 
zaznane že v preteklih projektih, a 
sredstev takrat še ni bilo na voljo. 
Z načrtovanjem večjega obsega 
aktivnosti pa angažiranje in vodenje 

na prostovoljni ravni ni več mogoče, 
saj si želimo, da bi bil prostor redno 
odprt in na ta način dostopen za 
prebivalce naše občine.

Kaj torej je Mestna dnevna soba 
Pr’ Golitu? To je odprt prostor za 
sproščeno vsakodnevno druženje 
in izvajanje aktivnosti, namenjenih 
vključevanju širše javnosti, ki jih 
bodo pripravljeni organizirati 
aktivni posamezniki, društva ali 
organizacije. Vse aktivnosti bodo 
brezplačne in namenjene tako vsem 
prebivalcem kot tudi naključnim 
obiskovalcem Idrije. V času, ko ne bo 
organiziranih aktivnosti, bo Mestna 
dnevna soba namenjena spontanemu 
druženju. Prostor je opremljen kot 
prava udobna dnevna soba, dostopen 
tudi tistim, ki težje premagujejo 
stopnice. Mestna knjižnica Idrija je 
že zagotovila nekaj knjig in revij, na 
voljo so družabne igre in miza za šah, 
stoli in mizice, primerne za klekljanje 
ali igranje briškule, bralni kotiček 
z udobnim kavčem, na ponovni 
zagon čaka mestno otroško igrišče 
... Predvsem pa je naša velika želja, 
da prostor zaživi in postane stičišče 
vsakodnevnih srečevanj in druženj 
v samem mestnem jedru. Mestna 
dnevna soba bi morala zaživeti že v 

letu 2020, a na žalost je druženje in 
redne aktivnosti preprečila epidemija 
covida-19.  Se  pa  v  trenutnih 
razmerah že pripravljajo aktivnosti, 
ki bodo prilagojene veljavnim 
epidemiološkim ukrepom, obenem 
pa se z razvojem »normalnega« 
modela  Mestne  dnevne  sobe 
razvija tudi model, ki bo omogočil 
delovanje v omejeni izvedbi tudi v 
času morebitnih prihodnjih omejitev. 
Držimo pesti, da bo le-teh čim manj.

Mestna dnevna soba Pr’ Golitu 
je torej tu, na začetku svojega 
poslanstva. Prav kmalu, takoj ob 
odpravi strožjih ukrepov glede 
druženja, se bo ponovno odprla 
za vse vas – meščane, naključne 
obiskovalce, za vse srčne ljudi, ki 
se zavedate svoje vloge v skupnosti 
in s svojimi kreativnimi idejami ter 
voljo do sodelovanja omogočate, 
da sami soustvarjamo svoje okolje, 
svoje mesto Idrija. V kratkem za vas 
pripravljamo dan odprtih vrat, ki bo 
ob upoštevanju zdravstvenih ukrepov 
naznanil  začetek sproščenega 
druženja v javnem prostoru kot 
nek akšen obet  nekih  lepš ih , 
svobodnejših časov. S tem v mislih 
naj velja vabilo: »Se widma hmal Pr’ 
Golitu!’«

Mestna dnevna soba 
svojo zgodbo zagotovo 
nadaljuje tudi širše, saj 
je bila kot ena izmed 
petih dobrih praks v 
EU že potrjena v sklopu 
programa URBACT, ki bo 
omogočil prenos v druga 
slovenska mesta. Inštitut 
za politike prostora 
(IPOP) in Občina Idrija 
bosta pet izbranih mest 
vodila skozi postopek 
do vzpostavitve svoje 
platforme, ki naslavlja 
tovrstne težave sodobnega 
časa. Sodelovanje, 
povezovanje in učenje je 
ključ do uspeha.
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Foto: Tine Mažgon

Dnevna soba 
Idrije prinaša 
v mesto 

prepotrebno 
svežino. Vsi 

smo v teh dneh 
naveličani ukrepov za 
zajezitev epidemije. Virus 
se počasi poslavlja in 
Idrija meščanom in vsem 
obiskovalcem ponuja prostor 
za srečevanje, izmenjavo 
mnenj, igranje družabnih 
iger, poslušanje predavanj 
ali pogovor kar tako. Nosilci 
projekta si želimo, da bi 
dnevna soba Pr’ Golitu 
postala srce tega mesta, ki bi 
poganjalo številne dejavnosti. 
Mestni trg to pozno pomlad 
kliče po dogajanju. Za pravi 
uspeh projekta pa je nujno 
tudi tvorno sodelovanje vseh 
občanov. Pridite torej 4. junija 
na Mestni trg k Golitu, ko 
bodo vrata dnevne sobe odprta 
za vse obiskovalce. 

Tilen Božič, koordinator projekta

,,
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Junija gremo v nov vrtec

Ko poskušam strniti misli, 
ki se spletajo okoli vrtca 
kot stavbe s svojo notranjo 
organizacijo, ureditvijo 
prostorov, zunanjim 
videzom in okoljem, ki 
ga obdaja, si želim, da 
bi bil to povsem strnjen 
svet, svet od začetka 
do konca, prepreden z 
otroškim smehom, veseljem, 
igrivostjo – enkraten in 
edini – tak kot je dom in v 
njem družina. 

Dandanes so vrtci različni. Med 
njimi ni le razlika po zunanjem 
videzu, barvah, dimenzijah, temveč 
ima vsak svojo posebno energijo, 
lastno dušo ter skupaj z otroki, 

starši in zaposlenimi svojo lastno 
pot poslanstva. Tako imajo tudi 
naše enote, Arkova, Prelovčeva, 
Godovič, Črni Vrh in sedaj Spodnja 
Idrija, svojo lastno zgodovino, svojo 
pot lastne prepoznavnosti in hkrati 
skupne vizije – da smo kot vrtec tukaj 
in sedaj, takšni kot smo, vendar vsak 
dan boljši. Tudi zaradi želje, da bi 
skozi vrata našega vrtca vstopalo 
še veliko generacij otrok, da bi z 
roko v roki otroci, starši, zaposleni, 
predstavniki lokalne skupnosti, 
predstavniki ožjega in širšega okolja 
tkali vezi medsebojnega zaupanja tudi 
v prihodnje, v katerem bo zmeraj 
prostora za mnogo lepih stvari.

Nadejamo se, da bo prav tako tudi v 
novo zgrajenem vrtcu enote Spodnja 
Idrija. Po skoraj treh letih izselitve 
iz prostorov stare stavbe, ki je bila 
dotrajana in energetsko neustrezna, 
sedaj dela tečejo h koncu. Med tem 
časom, ko so potekale priprave in 

sama izgradnja, smo v prvem letu za 
najmlajše otroke prvega starostnega 
obdobja zagotovili prostor sprva v 
enotah Arkova in Prelovčeva, zadnji 
dve leti v enoti Arkova, ostali štirje 
oddelki pa gostujejo v Osnovni šoli 
Spodnja Idrija, kjer so nam prijazno 
odstopili prostore. Ves čas gradnje je 
od vseh zaposlenih zahteval veliko 
timskega dela in prilagoditev. 
Resnično smo se potrudili, da otroci 
niso občutili preselitve in so se v 
novih okoljih počutili dobro.

Danes se veselimo, da je bila 
izgradnja povsem novega objekta 
dobra, pametna odločitev in da trud 
ni bil zaman. Kljub vsem situacijam 
se bližamo cilju. Ponosni smo, da 
je ustanoviteljici uspelo izgradnjo 
pravočasno pripeljati do zaključka, 
za kar gre zahvala projektantom, 
izvajalcem, nadzor u, vodstvu 
vrtca, šole in ostalim zaposlenim, 
krajanom Spodnje Idrije in drugim, 

ki  so kakorkoli  pripomogli  k 
veselemu dogodku. Junija 2021 
bodo tako otroci, vzgojiteljice in 
kuharsko osebje lahko vstopili v 
povsem nov vrtec in verjamemo, 
da se bodo v njem odlično počutili. 
Ob tej priložnosti gre še posebna 
zahvala vsem staršem za strpnost in 
razumevanje v času gradnje. 

Novi vrtec je zgrajen po vseh 
standardih in normativih, je prijeten 
in prostoren. Notranji prostori 
novega vrtca se raztezajo v treh etažah 
in glede na star vrtec predstavljajo 
res veliko pridobitev. Vrtec ima v 
pritličju pralnico, prostore arhiva 
ter skladišče za shranjevanje živil, v 
prvem nadstropju je poleg igralnic za 
otroke prvega starostnega obdobja 
tudi kuhinja, ki bo služila za kuhanje 
in pripravo obrokov vrtčevskim 
in šolskim otrokom, v zgornjem 
nadstropju pa je poleg igralnic 
drugega starostnega obdobja še 

velik skupni prostor – telovadnica, 
ki je namenjen druženju vseh 
otrok in staršev na prireditvah ter 
omogoča ustrezno gibalno dejavnost. 
Igrišče ima velik igralni prostor 
z večnamenskimi igrali in lepo 
oblikovan gibalni poligon. S skrbno 
zasaditvijo dreves se bo s časom 
igrišče ovilo v prijetno senco, ki bo 
otrokom nudila varno igro v vročih 
poletnih dneh. 

Še enkrat posebna zahvala vsem, 
ki ste bili v različnih obdobjih v 
občini Idrija odgovorni za razvoj 
predšolske vzgoje. In nenazadnje se s 
hvaležnostjo spominjamo vseh tistih, 
ki so postavili »temelje« današnjemu 
vrtcu in s svojim predanim delom 
pustili neizbrisno sled v mozaiku 
predšolske vzgoje in vseh, ki ste še 
danes tako in drugače del življenja 
našega in vašega vrtca. 
/ Nadja Brence,  
ravnateljica Vrtca Idrija

Podiranje starega vrtca / Foto: David Tončič Nov vrtec bo svoja vrata odprl v juniju / Foto: David Tončič

Naloga Tima Gorenca napreduje na 
državno tekmovanje

V petek, 7. maja, je 

potekalo Regijsko srečanje 

mladih raziskovalcev 

Severnoprimorske regije, ki 

ga tradicionalno organizira 

Gimnazija Jurija Vege 

Idrija. Zaradi omejitev, ki 

jih je prinesla razglasitev 

epidemije v naši državi, 

je srečanje že drugo leto 

zapored potekalo »na 

daljavo«. 

Na srečanje so mentorji Goriške regije 
predprijavili sedem raziskovalnih nalog, a 
zaradi objektivnih okoliščin so se predstavile 
samo tri, med njimi tudi ena naša s področja 
tehnike in tehnologije. Avtor naloge, ki je 
nastala pod mentorstvom učitelja Jureta 
Dreva, mag. inženirja strojništva, je bil Tim 
Gorenc, dijak tretjega letnika programa 
strojni tehnik. 

Prijavljene naloge so bile s pomočjo 
videokonferenc, v letošnjem šolskem letu 
nepogrešljivega ZOOM-a, predstavljene 
tričlanskim komisijam strokovnjakov. 
Poleg sedanjih in nekdanjih učiteljev 
idrijske gimnazije sta, kot že vrsto let 
doslej, sodelovali strokovnjakinji iz Hidrie 
in Komunale Idrija. Komisije so ocenile, 

da vse tri naloge ustrezajo merilom in 
kriterijem, da napredujejo na 55. državno 
srečanje mladih raziskovalcev 2021. 

V prvi krog državnega srečanja sta 
se poleg naše naloge tako uvrstili še 
raziskovalna naloga s področja kemije, 
dijaka Gimnazije Nova Gorica, in 
raziskovalna naloga s področja biologije, 
katere avtorici sta dijakinji Šolskega centra 
Postojna. Avtorji nalog, ki so z regijskega 
srečanja napredovale v prvi krog, so 
nagrajeni z bronastim priznanjem. 

Komisije na državnem nivoju bodo z 
vsakega področja izbrale po šest najboljših 
nalog, ki se bodo uvrstile v drugi krog. 
Avtorji teh nalog bodo prejeli srebrno 
priznanje, najboljše naloge od teh pa bodo 
nagrajene z zlatim priznanjem. 

Upajmo, da bo 55. državno srečanje v 
Murski Soboti 28. in 29. junija potekalo 
v »živo«. Vsem nalogam želimo veliko 
uspeha! / Sergeja Lipušček

Tim Gorenc z nalogo Postavitev sistema 
enačb za analizo Ackermann sistema v 
kartingu napreduje na državno tekmovanje
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Temperature ozračja se dvigujejo 

Ivana Kacafura in Marta Stopar

Podnebne spremembe se 
že dogajajo in pomenijo 
enega največjih svetovnih 
izzivov našega časa, ki 
zahteva takojšnje ukrepanje 
ter sodelovanje med 
lokalnimi, regionalnimi 
in nacionalnimi organi z 
vsega sveta. Lokalni organi 
so ključni dejavnik pri 
spodbujanju energetskega 
prehoda in boju proti 
podnebnim spremembam 
na ravni upravljanja, saj 
so državljanom najbližje. 
Zato je prav, da so lokalne 
oblasti zgled svojim 
občanom in drugim 
oblastem. 

Kaj se bo v prihodnosti dogajalo 
s podnebjem, je zelo odvisno od 
socialno-ekonomskega razvoja 
sveta. Od tega je namreč odvisen 
potek izpustov toplogrednih plinov 
v prihodnosti, ki jih pokušamo 
zajeti z uporabo scenarijev 
značilnih potekov vsebnosti 
teh plinov. Obravnavamo 
dva scenarija, ki se med seboj 
razlikujeta po skupnem sevalnem 
prispevku, ki v posplošenem 
smislu predstavlja merilo 
povišanega toplogrednega učinka 
leta 2100 glede na leto 1750. Večji 
kot je sevalni prispevek, večje 
podnebne spremembe lahko 
pričakujemo. Scenariji prikazujejo 
odstopanje od povprečnih razmer 
v prihodnosti, v primerjavi z 
obdobjem v preteklosti (1981-
2010). Uporabljajo se 30-letna 
obdobja projekcij za prihodnost 
(obravnava se 2011-2040 in 
2041-2070), kar preprečuje 
zamenjavo kratkoročne naravne 

spremenljivosti podnebja, na 
primer letno ali desetletno nihanje 
za dolgoročni podnebni signal, 
zato povprečje v daljšem časovnem 
obdobju kaže dejanski podatek o 
podnebju.

V obdobju 1981-2010 se je 
povprečna temperatura zraka 
v občini dvigovala s trendom 
+0,34°C / desetletje (+1,02 
°C v 30-letnem obdobju), pri 
povprečnih količinah padavin pa 
je bil zaznan trend zmanjšanja 
za -2,71 % / desetletje (-8,1% v 
30-letnem obdobju). Največji 
dvig temperature in zmanjšanje 
padavin je bilo zaznati poleti in 
spomladi.

Naraščanje temperature zraka 
je pričakovati tudi v prihodnje. 
V obeh scenarijih bo povprečna 
letna temperatura v občini v letih 
2011-2040 višja za približno 0,8 
°C, v letih 2041-2070 pa za 1,4 
°C (po zmerno optimističnem 
scenariju) oz. 1,8 °C (po 

pesimističnem scenariju). V obeh 
scenarijih projekcije kažejo, da 
se bo najbolj segrelo pozimi in 
poleti, nekoliko manj jeseni, 
najmanj pa spomladi. Številčnejši 
in daljši bodo tudi vročinski valovi, 
ravno tako pa bo več izjemnih 
padavin. Padavine so skozi leto 
neenakomerno razporejene, 
projekcije pa kažejo, da se bo v 
zimskem obdobju količina padavin 
povečala, poleti pa zmanjšala. 
Zaradi višjih temperatur bo 
pozimi manj snežnih padavin 
in več dežnih, tudi število dni s 
snežno odejo bo krajše. Poleti bo 
število dni vodnega primanjkljaja 
daljše, kar bo vodilo do poletnih 
suš. Po pesimističnem scenariju 
so vsi kazalniki podnebne 
spremenljivosti izrazitejši kot v 
primeru zmerno optimističnega 
scenarija.

Čeprav prizadevanja za 
zmanjšanje emisij že potekajo, 
je prilagajanje nujen in 

nepogrešljiv dopolnilni element 
blažitve podnebnih sprememb, 
torej zmanjševanja izpustov 
toplogrednih plinov. S skupno 
obravnavo blaženja in prilagajanja 
se odpirajo nove možnosti 
za spodbujanje trajnostnega 
lokalnega razvoja, kar vključuje 
oblikovanje vključujočih, 
energetsko učinkovitih in na 
podnebne spremembe odpornih 
skupnosti, izboljšanje kakovosti 
življenja, spodbujanje naložb 
in inovacij, krepitev lokalnega 
gospodarstva in ustvarjanje 
novih delovnih mest ter krepitev 
vključevanja in sodelovanja 
deležnikov.

Analiza ranljivosti in tveganja 
zaradi podnebnih sprememb 
ločeno obravnava šest sektorjev: 
vodni viri, poplavna varnost in 
vodovod, kmetijstvo, gozdarstvo, 
zdravstvo in turizem, ki so bili 
prepoznani kot sektorji z največjim 
vplivom na podnebne spremembe.

Arkova ulica 19, Idrija / T: 05 37 74 830 / E: evt@kolektor.com     TRGOVINA: Arkova ulica 17a, Idrija / T: 05 37 74 840 / E: trgovina.evt@kolektor.com

31,30 €  

DELOVNE 
HLAČE NA 
PAS 8738
Izjemno
mehke in udobne 
delovne hlače 
na pas z veliko 
dodatnimi žepi, 
nastavljiv pas. 
Sestava: 100 % 
bombaž z  
dodatkom 
stretch materiala

DELOVNE 
HLAČE NA 
PAS  
MACSEIS 
MACTRONIC
Delovne hlače  
iz poliestra in  
spandexa,  
primerne tudi  
za pohodništvo.

