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ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA OBVEŠČA
Razpored za množično testiranje  
v Idriji in Cerknem

Šolarji navdušeno nazaj v šolske klopi
 V torek, 9. februarja, se je 

mnogim osnovnošolcem 
prve triade in varovancem 
vrtca izpolnila velika želja, 
saj so po dolgem času lahko 
spet videli svoje sošolce ter 
učitelje in vzgojitelje. 

Prvega ponovnega šolskega dne 
po šolanju preko računalnikov so se 
veselili šolarji prve triade v Idriji, ki 
so spet pozdravili sošolce in učitelje. 
Na ta prvi šolski dan je bila prisotna 
večina učencev, pouk je potekal v 
oddelkih in organizirano je bilo tudi 
podaljšano bivanje. Prvi dan niso 
imeli jutranjega varstva, saj je bilo 
potrebno najprej izpeljati testiranje 
vseh zaposlenih. Od 70 testiranih 
niso niti pri enem odkrili virusa. V 
skladu s priporočili NIJZ so oddelke 
podaljšanega bivanja ohranili v 
manjših skupinah, v katerih so bili 
le učenci enega razreda. Ker pa jim 
je tako zmanjkalo učiteljev, sta jim 
na pomoč priskočila dva učitelja iz 
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 
Vojsko.

» P r a z n i  h o d n i k i  s o  s e  s p e t 
napolnili z otroškim vrvežem, 
z j u t r a j  s m o  v i d e l i  i sk r i c e  v 
marsikaterih očeh. Neprecenljivo 
je, da bomo lahko našim učencem 
spet omogočili šolanje daleč od 
računalniških ekranov in blizu 
sošolcem in prijateljem. Pa čeprav 
pod budnim očesom učiteljic in 
učiteljev, ki se na vsakem koraku 
trudijo, da je bivanje v šoli kar 
se  da var no.  Upamo, da nam 
bo s  skupnimi močmi uspelo 
izpeljati šolsko leto na način, ki bo 
učencem poleg novih znanj prinesel 
predvsem nenadomestljivo družbo 
vrstnikov,« je v izjavi za Idrijske 
novice poudari la  ravnatelj ica 
največje šole v regiji Ivica Vončina.

V Osnovni šoli Spodnja Idrija ter 
na njeni podružnici v Ledinah je 
po dolgi odsotnosti šolski prag spet 
prestopilo 91 učencev prvega triletja 
in 38 zaposlenih. V šolsko poslopje so 
učenci vstopili šele tik pred začetkom 
pouka, torej pozneje kot na običajen 
šolski dan, saj je vse zaposlene zjutraj 
najprej čakalo hitro testiranje v 
Idriji. »Po pridobljenih negativnih 
rezultatih testiranja smo odhiteli 
pozdravit naše učence, ki so se 
izredno veseli, polni pričakovanj ter 
željni druženja s sovrstniki in učitelji 
vrnili v šolske klopi,« je za Idrijske 
novice povedala ravnateljica Janja 
Habe. Za vpeljavo tako imenovanega 
modela C, ki med drugim predvideva 
organizacijo vzgojno-izobraževalnega 
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procesa v skupinah ali oddelkih, 
tako imenovanih »mehurčkih«, so 
se obrnili po pomoč tudi na CŠOD 
Vojsko, od koder v podaljšano bivanje 
na Osnovno šolo Spodnja Idrija 
prihaja njihova strokovna delavka.

V Cerknem je k pouku na prvi šolski 
dan po dolgem delu na daljavo prišlo 
111 otrok prve triade in 137 od 177 
vpisanih otrok v vrtcu. Navdušenje 
otrok in zaposlenih ob ponovnem 
začetku šolskega leta je bilo zelo 
veliko. Na ponovni zagon pouka so 
se vsi skupaj zelo dobro pripravili. 
Otroci in zaposleni so vstopili v 
varno in zdravo učno-vzgojno okolje.

»V torek, 9. februarja, je v našem 
zavodu potekalo tudi testiranje 
celotnega kolektiva zaposlenih. 

Udeležilo se ga 86 zaposlenih 
in zabeležil i  nismo nobenega 
pozitivnega primera. To sicer ni 
nobeno zagotovilo, da se situacija 
ne bi spremenila, je pa seveda 
pomembna odgovornost vseh, 
da takšno stanje ohranjamo tudi 
vnaprej. Preventiva, samozaščita 
in vsa potrebna priporočila morajo 
delovati v polni meri. To velja tako za 
učence, učitelje, drugo strokovno in 
tehniško osebje zavoda, kakor tudi za 
starše,« je v izjavi za Idrijske novice 
povedal ravnatelj Mitja Dežela.

Ponovni začetek pouka je tudi na 
osnovni šoli v Črnem Vrhu nad Idrijo 
potekal brez težav. Po dvanajstih 
tednih šolanja na daljavo se je v 
šolske klopi vrnilo 50 učencev prve 

triade in še 15 zaposlenih. Testiranje 
za učitelje in druge zaposlene so 
organizirali v šolski avli, z rezultati 
pa so bili vsi zelo zadovoljni, saj se 
je izkazalo, da nihče od testiranih ni 
bil okužen.

»Pravi  dialog med učiteljem 
in učenci  lahko nastane le  v 
živem odnosu obeh. Poleg tega je 
medosebni odnos, ki ga razvijajo 
učenci v neposrednem stiku s sošolci 
ter ostalimi učenci v šoli, izredno 
pomemben socialni faktor za razvoj 
zdrave osebnosti,« pa je v izjavi za 
Idrijske novice poudarila ravnateljica 
Osnovne šole Črni Vrh Irena Kenk.

V ponedeljek, 15. februarja, pa so 
se šolarjem prve triade pridružili še 
ostali učenci osnovne šole.
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Eta Cerkno vrača državno pomoč
Med podjetji, ki vračajo državno pomoč, je na prvem mestu po višini subvencije 
cerkljanska Eta. Ta bo v državni proračun vrnila 606.000 evrov pomoči, na drugem 
mestu je Adria Mobil s tretjino manjšim zneskom in na tretjem AMZS z 211.000 evri 
vračila.

Dovolj je 
pridnosti in 
poslušnosti
Drago Mislej Mef

Tako je mogoče razumeti besede patra Karla Geržana, 
ki je ob utemeljevanju svojih 95 tez za osvoboditev 
človeka zapisal tudi: »Čas je, da se odvrnemo od slepe 
pridnosti – čas je, da se povrnemo k odgovornosti.« Je 
mogoče, da pater pridiga nekaj takega?

Seveda je mogoče, saj ne živimo več v srednjem veku niti v avstro-
ogrskem cesarstvu. Pametni ljudje in pater Karel Geržan, teolog in 
doktor znanosti s področja literarnih ved, je že dovolj izobražen in 
pameten, da lahko pove kaj takega. Pred skoraj pol stoletja je nekaj 
podobnega povedal znani beograjski radijski voditelj in novinar Duško 
Radovič, ki je v eni svojih knjig tudi zapisal: »Samo neposlušni otroci 
so lahko uspešnejši od svojih staršev.«

S problemom pridnosti in uspešnosti se že dolgo ukvarjajo različne 
družboslovne znanosti, od psihologije do sociologije, in vse ugotavljajo, 
da pridnost zagotovo ni gibalo razvoja neke družbe, še posebej takšne, 
ki se hierarhično razkraja in kjer ni več pridnih vodilnih, ki bi delili 
naloge pridnim podrejenim. 

Pridnost seveda ne bo kar tako izginila iz našega vsakdana, saj je ena 
najmanj zapletenih človekovih lastnosti. Biti priden je veliko lažje kot 
znajti se ali samostojno rešiti nek problem. 