DELOVNE 
HLAČE NA 
PAS RAPTOR 
Delovne hlače 
iz 100% bombažne 
tkanine, z večjim 
številom žepov. 
Zapenjanje na 
zadrgo in gumb, 
zanke za pas in  
zadrge na spo- 
dnji notranji  
strani hlačnic za 
boljše prileganje.71,69 €

28,84 € 

Vsi artikli 
so iz redne 
zaloge.

 
Navedene 
so cene z 

20%  
popustom! 
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TRGOCEV d.o.o., gradbeništvo in trgovina
Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec
tel.: 01 75 09 550, 75 42 485, faks.: 75 43 522
Odprto: od 8. do 19., sobota od 8. do 13. ure

V MESECU MAJU  
IN JUNIJU  -20%-20%    
NA ARMATURE FIMA  
CARLO FRATTINI  
IN SANITARNO  
KERAMIKO OLIMPYA  
(iz zaloge)

www.trgocev.comwww.trgocev.com

V iskanju navdiha iz 
globlje življenjske izkušnje Tržaške noči

Tri tržaške majske noči 
pelo je nama morje na obali.

Prvo noč sva roke sklenila – 
dvignila ptici se do neba.

Drugo noč sva se potopila – 
školjki dve na dno morja.

Tretjo noč dveh školjk črepinje 
režejo najine bose stopinje.

V sivi zori drugega dne 
pohodila drug drugemu sva srce ...

V Barkovljah 1
Z brežine veter veje iz vinogradov 
in morje vzpenja se na boke jadrnic, 
vzpenja se in pada vnic 
kot klopčič neugnanih sivih gadov. 
 
Predam se morju, stapljam se z valovi – 
nemirni so ko razdivjana kri, 
nemirni so ko strast oči – 
dekleta skrivajo jih z las slapovi. 
 
Zazdiš se kot jegulja mi v peščenem bregu 
in iz oči ti vržem mrežo najinih skrivnosti, 
in iz oči ti vržem mrežo najinih skrivnosti – 
svetlejše so kot jutro v novem snegu.

(Vir: Wikivir, 2021)

Simona Šinkovec 

Šinkovčeva življenjska pot iz rojstnega 

kraja Vojsko nad Idrijo v svet je 

bila, tako kot za številne sorojake, 

zaznamovana z zgodovinskimi 

razmerami prve in druge svetovne 

vojne. V predvojnem in povojnem 

obdobju pa je mladi Šinkovec preživel 

v različnih krajih Primorske, Slovenije 

in nekajkrat tudi čez mejo različna 

obdobja svoje ustvarjalne poti.

Svoje zgodnje otroštvo je mladi Črtomir 
Šinkovec preživljal v bližini svoje rojstne 
domačije Smodin na Vojskem nad Idrijo, kjer 
je obiskoval osnovno šolo in delal na domači 
kmetiji. Srednjo poklicno šolo je obiskoval 
že v Idriji, a je bil iz nje pri 15 letih izključen 
zaradi navzkrižja z italijansko oblastjo. Razlog 
pa naj bi bila objava domnevno politično 
sporne pesmi. Potem je opravljal različna dela 
po okoliških krajih in se izučil za različne 
poklice, npr. gradnjo ceste v Idriji, kovaštvo in 
mlekarstvo v Tolminu. Pri 17 letih je spoznal 
Franceta Bevka in odpravil se je na pot k njemu 
čez Čepovan v Solkan in Gorico po dragocene 
slovenske knjige. 

Služenje vojaškega roka v italijanski vojski 
ga je popeljalo z železniške postaje v Gorici v 
Padovo in naprej v Neapelj, potem pa se je vrnil 
na domačo kmetijo. Sledilo je vojno obdobje, 
ki je spet drugače oblikovalo njegov življenjski 
prostor. Ker je bil na italijansko vojaško 
policijo prijavljen, da med ljudmi naskrivaj 
širi slovenske knjige, je bil interniran in zaprt 
v hribovski vasici Ploaghe na Sardiniji, zaradi 
tuberkuloze pa tudi izpuščen. Ob povratku na 
Primorsko se je takoj pridružil partizanom in 
NOB. Zaprt je bil v Cerknem, kjer so nastale 
prve partizanske pesmi, med drugim tudi 
Pogovor s smrekami.

Po osvoboditvi so se mu odprle nove 
priložnosti za izobraževanje in delo. V Gorici 
je najprej opravil pedagoški tečaj za učitelja, 
potem je bil dve leti zaposlen kot literarno-

PO ŠINKOVČEVIH 
POTEH 2 

Iz rodnega kraja 
Vojsko nad Idrijo 

v svet

kulturni referent v Trstu. Ta čas ob Tržaškem zalivu je bil zanj 
zanimivo ustvarjalno obdobje: kar nekaj pesmi je, ki dokazujejo, da je 
bil tam zaljubljen in poln življenjske energije. 

Nadaljnje izobraževanje ga je popeljalo še v Postojno, kjer je končal 
nižjo gimnazijo in maturo. Nato se je vpisal na študij slovenskega 
jezika in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Zatem je opravljal diplomatsko službo v Rimu, Trstu in Beogradu. Po 
vrnitvi je uredniško in literarno deloval v Ljubljani, kjer si je ustvaril 
družino, redno pa se je vračal na Vojsko, kjer je slednjič našel svoj 
večni počitek. 

Črtomir Šinkovec, kot ga je upodobil Jaka Torkar na naslovnici knjige 
Oblaki nad sončno deželo.
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Pred 100 leti se je rodil  
rudarski inženir Ivan Gantar 

Ivica Kavčič

Člani idrijskega 
muzejskega in planinskega 
društva, ZZB za vrednote 
NOB, muzejski in nekdanji 
rudniški delavci ter 
številni drugi Idrijčani se 
v teh dneh s spoštovanjem 
spominjamo 100-letnice 
rojstva rudarskega 
inženirja Ivana Gantarja, 
enega izmed ustanoviteljev 
mestnega odbora OF 
Slovenskega naroda, 
dolgoletnega tehničnega 
direktorja idrijskega 
rudnika, zavzetega 
organizatorja idrijske 
muzejske in planinske 
dejavnosti, skrbnega 
varuha rudniške tehnične 
dediščine in vsestransko 
aktivnega javnega 
delavca.

Ivan Gantar se je rodil 9. maja 
1921 v rudarski družini v samem 
začetku italijanske okupacije 
po prvi svetovni vojni. Rudarja 
sta bila že njegov stari oče in 
oče. Ker oče Janez ni hotel 
poitalijančiti priimka, je leta 
1931 pri rudniku izgubil službo. 

Nekaj preživelih članov prvega mestnega odbora OF v Idriji, ustanovljenega 22. 11. 1942 na Veliki ravni, v 
gozdu pod vasjo Gore. Fotografija je nastala po osvoboditvi. Od leve proti desni: Franc Kolenc – blagajnik, 
Franc Medved – predsednik, Janez Pirc – intendant in zadaj Ivan Gantar – za tehniko. Manjka Milica Treven – 
Primožič, zastopnica množičnih organizacij. | vir: Fotografski  arhiv Mestnega muzeja Idrija

med svojimi znanci, političnimi 
somišljeniki. Nikoli se nismo 
šli politikantstva, niti nismo o 
kakršnikoli zadevi odločali ali 
o njej razpravljali po političnih 
skupinah, ne glede na to, da se 
je to dogajalo mnogo mesecev 
pred znano dolomitsko izjavo. 
Bili smo samo aktivisti OF in 
Slovenci. Posebno organizacijsko 
delo in življenje članov KPS 
nam ni bilo znano niti nas ni 
zanimalo; važno je bilo le to, da 
so bili med najbolj uspešnimi 
aktivisti OF,« je še zapisal Ivan 
Gantar.

V februarju 1943 so ga Italijani 
aretirali in v aprilu istega leta iz 
zapora Coroneo v Trstu poslali 
v delavski bataljon v srednjo 
Italijo. Tu je ostal do kapitulacije 
Italije 8. septembra 1943. 
Po vrnitvi v Idrijo se je takoj 
vključil v partizansko gibanje, 
najprej v Vojkovo brigado, nato 
pa je do zgodnje pomladi 1945 
deloval v raznih tehnikah na 
Primorskem. Po končani vojni 
je najprej nastopil službo pri 
Okrajnem ljudskem odboru kot 
referent za obnovo in kasneje kot 
načelnik gospodarskega odseka. 
S koncem leta 1947 je z veliko 
težavo in vztrajnostjo dosegel, da 
je bil s činom kapetana razrešen 
vojaške službe in je lahko 
nadaljeval študij montanistike 
na ljubljanski univerzi. Koncem 
maja 1952 je diplomiral za 
rudarskega inženirja in se, kot 
prvi diplomant domačih korenin 
po drugi svetovni vojni, zaposlil 
pri Rudniku živega srebra Idrija. 
Najprej je bil pomočnik in nato 
upravnik jame, zadnjih deset let 
pred upokojitvijo pa tehnični 
direktor rudnika. Poznala sem ga 
sicer že prej, pobližje pa, ko je bil 
na tem položaju moj dolgoletni 
neposredno nadrejeni. Rada in 
pogosto se ga spominjam kot 
resnega in preudarnega šefa, 
široko kulturno razgledanega 
izobraženca in, vselej 
dobronamerno, iskrivo šegavega 
sogovornika. V svojem bistvu je 
bil pravi Idrijčan, ki je imel svoje 
podjetje in mesto rad in je bil za 
to pripravljen tudi kaj narediti.

Kot pomočnik in upravnik jame 
se je v začetku veliko ukvarjal z 
geologijo. Prav zaradi poznavanja 
strukture rudišča je bil 
preudarno zadržan do velikega 
povečevanja proizvodnje. Veliko 
je dal na mnenje izkušenih starih 
rudniških mojstrov, kot sta 
bila dolgoletni poslovodja jame 
Rafael Lapajne ali kasneje Jože 
Rupnik.

Bil je velik ljubitelj narave 
in vnet planinec. Kot član in 
predsednik raznih občinskih 
odborov in komisij, dolgoletni 

Iz rodovnika družine Gantar 
(Anica Jereb, Jurij Gantar) in iz knjige dr. Kajetana Gantarja 

'Utrinki Ugaslih sanj'.
Ivanov stari oče Urban Gantar (1849-1913) je izhajal iz Potoka pri 

Zavratcu. Bil je rudar v idrijskem rudniku in sodi med začetnike 
organiziranega socialdemokratskega gibanja v Idriji. Bil je dober 
govornik, ki je znal govoriti s srcem in dušo. V njegovih govorih ni bilo 
zaznati nikakršne zahrbtnosti ali hinavščine. Govoril je naravnost. Kot 
delavec: mravlja in čebela, kot človek poštenjak, bratu brat, sotrpinu drug 
(Anton Kristan v časopisu Pod lipo 1924). Bil je trikrat poročen in naj bi 
imel 16 otrok, od katerih jih je nekaj umrlo že v rosnih otroških letih. 

Tudi Ivanov oče Janez Gantar (1883-1976) bil rudar. Tako kot njegovemu 
očetu Urbanu, mu je bilo blizu socialdemokratsko gibanje, bil pa je 
tudi velik narodnjak. Ker ni hotel poitalijančiti priimka, je v rudniku 
leta 1931 zgubil službo in rudniško stanovanje v prhavzu. Tako se je 
moral z družino v sili izseliti v hišo, ki je imela še črno kuhinjo, kot 
podnajemnik. Pozneje je dobil delo kot delavec v Kavščevi gostilni, pa 
tudi boljše stanovanje v njihovi hiši. Po koncu druge svetovne vojne je bil 
nekaj časa upravnik doma starih na Marofu. Ko so začeli nanj pritiskati, 
naj sname razpela s sten in naj se nune preoblečejo v civilne obleke, je 
rekel: »Jaz križev nisem obesil in jih tudi snemal ne bom, nun nisem 
oblačil v njihove uniforme, pa jih tudi slačil ne bom. Če je tako, grem 
pa rajši v penzjon.« Nadvse slovesno je praznoval 1. maj in bil strašno 
razočaran, ko so povorke ukinili. 

Ob ženi Tereziji in treh otrocih 
(Franc, Minka in Ivan) je bilo v 
družini naenkrat preveč lačnih 
ust, zato so najmlajšega, bistrega 
desetletnega Ivana, poslali v 

šolanje čez mejo v Jugoslavijo 
k sorodnikom v Gorenjo vas in 
nato v Celje. Tu je dobil zatočišče 
pri očetovem bratu, znanem 
profesorju in publicistu Kajetanu 
Gantarju, obiskoval gimnazijo 
in uspešno maturiral ter se 
leta 1940 vpisal na rudarski 
oddelek Univerze v Ljubljani. 
Z italijansko zasedbo Ljubljane 
aprila 1941, je bilo študija 
konec. V Idrijskih razgledih 
1978/1979 je sam to obdobje 
takole opisal: »Od leta 1931 sem 
se šolal v Celju v srednji šoli. 
Leta 1937 sem moral ilegalno 
čez mejo, ker mi Lahi potnega 
lista niso več izdali. Kot študent 
rudarstva v Ljubljani sem postal 
član akademskega kluba 'Zarja'. 
Člani te krščansko socialistične 
organizacije so se že leta 1941 
v celoti, z redkimi izjemami, 
vključili v OF. Takoj po okupaciji 
Ljubljane smo se študenti zbirali 
v nekakšne trojke in govorili o 
odporu. Tedaj smo bili silovito 
razočarani in razburjeni zaradi 
tako sramotne kapitulacije 
Jugoslavije. Primorski študentje 
smo v Fronto navdušeno 
pristopili že zelo zgodaj. V 
septembru 1941 smo bili v OF 
že trdno povezani in zaposleni 
z akcijami. Najprej smo delovali 
v skupini kot 'Zarjani', nato 
smo se povezali s študentsko 

organizacijo OF, ne glede na 
politično pripadnost … Maja 
1942 sem od Italijanov dobil iz 
Idrije poziv na vojaški nabor. 
Posvetoval sem se s kolegi, kaj 
naj storim. Na sestanku sem od 
S. Osterca, kasnejšega sodnika 
Okrožnega sodišča v Ljubljani, 
dobil navodilo, naj izkoristim 
priliko, grem legalno v Idrijo 
in začnem organizirati OF na 
Idrijskem, kjer takrat fronte še 
ni bilo. Tako sem tudi storil. 
Začela se je doba izredno hitrega 
razvoja Osvobodilne fronte v 
Idriji.« 

Ustanovni sestanek Mestnega 
odbora OF je bil 22. novembra 
1942 v Stajah na Kovačevem 
Rovtu, blizu hiše Franca 
Bezeljaka. Sestanek je vodil 
organizator upora v Idriji, 
komunist Jakob Platiše – Franc, 
doma iz Poč na Cerkljanskem, 
prisotni pa so bili: Franc 
Medved – katoličan, Janez Pirc 
– komunist in Ivan Gantar – 
krščanski socialist. V odsotnosti 
je bila v odbor sprejeta Marija 
Treven, nekoliko kasneje še 
Franc Kolenc in, kot je zapisal 
Platiša, tudi Albin Filipič. 
»Da smo se odločili postaviti 
politično heterogen mestni 
odbor, so nam narekovali 
predvsem politični razlogi: vsak 
je lažje propagiral delo za OF 
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O publicističnem delu inženirja Ivana Gantarja
 
Rudarski inženir Ivan Gantar je bil v Idriji znana in 

priznana osebnost. Ko se sprašujem zakaj, se najprej 
spomnim, da je bil v petdesetih letih preteklega stoletja 
eden redkih Idrijčanov, ki je dosegel inženirski naslov. 
To je bil takrat cenjen dosežek! Pri rudniku smo ga 
mlajši kolegi dosledno poimenovali kar ’inženir 
Gantar’ in tako je ostalo do njegove smrti leta 1988. V 
času službovanja pri rudniku, pri rudniških problemih 
osebno nisem neposredno sodeloval z njim. Takrat je bil tehnični direktor, z 
njim se je pogovarjal le ’šef’ geološke službe dr. Ivan Mlakar, ostali geologi 
pa smo ’stregli’ jamski operativi.

Vendar samo naziv ’inženir’ in delo pri rudniku seveda nista bila odločilna 
za njegov ugled v Idriji. Inženir Gantar je bil družbeno zelo aktiven, pri 
tem delu se je srečaval s številnimi Idrijčani in z vsakim je znal vzpostaviti 
kramljajoči stik na primernem nivoju. Najbolj neposredno sva sodelovala pri 
Idrijskih razgledih in proti koncu njegovega življenja pri Občinski raziskovalni 
skupnosti, kjer sem bil, predsednik inženir Gantar pa vesten in natančen 
tajnik.