Seveda je pridnost uporabna tam, kjer potrebujejo tako imenovane 
objektivne kriterije za ocenjevanje sposobnosti nekega človeka. Danes 
pravzaprav ni mogoče postati javni uslužbenec, če nimaš dokončane 
najmanj sedme stopnje izobrazbe. Seveda je to na nek način razumljivo, 
saj človek vendarle mora imeti neko znanje, ki ga dobi v izobraževalnem 
procesu, toda kaj storiti z ljudmi, ki so intelektualno dozoreli »z 
zamudo«, ki so se izobraževali in usposabljali sami, ki jim klasični 
sistem izobraževanja ni ustrezal. Pa so vendarle sposobni in ustvarjalni.

Da se razumemo. Nič nimam proti pridnosti. Nekateri z njo pač zapolnijo 
vrzel, ki nastane s pomanjkanjem sposobnosti in to je povsem razumljivo 
in prav. Do trenutka, ko to postane vzorec družbenega obnašanja. 
Pridnost je visoko na lestvici vsake oblasti, ker jo pač potrebuje. Kako 
bi oblastniki vladali brez pridnih, ki ne sprašujejo veliko, ki naredijo 
kar jim je naročeno, ki za to pridnost po potrebi zatrejo lastna mnenja 
in stališča.

Seveda se vprašamo, kje za vraga so nastali take vrste ljudje. In tako 
pridemo do družine in do šole, ki naj bi otroke usposabljala in ne le 
disciplinirala. Seveda to tudi počne, a ni preprosto, saj je treba na 
eni strani zagotavljati disciplino, na drugi pa vzpodbujati »ustvarjalni 
nemir«.

Ob sedanjih protivirusnih ukrepih pa je takšno »dvojno ravnaje« še 
posebej omejeno. Šola na daljavo je pač izobraževalna uravnilovka, 
ki nagrajuje pridne. In, ko te dni poslušamo, da starši ne bi smeli 
svojih otrok izkoriščati v protestih prosti šolanju na daljavo, moramo 
ravnateljem in politiki, po eni strani, dati prav, po drugi pa ne. 
Marsikateri otrok, ki niti ne ve, kdo je Janša, si bo ta protest zapomnil 
kot nek nevsakdanji dogodek v življenju in bo morda tudi kasneje znal 
in upal javno izraziti svoje stališče do nekega problema. Poslušamo 
tarnanje, da se ljudem ne da odločati o javnih zadevah, kaj šele da bi 
se jim dalo oditi na proteste. Nič čudnega. Ali se spomnite, da bi vas 
starši kdaj peljali na kakšen tak dogodek? Kje pa bi se naučili tega.

Zavod RS za zaposlovanje, ki 
nakazuje pomoč delodajalcem na 
podlagi protikoronske interventne 
zakonodaje, je v zadnjem svežnju 
podjetjem nakazal 7,25 milijona 
evrov.  Naslednja  nakazi la  so 
predvidena vsak četrtek do porabe 
sredstev. Nekatera podjetja so pomoč 
zaradi neizpolnjevanja pogojev 
medtem vrnila.

Za ukrep čakanja na delo bodo 
1.270 delodajalcem za skupno 5.836 
zaposlenih nakazali 4,28 milijona 
evrov, za ukrep karantene oziroma 
višje sile pa bo 4.772 delodajalcev za 
skupno 7.702 zaposlena prejelo 2,97 
milijona evrov, so pojasnili na zavodu.

Za nadomestila za čakanje na 
delo je tako država doslej namenila 
okoli 360 milijonov evrov, za 
subvencioniranje skrajšanega 
delovnega časa pa okoli 39 milijonov 
evrov. Oba ukrepa podaljšuje tudi 
potrjeni osmi protikoronski zakon.

Nekatera podjet ja so pomoč 
medtem vrnila. Med možnimi 
razlogi, zakaj so to morala storiti, 
so zmanjšanje prihodkov v lanskem 

letu za manj kot desetino, izplačilo 
d iv idend in  izplač i lo  nagrad 
poslovodstvu. Po podatkih Zavoda 
za zaposlovanje je nadomestila 
za čakanje na delo doslej vrnilo 

288 podjetij v skupnem znesku 
4,22 milijona evrov, subvencije 
skrajšanega delovnega časa pa tri 
podjetja v skupnem znesku 58.000 
evrov. / ITA

Državno pomoč so vrnili:
Eta Cerkno - 606.000 evrov
Adria Mobil - 434.000 evrov
AMZS - 211.000 evrov
Dinos - 163.000 evrov
Bauhaus - 153.000 evrov 
Surovina - 120.000 evrov 
A-Prodaja - 113.000 evrov 
Kaaap - 111.000 evrov
Eternit Slovenija - 108.000 
evrov
Juteks - 104.000 evrov

Od Prostoferja do parkirišč pred pošto
Redno februarsko zasedanje 
občinskega sveta v Cerknem 
so člani le-tega sklenili z 
vprašanji in pobudami.

Antonija Dakskobler je terjala 
pojasnila, kdaj bo začel delovati 
projekt Prostofer, ki bo starejšim 
omogočal brezplačne prevoze. 
Predlagala je še, naj se poleti ohrani 
prosta pešpot od cerkve mimo 
društva upokojencev, saj se bo s tem 
preprečilo zamakanje fasade.

Mojca Mavri je bila kritična do 
tega, da svetniki prejemajo gradiva za 
seje v več delih in pogosto zelo pozno. 
Predlagala je »več redoljubja pri 
dostavljanju gradiva«. Sosvetnike je 
opozorila tudi na visok jubilej Radia 
Cerkno, ki letos beleži že 50-letnico 

delovanja. Današnjim sodelavcem je 
zaželela še 50 let uspešnega dela.

Urška Lahajnar je pozdravila 
sprejetje strategije za turizem in 
vprašala, kako napreduje zamisel za 
ureditev parkirišč na Reki. Zanimalo 
jo je tudi, če na občini razmišljajo o 
sanaciji povezovalne ceste Reka – 
Bukovo. Povzela je pobudo občanov, 
da naj občinski uslužbenci aktivneje 
sodelujejo v reševanju raznih 
premoženjskih in statusnih zadev v 
primerih, ko gre za projekte v dobro 
vseh. 

Marko Čadež je pogrešal zapisnike 
sestankov občinskega sveta, komisij 
in odborov ter krajevnih skupnosti 
na spletni strani občine. Predlagal je, 
naj ob rojstvu otroka občina staršem 
ob denarnem prispevku podari še 
eno medovito rastlino, saj bi s tem 

pospeševali čebelarstvo. Zanimalo ga 
je še, če se odgovorni ob načrtovanju 
nove ceste kaj pogovarjajo tudi o 
obvoznih cestah skozi Kopačnico. 
Predlagal je, naj občina javnosti 
predstavi časovnico poteka del še 
preden bodo dela stekla in preden 
bodo izbruhnili problemi.

Branka Florjančič je vprašala, 
kako napreduje projekt selitve 
zdravstvene postaje v upravno 
zgradbo nekdanje Ete in če so 
realni pogoji za izvedbo te zamisli 
do konca mandata tega sveta. 
Jurija Kavčiča pa je zanimalo, 
kako je projekt usklajen z Lekarno 
Ljubljana, ki bi rada odkupila del 
poslopja. Zanimalo ga je tudi, kaj 
je s parkirnimi mesti nasproti 
papirnice ob pošti, ki so le na pol 
zagrajena. / DABO



Idrijske novice / ABC         številka 493 petek, 26. februar 2021 3V  S R E D I Š Č U

Samo Bevk ne podpira interpelacije 
zoper ministra Simonitija
Po neuspešnem poskusu 
zamenjave vlade, ki jo je s 
svojim glasom podprl tudi 
poslanec Samo Bevk, so na 
vrsti posamične interpelacije 
ministrov. Opozicija je že 
vložila interpelacijo zoper 
ministra za kulturo Vaska 
Simonitija, ki pa je poslanec 
Samo Bevk ne podpira in je ni 
želel podpisati.

Poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB so 
vložili interpelacijo zoper kulturnega 
ministra Vaska Simonitija. Očitajo mu 
neučinkovito ukrepanje pri odpravi 
posledic blokade dela na področju 
kulture zaradi epidemije ter napade na 
neodvisnost novinarstva. Kot menijo, 
Simoniti ne opravlja funkcije ministra za 
kulturo, ampak zgolj uresničuje interese 
vladajoče SDS. Poslanci štirih opozicijskih 
strank so očitke kulturnemu ministru v 
interpelaciji zapisali v desetih točkah, ki 
jih je na nedavni novinarski konferenci 
predstavil Matjaž Nemec iz vrst SD. Na 
prvo mesto so postavili »odgovornost 
ministra za neučinkovito ukrepanje pri 
omejevanju in odpravi posledic popolne 
blokade dela in izvajanja storitev na 
področju kulture zaradi omejevalnih 
ukrepov boja proti epidemiji Covida-19«.

Violeta Tomić iz Levice je povedala, da 
je po njenem mnenju kriv za nemogoč 
položaj samozaposlenih v kulturi, za 
popolno uničenje slovenskega filma, 
saj filmarji že več kot eno leto ne dobijo 
plačila za opravljeno delo, kaj šele, da 
bi lahko načrtovali nove projekte. »Kriv 
je za menjavo uspešnih in mednarodno 
uspešnih menedžerjev v kulturi s svojimi 
nekredibilnimi aparatčiki. Verske 
uslužbence je izenačil s samozaposlenimi 
v kulturi, nato pa jim je vlada dala še več 
bonitet. Kriv je za uničenje medijske 
krajine, saj je molčal, ko so se dogajali 
pritiski na javno RTV. Kriv je za svoj 
ciničen, aroganten in sovražen odnos 
do vseh ustvarjalcev in odjemalcev 
kulture,« je dejala Tomićeva in dodala, 

Tomaž Glažar na čelu 
Zdravstvenega doma Idrija
 
Potem ko so svetniki v Cerknem že 
izglasovali soglasje k imenovanju novega 
direktorja Zdravstvenega doma Idrija, so 
na februarskem zasedanju enak korak 
naredili še občinski svetniki v Idriji. Še pred 
glasovanjem pa se je članom sveta predstavil 
kandidat Tomaž Glažar, ki ga je v sklepu 
izbirnega postopka na mesto direktorja 
izbral svet zavoda.

Kandidat je v predstavitvenem nastopu poudaril, da 
so zadovoljni pacienti in zadovoljni zaposleni ključ do 
uspešnega delovanja zdravstvenega doma. To bodo dosegli 
z dobro komunikacijo in dobrim sodelovanjem, saj je 
mogoče probleme reševati le tako, da jih vsi deležniki 
rešujejo skupaj. Ugotovil je, da je v Idriji veliko želja 
za širitve dejavnosti in programov v poslopju starega 
zdravstvenega doma. Za izvajanje novih zdravstvenih 
programov pa bo moral zdravstveni dom dobiti tudi 
nove kadre, kar pa velja tudi za izvajanje že pridobljenih 
programov. Posebej je izpostavil težave ambulante 
medicine dela in športa, saj je po njegovih ugotovitvah na 
Idrijskem veliko uspešnih podjetij. Za splošno populacijo 
pa bo pomemben Center za krepitev zdravja, ki se bo moral 
vključiti tudi v reševanje resnih javno-zdravstvenih težav. 
Občina Idrija namreč po številu obolelih zaradi astme in 
smrti zaradi alkohola pomembno odstopa od državnega 
povprečja. 

V razpravi je Erik Logar opozoril na slabo urejeno 
naročanje na preglede pri zdravnikih. Cirila Hladnik 
je povedala, da je kandidatovo predstavitev pregledala 
dvakrat. Prvič kot zaposlena v zdravstvenem domu in 
drugič kot uporabnica zdravstvenih storitev. Pri obeh 
pregledih pa je bila nad kandidatovo vizijo navdušena in 
zato mu je v svojem imenu in v imenu sodelavcev že pred 
glasovanjem izrekla dobrodošlico. Razpravo je sklenil 
Franci Medic, ki je od kandidata zahteval opredelitev 
kratkoročnih prioritetnih nalog.

Z 18 glasovi za in brez glasu proti so člani občinskega 
sveta izdali soglasje k imenovanju Tomaža Glažarja za 
direktorja Zdravstvenega doma Idrija za štiriletni mandat. 
/ Damijan Bogataj

da ministrstva za kulturo ne more voditi 
nekdo, ki kulturo sovraži. V opoziciji 
menijo, da kulturnikom in uporabnikom 
ob kulturnem prazniku ne morejo dati 
večjega darila, kot je ta interpelacija.

Drugače o delu ministra in ministrstva 
razmišlja poslanec Samo Bevk. Kot je 
zapisal v izjavi za Idrijske novice, sam 
ne podpira aktualne vlade in je dal tudi 
svoj podpis za konstruktivno nezaupnico, 
kot tudi za interpelaciji zoper ministra 
za delo in ministrice za šolstvo. »Zoper 
ministra za kulturo Vaska Simonitija pa 
čisto po človeški plati tega ne morem 
storiti. Preveč projektov smo v njegovem 
mandatu 2004-2008 uresničili prav 
na moj predlog in predlog Socialnih 
demokratov,« je zapisal Samo Bevk. 

»Seveda se z marsičem, kar dela aktualno 
ministrstvo za kulturo, ne strinjam, o tem 
govori tudi besedilo interpelacije. Vendar 
je v letu 2021 proračun ministrstva doslej 
nominalno najvišji, poleg tega pa bodo 
izvajali tudi Zakon o kulturnem evru, ki 
ga je predlagala naša vlada v mandatu 
Marjana Šarca. Ministrstvo za kulturo 
pod vodstvom SD je ta zakon vsebinsko 
pripravilo.«

Minister za kulturo Vasko Simoniti je 
leta 2008 podprl Zakon o kulturnem 
evru za obdobje 2009-2013, katerega 
prvopodpisani predlagatelj v imenu 

poslanske skupine SD je bil Samo Bevk. To 
je bil tudi zadnji zakon o kulturnem evru, 
ki se je izvajal. Ko so v mandatu 2011-
2014 predlagali njegovo nadaljevanje, ga 
koalicija, katere del so bili tudi Socialni 
demokrati, ni podprla. Četrti zakon 
je bil sprejet v mandatu prejšnje vlade 
(2019), aktualna vlada pa ga je vključila 
v proračuna za leti 2021 in 2022.

V mandatu ministra Vaska Simonitija je 
vlada predlagala Znak evropske dediščine 
za Partizansko bolnišnico Franjo, ki ga 
je dobila leta 2007. Istega leta je poplava 
skoraj v celoti uničila Partizansko 
bolnišnico Franjo. Takrat sta Ministrstvo 
za kulturo in Vlada Republike Slovenije 
zagotovila sredstva za njeno obnovo. 
Projekt sta uspešno zaključili vladi Janeza 
Janše in Boruta Pahorja. Otvoritev je bila 
junija 2010. Po uničenju Franje leta 2007 
je na primer Ljudmila Novak v imenu 
koalicijske partnerice NSi predlagala 
zgolj postavitev spomenika na parkirišču, 
objektov v soteski pa naj ne bi obnovili.

Poslanec Samo Bevk ob vsem naštetem 
dodaja še to, da je Ministrstvo za kulturo 
pod vodstvom Vaska Simonitija v svojem 
prejšnjem mandatu leta 2006 podprlo 
in sofinanciralo projekt vpisa dediščine 
živega srebra in mesta Idrija na Seznam 
svetovne kulturne in naravne dediščine 
Unesca. Vpis je bil potrjen leta 2012. / ITA
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Poziv županu in vodstvu občine, da pristopi 
k pripravi dokumenta Strategija razvoja 
kulture v občini Idrija
 
Naj uvod tega apela začnemo z zapisom Evropske komisije, ki navaja, da je kultura 
temelj bogate dediščine in zgodovine Evrope ter ima pomembno vlogo pri krepitvi 
privlačnosti krajev in edinstvene identitete določene lokacije. Kultura in ustvarjalnost 
sta lahko pomembni gonilni sili, ki omogočata inovacije in sta pomemben vir 
podjetništva. Kultura je glavni dejavnik povečevanja prihodka iz turizma, pri čemer 
spada kulturni turizem med največje in najhitreje rastoče turistične panoge na svetu. 
Kultura ima tudi pomembno vlogo pri spodbujanju socialne vključenosti.