V uredniškem odboru Idrijskih razgledov je sodeloval od ustanovitve revije 
in skoraj do svoje smrti (1956-1985). Med letoma 1956 in 1958 je objavil 
šest člankov z naslovom Iz letnih poročil rudnika živega srebra, ki dajejo 
pomembne informacije o vseh področjih rudniškega delovanja. Kasneje mi 
je omenil, da je nameraval o tem pisati tudi v naslednji letih, vendar je imel z 
’oblastniki’ težave, češ da ’izdaja rudniške poslovne skrivnosti’. V naslednjih 
letih so se v Idrijskih razgledih zvrstili zelo brani članki z idrijsko planinsko 
tematiko, o urbanizmu, o nekaterih dogodkih pri rudniku in tudi o rudniških 
raziskavah v širši okolici Idrije. Na njegovo pobudo in urednikovanjem je 
koncem šestdesetih let izšlo več številk internega rudniškega glasila Idrijski 
rudar. Pregledni članek ’Geološki sestav ozemlja’ je napisal tudi za obsežen 
vodnik po idrijski planinski poti (1979). Vsi njegovi članki so konceptualno jasni, 
vsebinsko bogati, največkrat napisani v kramljajočem slogu in v odličnem jeziku. 
/ Dr. Jože Čar

predsednik Sveta Mestnega 
muzeja Idrija in Planinskega 
društva Idrija je bil tesno vpet 
v dogajanje v kraju in je veliko 
prispeval k povezanosti rudnika 
z mestom in občino. Zaslužen 
je za gradnjo planinskih 
postojank na Hlevišah in 
Javorniku, Doma rudarjev na 
Vojskem in za preselitev starih 
rudniških strojev na grajsko 
dvorišče. Prav s tem je ohranil 
rudniško dediščino, ki je z 
mogočno Kleyevo črpalko na 
jašku Frančiške predstavljala 
enega od temeljev za vpis Idrije 

Ivan Gantar mi je bil kot brat

Eden tistih Idrijčanov, ki je poleg mojega očeta najbolj oblikoval 
moja obzorja in mojo narodno zavednost, je bil moj bratranec 
Ivan Gantar, ki je bil devet let starejši od mene, 9. maja 2021 
smo obhajali stoletnico njegovega rojstva. Kot otrok sem 
spočetka mislil, da je to moj starejši brat, saj je kot dijak celjske 
gimnazije osem let živel v našem stanovanju na Ipavčevi ulici 
11 in spal z nami v otroški sobi. Midva sva imela skupno nočno 
omarico, in ko so moji mlajši bratci spali, sem lahko ob nočni 
lučki tako kot on zvečer še dolgo bral knjige ali pa se z njim pogovarjal. On me je, še 
preden sem šel v šolo, naučil brati in računati, z njim sem pozneje, ko je Italija napadla 
Abesinijo in ob drugih vznemirljivih dogodkih rad politiziral. 

Tudi potem, ko se je po maturi leta 1939 vpisal na univerzo, je še vedno rad prihajal 
k nam v Celje in po več dni ali cel teden preživel pri nas. Tako je bilo tudi aprila 1941, 
ko so nas Nemci napadli in na veliki petek vkorakali v Celje. Nemški vojaki so se 
najprej ustavili ob športni trgovini Jellenz, ki je bila blizu celjskega magistrata, kjer 
jih je gospodinja, zavedna celjska Nemka, čeprav je bil veliki petek, kot ’osvoboditelje’ 
ves dan gostila s šunko in cvrtjem. Njena sinova sta bila najina sošolca, mlajši sin štiri 
leta v mojem razredu na celjski osnovni šoli, starejši, ki mu je bilo ime Sepp Jellenz, 
pa je bil vseh osem let Ivanov sošolec na celjski gimnaziji. Že čez nekaj dni, v sredo 
zvečer, je Sepp Jellenz prišel v gestapovski uniformi še z dvema drugima gestapovcema 
in aretiral mojega očeta, svojega nekdanjega profesorja. Iskal je in hotel aretirati tudi 
Ivana, ki pa je naše stanovanje že opoldne zapustil, ker ga je neka dijakinja, nemška 
Celjanka, vnaprej opozorila na grozečo nevarnost. Ivan se je po hribih nekako pretolkel 
do Ljubljane, kjer je z drugimi študenti stanoval v nekem pritličnem objektu v bližini 
Hotela Union, ki so ga pozneje porušili. Čez eno leto je bil kot italijanski državljan 
vpoklican v italijansko vojsko, od tam je po kapitulaciji Italije odšel v partizane, kjer 
je, kot mi je povedal, vodil tehniko na Vojskem nad Idrijo. In kot mi je pozneje sam 
pripovedoval, se je že prej, še kot študent, v imenu krščanskih socialistov udeležil 
ustanavljanja OF v Idriji. Ob koncu vojne je imel čin kapetana, nagovarjali so ga, da 
bi ostal v armiji. Vendar je rekel da ne bi bil rad ’faliran študent’, zato se je vojaški 
karieri odpovedal in rajši nadaljeval in dokončal študij montanistike.
/ Kajetan Gantar

Ko sem po končanem študiju leta 1968 
dobil svojo prvo službo v upravi Občine 
Idrija, je inženir Gantar že uspešno 
vodil komisijo, ki se je imenovala 'Svet 
za urbanizem'. Prav v času njegovega 
vodenja se je pričelo načrtneje urejati 
prostor v občini ter sistematično 
izdelovati urbanistično dokumentacijo 
občine in mesta. Kot vplivna in spoštovana osebnost je imel 
odločilen vpliv na to, da se je na občinski upravi ustanovilo 
delovno mesto arhitekta. Skupaj s Stankom Murovcem, 
Silvestrom Kleindienstom in Stankom Mervicem je bil kasneje 
pobudnik ustanovitve Ateljeja za projektiranje, s čimer smo 
dobili mladi strokovnjaki možnost ustvarjanja v domačem 
okolju. Čeprav je bil strokovnjak rudarske stroke, je s široko 
razgledanostjo ter preudarnim in mirnim vodenjem vedno znal 
izluščiti prave odločitve, ki so vplivale na oblikovanje prostora 
in uspešno reševanje komunalnih problemov.
/Milan Božič – arhitekt

na UNESCO seznam svetovne 
dediščine. 

Veliko dela in prizadevanj 
Ivana Gantarja je vtkanih tudi 
v razvoj idrijskega zdravstva. 
V osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja je Idrija, skupaj z 
Vrhniko, Logatcem in Cerknico, 
spadala pod Notranjski 
zdravstveni dom s sedežem na 
Vrhniki. Ivan je bil dolga leta 
predsednik občinske, obenem 
pa član regijske in republiške 
zdravstvene skupnosti. Nekdanji 
vodja službe te skupnosti 
Marijan Repanšek se ga 
spominja kot prizadevnega 
predsednika gradbenega 
odbora za izgradnjo novega 
zdravstvenega doma med leti 
1979 in 1983. Prav inženir 
Gantar, pravi, je zaslužen za 
to, da se je dom lahko v celoti 
zgradil. Sredstva iz občinskega 
samoprispevka namreč 
niso zadoščala in le veliki 
predsednikovi vztrajnosti gre 
zasluga, da so pridobili potrebna 
sredstva še iz drugih virov. 
Inženir Gantar je dobesedno 
'obrnil vse kljuke' in vztrajal 
vse dokler ni dobil finančnega 
pokritja za dokončanje 
investicije. To zahtevno nalogo 
je opravljal v času, ko je bil že 
upokojen in mu tudi zdravje ni 
več prav dobro služilo. 

Sicer smo pa Ivana prijatelji 
in sodelavci zelo spoštovali tudi 

zaradi njegove pokončnosti 
in doslednosti. Po prepričanju 
je bil socialno usmerjen 
domoljub, ki sta mu bila 
politika in politikantstvo tuja. 
V prijateljskih razgovorih nam 
je pripovedoval svoje izkušnje 
o strankarskih razprtijah v 
predvojni Jugoslaviji, o tem, 
kako so se predvsem primorski 

študentje, ki so poznali zlo 
fašizma, takoj leta 1941 
priključili uporu, medtem ko 
se prenekateri drugi udinjali 
okupatorju. Zaradi svoje 
pokončnosti in doslednosti 
je imel v zadnjih letih svoje 
aktivne delovne dobe kar precej 
težav, kar gotovo ni ostalo brez 
posledic za njegovo zdravje. 

Skupaj s svojo soprogo, 
medicinsko sestro in medvojno 
partizansko bolničarko Fanči, 
je iskreno prijateljeval s 
partizanskima zdravnikoma dr. 
Aleksandrom Gala – Petrom 
in dr. Pavlo Jerina – Lah ter 
si vse do zadnjega prizadeval 
za ohranitev spomina na 
SVPB Pavla. Že hudo bolan, 
le malo pred prezgodnjo 
smrtjo, je še uredil, da so na 
razgledni točki Pri Gnezdu 
na Vojskarski planoti, tam, 
kjer se odpira slikovit pogled 
na Trnovski gozd, postavljeni 
panoji s fotografijami in opisi 
vseh postojank bolnice Pavla. 
Njegova iskrena želja je bila, 
da bi popotniki tam postali, se 
razgledali in zamislili v kako 
težkih razmerah se je zdravilo 
več kot tisoč ranjencev, ob tem 
da je bilo treba objekte bolnice, 
zaradi varnosti pred vpadi 
okupatorja, pogosto seliti v 
vedno bolj skrite predele gozda.

Naj za zaključek poudarim 
samo še to, da je bil Ivan zelo 
skrben družinski varuh in 
vzgojitelj svojima sinovoma 
Ivanu in Juriju. Kot dober 
poznavalec zgodovine rudnika 
in Idrije je dolga leta sodeloval v 
uredništvu Idrijskih razgledov, 
nas navduševal za pisanje in 
tudi sam marsikaj napisal v zelo 
lepem in klenem slovenskem 
jeziku.

Rudarski inženir Ivan Gantar  
(1921-1987) | vir: družinski arhiv 
Jurija Gantarja
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36 planincev po samotnih kmetijah  
nad Spodnjo Idrijo

Barbara Čibej in Katarina Bončina

V soboto, 8. maja, smo 
se mladi planinci po 
zelo dolgem času končno 
odpravili na izlet. Zbrali 
smo se na avtobusni postaji, 
kjer smo se razdelili v 
manjše skupine in se nato 
z mestnim avtobusom 
odpeljali do postaje pred 
Rotomatiko v Spodnjo 
Idrijo, kjer smo izstopili iz 
avtobusa in pričeli s hojo. 
Zaradi ukrepov za zajezitev 
zdaj že vsem znanega 
koronavirusa smo pazili, 
da smo med podskupinami 
že na samem začetku 
naredili dovolj zamika.

Do slapa je potrebno dvakrat prečkati potok / foto: Neža Lapajne Prvi postanek za okrepčilo na kmetiji Pr' Graparju  
/ foto: Neža Lapajne

Slap v Govškem / foto: Mateja Kogej Lapajne

Pot smo pričeli po markirani stezi 
proti Jelenku. Mi smo ji sledili le 
do kmetije Pr' Graparju, kjer smo si 
privoščili prvi počitek. Od tam smo 
se po makadamski cesti odpravili 
do zapuščene kmetije Jurice, pri 
kateri smo pomalicali. Napolnjeni 
z energijo smo pot nadaljevali do 
domačije na Kovku, od kjer smo se 
po grapi potoka Govškarica pričeli 
spuščati v dolino. Med potjo smo 
šli tudi mimo zapuščene kmetije v 
Govšku. Ker nas je bilo veliko, smo 
s klepetom in smehom preplašili 
vse medvede. Žal pa smo videli 
mladega poginulega gamsa, ki je 
padel po bregu na pot. Pri sestopu 
smo ves čas poslušali šumenje 
potoka Govškarice, na kateri so 
tudi slapovi. Zanimalo nas je, 
kakšen je eden izmed slapov, ki 
je najlažje dostopen. A tokrat ni 
bilo tako. Ker je bilo čez teden 
veliko dežja, je potok narasel in ga 
nismo mogli prečkati čez kamne. 
Da prideš do slapa, je potrebno 
potok prečkati dvakrat. Za varno 
prečkanje je poskrbel eden izmed 

vodnikov, ki je v tem času, ko smo 
bili mi na poti, poskrbel za varen 
prehod čez potok. Pripravil nam je 
lesen most in pot uredil s kamni. 
Otroci so vsi varno prišli do slapa, 
če pa kakšen vodnik med tem, 
ko pomaga ostalim, pade v vodo, 
nastane polno smeha. K sreči so 
le mokra oblačila in zgodba, ki te 
nasmeji do solz. Otroci za slap v 
naši bližini niso vedeli in so bili 
ob pogledu nanj navdušeni. Res je 
bilo v njem tokrat veliko vode in 
so kapljice vode plesale po zraku. 
Slap je visok približno 10 metrov in 
pada v lep tolmun. 

Po ogledu slapa smo se spustili 
v Mandžurijo (v Kanomlji) in po 
cesti tekli do avtobusa, ker smo že 
malo zamujali. Prijazni šofer nas je 
počakal in kmalu smo bili doma. 

Na izlet smo komaj čakali, zato 
ni čudno, da se nas je skupaj 
nabralo kar 36. Kljub temu, da 
smo morali pot opraviti v manjših 
skupinah, smo v čudovitem 
sončnem vremenu in umirjenem 
tempu hoje neizmerno uživali, 

se na novo spoznavali, predvsem 
pa bili zelo dobro razpoloženi 
že zaradi dejstva, da smo se spet 
videli po res zelo dolgem času. 

Tako smo v polnosti izkoristili 
lepo sončno sobotno dopoldne, 
obenem pa se že veselimo našega 
naslednjega izleta.

Občinski svetniki predlagajo ...
Na rednem aprilskem zasedanju sveta občine v Idriji, 
ki je potekalo na daljavo preko aplikacije Zoom, so 
člani v zadnji točki dnevnega reda nanizali vrsto 
zanimivih vprašanj in pobud.

Miha Velikanje je svetnike seznanil s tem, da je zadnjo soboto v 
Spodnji Idriji potekala čistilna akcija, ki je zelo dobro uspela. Udeleženci 
so na Melinah očistili območje in odstranili počitniško prikolico. 
Predlagal je, da bi obnovili trim stezo, pri čemer naj sodelujeta občina 
in krajevna skupnost.

Robert Šinkovec je predlagal naj občina podpre gostince in male 
trgovce, ki se po zaprtju lokalov le počasi spet odločajo za obnovitev 
dejavnosti. Občina naj pomaga tako, da interesentom ponudi javne 
površine v brezplačen najem. S tem bi omogočili hiter zagon dejavnosti 
in okrevanje družabnega življenja, ki ga vsi zelo pogrešamo. Župan 
Tomaž Vencelj je potrdil, da je to izvedljivo ob tem, da zainteresirani 
nosilec gospodarske dejavnosti izpolni obrazec. 

Andrej Poglajen je opozoril na to, da Ministrstvo za infrastrukturo 
RS z občinami podpisuje sporazum o sofinanciranju projektov in 
vprašal, kdaj bo tak sporazum podpisala tudi Občina Idrija.

Karin Peternelj je opozorila na to, da je trasa Feldbana katastrofalno 
označena. Župan Tomaž Vencelj ji je pojasnil, da je nameščenih zelo 
veliko označevalnih tablic, ki pa so majhne in povsem zbledele.

Milovana Lukan je predlagala, naj občina oblikuje vizijo pri 
oblikovanju pokrajin in ta dokument naj bo potem tudi za občinski 
svet zavezujoč. Pohvalila je Brušerje za ureditev pohodniških poti.

Branko Lapajne je napovedal odprtje vrtca v Spodnji Idriji ob koncu 
meseca maja in povabil vse občinske svetnike, da se odprtja udeležijo.

Metod Habe je vprašal, če potekajo postopki za pridobitev dovoljenj 
za gradnjo čistilne naprave v Črnem Vrhu po načrtih in dodal, da naj 
bi začeli z gradnjo leta 2023. Župan Tomaž Vencelj je pojasnil, da so že 
vsi projekti pripravljeni in vložena je tudi vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja.

Dorica Gnjezda je opozorila na to, da velike tovornjake priklopnike 
navigacija vodi po stranskih cestah proti Idriji. Označevalna tabla v 
Rebru očitno ni dovolj, saj niso redki primeri, ko se vlačilci odpravijo 
od Rebra proti Idriji. Velika večina voznikov teh vlačilcev pa prihaja 
iz Romunije.
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DIMNIKARSTVO IDRIJA     
Dejan Šukalo s.p.

Levstikova 5, 5280 Idrija

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
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Prividi 
depresije 
Danakil 

Robert Celestina 
 

Najino potovanje po Etiopiji 

so ves čas spremljale politične 

demonstracije. Bil je čas tik po 

predsedniških volitvah in pogosto 

so poročali o manjših incidentih. 

Mednarodno letališče Bole v Adis 

Abebi je tisto jutro ob prihodu 

pomembnih političnih aktivistov 

pokalo po šivih. Taksist naju je z vso 

najino kramo pustil kak kilometer 

in pol stran, saj so bile vse ceste 

blokirane.

Zadnji del poti prepešačiva z 
množico ljudi, ki se v trdi temi vije 
proti letališču. Ob cesti pod nadvozi 
spijo najrevnejši. Nevidne sence Adis 
Abebe. Stroga policijska kontrola nas 
pričaka že daleč pred letališčem. 
Nisva izvzeta. Podrobno nama 
pregledajo nahrbtnike. Predvsem 
jih zanima, zakaj sva prišla peš. 
Obrazloživa situacijo in kmalu sva 
na poti proti terminalu notranjih 
letov. Prijava na let je konfuzna, saj 
je terminal povsem natrpan. Veliko 
je prerivanja in slabe volje, ampak čez 
dobro uro se klub vsemu vkrcava na 
letalo za Mekele. 

Afrika, človek se je navadi ali 
pač ne

Mekele je glavno mesto province 
Tigray na skrajnem severu Etiopije. 
Ima dobrih tristo tisoč prebivalcev in 
leži na visoki planoti na nadmorski 
višini 2.200 metrov. Vreme je ob 
najinem prihodu sončno in prijetno 
toplo. Nastanjena sva v manjšem 
hotelu na robu mesta. Odloživa vse 
nepotrebno in se odpraviva proti 
središču mesta. Obiščeva glavno 
tržnico. Vseskozi naju spremlja 
beseda »ferenji«, ki je v tem delu sveta 
v grobem izraz za belega človeka. 
Sledi kosilo in kasneje še skodelica 

kave, ki je v Etiopiji vsepovsod 
odlična. Dan se prevesi v pozno 
popoldne in počasi se vrneva. Zvečer 
sediva na balkonu in opazujeva utrip 
mesta. Brezdomni otroci na stranski 
cesti vso noč igrajo nogomet. Afrika, 
človek se je navadi ali pač ne. 

Vstaneva okoli osme. Nestrpno 
čakava najin prevoz. Ob dogovorjeni 
uri pred najinim hotelom ni nikogar. 
Opravim kratek klic in prijazen glas 
na drugi strani mi zagotovi, da naju 
poberejo v roku pol ure. Voznik se 
res kmalu prikaže ter naju odpelje 
na sedež agencije Ethio Tours na 
drugi strani mesta. Tam čaka že kar 

nekaj ljudi, ki so po večini izraelski 
gostje. Zgodovini Etiopije in Izraela 
sta tesno povezani, zato na najini 
poti srečava mnogo popotnikov iz 
te majhne bližnjevzhodne države. 
Urediva formalnosti in kmalu smo 
na poti. Terenec deliva z mladim 
Japoncem po imenu Kazuki ali 
krajše samo Kazu. Zadržan je, 
ampak najina vprašanja dosežejo 
namen in počasi nama odgovarja 
v polomljeni angleščini. Cesta nas 
kako uro pelje po vrhu planote, 
nato pa se prevesi. Spust je dolg več 
ur. Na poti imamo krajši postanek 
za kosilo v manjši vasici, vpeti v 
hribe nad depresijo. Zajame nas celo 
kratka ploha, kar je tu zelo redko. 
Čas po kosilu izkoristiva za obisk 
bližnje trgovine, kjer poleg nekaj 
malenkosti kupiva tudi Kat. Gre 
za rastlino, ki jo v Etiopiji, Somaliji 
in Jemnu uživajo tradicionalno. 
Žvečenje listov te rastline na človeka 
deluje kot blag stimulans in čez dobre 
pol ure učinek občutim kot umirjeno 
osredotočenost. Smo na meji z regijo 
Afar. Izginejo še zadnja drevesa 
in pokrajina pred nami se počasi 
spreminja v puščavo. Vstopamo v 
surov in neizprosen svet depresije 
Danakil. 

Danakil je ena najbolj 
nestabilnih pokrajin na Zemlji

Depresija Danakil se razteza na 
130.000 km2 in je geološko ena 
najbolj nestabilnih pokrajin na 
Zemlji. Tu je stičišče treh tektonskih 
plošč in geotermalna dejavnost je 
vidna na vsakem koraku. Najnižja 
točka depresije je okoli stotrideset 
metrov pod morsko g ladino. 

Območje je znano tudi kot zibelka 
življenja, saj so leta 1974 tu našli 
fosilizirane ostanke človečnjakinje 
Lucy, datirane na več kot tri milijone 
let. Ta najdba je danes razstavljena 
v narodnem muzeju v Adis Abebi. 
Dejavnik, ki Danakil spreminja 
v pekel na Zemlji, pa je neznosna 
vročina. Gre za kraj z najvišjo 
povprečno letno temperaturo na 
svetu, ki znaša več kot štiriintrideset 
stopinj Celzija. Zadnji postanek 
imamo v zakotnem puščavskem 
mestecu Berhale na robu Danakila. 
Po krajši osvežitvi v manjši gostilni 
se odpeljemo proti jugu. Dolgo 
časa sledimo glavni cesti, nato pa 
vozila zavijejo na brezpotje. Kmalu 
nas zajame manjši peščeni vihar in 
vidljivost pade na nekaj metrov. To 
traja kakih deset minut, nato pa se 
umiri in nadaljujemo proti nekaj ur 
oddaljenemu beduinskemu taboru. 
Merilec zunanje temperature v 
avtu kaže petinštirideset stopinj. 
Pesek se tu meša z ostrim in črnim 
vulkanskim kamenjem. Vožnja je 
težavna in počasna. Vsak napačen 
manever na tem grobem terenu 
je za vozilo lahko usoden. Sonce 
počasi zahaja nad depresijo Danakil, 
ko končno le dosežemo beduinski 
tabor ob vznožju ognjenika Erta 
Ale. Tabor sestavlja kakih deset 
majhnih kamnitih hiš, kritih s 
slamo. Ob robu postavajo kamele. 
Opazim oborožene vojake, ki so tu iz 
varnostnih razlogov. Nedaleč od tu 
je namreč meja z Eritrejo in večkrat 
pride do konfliktov med državama. 
Postrežejo nam z večerjo. Začetek 
vzpona je dogovorjen za osmo uro 
zvečer. Takrat je najhladneje, ampak Sončni vzhod nad ognjenikom Erta Ale

Slane ravnice Danakila
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temperatura še vedno ne pade pod 
trideset stopinj. 

Neznosna vročina in v ustih 
okus po žveplu

Erta Ale je najaktivnejši ognjenik 
v Etiopiji. Dviga se 613 metrov nad 
Danakilom. Nepretrgoma je aktiven 
od leta 2005. Ime Erta Ale bi lahko 
prevedli kot »gora, s katere se kadi«. 
Ognjenik vsebuje stalno prisotno 
jezero lave, ki je eno izmed le osmih 
na planetu. 

Vzpon poteka v trdi temi in traja 
slabe tri ure. Teren ni strm, je pa hoja 
po ostrem kamenju vseeno težavna 
in stalno spotikanje me počasi 
utrudi. Dosežemo tabor na vrhu 
ognjenika. Zrak je nasičen z vonjem 
po žveplu. Dostop do kraterja nas 
vodi po strmih stopnicah. Dosežemo 
rob, kjer pa nas čaka razočaranje. 
Dim se kadi v našo smer in jezero 
lave ostaja skrito nekje pod nami. 
Težko se diha in vsi začnemo močno 
kašljati. Nima smisla vztrajati, zato 
se počasi vrnemo. Razdelijo nam 
spalne vreče in ležemo na tla. To noč 
spim zelo slabo. V ustih čutim okus 
po žveplu in vročina je neznosna. 
Sredi noči zaslišim tiho cviljenje, 
tabor je poln majhnih miši, ki 
stikajo za hrano. Zvoki ne pojenjajo 
do četrte ure, ko se tabor počasi 
prebudi. Treba je izkoristiti noč, 
zato se odpravimo. Oba z Lindo se 
počutiva slabo in utrujeno. Dani se. 
Mrtvaška pokrajina je polna črnih 
bazaltnih skal. Ozrem se nazaj. 
Erta Ale je ovit v meglice dima, nad 
njim pa z vso močjo vzhaja sonce. 
Nekje v daljavi že vidiva beduinski 
tabor. S sončnim vzhodom se 
temperatura hitro dvigne in kmalu 
doseže štirideset stopinj. Zadnja 
ura hoje v žgoči vročini Danakila 
naju povsem izmuči in v tabor 
se privlečeva z zadnjimi močmi. 
Tu majhne kamnite hiške nudijo 
vsaj nekaj sence. Odpočijemo se 
in postrežejo nam z zajtrkom. 
Počutiva se nekoliko bolje in kmalu 
po zajtrku se odpravimo. 

Skok v vodo ne nudi nobene 
osvežitve

Spet sledi dolga vožnja čez težko 
prevozen pas bazaltnih skal, ki obdaja 

širšo okolico ognjenika. Končno 
smo spet na pesku, ampak pred 
nami se pojavi nova težava. Prejšnji 
dan je na jugu depresije zapadla 
manjša količina padavin in pesek 
se je na nekaterih mestih spremenil 
v lepljivo blato. Iščemo druge poti, 
kar nam vzame kar nekaj časa. Eno 
izmed vozil obtiči v blatu in potrebna 
je vleka. Smo sredi ničesar. Vročina 
je nevzdržna in zunaj zdržim samo 
nekaj minut. Kmalu potegnejo 
terensko vozilo iz manjšega jarka 
in lahko nadaljujemo. Čaka nas še 
nekaj vožnje do kraja, kjer imamo 
postanek za kosilo. 

Sledi slano jezero Afrera, ki se 
razteza na 100 m2. Skok v vodo mi 
ne nudi nobene osvežitve. Je še za 

Transport soli, Danakilska depresija Etiopija / Produkcija fotografij članov DGLG Idrija: Robert Celestina in Linda Bončina

stopinjo bolj vroča kot ozračje in 
ima po podatkih vodnika trenutno 
šestinštirideset stopinj. Od tu se 
odpeljemo nazaj proti severnemu 
delu depresije Danakil. Pozno 
popoldne dosežemo naše prenočišče 
v hribih nad depresijo. Po večerji 
nas vse kmalu premaga utrujenost. 
Spimo na tleh v skupnem prostoru. 
Na srečo je tu nekoliko hladneje 
in spiva veliko bolje kot dan prej. 
Vstanemo zelo zgodaj, saj nas 
spet čaka dolga vožnja nazaj proti 
depresiji. Ta dan je naš cilj Dallol, 
ki leži na severnem delu puščave. 
Opazujem povsem drug obraz 
Danakila. Vozimo čez neskončne 
slane ravnice, ki se mešajo s čudnimi 
skalnatimi strukturami. Dosežemo 

Dallol. Temperatura kaže neverjetnih 
šestinštirideset stopinj. Čaka nas 
dvajsetminutni sprehod skozi eno 
najbizarnejših pokrajin na planetu. 

Ena najbizarnejših pokrajin 
na planetu 

Geotermična aktivnost je  tu 
ustvarila kraj čudnih barv in oblik. 
Polno je toplih žveplenih vrelcev, 
ki se lesketajo v različnih odtenkih 
rumene, zelene in oranžne. Krhka 
podlaga se lomi pod našimi koraki. 
Sto metrov stran je v tleh manjši 
ognjenik, iz katerega se močno kadi 
in ki žari v nenavadni svetlo zeleni 
barvi. Rad bi ostal dlje in opazoval 
to nezemeljsko pokrajino, ampak 
vročina nas kmalu vse prežene 
nazaj proti vozilom. Tam imajo 
vodniki že pripravljeno mrzlo 
vodo, s katero nas polivajo. Tako 
hude vročine v življenju še nisva 
doživela. Na poti nazaj se ustavimo 
še ob brbotajočem jezeru z visoko 
kislinsko vsebnostjo in majhni slani 
kotanji, v kateri se »osvežimo«. 
Voda ima tu petintrideset stopinj. 
Zadnja postaja je ogled transporta 
soli. Karavane kamel prenašajo sol 
čez žgočo pokrajino Danakila. Dva 
moška sredi puščave natovarjata 
velike bloke soli na živali. Delo je 
izjemno težko in slabo plačano.

Ta  pokr a j ina  n i  namenjena 
življenju, ampak je kljub vsemu 
dom ljudstva Afar, ki tu že od 
nekda j  k l jubuje  eks t remnim 
vremenskim pogojem depresije. 
To je zadnja postaja na naši poti. 
Čak a nas  še  dolga  vožnja  do 
Mekeleja, ki ga dosežemo v poznih 
popoldanskih urah. 

Danakilska depresija je odsotnost 
upanja in razuma. 

Kraj mnogih obrazov, prav vse te 
obraze pa obdaja pridih smrti.

Danakilska 
depresija je 
odsotnost upanja 
in razuma.  

Kraj mnogih 
obrazov, prav 
vse te obraze pa 
obdaja pridih 
smrti.
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Vsak dan prijazni do okolja 
Jernej Sever

Projekt Prijazni do 
okolja je bil izbran za 
sooblikovanje skupne 
evropske izobraževalne 
platforme za soočanje s 
klimatskimi spremembami. 
Je eden od 20 projektov, ki 
jih je komisija izbrala med 
400 prispelimi prijavami 
iz celotne Evrope. Glavni 
cilji skupne evropske 
platforme je vzpostaviti 
učno vadbeni model, ki bo 
spodbujal razvoj ogljično 
nevtralnega in okolju 
prijaznega življenjskega 
sloga. Program temelji 
na povezovanju znanosti 
in izobraževanja, 
informiranju učiteljev, 
aktivnem vključevanju 
otrok in mladostnikov 
ter lokalnih skupnosti pri 
širjenju okolju prijaznih 
praks in spremembah naših 
vedenj. 

Prijavo projekta in aktivno 
sodelovanje na srečanjih, ki se 
jih udeležujejo predstavniki 
izbranih operacij, vodi Ana Sever 
Božič na Osnovni šoli Spodnja 
Idrija. Pri izvedbi ji pomagajo 
eko predstavniki, ki ideje okolju 
prijaznih vrednot in življenjskih 
navad širijo tudi med svojimi 
sovrstniki. Eko predstavniki 
so med drugim sodelovali pri 
snemanju izobraževalnih videov 
s področja mode, odpadkov, 
plastike in prehrane, se 
udeleževali delavnic o različnih 
oblikah onesnaževanja našega 
okolja, izobraževali sošolce in 
preko vprašalnikov angažirali 
starše, da so preverili in mogoče 
tudi vsaj malo spremenili svoje 
življenjske navade. 

Na osnovi pozitivnih izkušenj 
in celovite zastavitve projekta 
Prijazni do okolja, ki v celoti 
sledi smernicam za vzpostavitev 
skupne evropske izobraževalne 
platforme, je Ana Sever Božič 
ena od aktivnejših udeležencev 
uvodnih posvetov. Ideje in metode 
projekta Prijazni do okolja se na 
ta način iz lokalnega okolja širijo 
tudi v širši evropski prostor. 

Projekt na lokalni ravni
Ker se skupne evropske 

platforme za zmanjševanje našega 
negativnega vpliva na okolje ne 
gradi od zgoraj navzdol, ampak 
s pomočjo povezovanja dobrih 
praks in idej na lokalnem nivoju, 
so prav otroci, šole in lokalne 
skupnosti glavni promotor 
vzpostavljanja naravi prijaznega 
življenjskega sloga. Če želimo 
uspešno blažiti klimatske 
spremembe, pa moramo najprej 
razumeti, katere naše dejavnosti 
najbolj negativno vplivajo na naš 
planet.  

Življenjski slog in 
onesnaževanje

Obremenjevanje okolja s 
toplogrednimi plini in drugimi 
vrstami odpadkov je tesno 
povezano z življenjskim 
standardom. Večje bogastvo 
pomeni tudi večje onesnaževanje. 
Prebivalci Združenih držav 
Amerike, ki živijo izrazito 
potrošniški način življenja, 
letno v ozračje izpustijo kar 
16 ton toplogrednih plinov na 
posameznika. V Sloveniji jih v 
povprečju proizvedemo 7 ton, 
kar je precej manj, kljub temu 
pa smo še vedno krepko nad 
ciljno vrednostjo, ki bi jo morali 
čim prej doseči, da bi lahko 
uresničili vsaj 80 % zmanjšanje 
toplogrednih plinov do leta 2050. 
Ciljna vrednost znaša 2,5 tone na 
posameznika. 

V obsežni znanstveni raziskavi, 
ki so jo izvedli v Franciji, 
Nemčiji, na Švedskem in 
Norveškem, so ugotovili, da 
gospodinjstva prispevajo kar 
72 % vseh toplogrednih plinov. 
Glavna področja, ki močno 

vplivajo na izpuste toplogrednih 
plinov, so naslednja: mobilnost 
34 % (vključuje javni prevoz, 
letalske prevoze ter prevoze 
z avtomobili), prehrana 30 
% (predvsem zaradi mesnega 
jedilnika in mlečnih izdelkov) ter 
energijska poraba domovanja, ki 
predstavljala 21 % vseh izpustov 
gospodinjstev (ogrevanje doma 
in sanitarne vode, poraba 
elektrike za električne naprave).

Te ugotovitve dokazujejo, da 
moramo za uspešno zaščito 
našega okolja in ohranitev 
zdravega življenjskega prostora, 
poleg novih tehnologij in 
ustreznih političnih odločitev, 
nujno prilagoditi tudi naš 
način življenja. Spreminjanje 
življenjskega sloga je mogoče le 
na osnovi ustreznih izobraževanj, 
aktivnosti in medgeneracijskega 
vključevanja otrok, mladostnikov, 
odraslih in starostnikov. 

V projektu Prijazni do okolja, 
smo poleg izobraževalnih 
vsebin in aktivnosti, ki 
so namenjene učiteljem, 
otrokom in staršem, pripravili 

tudi različne vprašalnike, s 
katerimi lahko ocenimo naše 
izpuste toplogrednih plinov in 
poskušamo ugotoviti, kako bi 
lahko spremenili naš življenjski 
stil, da bi se približali največ 
2,5 tone izpustov toplogrednih 
plinov na družinskega člana 
letno. 

Sodelujte tudi vi
Vabimo vse občane, da si 

preberete vsebine na naši spletni 
strani, si na naši Facebook strani 
Prijazni do okolja ogledate in 
delite video o odpadkih, ki smo 
ga pripravili v sodelovanju z 
eko predstavniki Osnovne šole 
Spodnja Idrija in stanovalci 
Doma upokojencev Idrija. 
Rešite vprašalnike o življenjskih 
navadah na naši spletni strani ali 
pa se prijavite v aplikacijo Moje 
spretnosti, kjer lahko ocenite 
svoj ogljični odtis na področju 
mobilnosti, doma in prehrane, 
se primerjate s povprečnimi 
vrednostmi in normami 
ter dostopate do različnih 
izobraževalnih vsebin. 

Eko predstavniki 
OŠ Spodnja 
Idrija v majicah 
iz organskega 
bombaža Prijazni 
do okolja

Selak kovinarstvo d.o.o., Triglavska 30, 5280 Idrija, http://regalni-sistemi.si / selak.dejan@siol.net T: 031 724 333

- NABAVA IN STRIŽENJE PLOČEVINE NA  
  HIDRAVLIČNIH ŠKARJAH  
- KRIVLJENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNEM    
  KRIVILNEM STROJU  
- NUDIMO KLJUČAVNIČARSKE STORITVE  
- KOVINSKI IZDELKI PO NAROČILU  
Nabava vseh vrst barvnih kovin, pohodnih,  
ekspandiranih in perforiranih pločevin

IZDELAVA NADSTREŠKOV

INOX 

OGRAJE
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Čez Vojsko k sosedom v Trebušo

Tinka Gantar

Komaj sem dočakala, da je 
sneg na Vojskem skopnel in se 
je vreme ustalilo. Hop v avto, 
z njim do cerkve, kjer sem ga 
pustila, da je prišel do sape – no, 
počitka. Pet ur me ni bilo.