Občina Idrija nima strateškega dokumenta, 
s katerim bi načrtovala in izvajala kulturno 
politiko. Z navedenim dokumentom bi se 
zagotovilo širitev kakovostnih kulturnih 
vsebin, ki se financirajo ali sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev Občine Idrija. Posebno 
pozornost bi želeli nameniti posameznikom in 
družbenim skupinam, ki imajo iz ekonomskih 
in socialnih razlogov omejen dostop do kulture. 
Občina Idrija bi z zagotavljanjem finančnih 
sredstev, infrastrukturo in organizacijo 
zagotavljala nemoteno delovanje javnih 
kulturnih zavodov, ljubiteljskih kulturnih 
društev, samostojnih ustvarjalcev in nevladnih 
organizacij, ki dajejo mestu in občini Idrija 
kulturno identiteto. Kulturna strategija bi 
zagotovo pripomogla tudi do več sredstev 
iz državnega proračuna, proračuna EU in 
občinskega proračuna, ki so namenjena temu 
področju. 

Kultura je izjemnega pomena za kakovostno 
življenje občank in občanov v občini Idrija. 
Umetnost v najširšem pomenu odpira 
pomembne življenjske teme in širi naša obzorja, 
zato nanjo ne gledamo kot na strošek, ampak jo 
vidimo kot investicijo v našo skupno prihodnost. 

Kultura je zelo pomembna za turizem, zato 
je v dokumentu potrebno posebno pozornost 
nameniti kulturnemu turizmu. Občina Idrija se 
mora kot turistična destinacija usmerjati tudi v 
kulturni turizem. Vse to zajema širok spekter 
- od dediščine in arhitekture do kulinaričnih 
doživetij in vse v povezavi z življenjem na 
podeželju in v mestu Idrija.
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670 podpisov za 
preimenovanje bolnišnice

Informativni dnevi letos na spletu
Idrijska gimnazija je tako kot vse ostale srednje šole 
v državi letošnji informativni dan preselila na splet. 
Pripravili so zanimivo predstavitev, ki si jo je ogledalo 
veliko zainteresiranih osnovnošolcev in njihovih staršev.

Kot je v sporočilu za javnost zapisala ravnateljica idrijske gimnazije Karmen 
Vidmar, so bili z obiskom in izvedbo zadovoljni. »Upamo, da smo uspeli vsaj 
delno pričarati vzdušje na naši šoli, saj se zavedamo, da je spletno okolje 
medij, ki ima svoje zakonitosti. Srčno upamo, da se bomo z novinci jeseni 
srečali v živo.«

Eden od spremljevalcev spletne predstavitve šole iz Logatca, ki letos zapušča 
osnovno šolo, je zapisal: »Posebej me je pritegnilo, ker imajo zelo dobre 
športne ekskurzije, zelo zanimivi so se mi zdeli programi mednarodnih 
izmenjav. Učitelji so se zelo dobro pripravili, tudi tehnično je predstavitev 
potekala brez težav.« Gimnazija se mu zdi prijetna, na takšno šolo bi se, kot 
je dejal, vsekakor vpisal. »Iz predstavitev dijakov sem dobil občutek, da se tu 
dobro počutijo, povedali so tudi, da so učitelji vedno pripravljeni pomagati. 
Dobra se mi zdi velika izbira tujih jezikov. Sem pa vesel, da sem se lani 
udeležil informativnega dneva v živo, ker tako dobiš veliko boljši občutek 
o šoli, čeprav je bila tudi virtualna predstavitev dobra,« je še povedal morda 
bodoči prvošolec idrijske gimnazije iz Logatca. / ITA

Damijan Bogataj

V četrtek, 11. februarja, 
je župan Tomaž Vencelj v 
Mestni hiši sprejel delegacijo 
nekdanjih Kapljašev 
in vodstvo Psihiatrične 
bolnišnice Idrija. Bogdan 
Tušar, direktor slednje, 
je iz rok župana sprejel 
pobudo za preimenovanje 
bolnišnice v Psihiatrično 
bolnišnico primarija Jožeta 
Felca Idrija. O pobudi bo 
razpravljal svet zavoda, 
poimenovanje bolnišnic pa 
je v domeni vlade.

Jo ž e Felc  j e  42  l e t  de lova l 
kot zdravnik psihiater v idrijski 
bolnišnici. Deloval je v občutljivem 
obdobju, ko se je morala slovenska 
p s i h i a t r i j a  s o o č a t i  z  v p l i v i 
italijanskega modela zdravljenja 
duševnih bolezni, ki je opuščal 
institucionalne zavode. Bolnišnica 
se je v času njegovega strokovnega 
v o d e n j a  k o r a k  z a  k o r a k o m 
spreminjala iz zamreženega azila 
v odprto in v mesto ter regijo 
odprto zdravstveno ustanovo. 
Pred 11 leti se je Felc poslovil s 
tega sveta, premnogim prijateljem, 
znancem, nekdanjim bolnikom 
ter njihovim sorodnikom pa ob 
strokovni dediščini zapustil tudi 

bogato literarno bero. Napisal je 
18 knjig in 17 od teh jih je izšlo že 
za časa njegovega življenja. Zadnja, 
osemnajsta po vrsti, je nastajala v 
obdobju, ko je dolgoletno domovanje 
na Griču zamenjal z bivanjem v domu 
upokojencev v Celju, kjer je preživel 
svoje zadnje obdobje življenja.

V imenu Kapljašev je na sprejemu 
v Mestni hiši spregovoril arhitekt 
Milan Božič. Desetletja je prijateljeval 
z Jožetom Felcem in drugimi Kapljaši, 
ki so v razburkanih časih uveljavljali 
svoje poglede na družbo, kulturo 
in razvoj skupnosti. Mnogokrat so 
bili njihovi pogledi pri oblasti slabo 
sprejeti, saj so zagovarjali stališča, ki 
niso bila skladna s tedanjo družbeno 
ureditvijo. Kljub temu, da so se 
njihove tedanje zamisli po spremembi 
družbene ureditve uresničile, pa 
Kapljaši ostajajo povezani. Vsako leto 
se srečujejo na spominskih srečanjih 
in na enem od teh je, po navedbi 
Milana Božiča, dozorela zamisel za 
oblikovanje predloga o poimenovanju 
b o l n i š n i c e  p o  J o ž e t u  Fe l c u . 
Utemeljitev predloga sta napisala 
arhitekt Janez Bizjak in zdravnik 
Damjan Meš ko.  S predlogom 
se je strinjalo veliko vprašanih in 
670 občanov se je podpisalo pod 
predlog. Vse podpise ter utemeljitev 
so predlagatelji na sprejemu v Mestni 
hiši izročili v roke županu Tomažu 
Venclju, ki je obljubil podporo tej 
zamisli.

Z besedami »to je res poklon 
našemu primariju« je podpise in 
predlog za preimenovanje iz rok 

župana prevzel aktualni direktor 
bolnišnice Bogdan Tušar. Osebne 
spomine na čas skupnega delovanja 
s primarijem Jožetom Felcem pa je 
z zbranimi v Mestni hiši delil tudi 
sedanji strokovni vodja, Felčev 
namestnik na tem položaju, Marko 
Pišljar. Povedal je, da je z Jožetom 
Felcem delal skoraj 25 let. To so bila 
vsebinsko bogata in plodna leta, 
saj je primarij s kolegi delil tako 
strokovna znanja kot tudi človeško 
toplino. Zavzel se je, da bi se spomin 
na zaslužnega zdravnika in literata 
ter razumnika ohranjal tudi v 
prihodnje. 