Namenila sem se v zaselek Poljane, 
ki je že na trebušarski strani. A me je 
med potjo ustavljalo cvetje. Vojskarski 
travniki so res nekaj imenitnega. Takoj 
za pokopališkim zidom se vzdigne stezica 
na travnat hrbet. Z njega se pozdravim 
s Triglavom, ki kuka iznad Rodice, še v 
snegu, Porezen in Blegoš, prvi ošiljen, 
drugi zaobljen, pa nista več bela. Na 
hitro ošinem še vrh Škola za zvonikom 
cerkve in že me povleče k majskim 
kukavicam, ki v rumeni in temno lila 
barvi na gosto cvetijo po bregu, seveda 
ne kjerkoli, izbirajo negnojena mesta. S 
ceste opazim rumene zaplate, kaj neki je 
pa to? Je to visoki jeglič ali pomladanski, 
me jezi, ker ju še vedno ne ločim. Veter 
pozibava na pol zaprte cvetove, med 
njimi s temnomodrimi očki zrejo vame 
zaspančki, pomladanski svišči. Oj sonček, 
oj vetrič, ki me prijetno hladiš, živo zeleni 
travniki okoli Kotlarja, koliko lepega je že 
takoj na začetku potepanja. Pri Bončinu 
je skoraj obvezno zajeti v objektiv 
fotoaparata skrbno zložen suhi zid, nad 
njim pa značilni Poldanovčev zob. Tam 
sem spremenila načrt poti: najprej grem 
v Poljane, nazaj grede pa v Razazijo. 
Malo po asfaltu, malo po bližnjicah, 
mimo Tabrajša in Žontovša kar padem 
na Pustoto k spomeniku padlim kurirjem 
kurirske postaje P – 6, na slemenu, ki 
veže Vojskarsko planoto s Trnovskim 
gozdom. 

To je tudi prehod iz doline Idrijce v 
dolino Trebuščice in naprej po dolini 
Idrijce in Soče. Pomen te poti so poznali 
že Rimljani, ki so v bližini Tabrejša 
zgradili zaporne utrdbe, ki so še delno 
ohranjene. Domačini me navižajo kar 
po dolini navzdol, bolj desne da naj se 
držim, nikakor v levo. Ko sem prvič šla 
po tej poti, sem naletela na kamen, ki 
označuje nekdanjo deželno mejo med 
Kranjsko in Goriško. Kraju rečejo Pri 
rihti. To pot ga nisem opazila. Je zasut, 
zaraščen ali sem ga le zgrešila? Vlak je 

na pretek, izbiram po občutku najbolj 
shojeno in res me kmalu razveseli rdeča 
streha Sojčarjevine. Prazna hiša, a rože 
na oknu so sveže presajene, nekdo skrbi 
za hišo. Travniki so pokošeni in ograjeni, 
sadno drevje je na koncu bogatega 
cvetenja. Poldanovec viha svoj nos, po 
grapah levo in desno od njega še leži 
sneg. Prav do Krna, ki se že oblači v 
meglo, seže pogled. Gore so bele, malo 

nižji hribi še rjavi, a pomlad nezadržno 
sili navzgor proti vrhovom – kmalu bo 
vse zeleno in cvetoče. Na Vojskem bukve 
šele brstijo, a tu, v Trebuši, so se že 
oblekle v nežno zeleno, brezovi gaji pa so 
nenavadno rjavo-rdeči. 

Poljane so zaselek z nekaj hišami kaj 
nenavadnih imen: Na sivki (ime trave), 
pri Cirilu, V bajt, Pri Polancu, Žgana peč 
(v skalo v bližini hiše je rada udarjala 

strela), Tasmanija, pa Slana voda. Ta ima zanimivo 
zgodbo. V njej sta bivala zakonca Jakob in Karlina. 
Zdaj bi rekli, da sta živela preko svojih zmožnosti 
in sta morala posest prodati. Preostanek življenja 
sta prebivala v bližini prodanega doma. Kako jima 
je uspelo preživeti? Pravijo, da sta »bila znajdena«, 
karkoli že to pomeni. A postala sta posebneža, 
celo pesmica o njiju je ostala v ljudskem spominu. 
Domačin, bliža se devetemu desetletju, se ju še 
spomni: Jakob visok, obilen in tih, Karlina manjša, 
vesela in zgovorna. 

Pri Slani vodi sta bila Jakob in Karlina, gospoda sta 
špilala, sta štruklje vsak dan žrla, na špehu jih ocvrla 
in vince popivala.

Od kod ime Slana voda? Včasih, ko se je hodilo peš, 
so tam počivali in pili vodo. Ker so bili prepoteni, je 
bila voda slana, razumljivo, a ne? 

Od kod pa v teh »govcih« Tasmanija? Na sivko sta 
se doselila zakonca, ki jima sosedje rečejo Brica. 
Želela sta se izseliti v Tasmanijo, a sta »odkrila« 
Poljane in tu ostala. V spomin na kraje, kjer sta prej 
živela, skrbita za okolico s 700 vrtnicami (kot sta 
sama povedala), zreta v grapo, kjer šumi slap, in 
uživata v samoti.

Še eno posebnost ima ta zaselek: globoko v grapi 
šumi in poskakuje potok Jelenk, ki pod zaselkom 
pada v skoraj 30-metrskem pahljačastem slapu. Do 
njegovega vznožja ni lahka pot, dosegla sem ga z 
desnega brega po komaj vidni stezici. Potok prišumi 
v Trebuščico, še prej poganja malo hidroelektrarno. 

A danes nisem šla do slapa, ker sem pri iskanju 
steze zašla v strugo Suhe vode, večji del leta suhega 
pritoka Jelenka. Po vlaki levo, malo po desni, pa 
vprek in navzdol – ni mi šlo dobro. Končno sem se 
vsa pregreta le privlekla na cesto. Presodila sem, 
da bo krajše, če grem v desno, torej proti Mrzli 
Rupi. Saj mi Razazija ne bo nikamor ušla, jo bom 
poskusila doseči po stezi nad domačijo Brdar, sem se 
tolažila. 

Je že tako, da me s ceste zelo hitro zvabi kakšna 
drobna stezica in tudi tokrat je bilo tako. In že 
mnogokrat sem zašla v polomijo, zakaj bi bilo pa 
danes drugače? Pod debli, pa preko njih, kjer se da 
pa naokoli, najtežje je priti skozi robidovje, ki pa 
zdaj še ni hudo visoko. Z napovedano oblačnostjo ni 
bilo nič – sonce je veselo grelo strmine od Pustote do 
Kotlarja, po cesti do cerkve pa je pihljal veter.

Na poti proti Idriji se ustavim pri Gnezdu, lepo je 
pogledati navzdol v Kanomljo, raztresene hiše po 
strmih bregovih, belo cvetoča drevesa okoli domačij. 
Množico vlak, ki so kazile zimsko podobo kraja, so 
prekrila ozelenela drevesa. Poglej jo, našo Kanomljo, 
kako je lepa! Z roba Krniške planote kukajo v dolino 
domačije, hribi in gore za njimi so se že zavili v 
megle, tudi nebo je bilo prepredeno s sivimi oblaki. 
Trnovski gozd je pa še vedno v belem in potrpežljivo 
čaka na pomlad.
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Sirup iz 
smrekovih 
vršičkov 
v domači 
lekarni

Sirup iz smrekovih 
vršičkov pomirja kašelj, 
razkužuje dihalne 
poti, deluje blagodejno 
na dihala, pospešuje 
prekrvitev sluznice 
dihalnih poti in jo krepi, 
obnavlja in varuje. Mlade 
smrekove poganjke 
oziroma smrekove 
vršičke za sirup lahko 
naberete spomladi 
nekje do junija. Sirup 
iz smrekovih vršičkov je 
prisoten v domači lekarni 
že vrsto let.

Sredina pomladi je običajno 
najboljši čas za to, da se lotimo 
nabiranja smrekovih vršičkov. 
Če tega letos še niste storili, vam 
priporočamo, da se čim prej 
oskrbite s smrekovimi vršički, 
ki jih lahko uporabite v različnih 

receptih. Zagotovo najbolj znan 
je sirup iz smrekovih vršičkov, ki 
se uporablja kot naravno zdravilo 
proti kašlju. 

Smrekovi vršički so 
izjemen vir vitamina C in 
mnogih drugih hranilnih 
snovi

Smrekovi vršički niso cenjeni le 
zaradi svojega zanimivega okusa, 
ampak so tudi zelo zdravi. Glavni 
razlog za to je, da vsebujejo veliko 
vitamina C, ki je znan kot odličen 
antioksidant. Vitamin C okrepi 
vaš imunski sistem in poskrbi za 
nemoten potek številnih procesov 
v telesu. Smrekove vršičke lahko 
tudi zamrznete ali posušite in jih 
prihranite za zimski čas, ko so 
visoke doze vitamina C še posebej 
pomembne. V smrekovih vršičkih 
najdemo tudi karotenoide ter 
pomembne minerale, predvsem 
kalij in magnezij. Že več stoletji se 
v ljudskem zdravilstvu smrekovi 
vršički uporabljajo predvsem 
za lajšanje težav s kašljem in 
z vnetim grlom, zaradi visoke 

vsebnosti klorofila pa lahko 
smrekovi vršički pomagajo tudi 
pri hitrejšem celjenju kože in pri 
prenosu kisika do celic. Poleg 
tega so smrekovi vršički zaradi 
antioksidantov, ki jih najdemo 
v njih, odlični za nevtralizacijo 
negativnega vpliva škodljivih 
prostih radikalov v našem 
telesu. K vsem naštetim koristim 
smrekovih vršičkov pa lahko 
dodamo tudi to, da pomagajo pri 
uravnavanju krvnega sladkorja in 
pri razstrupljanju telesa.

Sirup iz smrekovih 
vršičkov so uporabljali že 
naši predniki

Že v starih časih so zdravilci 
vedeli, da so smrekovi vršički 
sestavina, ki nikakor ne sme 
manjkati v domači lekarni. 
Zakaj? Zato, ker že od nekdaj 
veljajo za enega izmed najboljših 
naravnih zdravil, ki uspešno 
zdravi prehlad in kašelj. Smrekove 
vršičke je lahko dobiti in so 
dostopni vsakomur, saj kot že 
samo ime pove je smreka tista, 

ki nam daje zelo cenjene in 
zdravilne vršičke. Smreka 
cveti od maja do junija, vršičke 
oziroma poganjke pa se nabira 
spomladi. To storite tako, da jih 
posmukate s konca samih vej 
smreke. Bodite pa zelo pozorni, 
da smrek s tem ne poškodujete 
ali pa da ne poberete prevelikega 
števila poganjkov, saj boste 
s tem naredili veliko škodo 
drevesu in gozdu.

Vršički imajo vonj po smoli 
in balzamu, na okus pa so 
grenki. Za zunanjo uporabo 
l ahko  smr ekove  vr š i čke 
uporabljate kot aromaterapijo 
pri razvajanju v osvežilni 
kopel i .  Nekaj  smrekovih 
vršičkov dodajte kopeli in 
jo popestrite še z eteričnim 
smrekovim pr ipr avkom. 
Takšna kopel bo odprla vaše 
dihalne poti, pospešila krvni 
obtok ter celjenje ran in očistila 
celoten organizem. Kopeli ne 
priporočamo v primeru, če 
imate občutljivo kožo, morda 
povišano telesno temperaturo, 
astmo, težave s srcem ali 
oslovski kašelj.

Osnovni napotki za 
nabiranje smrekovih 
vršičkov

Najboljši čas za nabiranje 
mladih smrekovih vršičkov 
je pomlad, predvsem sredina 
pomladi. Malce kasneje vršički 
postanejo smolnati in niso 
več tako okusni kot takrat, ko 
so še sveži. Smrekove vršičke 
trgajte predvsem s spodnjih 
vej in se izogibajte zelo mladim 
drevesom, saj lahko v primeru 
pretiravanja s količino nabranih 
vršičkov upočasnite njihovo 
rast. Nabirajte svetlozelene 
vršičke, ki so mehki in ki jih je 
mogoče zlahka odtrgati. Vršičke 
zmeraj naberite na različnih 
drevesih, ne na eni sami smreki, 
saj bo sicer škoda prevelika. Pri 
nabiranju vršičkov se je modro 
izogniti tudi smrekam, ki 
rastejo blizu cest. Sveže nabrani 
vršički ne zdržijo posebej dolgo, 
zato vam priporočamo, da jih 
uporabite čim prej. Če to ni 
mogoče, jih lahko tudi posušite 
ali zamrznete.

Recept za sirup iz smrekovih vršičkov
Sirup iz smrekovih vršičkov lahko pripravite povsem sami 
doma, lahko pa ga že pripravljenega kupite v lekarnah 
in kakšnih bolje založenih trgovinah z živili. Tovrsten 
sirup je odlično sredstvo za lajšanje kašlja in zdravljenja 
prehlada. Kako deluje? Pomirja kašelj, razkužuje dihalne 
poti, spodbuja prekrvavitev sluznice, dihalnih poti in 
izločanje sluzi, blaži vnetje grla, blagodejno deluje 
na vsa dihala. Poleg tega sirup iz smrekovih vršičkov 
obnavlja in varuje izsušeno sluznico dihal, blaži hripavost 
in pospešuje izkašljevanje. Znan pa je tudi po tem, da 
zavira rast mikroorganizmov in zmanjšuje izpostavljenost 
infekcijam. Ker sirup iz smrekovih vršičkov vsebuje veliko 
vitamina C, krepi splošno odpornost, poživlja telo in 
duha ter preganja utrujenost. Poleg vseh že naštetih 
zdravilnih učinkovin pa je dober tudi za čiščenje krvi in 
pri krvavitvah dlesni.

Priprava sirupa
Za sirup iz smrekovih vršičkov potrebujemo mlade 
smrekove vršičke in sladkor. Nabrane smrekove vršičke 
po plasteh (plast vršičkov, plast sladkorja) nadevamo v 
steklen kozarec do vrha. Kozarec postavimo na sonce 
za 40 dni, da se sladkor raztopi, precedimo in damo v 
kozarce. Zaprte kozarce postavimo v hladen in temen 
prostor. Sirup lahko uporabimo kot sok, če ga zmešamo 
z vodo, za izkašljevanje ali za osladitev čaja. Namesto 
belega sladkorja lahko uporabite rjavi sladkor ali med. 
Če boste izbrali med, kozarcev ne postavite direktno na 
sončno svetlobo, še posebej v vročih dneh, saj se lahko 
vse skupaj »skuha«, s tem pa se izgubi nekaj zdravilnih 
učinkovin, ki jih najdemo v medu.
Drug način priprave sirupa pa je nekoliko bolj moderen. 
Za tovrstno pripravo potrebujete liter vode, 20 dag 
smrekovih vršičkov in pa kilogram rjavega sladkorja. 
Smrekove vršičke stresite v posodo in jih prelijte z vodo 
ter nato postavite na ogenj. Ko voda zavre, naj se kuhajo 
še približno 10 minut. Smrekov sok nato precedite in 
vanj vmešajte sladkor, ponovno zakuhajte in pustite 
še 20 minut na zmernem ognju. Še vroči sok nalijte v 
steklene kozarce, takoj zaprite in spravite v temen in 
hladen prostor.

Navodila za pripravo hitrega sirupa proti 
kašlju iz smrekovih vršičkov
Sestavine: 200 gramov smrekovih vršičkov, 1 liter vode, 
1 kilogram sladkorja
Priprava: Smrekove vršičke čez noč oziroma za najmanj 
4 ure namočite v večji količini vode. Nato vodo odcedite 
in vršičke prelijte z litrom sveže vode. Zavrite. Ko voda 
zavre, zmanjšajte temperaturo oziroma moč na minimum 
in v pokritem loncu počasi kuhajte še približno 2 uri. 
Občasno premešajte. Po 1 uri kuhanja lahko mešanici 
dodate še vaniljo, limono ali ingver, če želite, da bo imel 
sirup boljši okus. Mešanico na koncu kuhanja precedite. 
Ohranite tekočino in poskrbite, da boste iztisnili čim več 
sokov iz vršičkov. Tekočini nato dodajte sladkor in zopet 
kuhajte na zelo nizki temperaturi, in sicer približno 4 ure 
oziroma dokler ne postane mešanica podobna gostemu, 
lepljivemu, tekočemu sirupu. Zdaj lahko sirup iz smrekovih 
vršičkov prelijete v čiste steklene kozarce, ki jih zaprite 
s pokrovčkom in shranjujete v hladilniku. Uporabite po 
potrebi.
V primeru težav s kašljem lahko sirup zaužijete 
neposredno ali pa ga vmešate v čaj oziroma napitek po 
izbiri. Odrasli lahko zaužijejo 2 žlici sirupa iz smrekovih 
vršičkov do štirikrat dnevno, otroci pa 1 žličko, prav 
tako do štirikrat na dan. Sirup lahko uporabite tudi kot 
dodatek jedem, na primer palačinkam, namesto drugih 
prelivov. Tudi otroci so običajno nad okusom in teksturo 
sirupa iz smrekovih vršičkov navdušeni.