Spomine na Jožeta Felca pa je 
zbranim predstavila tudi nekdanja 
županja  Ivica Kavčič, ki je bila 
ob Rafku Ter pinu  in  Jožetu 
Čarju  sopodpisnica  v loge  za 
preimenovanje. Jože Felc je v 
zrelih letih v času njenega vodenja 
občine prejel Pirnatovo nagrado 
in kasneje še Mrakovo nagrado, 
ki je najvišje priznanje občine 
zaslužnim občanom. »V času, ko je 
bolnišnico vodil Jože Felc, se je ta 
odprla mestu. V PBI smo hodili na 
kulturne prireditve, na predstavitve 
knjig in to sodelovanje je bogatilo 
celotno skupnost,« je povedala Ivica 
Kavčič. Po njenem mnenju bi morala 
občina pogumneje pristopati k 
poimenovanju zavodov, ulic in trgov 
po znamenitih osebnostih, ki so v 
mestu in občini pustile pomemben 
pečat. Svoj nastop pa sklenila z 
grenko mislijo, da je zadnja leta Idrija 
na Jožeta Felca kar pozabila.

Zamenjali komandirja idrijske policije
Kot so potrdili na upravi policije v Novi Gorici, je idrijska 
policijska postaja dobila novega komandirja. S tega 
mesta je bil razrešen Robert Feltrin in nanj imenovan 
Bojan Bizjak.

Robert Feltrin, ki je idrijske policiste vodil natanko deset let, je dobil novo 
delovno mesto v sektorju uniformirane policije policijske uprave v Novi 
Gorici. Na primopredaji poslov je Tomaž Rutar iz Službe direktorja PU 
Nova Gorica dosedanjemu komandirju Robertu Feltrinu izrekel priznanje 
za korektno in uspešno službovanje na idrijski policijski postaji, novemu 
komandirju pa zaželel veliko uspehov na novi poklicni poti.

Novi komandir idrijskih policistov Bojan Bizjak je od 2004 dalje opravljal 
dela in naloge v Sektorju kriminalistične policije PU Nova Gorica. V 33 
letih poklicne kariere v policijskih vrstah je opravljal dela in naloge na 
različnih delovnih področjih, vse od policista, vodje patrulje, vodje izmene 
na Postaji prometne policije Nova Gorica, pomočnika komandirja nekdanjega 
policijskega oddelka v Šempetru pri Gorici in nazadnje delo v Sektorju 
kriminalistične policije PU Nova Gorica. / ITA

Bojan Bizjak in Robert Feltrin
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Komunala po limit na banko

Damijan Bogataj

Komunala Idrija se je 
zaradi v preteklosti sprejetih 
napačnih poslovnih odločitev 
in slabega poslovanja na več 
poslovnih področjih znašla 
v rdečih številkah, ob redni 
knjigovodski izgubi pa se 
sooča še s pomanjkanjem 
obratnih sredstev. Ta problem 
rešuje s premostitvenimi 
krediti, tako da pri eni od 
bank vsako pomlad najame 
limit. Slednji podjetju 
omogoča poplačevanje tekočih 
obveznosti in premoščanje 
izpada dohodka, ki pa nastaja 
tudi zaradi zavlačevanja 
občin s potrjevanjem novih 
cen.

Zadnji primer zavlačevanja smo 
zabeležili v Cerknem, kjer bi moral 
o b č i n sk i  s ve t  n a  fe b r u a r sk e m 
zasedanju obravnavati predlog za 
povišanje cen, a je tik pred začetkom 
zasedanja župan to točko, na predlog 
svetnikov, umaknil z dnevnega reda. 
Direktorica komunalnega podjetja 
Brigita Šen Kreže je ostala brez besede 
in brez pojasnil, kako si v Cerknem 
predstavljajo sodelovanje v prihodnje, 
saj občinski svet ni želel niti obravnavati 
predloga za nove cene, pri čemer še 
vedno ostaja odprtih 126.556,96 evrov, 
ki jih je občina dolžna komunali za 
minula poslovna leta.

Poslovodstvo komunale se je v tej 
nezavidljivi situaciji obrnilo na občinska 
sveta v Idriji in Cerknem s prošnjo za 
izdajo soglasja k zadolžitvi oziroma 
najemu limita v višini 600.000 evrov 
pri eni od komercialnih bank.

Kot je na zasedanju občinskega sveta 
povedala direktorica komunale, podjetje 
letos posluje stabilno, kar je ilustrirala 
tudi s podatkom, da so uspeli dolg iz 

prejšnjih 981.000 evrov znižati na 
polovico. To jim je uspelo predvsem na 
račun tega, da je Občina Idrija poplačala 
200.000 evrov zapadlih obveznosti 
in za preostali del sklenila dogovor o 
poplačevanju v prihodnjih petih letih 
skozi ceno opravljenih storitev. Če 
bi enako storili še v Cerknem, bi se 
nominalni dolg korenito zmanjšal in 
komunala bi z dobrimi obeti v nekaj 
letih splavala iz rdečih številk ter 
poslovala brez stalnih kreditov.

Na zasedanju idrijskega občinskega 
sveta je svetnik Samo Kuščer ugotovil, 
da so krediti za komunalo zgodba brez 
konca ter opozoril na zagotovilo župana 
Tomaža Venclja, da se na tak način 
rešuje poslovanje komunale zadnjič. 
Marija Bizjak Pavšič je predlagala, 
naj komunala zniža višino limita, saj 
se bodo s tem znižali stroški najema, 
pa tudi obresti.

Po mnenju direktorice komunale pa 
javno podjetje potrebuje obratni kapital 
tudi zaradi tega, ker sama najprej 
poplača podizvajalce zimske službe, 
od občine pa dobi denar za izvedeni 
program povrnjen šele kasneje. Po 
njenem mnenju je že sedaj jasno, 
da poslovni načrt za leto 2021 ne bo 
realiziran, saj Občina Cerkno ni še 
niti obravnavala niti izglasovala novih 
realnih cen za opravljanje storitev.

Cirila Hladnik je napovedala, da 
bo glasovala proti, saj ni zadovoljna 
s poslovanjem komunale in stalnim 
dvigovanjem cen. Bolj optimističen je 
bil Branko Lapanje, ki je ugotovil, da 
se v pol leta tako zavoženega podjetja 
preprosto ne da rešiti in dodal, da 
gre realno pričakovati izboljšanje 
poslovanja v dveh letih. Milovana 
Lukan je v razpravi pogrešala stališča 
nadzornega sveta podjetja, ki bi se 
moral oglasiti in za svojim mnenjem 
tudi stati. Po njenem mnenju je tudi 
mestno pokopališče zelo zanemarjeno 
in takega stanja v Idriji ne pomnijo 
zadnjih 40 let. Sama ne more razumeti, 
kako so cene za komunalne storitve iz 
leta v leto višje, kakovost vzdrževanja 
pa se niža. Več optimizma je v razpravi 
prispeval Samo Kuščer, ki je komunalo 
celo pohvalil. »V imenu svojih krajanov 
hvala za rešitev glede folije za silažne 
bale. Težava je sedaj uspešno rešena,« 
je povedal Samo Kuščer iz KS Zavratec. 
Erik Logar pa je še dodal, da bi morali 
tudi občani razmisliti, kako ločujejo 
odpadke.

V Idriji je za izdajo soglasja k 
najetju limita glasovalo 12 občinskih 
svetnikov, 8 pa jih je glasovalo proti. 
V Cerknem so vsi svetniki glasovali za 
izdajo soglasja.

4.800  
evrov znaša strošek  

odobritve limita

15.000  
evrov znaša strošek obresti

700  
evrov znaša strošek notarske 

listine o limitu

126.556,96  
evrov znaša skupni dolg Občine 

Cerkno pri dejavnosti ravnanje 
s komunalnimi odpadki na dan 

31. 12. 2019

Iz podatkov komunale razberemo, da 
je podjetje pri zbiranju in odvažanju 
odpadkov v občini Cerkno v prvih 
treh mesecih leta 2020 pridelala 
slabih 20.000 evrov izgube, od aprila 
do oktobra pa še dodatnih 2.000 
evrov. Podjetje se je v sklopu sanacije 
odpovedalo vsem dejavnostim, ki ne 
sodijo v sklop javnih gospodarskih 
služb in so prinašale negativen poslovni 
izid. Tako po novem komunala ne 
upravlja več z energetskimi objekti, 
odpovedala pa se je tudi gradbeništvu 
in dimnikarski dejavnosti.