Počasnejša metoda brez kuhanja
Tisti, ki se vam s pripravo sirupa iz smrekovih vršičkov 
ne mudi, se lahko odločite tudi za nekoliko počasnejši 
postopek, ki ne zahteva kuhanja. V steklene kozarce 
po plasteh nalagajte sveže smrekove vršičke in 
sladkor. Kozarec naj bo čim bolj napolnjen (vršičke 
med polnjenjem občasno nekoliko potlačite). Na vrhu 
kozarca naj bo vedno plast sladkorja. Kozarec zaprite s 
pokrovom in ga položite na sončno mesto. Po približno 
40 dneh bo sirup pripravljen. Odstranite vršičke oziroma 
precedite sirup.
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CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

Čekovnik 1, 5280 Idrija, @: kranjcuros@gmail.com                            FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

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

Mali oglasi

Vlado se je še enkrat rodil
Letošnje sicer običajno vsakoletno pripravljanje vrta za 
zasaditev bi se za Lada Lapanjeta s Prejnute v Idriji lahko 
končalo tudi tragično. Ob res veliki smoli je imel tudi veliko 
sreče, da so mu po nesreči hitro in učinkovito pomagali 
zdravniki in reševalci in ga tako rešili pred zlo usodo.

Srede, 4. maja 2021, se bo Vlado Lapanja za vedno spominjal. Tako kot drugi 
upokojenci in vrtičkarji je tudi sam začel s pripravami vrta za pomladno 
zasaditev. Z ročnim multikultivatorjem je rahljal zemljo na njivi v neposredni 
bližini stanovanjske hiše na Prejnuti. Trenutek nepazljivosti ter obilo smole 
in v trenutku je prišlo do nesreče. Multikultivator ga je potisnil po bregu in 
se prevalil nanj in to med obratovanjem nevarne freze. Ostri noži le-te so ga 
porezali po obrazu in vratu in mu poškodovali čeljust in izbili skoraj vse zobe. 
Vrtičkar Vlado je zbral toliko moči, da se izkopal izpod rohnečega delovnega 
stroja in odtaval do stanovanjske hiše, kjer mu je zgrožena ob pogledu na 
hude poškodbe obraza in vratu takoj pomagala žena Nada. Telefonskemu 
klicu na pomoč so se hitro odzvali reševalci z idrijske urgence Tomaž Jereb in 
Matic Vidmar ter urgentni zdravnik Tine Pavšič. Poškodovancu so zaustavili 
krvavitve in ga takoj oskrbeli do te mere, da so ga lahko prepeljali na urgenco 
Kliničnega centra v Ljubljani. Tam so ga zdravniki nemudoma operirali in 
mu utrdili čeljust in ustno votlino ter kirurško oskrbeli ureznine po vratu in 
glavi. Pohvalili so strokovno ukrepanje idrijskih kolegov, ki so se prvi soočili 
s poškodovancem in ga rešili morda celo pred najhujšim. 

V dneh po operaciji na Kliničnem centru v Ljubljani je Vlado Lapanja ostal na 
opazovanju in okrevanju v bolnišnici. Kasneje so ga premestili na okrevanje 
v domačo oskrbo, kjer zanj skrbi, še danes pretresena, žena Nada. Za vrt ob 
hiši so poskrbeli sorodniki, Vlado pa je neizmerno hvaležen vsem, ki so mu 
v tej nevarni življenjski preizkušnji pomagali in mu stali ob strani. 

Zahvala
Iskreno se zahvaljujem reševalcema Tomažu Jerebu in Maticu 
Vidmarju ter seveda urgentnemu zdravniku Tinetu Pavšiču, ki so 
mi nesebično, strokovno in hitro pomagali po delovni nesreči. Tudi 
na račun njihovega strokovnega posredovanja in skrbnega ravnanja 
žene Nade se danes lahko veselim vsakega novega dne. Iskrena hvala!

                                                                                                   Lado Lapanja

Mlada družina kupi štirisobno ali večsobno stanovanje v Idriji z bivalno površino 
najmanj 80 m2. | Inf.: 041 498 616 (Nejc)

Tričlanska družina najame stanovanje v Idriji ali Spodnji Idriji. | Inf.: 031 472 464
Kupim ali vzamem v najem garsonjero v Idriji, Sp. Idriji, Cerknem ali Tolminu. 

Starejši, urejen, resen. | Inf.: 031 787 620
Kupim garažo v Idriji, najraje z elektriko in vodo. | Inf.: 031 203 495
Prodam nov pametni mobitel Samsung Galaxy A41, črn, dobljen za darilo z vsemi
dokumenti, zelo ugodno. | Inf.: 069 794 654  

V centru Idrije, na naslovu Otona Župančiča 11, prodam opremljeno štirisobno 
stanovanje v velikosti 85 m2. Cena: 1.500 EUR/m2. | Inf.: 041 434 171

V Idriji, Sp. Idriji ali Cerknem najamem garsonjero ali stanovanje za 1 oz. 2 osebi.  
| Inf.: 069 935 464 (Dean)

V Godoviču ali v njegovi bližnji okolici kupim samostojno hišo. | Inf.: 041 489 387
Prodam novo odprto motoristično čelado Lazer Helmetz LZR model E 9YH-OF 

865, velikost M57/58, 1050 g. | Inf.: 041 828 455
Nujno najamem enosobno ali večsobno stanovanje v Cerknem ali okolici.  

| 040 73 49 73 (Lilijana)
Prodam zelo toplo krzneno jakno kanadski bizam ter usnjeno črno motoristično 

jakno, oboje št. 42, zelo lepo ohranjeno. Cena ugodna. | Inf.: 041 828 455
Prodamo starejšo kmečko hišo na Vojskem. Cena: 49.999,00 evrov.  

| Inf.: 041 455 152
Kupim cca. 10 kos hrastovih plohov, debeline 4 cm, širine cca. 10 cm in dolžine 

cca. 3 m. | Inf.: 041 717 444 (Vojko)
Kupim enosobno ali dvosobno stanovanje v Idriji ali Spodnji Idriji.  

| Inf.: 031 635 487
V Idriji, Sp. Idriji, Cerknem, Godoviču ali bližnji okolici najamem stanovanje ali 

majhno hiško, kjer je pes dovoljen. | Inf.: 041 303 550
V Idriji najamem garsonjero ali enosobno stanovanje, v katerem so dovoljeni 

dobro vzgojeni hišni ljubljenčki. Sem odrasla samska oseba z redno zaposlitvijo in 
urejenim načinom življenja. | Inf.: 041 300 150

Kupim stanovanje v velikosti 70 – 100 m2 ali manjšo hišo v Idriji ali bližnji okolici.  
| Inf.: 031 223 736 (Polona) 
Prodamo 2,5-sobno stanovanje v Sp. Idriji v izmeri 54 m2. Nahaja se v četrtem 
nadstropju in je prenovljeno. | Inf.: 041 310 743 (Damjan)

V Cerknem najamem stanovanje ali hišo za eno ali dve osebi. | Inf.: 069 935 577
Prodamo otroško kolo Nakamura, 20 col. Kolo je lepo ohranjeno, vse deluje. Cena: 

40 evrov. | Inf.: 051818806 (Tatjana)
V Cerknem ali Idriji kupim garsonjero ali enosobno stanovanje v pritličju ali prvem 

nadstropju. | Inf.: 069705720
Ugodno prodam nov, nerabljen mobitel Samsung Galaxy A41 z računom in 

dveletno garancijo. | Inf.: 069705720
Prodamo prostorno, 169 m2 veliko, takoj vseljivo, opremljeno hišo v Idriji v 

neposredni bližini šole, vrtca, zdravstvenega doma. | Inf.: 041483106



petek, 21. maj 2021 Idrijske novice / ABC         številka 49626 I N  M E M O R I A M

V spomin Damjanu Krapšu

V soboto, 8. maja, je kraška burja zavijala med hišami vasi Brje. Ob vaškem pokopališču se je 
vila dolga žalna povorka vseh, ki so se prišli še zadnjič pokloniti kolegu, prijatelju ali znancu 
Damjanu Krapšu in ženi Sonji ter hčerama Ireni in Irmi izreči izraze sožalja ob njegovi smrti. 

Vsako slovo je težko. Ob misli, da se v tem sobotnem 
dopoldnevu res poslavljamo od vsem dragega nekdanjega 
župana, sodelavca v številnih podjetjih in neumornega 
zagovornika javnega napredka, pa so nam misli zbežale v 
desetletja nazaj, ko smo z Damjanom Krapšem v taki ali 
drugačni vlogi sodelovali. Ob spoznanju, da ga ne bomo več 
mogli vprašati za nasvet ali mnenje, nam ostaja spomin na 
njegovo zavzetost in predanost. To je izkazoval na slehernem 
koraku in kot takega se ga bomo radi spominjali.

Damjan Krapš se je rodil leta 1950. Mama Olga Jurca je 
bila doma s Krasa, oče Viktor Krapš pa iz Čekovnika pri 
Idriji. Družina je bila prva leta razpeta med Brjami in Idrijo, 
ki je kasneje postala mesto Damjanove mladosti. Družina je 
stanovala v Rožni ulici in zato je Damjan še v zrelih letih rad 
poudaril, da je »Gasar«. 

Odločitev za poklic gradbenika je pomenila nadaljevanje 
družinske tradicije, saj je bil že Damjanov oče Viktor eden od 
pionirjev gradbenega podjetja Zidgrad. V tem podjetju je tudi 
18-letni Damjan po končani tehnični šoli dobil prvo zaposlitev 
in tam je začel srkati znanja starejših. 

V prvih sedmih letih delovanja na Zidgradu je sodeloval pri 
gradnji Petrolovega bencinskega servisa v Godoviču, upravne 
stavbe in proizvodne hale na tedanjem Simpexu v Idriji, gradnji 
stanovanjskih blokov v Idriji in na Koreji v Spodnji Idriji, 
Hotela Cerkno, proizvodnih hal Ete Cerkno ter pri popotresni 
sanaciji na Kozjanskem in Tolminskem.

V letih od 1975 do 1989 se je pod okriljem Ateljeja za 
projektiranje posvečal projektivi, inženiringu in nadzoru. Bil 
je vključen ali pa je samostojno vodil najrazličnejše projekte, 
največ industrijske, kmetijske in druge gradnje. Med slednje 
gre prišteti Hidroelektrarno mesto Idrija, Osnovno šolo 
Idrija v prvi in drugi gradbeni fazi, Dom upokojencev Idrija, 
industrijske proizvodne in skladiščne hale za Kolektor, Gostol, 
IMP Klimo v Godoviču pa tudi za Trimo Trebnje, ABK Nova 
Gorica, Primorje Ajdovščina, Vegrad Velenje, Viadukt Zagreb 
in druge.

V tem času se je poleg projektive ukvarjal tudi z inženiringom 
izvedbe objektov in strokovnim gradbenim nadzorom za 
Kolektor, Osnovno šolo Idrija, na področju stanovanjske 
gradnje za Stanovanjsko gospodarstvo Idrije, stanovanjske 
objekte Sigade v Cerknem, Koreja v Spodnji Idriji, skladiščni 
objekt z upravno stavbo Interevrope v Spodnji Idriji ter 
stanovanjskim blokom v Prelovčevi ulici v Idriji.

S polnim nahrbtnikom znanja in izkušenj ter v želji po 
novih strokovnih izzivih je razmišljal tudi o odhodu v tujino. 
Od te namere ga je odvrnil Peter Rupnik, takratni direktor 
Kolektorja, ki ga je povabil k sodelovanju. Kot je kasneje 
povedal, odločitev ni bila lahka, a je na koncu prevladal izziv 
sodelovanja v domači ekipi Kolektorja. Matično podjetje Kaut 

& Buks v Nemčiji je takrat v Idriji investiralo v nove programe. 
Dela je bilo zelo veliko, saj so morali najprej pospraviti ostaline 
nekdanje rudniške topilnice in se šele potem lotiti izgradnje 
novega industrijskega kompleksa Kolektor na desnem 
bregu Idrijce. Po nenadni smrti Petra Rupnika je leta 1994 
krmilo podjetja prevzel Stojan Petrič, ki je Damjanu Krapšu 
zaupal vodenje investicijskih projektov. Da so lahko povezali 
proizvodni območji na levem in desnem bregu Idrijce, so 
morali zgraditi nov most čez reko na mestu, kjer je stoletja 
stal lesen topilniški most. Damjan Krapš se je uspešno soočil 
tudi z nujno ekološko sanacijo območja nekdanje rudniške 
topilnice. V sodelovanju s strokovnjaki Inštituta Jožefa Stefana 
je Damjan Krapš vodil vse projekte za sanacijo tega območja 
in vršil ekološki nadzor po elaboratih.

Iz Kolektorjevega oddelka za investicije je nastalo podjetje 
Eltos, ki ga je vodil Damjan Krapš. Oblikovali so ustrezne 
službe, se spustili na trg in začeli intenzivno sodelovati z 
občino. Ta mu je za najlepšo ureditev industrijskega območja 
podelila posebno nagrado, ki mu je zelo veliko pomenila.

Leta 2002 je na prigovarjanje številnih prijateljev kandidiral 
za mesto idrijskega župana. Volivci so njegovo dotedanje delo 
prepoznali in ga izvolili za mandat od leta 2002 do 2006. 
Opravljanje te funkcije mu je veliko pomenilo. Predan je bil 
delu v županski pisarni, na zasedanjih občinskega sveta ter 
na brezštevilnih srečanjih v Ljubljani s predstavniki državnih 
inštitucij.

V času njegovega županovanja so se realizirali številni 
za prihodnost lokalnih skupnosti pomembni projekti: 
Osnovna šola Godovič, za katero je ob nastopu funkcije 
imel le sklep prejšnjega občinskega sveta brez rezerviranih 
sredstev, vodovod v Idrijskem Logu, priprava projektov za 
infrastrukturo v Črnem Vrhu, posodobitev Keltike in sanacija 
predora Javornik v Godoviču, nov stanovanjski blok v Ulici 
svete Barbare, nova čistilna naprava v Spodnji Idriji, vodovod 
iz vodnih vrtin v Spodnji Kanomlji, stopnišče na pokopališče v 
Spodnji Idriji, križišče Likarca, obnova nogometnega stadiona, 
gradnja pokritega balinišča ter popravilo visečega mostu preko 
Idrijce. 

Neumorno si je prizadeval, da bi šolsko ministrstvo odobrilo 
sredstva za rekonstrukcijo gimnazije in gradnjo nove 
telovadnice. Oboje se je uresničilo, tako da ima Idrija danes 
eno najlepših srednješolskih poslopij v državi. 

Po njegovih načelih »prizadevanje in delovanje« je z ekipo 
sodelavcev uresničil tudi nov otroški vrtec v Idriji in popolno 
prenovo Mestnega trga, ki je grajen za bodoče generacije. 
V Idrijo je prišel arhitekt Boris Podrecca, ki je znal središču 
mesta vtisniti novo podobo in nove vsebine.

Kar nekaj projektov v mestu je danes realiziranih, zasnovani 
pa so bili v obdobju županovanja Damjana Krapša. Med te 

sodijo garažna hiša, nov dom upokojencev, hotel in še nekateri. 
Pozabiti pa ne gre, da si je občina v času vodenja župana 
Damjana Krapša izborila dodatna sredstva s spremembo 
zakona o financiranju občin, na katerem so delali dve leti in 
pol, ter vso problematiko z izračuni utemeljevali na poslanskih 
skupinah državnega zbora. Kljub temu pa sredstva niso 
majhna in so še kako dobrodošla za idrijske potrebe. Damjan 
Krapš je vložil veliko energije in zavzetosti tudi zoper namero 
o razdelitvi občine na dva dela. 

Ob investicijah pa je skrbel tudi za področje nesnovne 
dediščine. Trdno je bil prepričan, da je kraljica na tem področju 
idrijska čipka, ki je v času njegovega županovanja s štirimi 
festivali in briljantnimi otvoritvami presegla občinske in 
državne meje. Nepozabna je bila modna revija v Modri dvorani. 
Bil je boter pri odprtju Mednarodnega centra za idrijsko čipko 
ter ustanovitvi Društva klekljaric idrijske čipke in pri številnih 
čipkarskih razstavah doma in v tujini.

Tudi 340-letnica idrijske rudarske godbe je bila primerno 
obeležena s koncertom na gradu Gewerkenegg, godbenike pa 
je odpeljal še v Pariz, kjer so imeli dva koncerta na Marsovem 
polju in v Luksemburškem parku ter se predstavili kot 
najstarejša pihalna godba v Evropi. Tega nekateri Parižani 
sprva sploh niso želeli verjeti.

Sredi njegovega mandata je bila Slovenija sprejeta v veliko 
družino evropskih narodov in v tem letu je Idrijo in Spodnjo 
Idrijo povezal mestni avtobus. 

Ob izteku županskega mandata se ni odločil za ponovno 
kandidaturo. Skrbi zaradi načetega zdravja so pretehtale nad 
izzivi, ki jih je videl v prihodnjih letih. Z upokojitvijo se je 
preselil v Brje pri Koprivi. Posodobljeni kraški domačiji svojih 
prednikov je z veščo roko gradbenika znal vrniti trdnost. Z 
neizmernim smislom za vse lepo in žlahtno sta si z ženo Sonjo 
uredila prijazen in topel dom.

V Idrijo se je rad in večkrat vračal. Vesel je bil vsakega 
napredka in včasih žalosten ob pogledu na slabo rešene 
probleme. Vedno dostopen do vseh someščanov je z mnogimi 
delil ponos, da je Idrijčan in naslednik najžlahtnejših tradicij, 
ki so se v mestu prenašale iz roda v rod.

Idrijski župan Tomaž Vencelj je ob novici o prerani smrti 
Damjana Krapša ženi Sonji, hčerkama Irmi in Ireni ter 
ostalemu sorodstvu poslal žalni telegram, v katerem je v imenu 
vseh občanov izrazil sočutje in delil bolečino ob nenadnem 
slovesu Damjana Krapša.

Naj mu kraška burja prizanaša na mestu njegovega zadnjega 
počitka, toplota pokrajine pa naj greje njegove naslednike na 
poteh, ki jih je sam zastavil. Idrijčani se ga bomo po njegovih 
delih spominjali še dolgo.