O komunali v Idriji, 
Kanomlji, Zadlogu in 
Krnicah
Na rednem februarskem zasedanju 
občinskega sveta v Idriji so občinski svetniki 
županu in občinskim uslužbencem zastavili 
vrsto zanimivih svetniških vprašanj in 
predstavili tudi nekaj pobud.

Robert Šinkovec je ugotavljal, da so položnice za 
komunalo vse višje, domačini v Kanomlji pa so zaradi 
tega zelo slabe volje. Od pristojnih terjajo pojasnila o 
sistemu izračunavanja stroškov za čiščenje odpadnih 
voda in za odvažanje komunalnih odpadkov. Protestirajo 
tudi proti temu, da morajo storitev čiščenja odpadnih 
voda plačevati tudi občani, ki te storitve nimajo. 
Prebivalci Kanomlje so cel mesec merili količino in vrste 
odpadkov ter ugotovili, da so bile odložene količine 
na ekoloških otokih bistveno nižje od količin, ki so 
jih morali plačati preko položnice. »Absolutno smo 
pripravljeni plačati vse odpadke, ki jih odložimo in 
nič več,« je bil odločen Robert Šinkovec. Prosil je, naj 
občina in komunala javno predstavita načrt gradnje 
primernih ekoloških otokov, saj sedanja ureditev le-teh 
ni primerna.

Bojan Režun je komentiral izjavo direktorice 
komunale, ki je dejala, da je »Idrija sedaj čista«. Z njeno 
trditvijo se ni strinjal in je sosvetnike spomnil na to, 
da je že vsaj stokrat povedal, da je Idrija umazana, saj 
sam živi v strogem središču mesta in dodal, da lahko 
napiše tudi seznam vseh pomanjkljivosti, ki jih zaznava 
v krogu 100 metrov od svojega bivališča. »Direktorica 
očitno ne živi v Idriji in ne vidi, kaj se v mestu dogaja. 
Kanalizacija pušča v centru Idrije, smeti so vsepovsod, 
ekološki otoki so razmetani in podobno. Posnel bom 
10-minutni dokumentarec o tem, kako se vozijo smeti 
iz Grape, od Likarce in drugod v središče Idrije in zato 
so v 24 urah trije kontejnerji za mešane odpadke za 
našo hišo polni. Uredite, da bo komunala začela delovati 
in da bo prijazna ljudem,« je še dodal občinski svetnik 
Bojan Režun. 

Milovana Lukan je predstavila stališča lokalnega 
odbora stranke LMŠ. V odboru ugotavljajo, da je po 
ugotovitvah Evropske komisije kultura temelj bogate 
dediščine in zgodovine Evrope ter ima pomembno vlogo 
pri krepitvi privlačnosti krajev in edinstvene identitete 
določene lokacije. »Občina Idrija nima strateškega 
dokumenta, s katerim bi načrtovala in izvajala kulturno 
politiko. Z navedenim dokumentom bi se zagotovilo 
širitev kakovostnih kulturnih vsebin, ki se financirajo ali 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Idrija,« je še 
dodala Milovana Lukan. Po njenem mnenju bi se morala 
občina kot turistična destinacija usmerjati tudi v kulturni 
turizem. 

Erik Logar je predlagal, naj strokovne službe 
poskrbijo za poenotenje zapisnikov in sklepov občinskih 
odborov. 

Metod Habe je nadaljeval zgodbo o komunali. Povedal 
je, da zabojniki na podeželju niso zaščiteni pred močjo 
burje. Konkretno je predstavil stanje v Zadlogu, kjer 
veter prevrača in uničuje kontejnerje. »To škodo pa 
plačujemo vsi občani preko položnic, zato pričakujemo 
nujno ukrepanje odgovornih na občini in na komunali.« 
Občinsko upravo je še pozval, naj poroča o izvajanju 
novih projektov in o virih financiranja le-teh. Podprl je 
tudi zamisel, da bi se seje sveta javno snemale in bile 
kasneje tudi javno dostopne.

Dorica Gnjezda je vprašala kakšen prispevek bodo 
plačevali investitorji v tem letu in ali se bodo postopki 
zavlekli zaradi pravnih sprememb.

Marija Bizjak Pavšič je vprašala, če je mogoče 
posnetke zasedanj občinskega sveta pogledati tudi s 
časovnim zamikom. Opozorila je še na to, da je seznam 
defibrilatorjev na občinski spletni strani neustrezen. 
Zanimalo jo je tudi ali je že narejen konkretni terminski 
načrt za gradnjo ekoloških otokov in dodala, da v njeni 
krajevni skupnosti na zabojnikih za odpadke ni ne 
starih ne novih nalepk.
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Stara hiša - novo stanovanje
Katja Martinčič

S koncem leta 2020 se je 
zaključila prva polovica 
predvidenega obdobja 
za doseganje ciljev iz 
Resolucije o nacionalnem 
stanovanjskem programu 
(ReNSP) 2015-2025. 
Resolucija je vir številnih 
ukrepov in idej, ki 
obljubljajo spremembo 
stanovanjske politike 
v Sloveniji. Predlaga 
ukrepe celovite prenove 
stanovanjskih sosesk, 
izboljšano dostopnost 
stanovanj, dvig bivanjskega 
standarda in stanovanjske 
mobilnosti, shemo za 
mlade, ustanavljanje 
zadrug, stanovanja za 
starejše, zmanjševanje 
dnevnih migracij, aktivno 
zemljiško politiko, … 
Izvajanje ukrepov pa je 
prepuščeno občinam in 
lokalnim skupnostim. 
Brez sistemskega vira 
financiranja, brez 
usposobljenega kadra za ta 
namen in brez podpornih 
aktivnosti na državnem 
nivoju. V tem bazenu 
»možnosti« se moramo 
zaenkrat znajti sami. 

V sklopu projekta Mreža za 
bivanje, ki je prvi korak Občine 
Idrija, usmerjen proti izboljšanju 
stanovanjskega področja, smo lani 
izvedli več svetovanj za lastnike in 
najemnike na temo arhitekture, 
prenove, energetske sanacije, 
legalizacije in pravnih vidikov oddaje 
stanovanj, organizirali smo dve 
okrogli mizi na temo stanovanjskih 
zadrug in javne najemne službe, 
izdali smo brošuro »Kako oddati 
stanovanje« in pripravili osnutek 

občinske stanovanjske strategije. 
Konec leta 2020 je bil izveden 
tudi natečaj »Stara hiša – novo 
stanovanje«, katerega cilj je bil 
izdelati idejno zasnovo za prenovo 
na  r azpisu  i zbr anih  pr aznih 
stanovanj – takšnih, ki jih je v Idriji, 
če se še spomnite, zabeleženih 
okoli 800. Komisija je izbrala dva 
projekta - enodružinsko hišo na 
Tolminski cesti in stanovanje na 
Čopičevi ulici - ki predstavljata dve 
najpogostejši situaciji, s katerimi 
se srečujejo lastniki praznih stavb 
v Idriji.  Z izdelanimi predlogi 
smo želeli analizirati zahtevnost 
izvedbe in cenovni okvir prenove, 
pa tudi spodbuditi lastnike praznih 
nepremičnin, da te prenovijo, 
oddajo ali  drugače aktivirajo. 
Hiša na Tolminski cesti je zelo 
velika, dolga leta prazna in precej 
dotrajana – predstavlja primer, ki 
ga pogosto vidimo tako v mestu kot 
na podeželju. Zgrajena je bila leta 
1926, obsega kar 460 m2 bivanjskih 
površin in druge prostore, kot so 
klet, shramba, garaža in terasa. Z 
zadnjo stranjo se naslanja v breg in 
je zato močno podvržena vplivom 
vlage na konstrukcijo. Njena lokacija 
ob cesti ni najboljša z vidika hrupa 
in osončenja, je pa dobro dostopna 
in tako blizu Idrije kot Cerknega. 