Občina Idrija
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Sedimo v tvojem vinogradu in čakamo, da boš s svojo prisotnostjo 

razsvetlil dan. Ker je nepredstavljivo, da te ni.

Neskončno te bomo pogrešali.

DAMJAN KRAPŠ
(1950–2021)

Veliko prezgodaj nas je zapustil dragi mož, oče, nono in tast 

Damjan Krapš. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili 

na njegovi prezgodnji zadnji poti – njegovim sorodnikom, 

prijateljem, sodelavcem, znancem, sovaščanom in someščanom. 

Hvala za tople in iskrene misli, za lepe spomine, za besede tolažbe 

in podpore. Vseh in vsakega od vas bi bil neskončno vesel. 

Posebno zahvalo izrekamo Nadi in Stojanu Petriču za vso podporo 

v težkih trenutkih. Hvala podjetjem Kolektor Group, Kolektor 

Holding, Občini Idrija, z aktualnim županom g. Vencljem in 

nekdanjim županom g. Severjem, Veteranom OZ VVS Idrija – 

Cerkno in Društvu klekljaric idrijske čipke za izkazano pozornost.

Žalujoči: žena Sonja, hčerki Irena in Irma z družinama

Brez tebe je prazen dom, 
prazno je dvorišče.  
Ni več tvojega smehljaja, 
tvojih iskrečih se oči,  
utihnil je tvoj glas. 

 

Očetu v slovo
Dragi ati,

opisati tvojo bogato življenjsko pot z nekaj besedami je nemogoče, čeprav si imel besede tako rad. In znal si 
z besedami. Znal si z ljudmi.

Čeprav bi vsak, ki te je poznal, povedal svojo zgodbo o tebi – in teh zgodb je za celo knjigo – vem, da bi 
z mano vsi delili eno: bil si mož neizmernega šarma, s svojim nasmehom si človeka razorožil. Iz tvojega 
obraza, tvojih besed, tvojih dejanj je vel neusahljiv optimizem. Verjel si v ljudi in svojo vero si prenašal na 
svoje najdražje. Marsikdaj so te ljudje razočarali, ker te niso razumeli, niso dojeli tvoje širine, a ti si svojo 
vero še okrepil. Vsakič, ko si padel, si znova vstal, še močnejši. Nikoli nisi obupal, ne v poklicnem, še manj 
v zasebnem življenju. Tvoje oči so bile oči pesnika in sanjača, tvoje roke roke realista in garača. Nič ni bilo 

zate pretežko.
Bil si mamina skala, mož, ki je znal očarljivo zaplesati s svojo ženo in nasmejati družbo.

Bil si oče, kakršnega si vsak lahko le želi: znal si se prepirati in znal si objeti tako močno, da se je svet ustavil.
Bil si nono, ki je imel neskončno rad svoje 'čiučke' in bi zanje sklatil zvezde z neba.

Vsem svojim najdražjim si dal največ, kar človek lahko da. Na nas si prenesel svojo ljubezen do slovenstva, 
do našega jezika, do naše bogate kulturne dediščine in zavedanje, kako pomembne so korenine, kako 
pomembna je družina. Čeprav si bil včasih trmast in si le ti vedel, kaj je prav, smo vsi vedeli in čutili, da se 
lahko zanesemo nate. In ti si čutil, da te imamo radi do neba, vedel si, da spoštujemo tvoje mnenje in da se 

po nasvet v težkih trenutkih vedno obrnemo nate.
Veliko tvojih projektov še čaka na tvoje roke, veliko besed je ostalo neizrečenih, ker si s svojim delovanjem 
dajal vtis, da boš živel večno. A ustvaril si svoj piccolo Parigi, kot si rekel svojim Brjam. Z nami boš v vsaki 
pesmi o Krasu, v vsakem kamnu in kosu lesa, ki si mu našel mesto, v vsakem drevesu in trti, ki si jih ljubeče 
negoval, v vsaki grudi zemlje, ki si jo neštetokrat preoral, da je mama lahko sadila zelenjavo. V vsaki palici, 
ki si jo zvil in iz nje izdelal lok za vnuka, v vsakem načrtu, ki ga sestra nariše, v vsaki besedi, ki jo napišem. 
Z nami boš v vsakem kozarcu terana, ki ga bomo popili s spoštovanjem in ljubeznijo do velikega človeka, 

kakršen si bil.
Neskončno te bomo pogrešali.

Irena

 
POSLOVILI SO SE 

Vladimir Bevk  

z Bukovega, star 63 let

Florijan – Cveto Golob 

iz Spodnje Idrije,  

star 76 let

Ida Lapajne iz Govejka, 

stara 71 let

Terezija Klavžar  

iz Jesenice, stara 88 let

Davorin Peternel iz 

Spodnje Idrije,  

star 53 let

Zoran Flander  

iz Zakojce, star 36 let

Danica Plešnar  

iz Zadloga

Jaka Laharnar  

iz Spodnje Idrije,  

star 31 let

Ivan Vojska  

iz Otaleža, star 82 let

Franc Drago Kuštrin  

iz Idrije, star 66 let

Veronika Kržišnik  

s Kovačevega Rovta, 

stara 95 let

IDA LAPAJNE
(22. 2. 1950 – 9. 5. 2021)

Ob izgubi sestre in tete Ide Lapajne se iskreno zahvaljujemo 

osebju Doma upokojencev Idrija za dolgoletno oskrbo, njeni 

skrbnici Zdenki Vončina in zdravstvenemu osebju ZD Idrija.

Hvala Stani Kosmač za poslovilne besede in pevki Tadeji za zapete 

pesmi. Zahvaljujemo se tudi g. Miru Mariniču za lepo opravljen 

obred ter pogrebni službi Komunale Idrija za izvedbo pogreba.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in nam izrekli sožalje.

Vsi žalujoči

JAKA LAHARNAR
(12. 6. 1989 – 23. 4. 2021)

Ob nepričakovani in nenadni izgubi našega ljubega sina in brata se 

iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob bolečih trenutkih pomagali, 

stali ob strani in z nami delili žalost. Hvala vsem, ki ste se osebno ali 

v mislih poklonili njegovemu spominu, izrazili sožalje ter darovali 

cvetje in sveče.

Ostal boš v naših srcih. Pogrešali te bomo.

Žalujoči: Erika, Danilo in Alen

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(Geothe)

 

Gradivo za zahvale in male oglase  

nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  

abc@abc-merkur.si ali marketing@abc-merkur.si. 

Dodatne informacije na:  

05 37 222 80 ali 051 358 215.  
 

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

 

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,

nam ne more biti odvzet,

kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled

svoje dobrote in plemenitosti.

(Thomas Carlyle)
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V SPOMIN

C V E T O  G O L O B

»Umrl je – mož! 
Kje tak je še med nami, 

kot on, ki spi v prezgodnji groba jami?«  
(S. Gregorčič)

Spoštovani Cveto!
Težko nam je ob spoznanju, da so se za vedno ločile naše poti. V preteklosti smo se tolikokrat srečali in 
ustvarili vezi, ki jim niti trenutek slovesa ne more do živega. Radi smo bili v vaši družbi. Vsako druženje 
nas je obogatilo. Od vas smo se učili predanosti delu za dobrobit soljudi. Niste bili človek, ki bi dajal pomen 
le besedam. V svoje načrte ste vlagali veliko energije in vztrajali na začrtani poti, dokler niste dosegli želenih 

rezultatov.
Ko so se pred dobrimi tremi desetletji rojevale stranke slovenske pomladi, ste se aktivno vključili v dogajanje. 
Med prvimi z našega območja ste postali član Slovenske demokratske stranke, sprejeli njene usmeritve in 
nikoli niste pomišljali, da bi si izbrali drugo smer. Vaše vodilo za delo v politiki je bila predvsem ljubezen 
do domovine. Nam, mladim, ste bili prav zaradi te naravnanosti, pa tudi zaradi vaše modrosti, neke vrste 

mentor. Verjetno se te vloge niste niti zavedali, le delali ste tako, kot je prav. 
Ob naših srečevanjih niste opozarjali le na domoljubne vrednote. Zavzemali ste se za solidarnost in medsebojno 
spoštovanje vseh ljudi, tudi tistih, ki so imeli do posameznih problemov in dogodkov drugačna stališča.

Za vztrajno in predano politično udejstvovanje ste pred časom prejeli visoko priznanje, zlati znak Slovenske 
demokratske stranke. Nagrada vam je bila vzpodbuda za še večjo angažiranost pri delu v občinskem odboru. 
Žal, z vašim odhodom vse postaja del preteklega časa. Ostajajo pa spomini in hvaležnost! Pogrešali vas bomo!
Od vas se poslavljamo v času, ko se narava odeva v pisane barve pomladi. Tudi nad vašo domačijo sedaj 
cvetijo sadna drevesa in Idrijca v dolini poje svojo žuborečo pesem. Vse je tako, kot leta doslej – le na nekem 

grobu bo zapisano novo ime!
Spoštovani Cveto, želimo vam miren počitek v domači zemlji! 

Kristjan Brus 
v imenu OO SDS Idrija

FLORIJAN – CVETO GOLOB
(4. 5. 1945 – 10. 5. 2021)

Ob smrti našega ljubljenega moža, očeta, nonota, brata, strica 

in prijatelja Cveta se iskreno in iz srca zahvaljujemo vsem, ki 

ste se prišli poklonit njegovemu spominu, nam izrazili sožalje, 

darovali cvetje, sveče ali darovali za cerkev v Spodnji Idriji.  

Še posebej bi se radi zahvalili zdravniku dr. Borutu Kavčiču za 

zavzeto pomoč ob spremljanju njegove bolezni in patronažni 

sestri Darji za obiske na domu, župniku Miru Mariniču za 

podelitev zakramenta bolniškega maziljenja in opravljen 

pogrebni obred. Zahvala tudi pogrebni službi Komunale Idrija 

za pomoč in organizacijo pogreba ter cvetličarki Sabini za 

ureditev vežice. Lepa hvala tudi Anji in Ambrožu za lepo 

zaigrane melodije v slovo.

Žalujoči:  

žena Anica, hčere Ljubica, Katarina, Helena z družinami  

in sin Blaž

Cveto Golob je sklenil življenjsko pot
Na pokopališču ob cerkvi Marije Device Vnebovzete v 

Spodnji Idriji smo se v petek, 14. maja, z veliko žalostjo 
v srcu poslovili od ljubljenega moža, očeta, nonota, 
brata, strica in prijatelja Cveta Goloba.

Cveto je bil vsekakor poseben človek, takšnih ni 
veliko. Bil je kot mravljica – delaven, skrben in vedno 
pripravljen pomagati. Njegovo trdno osebnost je 
izklesalo težko otroštvo že v najrosnejših letih njegovega 
odraščanja. Mama mu je podarila življenje tik ob 
koncu 2. svetovne vojne, kot desetemu, najmlajšemu 
izmed otrok domačije »pri Golobu«. Njegovo otroštvo 
in mladost sta bila zaznamovana s skromnostjo in 
garaškim delom doma na kmetiji.

Po vrnitvi s služenja vojaškega roka, med katerim mu je 
umrl oče, sta z mamo ostala doma sama. Star komaj 20 
let, je bil prisiljen začeti novo obdobje v svojem življenju. 
Kmalu zatem je spoznal svojo ženo Anico, s 
katero sta po poroki leta 1970 ovire premagovala 
skupaj in si ustvarila družino. Začeti je bilo treba 
dobesedno iz nič, z lastnimi rokami zgraditi nove 
objekte, hišo, posodobiti kmetijo in si kot dodaten 
vir zaslužka, za povrh vsega, poiskati še službo. 
Pesnik Tone Kuntner pravi: »Po isti poti, koder odhajaš, 
nevidno prihajaš nazaj med svoje, ki jih ne boš nehal 
ljubiti in ki živijo od tvoje ljubezni!« Za našega Cveta 
to še kako velja – z vsem svojim srcem se je predajal 
svojemu domu, svoji družini: ženi Anici, hčerkam 
Ljubici, Katarini in Heleni ter sinu Blažu. Hkrati pa je 
v kotu oziroma delčku srca ohranil spomine na svoje 
težko otroštvo in mladost. Ravno ti spomini so ga v 
nehvaležnih časih in razmerah navdihovali k zvestobi 
domu in družini ter domači slovenski zemlji, ki jo je 
neizmerno spoštoval in ljubil.

Zapel je zvon, tebi Cveto v slovo!

Poln bolečin ostaja spomin, ostajajo praznina,  
molk in bolečina.

Vrline kot so marljivost, skromnost, poštenost, predvsem pa vztrajnost in 
neustavljiva volja so ga zaznamovale že od malih nog. Ravno te njegove značajske 
lastnosti so ga hrabrile v najtežjih trenutkih ter mu vlivale optimizem, ki ga je 
prenašal na svoje najdražje, nenazadnje tudi na prijatelje. In teh je imel Cveto veliko. 
Kljub vsem okoliščinam in potrebnemu odrekanju za dobrobit družine, pa je 
vedno našel še čas za njegovo največjo ljubezen – kinologijo in njemu tako ljube 
nemške ovčarje. Cveto je iz preprostega fantiča, ki je pač rad imel pse, postal eden 
izmed pionirjev vzreje nemških ovčarjev in vzreje nasploh na slovenskih tleh. 
Bil je eden prvih, ki so si drznili, zavoljo psov, že takrat, 40 let nazaj, prečkati 

Evropo in potovati tako daleč. Bil je tudi eden prvih, ki 
so posegali po najboljših mestih na tekmovanjih tudi v 
tujini. Bil je eden največjih! S trdim delom, predanostjo 
in predvsem neizmerno voljo je dosegel, da je bil v svojih 
časih najuspešnejši vzreditelj nemških ovčarjev daleč 
naokrog. Pri tem mu je stala ob strani in mu pomagala tudi 
njegova družina, za kar je bil vedno neizmerno hvaležen in 
ponosen. Sodelovanje na neštetih tekmovanjih je obrodilo 
nešteto uspehov in pokalov, predvsem pa lepih spominov, 
ki bodo vsem domačim za vedno ostali v srcu. Vse to pa 
ob dejstvu, da je dneve in noči garal doma in v službi.  
Svetnica Katarina Sienska je rekla: »Ne prosite za 
lahka bremena, prosite za močna ramena!« Cveto 
je zagotovo imel močna ramena, da se niso zlomila 
pod težo bremen, ki jih je nosil skozi celo življenje. 
Zmeraj je govoril, da človek prenese več, kot si misli. 
In to je dokazoval vedno znova in znova tudi sam. Le 
breme bolezni je bilo tisto, ki ga ni zmogel premagati.  
Podarjeno mu je bilo, da je 4. maja praznoval 76. rojstni 
dan v krogu svoje družine. Do konca pa je upal, da bo lahko 
praznoval zlato obletnico poroke, ki je v oktobru 2020 zaradi 
ukrepov ni mogel. Ta njegova želja je žal ostala neizpolnjena.  
Stvarnik je uslišal njegovo željo, da se z zemeljskega 
življenja poslovi doma, obkrožen s svojimi najdražjimi. Ob 
zadnjem izdihu se je poslovil in odšel v večnost v naročju 
sina Blaža. 

»Dal si nam vse, kar si lahko. Več nisi mogel. 

Večno ti bomo hvaležni za vse. Ostajaš v naših 

srcih, do takrat, ko se nekoč spet srečamo, tam 

nekje nad mavrico! Radi te imamo.«



Idrijske novice / ABC         številka 496 petek, 21. maj 2021 29M O Z A I K

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi sin in brat 

ZORAN FLANDER
(1984 – 2021)

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče,

solze, žalost in bolečina te zbudila ni.

Ostala je praznina, ki hudo boli.

Ampak ti, dragi Zoran, za nas nikoli ne boš odšel. 

Ujet boš v naših srcih z najlepšimi spomini in boš vsak naš korak 

spremljal v tišini.

Ob boleči in tragični izgubi našega dragega sina in brata se iz 

srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 

strani, nam kakorkoli pomagali, izrazili sočutje in sožalje ter se 

mu v tako velikem številu poklonili na zadnji poti. Hvala vsem 

gasilskim društvom, policiji in vsem prostovoljcem, ki so pomagali 

pri iskanju, da smo ga tako hitro našli. Hvala tudi Komunali 

Idrija - Tolmin in gospodu Venclju Tušarju za prebrane besede 

slovesa. In nazadnje hvala gospodu župniku za lepo opravljen 

pogreb ter vsem prijateljem za prelepe poslovilne besede.

Žalujoči svojci in sorodniki

Uršič Darko s.p. 
Strmica 19, 1370 Logatec 
T: 01 756 43 33, M: 041 651 716 
roletarstvo.ursic@siol.net

www.roletarstvo-ursic.si

proizvodnja plastičnih in  
aluminijastih rolet
možnost izdelave po sistemu 
ekonomik, predokenskih,  
podometnih in nadokenskih rolet
možnost ugraditve komarnikov  
v sistem
nudimo montažo rolet naše  
proizvodnje
popravilo rolet vseh sistemov

IZOLATIVNOST - PROTIHRUPNOST - PROTIVLOMNOST

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

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj 

Izdajatelj: Založba Bogataj, ABC Merkur 

d.o.o. Idrija, Kosovelova 10, 5280 Idrija. 

Naslov uredništva: Kosovelova 31, 5280 

Idrija, T: 05 37 73 747 

Oglasno trženje: T: 05 37 222 80, T: 051 

358 215, E: abc@abc-merkur.si,  

marketing@abc-merkur.si

Oblikovanje in grafična priprava: Branka 

Štremfel  

Tajništvo uredništva: Sara Prezelj 

Časopis je brezplačen. Celoletna poštnina 

za dostavo preko Pošte Slovenije znaša 

9,96 evrov.  

Časopis izhaja enkrat mesečno. 

Delovni čas uredništva: od ponedeljka do 

petka od 8. do 14. ure. 

Male oglase in zahvale sprejemamo preko 

e-pošte: abc@abc-merkur.si in  

marketing@abc-merkur.si. 

Tisk: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, 

tiskarsko središče 

Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 

Prepovedana je vsakršna reprodukcija,  

predelava, distribucija ali dajanje na voljo 

javnosti avtorskih del ali njihovih delov v 

tržne namene brez sklenitve ustrezne  

pogodbe z družbo ABC Merkur d.o.o. 

Idrija.  

Število natisnjenih izvodov: 8000 

Naslednja redna številka izide 18. junija 2021. 

Idrijske novice so vpisane v razvid medijev 

na Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno 

številko 2100. 

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana.

Časopis smo v tiskarno oddali v torek,  

18. maja 2021 ob 15. uri. 
 

idrijske novice
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Črni dogodki

Č R N A  K R O N I K A

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

Vozilo pod cesto
V soboto, 15. maja popoldne, so 

gasilci PGD Idrija posredovali v 
vasi Bukovo. Nekaj po 16. uri so 
izven cestišča najdeno zapuščeno 
vozilo izvlekli na cestišče in opravili 
nevtralizacijo izteklih motornih 
tekočin. Kako se je vozilo znašlo pod 
cestiščem in kdo je njegov lastnik, 
ugotavljajo idrijski policisti.

Helikopter odpeljal 
poškodovanega

V soboto, 15. maja, je ob 15. uri in 
40 minut v Idriji pristal helikopter 
Slovenske vojske z dežurno ekipo 
nujne medicinske pomoči. Člani te 
so od idrijskih reševalcev v oskrbo 
prevzeli poškodovanega občana in 
ga po najkrajši poti prepeljali na 
urgenco UKC Ljubljana.

Dvigalo spet v okvari 
V petek, 14. maja, so nekaj po 14. 

uri gasilci iz pokvarjenega dvigala spet 
reševali ujetega stanovalca. Dežurna 
gasilca PGD Idrija sta s tehničnim 
posegom odprla vrata dvigala ter 
rešila ujetega stanovalca. Upravniku 
stanovanjskega bloka sta priporočila 
naročilo pregleda servisne službe. 

Veter odkril streho na 
Gorah

V nedeljo, 2. maja, je nekaj po 12. uri 
močan veter na Gorah odkril streho 
enega od gospodarskih objektov. 
Aktivirani so bili prostovoljni gasilci 
PGD Dole, ki so lastniku poslopja 
pomagali sanirati poškodovano kritino.

Vozilo s ceste
V nedeljo, 2. maja, so idrijski 

gasilci posredovali nekaj po 18. uri. 
V Grilčevi ulici so potegnili na cesto 
osebno vozilo, ki je zapeljalo s ceste 
in tam obtičalo.

Kozolec pogorel do tal
V četrtek, 13. maja, je velik požar povsem uničil kozolec 
v naselju Brekovice v Občini Žiri. Na intervenciji je 
sodelovalo 56 gasilcev iz Občine Žiri in 24 gasilcev z 
Vrsnika in Ledin ter Civilna zaščita Žiri za logistično 
podporo. 

Medved v Idrijskih Krnicah in 
Kanomlji
Na upravi policije v Novi Gorici so potrdili novico, da 
so v četrtek, 13. maja, v Idrijskih Krnicah in v Spodnji 
Kanomlji opazili medveda. 

Ta se je ob srečanju z ljudmi prestrašil in je zbežal čez bližnji potok v 
gozd. O dogodku so bili obveščeni člani Lovske družine Jelenk ter pristojni 
Zavod za gozdove. Na upravi Policije v Novi Gorici so ob tem dogodku izdali 
sporočilo za javnost, v katerem povzemajo nekaj dejstev in nasvetov kako 
ravnati ob srečanju s to zverjo. Poznavalci ugotavljajo, da v naravnem okolju 
velike zveri srečamo oziroma vidimo le v redkih primerih, saj nas te živali 
običajno opazijo prej in se praviloma umaknejo človeku, saj zanje ljudje 
predstavljamo naravnega sovražnika. Do težav pri tovrstnih srečanjih lahko 
pride ob nekaterih posebnih okoliščinah, in sicer če na primer medveda s 
svojo prisotnostjo presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, 
ko nas ne pričakuje oziroma nima časa, da bi se človeku umaknil. Prav tako 
so ta srečanja nevarna v primerih, ko sprehajalec sreča medvedko z mladiči. 
Lastnikom psov svetujejo, naj imajo pse na sprehajalnih poteh v naravnem 
okolju vedno na povodcu. Psi, ki niso na povodcu, namreč lahko napadejo 
medveda, ker želijo zaščititi lastnika. Medved se bo branil, pes pa se bo 
najverjetneje prestrašil in pritekel nazaj k lastniku, za njim pa še medved. 
Med hojo v naravnem okolju naj bodo pohodniki glasni oziroma naj se med 
seboj pogovarjajo, saj bodo na ta način medveda opozorili na svojo prisotnost, 
le-ta pa se bo praviloma umaknil.

Nesreča v Zali
V torek, 11. maja, se je nekaj po 6. 

uri v Zali zgodila prometna nesreča, 
v kateri sta bila udeležena tovorno 
in osebno vozilo. Na kraju nesreče 
so policisti Policijske postaje Idrija 
ugotovili, da je 48-letni voznik 
tovornega vozila peljal iz Idrije proti 
Godoviču. Med vožnjo je voznika 
tovornega vozila na ravnem delu ceste 
prehiteval 58-letni voznik osebnega 
avtomobila. Med prehitevanjem je 

voznik tovornega vozila nenadoma 
zapeljal levo in s tem vozniku osebnega 
avtomobila onemogočil varno 
prehitevanje ter z levim prednjim 
delom trčil v desni bok osebnega 
avtomobila. Policisti so 48-letnemu 
povzročitelju prometne nesreče 
napisali plačilni nalog za plačilo globe.

Droge za volanom
Policisti Policijske postaje Idrija so 

v soboto, 1. maja, ob 19. uri in 25 
minut v Idriji zaustavili 19-letnega 
voznika osebnega avtomobila in mu 
odredili hitri test za prepoznavanje 
vožnje pod vplivom prepovedanih 
drog. Rezultat odrejenega hitrega 
testa je bil pozitiven na prepovedane 
droge kanabis in amfetamin. Vozniku 
so policisti odredili strokovni pregled 
v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je 
ta odločno odklonil. Idrijski policisti 
so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo 
in mu odvzeli vozniško dovoljenje. 
Napisali so tudi obdolžilni predlog 
na okrajno sodišče.

Našli pogrešanega 
36-letnika

V četrtek, 29. aprila, je na širšem 
mejnem območju med občinama 
Cerkno in Tolmin potekala iskalna 
akcija za pogrešanim 36-letnim 
Zoranom Flandrom. Pogrešani 
se je v torek, 27. aprila, okoli 15. 
ure od doma odpeljal z osebnim 
avtomobilom znamke Peugeot 307, 
temno modre barve, v smeri proti 
Bukovskemu vrhu, od tam pa se je za 
njim izgubila vsaka sled. Iskalna akcija 
se je pričela ob 12. uri, najprej na 
območju Zakojce in Bukovskega vrha, 
saj je bil pogrešani na tem območju 
zadnjič opažen. V drugi fazi so gasilci 
in policija akcijo iskanja razširili še 
na širše območje Šentviške Planote 
in Baške grape v občini Tolmin. 
Iskalno akcijo je vodil in koordiniral 

Zaradi potrebe po gasilni vodi in izrazito težkega dostopa s težjimi gasilskimi 
vozili je bil dostop do kraja požara mogoč samo po slabi gozdni cesti preko 
Vrsnika. Zato je poveljnik intervencije vpoklical še gasilski enoti z Vrsnika in 
Ledin. Požar je bil kljub razsežnosti sorazmerno hitro pogašen, kozolec pa je 
zaradi hitrega razvoja in oddaljenosti kljub temu pogorel do tal. Vsi sosednji 
objekti so ostali nepoškodovani. Ob analizi akcije so sodelujoči ugotovili, da 
so enote odlično sodelovale in se dopolnjevale. Kot je sporočil Janez Tratnik 
iz Civilne zaščite Žiri, si posebno pohvalo zaslužijo v trgovini TUŠ Žiri in 
Naser Biljali iz Ambasade za pice in pijačo za gasilce. Na fotografiji prizor, 
ki so ga videli prvi gasilci ob prihodu v Brekovice.

Medved, ki že več tednov vznemirja domačine na območju Idrijskih Krnic  
/ Foto: A. Majsen
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komandir policijske postaje Idrija 
Bojan Bizjak, v akciji pa so sodelovali 
gasilci PGD Bukovo - Zakojca, Cerkno, 
Ponikve - Planota, Kneža in Most na 
Soči. Kot so potrdili na upravi policije, 
so akcijo iskanja prekinili popoldan, 
saj so pogrešanega našli mrtvega na 
območju med Klavžami in Logarščami 
v občini Tolmin.

V eksploziji resno 
poškodovan Idrijčan

V soboto, 24. aprila, so ob 11. uri 
in 32 minut številni Idrijčani slišali 
zelo glasen pok, ki je bil posledica 
eksplozije. Na upravi policije v Novi 
Gorici so potrdili, da je bil v eksploziji 
resno poškodovan 61-letni domačin.

Policisti, reševalci in gasilci so odhiteli 
na kraj eksplozije takoj po prejetem 
obvestilu o nesrečnem dogodku. 
Policistom Policijske postaje Idrija in 
kriminalistom Sektorja kriminalistične 
policije PU Nova Gorica so se kasneje 
na kraju pri preiskavi okoliščin 
eksplozije pridružili tudi bombni 
tehniki iz Oddelka za protibombno 
zaščito Specialne enote Policije. Prav 
tako so takoj po nezgodi na kraju 
posredovali tudi gasilci PGD Idrija, 
ki so nudili pomoč reševalcem NMP 
ZD Idrija pri oskrbi poškodovanca. 
K asneje  so  idr i j sk i  reševa lc i 
poškodovanca z reševalnim vozilom 
odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
ljubljanski klinični center. Po pisanju 
Primorskih novic je resno poškodovan, 
a izven življenjske nevarnosti.

Z zbiranjem obvestil in ogledom 
okoliščin eksplozije so policisti 
ugotovili, da je kasneje poškodovani 
občan iz kleti stanovanjske hiše s 
transportnim vozičkom na dvorišče 
zapeljal leseno omaro, namenjeno 
shranjevanju orožja in skušal odpreti 
predal oziroma vrata omare. Ko 
je odprl prvi predal, je prišlo do 
detonacije oziroma eksplozije še 
neznanega eksplozivnega sredstva. 
Zaradi eksplozije je moški utrpel 
predvidoma hude telesne poškodbe 
in je bil tudi po eksploziji pri zavesti. 
V času eksplozije v neposredni bližini 
ni bilo nobenih drugih oseb oziroma 
nihče drug pri tem ni bil poškodovan. 
Zaradi eksplozije je nastala večja 
materialna škoda na dveh osebnih 
avtomobilih in dveh stanovanjskih 
objektih, saj so bila zaradi eksplozije 
poškodovana stekla na oknih in vratih.

O dogodku je Policija obvestila tudi 
preiskovalno sodnico Okrožnega 
sodišča in Državno tožilstvo v Novi 
Gorici.
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Novorojenčki Korona šale ...

Z A D N J A  S T R A N

PLAUDRA-PRESS

deček Luka, 
starša Klementina Ozebek in Erik Šinkovec  
iz Spodnje Idrije 
deklica Petra,  
starša Branka in Danijel Čojić iz Idrije 
deklica Lara,  
starša Martina Javornik in Primož Makselj iz Idrije
deček Aljaž,  
starša Anja Koler in Aleš Svetik iz Spodnje Idrije 
deklica Maša,  
starša Mojca in Matej Kogovšek iz Zavratca
deček Laro,  
starša Aleah Danielle Barrera in Alen Brus iz Idrije 
deklica Soraja,  
starša Tami Gantar in Dejan Poljanec iz Idrije

V času epidemije sedim na kavču 
in se kar raznežim, ko žena zraven 
mene zašepeta: »Najboljše pri vsem 
tem je, da več časa lahko preživim 
s tabo.« Šele potem opazim, da 
govori najinemu psu.

Osnovna šola, pouk na daljavo, 
kemija, domača naloga: »Kaj veš 
o Marie Curie?« Odgovor učenke: 
»Pravilno se napiše Mariah Carey.«

Obvestilo iz kriznega štaba: »Vsi 
pari, ki bodo čez 9 mesecev zibali, 
bodo denarno kaznovani zaradi 
nespoštovanja razdalje 2 metra!«

Mojca Jeram z Ivano Orleansko
Proste rožice za Sočo

Iz Društva za zaščito prostih rož so sporočili, 
da svarijo pred pretirano uporabo sile pri 
rekultivaciji širšega območja nekdanje 
gostilne Soča v Idriji. Ukrepi, ki jih načrtujejo 
nosilci urejanja prostora, utegnejo povzročiti 
nepopravljivo škodo na področju ohranjanja 

biotske raznovrstnosti v Idriji.
Gostilna Soča, ki je v najboljših letih ponujala tudi 

prenočišča, o čemer še danes priča napis na fasadi, je bila 
vselej varno zatočišče obupanih in družbe željnih. Vsem pa 
je bilo skupno to, da so bili pogosto in v veliko zadovoljstvo 
vseh »malo v rožicah«. Temu dejstvu so sledili tudi nosilci 
urejanja prostora, ko so za rekultivacijo območja izbrali 
društvo s pomenljivim imenom »Prostorož«. Člane tega 
poznamo že po klopcah in drevesih na Aliji, sedaj pa bodo 

urejali še območje za Sočo.
Zataknilo pa se je že ob prvem ogledu območja, saj 

se člani komisije niso mogli prebiti skozi pragozd, ki je 
zajel celo območje za Sočo. Nad stanjem so bili navdušeni 
številni zagovorniki ponovne ozelenitve Idrije, saj tako 
zaraščeno območje sredi mesta srečaš le v redko kateri 
občini v državi. Predlog, da bi poklicali tudi arheologe, 
pa se ne bo uresničil, saj je vsem jasno, da se v tej goščavi 

skriva tudi nekdanje balinišče.
Z deli naj bi pohiteli še preden spet pride v Idrijo šef 

botaničnega vrta, ki bi utegnil v goščavi najti tudi kako za 
obstoj planeta zanimivo rastlinico. Novica, da se pripravlja 
celo ustanovitev društva za zaščito goščave za Sočo, pa 
ni resnična. Tako vsaj zagotavljajo v Društvu za zaščito 

prostih rož. / FIŠER

Mojca Jeram iz Cerknega sodi 
v novo generacijo glasbenih 
ustvarjalcev, ki jih ne povezuje 
le naklonjenost do glasbe 
in vsega lepega ampak tudi 
smelo soočenje z izzivi, ki jih 
omogočajo sodobne tehnologije.

Še pred desetletjem je bilo nemogoče 
posneti skladbo za več inštrumentov in 
glas kakovostno kar v domači garaži. 
Z razvojem sodobnih računalniških 
tehnologij je to danes povsem mogoče. 
In da so lahko ti domači posnetki na 
kar primerni zvočni ravni, potrjuje tudi 
Mojca Jeram iz Cerknega. Svoj glasbeni 
prvenec je zasnovala sama, zanj posnela 
vse inštrumente, se naučila tudi mešanja 
in končne produkcije ter izdala ploščo.

»Glasba je neločljiv del mojega življenja. 
Že od malega sem pela sama ali pa v duetu z 
mamo v domači kuhinji med pomivanjem 
posode,« je povedala v pogovoru z Vesno 
Marinac v TV studiu Idrijskih novic. 
V zadnjih trinajstih letih aktivnega 
ukvarjanja z glasbo se je preizkusila 
že v številnih žanrih. Kot vokalistka je 
sodelovala v punk-metal zasedbi, rock 
bandu in kantavtorskem duetu. Velik 
nahrbtnik izkušenj ji je ob začetku 
solistične kariere prišel še kako prav. 
Povezana z naravo v njej išče odgovore na 
temeljna življenjska vprašanja, ki človeka 
spremljajo najpogosteje v težkih trenutkih 
njegovega življenja.

Leta 2019 je izdala prvi album, letos 
mu je sledil drugi z naslovom Jeanne D’ 
Arc. V njem izpoveduje občudovanje do 
Ivane Orleanske, ki je kot 17-letno dekle 
osvobodila Francoze pred Angleži. Z 
mislijo na njeno zgodbo je Mojca Jeram 
snovala zadnji album in zato je bilo povsem 
logično, da ga je tudi poimenovala po tej 
junakinji. »Njen duh je ves čas nastajanja 
tega albuma bedel nad menoj in zato je 
prav, da album nosi njeno ime.«

Preko sodobnih glasbenih platform 
je svojo glasbo ponudila potencialnim 
poslušalcem in kupcem, ob zatonu 
tehnologije zgoščenk pa postajajo te 
oblike pretočnih vsebin skoraj edini 
kanal. Preko enega od teh ponuja 

tudi izdelke, kot so skodelice, majice 
in drugo. Avtorske pravice zanjo ščiti 
ugledna organizacija iz ZDA, ki ji tudi 
mesečno izplačuje tantieme. Zato pri 
snovanju besedil stavi na angleščino, ki 
je v glasbenem smislu univerzalni jezik.

Kam jo bo v prihodnje odneslo življenje, 
ne ve. Odprta za novosti in spodbude išče 
sorodne duše in se z njimi pogovarja, 
kar jo izpolnjuje kot izvirno in prodorno 
ustvarjalko.

Pogovor z Mojco Jeram si lahko 
ogledate v arhivu oddaj na spletni 
strani www.idrija.com v kategoriji 
STUDIO
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