Predlagana prenova hišo osvobodi 
prizidkov in vanjo umesti kar 
š t i r i  n ov a  s t a n ov a nj a :  t r i  v 
stanovanjsko hišo ter enega v 
nadstropje prizidanega servisnega 
objekta. Vhod v pritlično stanovanje, 
ki je primerno tudi za gibalno 
ovirane osebe, se s prometnice 
premakne na dvorišče. Stanovanje v 
prvem nadstropju je zdaj dostopno 
preko vetrolova / zimskega vrta, 
ki služi tudi kot pokrita terasa. 
Tretje stanovanje je predvideno 
v prvem nadstropju nekdanjega 
gospodarskega dela objekta, četrto 
pa v mansardi hiše, v oba se vstopa 
preko obstoječe veže na zadnji strani 
objekta. Celoten objekt dopolnjujejo 
še kotlovnica in shrambe v pritlični 
etaži ter zunanje bivalne površine 
- terase na vzhodni strani objekta. 
Prenova objekta,  ki  vključuje 
napeljave, kritino in fasadni ovoj s 
stavbnim pohištvom, je ocenjena 
na 155.000 EUR (brez DDV). Ker 
je stavba v statično precej slabem 
stanju, je predlagana tudi celotna 
potresna sanacija, kar bi predvidoma 
stalo dodatnih 50.000 EUR (brez 
DDV). Prenova in sanacija celotne 
s t avbe  j e  f inančno zahtevna 
za enega samega investitorja. 
Zaradi velikosti objekta in obsega 
investicije je primerna za manjšo 

zadrugo oziroma stanovanjsko 
skupnost štirih gospodinjstev, 
ki si razdelijo stroške prenove. 
Hiša na Čopičevi iz leta 1965 ima 
štiri etaže: pritličje, prvo in drugo 
nadstropje ter izkoriščeno podstrešje. 
Družina stanuje v drugem nadstropju 
in mansardi, prvo nadstropje je 
trenutno prazno, pritličje pa služi kot 
garaža oziroma klet. Lastnika sta se 
odločila prazno stanovanje v prvem 
nadstropju preurediti v najemniško 
stanovanje. To obsega 56 m2, je v 
dobrem stanju in omogoča ureditev 
udobnega stanovanja za enega 
stanovalca, par ali družino z otrokom. 
Izdelanih je bilo več variant prenove, 
tudi takšna, ki omogoča bivanje 
gibalno ovirane osebe in zato zahteva 
nekoliko obsežnejše posege. Potrebno 
je rušenje predelnih sten in nova 
razporeditev prostorov, v katerih je 
omogočena enostavna manipulacija 
z invalidskim vozičkom. Širina vrat 
znaša najmanj 85 cm, prehodi med 
prostori so brez pragov, kopalnica in 
kuhinja sta povečani in opremljeni 
tako, da je dostopanje in obračanje 
z invalidskim vozičkom enostavno. 
Tudi v dnevnem prostoru in spalnici 
se s postavitvijo opreme zagotavlja 
enostavno gibanje po prostoru. 
Takšna zasnova zahteva tudi ureditev 
dostopa do stanovanja z namestitvijo 

stopniščnih dvižnih ploščadi. 
Enostavna prenova stanovanja bi 
predvidoma stala okoli 10.000 EUR, 
prenova za gibalno ovirano osebo 
pa 25.000 EUR. Ta razlika v ceni je 
razlog, zakaj se večina lastnikov za 
tak korak nikoli ne odloči. Skupaj 
z nizko pripravljenostjo na selitve, 
sploh v tretjem življenjskem obdobju, 
to pogosto pomeni manj kvalitetno 
bivanje v neprimernem okolju, ki 
uporabnika bolj ovira kot podpira. 
V preteklem letu smo imeli vsi 
priložnost zelo natančno spoznati 
možnosti  in omejitve svojega 
bivanjskega okolja. Stanovanja, 
ki so bila prej dovolj velika, so ob 
nenadnem skrčenju socialnega 
prostora  posta la  premajhna. 
Zmanjkalo je sob, v katere bi se 
lahko še umaknili na deževne dni, 
povsem so izginili prostori druženja 
in zabave, dnevna soba se je zlila s 
spalnico in obratno. Delovno mesto 
je postalo integralni del doma, 
kosilo, domača naloga in služba 
so se srečali v jedilnicah. Pomen 
balkona, terase in dostopa do 
zelenih zunanjih površin in površin 
za rekreacijo je postal bistven. 
Pandemija je izpostavila vrsto 
bistvenih vprašanj in strahov, od 
ustreznosti bivanja v domovih za 
ostarele, nedostopnosti stanovanj 

za  ranlj ive  dr užbene 
skupine, pomanjkanja 
prostora in vpliv načina 
bivanja  na mentalno 
zdrav je ,  medsebojne 
odnose, tudi nasilje v 
družini … Če poskusimo 
o pandemiji razmišljati 
kot  o  pr i lo žnos t i  za 
spremembo, potem je 
to  idea lna  odskočna 
d e s k a  z a  p o n o v n i 
p r e m i s l e k  o  n a č i n u 
bivanja in spodbuda tako 
naročnikom in arhitektom 
kot odločevalcem, da 
bivanje  spet  postane 
osrednje arhitekturno in 
socialno vprašanje. Konec 
koncev doma preživimo 
večino svojega življenja.

Prenova stanovanja za gibalno ovirano osebo znaša 25.000 EUR.

Navidez skromno poslopje ponuja zanimive bivalne možnosti.
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Milan Brglez 

V sredo, 20. januarja, ste v živo 
v parlamentarni dvorani v 
Bruslju nastopili na zasedanju 
EU parlamenta. Že čez nekaj 
minut pa smo vaš nastop videli 
tudi naročniki vašega kanala 
na Twitterju. Očitno s pridom 
uporabljate ta informacijski 
kanal.

Twitterja nisem uporabljal, dokler 
nisem šel v evropsko politiko. 
Realnost v njej pa je takšna, da če 
hočeš tukaj med več kot 700 poslanci 
kaj jasno sporočiti ali sploh priti do 
besede, je treba imeti na voljo tudi 
ta komunikacijski kanal. Če že ne za 
zunanjo, pa zagotovo za našo interno 
javnost v samem parlamentu. Ob 
nastopu funkcije evroposlanca sem 
ta kanal odprl in ga sedaj uporabljam. 
Priznati pa moram, da mi ni všeč v 
primerih, ko spoznavam, kako nizko 
lahko padajo udarci preko Twitterja. 
Kljub temu pa mu moramo priznati 
hitrost. Bliskovito se razširijo 
sporočila.

informacijskega kanala vam 
najbrž ni blizu.

Zagotovo ne. To ni moj način 
komuniciranja. V primerih, ko 
bi me kdo drug rad zapletel v 
pogovor na nedostojnem nivoju, 
tak pogovor preprosto zaključim, 
ali pa »spregledam«. Sem pristaš 
predajanja pozitivnih, ne negativnih 
sporočil. Prav tako načeloma ne 
blokiram drugih uporabnikov.

Seveda svet ni črno-bel. Poznam 
primere, ko župani uporabljajo te 
tehnologije, da imajo neposreden 
stik s svojimi občani oziroma 
volivci. V lokalnem okolju imajo ti 
stiki zelo velik pomen. Zavedati se 
moramo tega, da politike brez stika 
s terenom ali ljudmi ni. To velja tudi 
za EU poslance, še bolj pa zagotovo za 
politike na nacionalnem in lokalnem 
nivoju. Vsi smo na funkcije izvoljeni 
od ljudi in ljudem moramo prisluhniti. 
Končno smo tudi ljudem odgovorni.

EU poslanci ste po izvolitvi na 
nek način daleč od domačih 
volivcev.

To drži v prenesenem, pa tudi v 
konkretnem primeru. Razdalje so 
naša realnost. Ob ponedeljkih se 
odpeljemo v Bruselj ali Strasbourg 
in v četrtek ali petek se vračamo. Če 
si potem vzameš en dan za družino, 
ti ostaneta največ dva dneva, ko 
lahko nekaj narediš v domačem 
okolju. Potem so tu še obveznosti v 
stranki, ki ji pripadaš, pa v društvih 
(v mojem primeru šahovska zveza), 
pa še kje … in tudi to ti vzame nekaj 
časa. Sicer pa menim, da je prav, da 
je politik na terenu, kolikor se le da. 
Še iz prejšnje funkcije imam dobro 
izkušnjo, ko sem bil v času vodenja 
državnega zbora relativno veliko 
med ljudmi, na terenu.

V času epidemije tudi EU poslanci 
delate od doma?

Še zlasti prve tri mesece lanskega 
leta je bilo res tako. Se pa potem 
pojavijo zadeve in problemi, ki jih ne 
moreš opraviti na daljavo. V nekoliko 

Tradicionalno je veljalo, 
da ko sta se veliki politični 
skupini, Evropska ljudska 
stranka ter Socialisti 
in demokrati, nekaj 
dogovorili, je bila zadeva 
v parlamentu odločena. V 
tem sklicu temu ni več tako.

Ko gledam nekatere poklicne 
politike, ugotavljam, da nekateri 
ne le da ne razmišljajo eno ali dve 
potezi vnaprej, ampak da sploh 
ne razmišljajo.

Vesel sem tega, da je Idrija tako 
ponosna na slavnega rojaka 
Vasjo Pirca, ki je veliko ime 
šahovske igre.

Če Slovenija ne 
bi bila članica 
evropske družine, 
bi imela zagotovo 
velike težave pri 
zagotavljanju 
cepiva za 
prebivalstvo. 
Povedati pa je 
treba, da ni nič 
kar samoumevno. 
Potrebovali smo 
kar nekaj časa, 
da so se stališča 
poenotila in da 
je bil sklenjen 
dogovor o 
enotnem  
nastopu.

Politik, mednarodni politolog, nekdanji predsednik Državnega zbora, eden od 
ustanovnih članov Stranke Mira Cerarja, sedaj član stranke SD. Na zadnjih volitvah 
izvoljen za poslanca v Evropskem parlamentu, kjer je član Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve in nadomestni član Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane.  
Je prejemnik študentske Prešernove nagrade Fakultete za družbene vede za diplomsko delo,    
Zoretove nagrade za magistrsko delo in nagrade za najboljšo doktorsko disertacijo leta 
2006 na FDV. Študenti so mu leta 2012 podelili diplomo za najboljšega pedagoga na FDV. 
Bil je tudi podpredsednik Rdečega križa Slovenije, sedaj pa je predsednik Šahovske zveze 
Slovenije.

boljšem položaju si takrat, ko imaš že 
vzpostavljene stike in v teh primerih 
srečanja in izmenjave mnenj lažje 
opraviš preko Zoom-a na daljavo. 
Pri zadevah, ki se jih šele lotevaš in 
sogovornikov ne poznaš osebno, pa 
je skoraj iluzorno, da boš uspešen le 
na daljavo.

V Evropi se obrača veliko denarja 
in tudi EU poslanci se soočate 
z najrazličnejšimi interesi 
kapitala.

To drži. V EU parlamentu imamo, 
kar se tega tiče, zelo jasna pravila. 
Je pa res, da so predvsem poslanci z 
večkratnimi mandati pogosteje tarča 
interesnih skupin, saj jih interesne 
skupine že poznajo. Po drugi strani 
pa imaš včasih tudi priložnost, da 
se neposredno srečuješ z uglednimi 
posamezniki, ki delujejo v civilni 
družbi, ko sam pripravljaš poročilo 
na določeno temo. To sodelovanje 
je lahko zelo dragoceno. Stvari se 
odvijajo zelo intenzivno predvsem v 
odborih, kjer se srečujemo na tedenski 
ravni. Tam so stiki zelo intenzivni in 
debate res zelo poglobljene.

Dve leti ste EU poslanec. Katera 
od tem je zaznamovala vaš 
dosedanji mandat?

Izpostavil bi solidarnost med 
g e n e r a c i j a m i ,  k i  s e  ve ž e  n a 
demografske spremembe. Prvo 
poročilo je bilo že obravnavano, drugo 
nas še čaka. Prvotno besedilo poročila 
poročevalke je bilo ozko usmerjeno 
predvsem v družine starejših, v 
nadaljevanju pa smo z amandmaji 
pozornost posvetili celotni družbi, 
vsem generacijam in s tem tudi 
vprašanjem starejših. Aktiven sem 
tudi na področju romske problematike, 
ki se neposredno dotika sociale. Na 
področju varovanja okolja zagovarjam 
stališča o tem, da je treba na področju 
varovanja okolja narediti več in to brez 
izključevanja (tudi okoljskih nevladnih 
organizacij). Sploh bi si želel narediti 
več na področju izboljšanja kakovosti 
življenja – na socialnem in okoljskem 
področju – za vse državljane EU, kar 
pomeni tudi za naše državljanke in 
državljane.

Te teme so zaznamovale moje 
dosedanje delo in tako bo tudi v 
prihodnje. Zavedati pa se moramo 
politične realnosti. Ni pomembno 
samo, kaj so tvoja stališča ali stališča 
tvoje politične skupine ali stranke. 
Na koncu je pomembno, koliko 
poslancev uspeš pridobiti na svojo 
stran ali za političen kompromis 
pri določenem vprašanju. Tudi v 

Bi lahko ta neposreden stik 
med lastnikom kanala in 
uporabnikom razumeli 
tudi kot nezaupnico starim 
tradicionalnim medijem, ki so in 
nekateri še vedno imajo urednike, 
novinarje, lektorje, oblikovalce.

Nikoli nisem razmišljal o sodobnih 
komunikacijskih medijih na ta 
način, pa bi vsekakor moral. Še pred 
odhodom v EU politiko sem veliko 
uporabljal Facebook. S tem sem imel 
dobre izkušnje in tudi tradicionalni 
mediji so me zato pogosto citirali. 
Razmere se spreminjajo in dogaja 
se, da je v določenih primerih treba 
odreagirati v realnem času in Twitter 
to zelo dobro omogoča. Seveda pa 
se soočamo tudi s tem, da nekateri 
v anonimnosti in v realnem času 
razširjajo lažne informacije. Tudi na 
to pa lahko in moramo reagirati.

Poznamo dva pomembna 
politika, ki sta v zadnjem obdobju 
burkala slovensko in ameriško 
ter svetovno javnost s svojimi 
twitti. Tak način uporabe tega 
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Evropskem parlamentu, kjer ni vnaprejšnje pozicije 
in opozicije, velja demokracija večine. In možnost 
glasovanja po lastni vesti in načelih.

V 705-članskem parlamentu je delež poslancev 
iz Slovenije relativno majhen. Kako se znajdete v 
teh razmerah?

Vsi poslanci EU parlamenta, ki predstavljamo vse 
državljanke in državljane EU, ne pa političnih strank 
ali nacionalnih držav, glasujemo po svoji vesti. Zelo 
veliko sodelujemo in se usklajujemo na ravni odborov, 
ko zaseda celoten parlament na plenarnem zasedanju, 
je tega manj že na ravni političnih skupin. Slovenski 
poslanci smo vključeni v različne politične skupine in 
na številnih področjih pogosto zelo dobro sodelujemo. 
Tega sodelovanja je razmeroma veliko kljub temu, da 
v Sloveniji redkeje slišimo za naše skupne projekte. Si 
pa med seboj tudi pomagamo, če in ko je to potrebno.

Eden zadnjih primerov sodelovanja povsem brez 
kakršnih koli zadržkov je bilo dolgotrajno reševanje 
problema prevajalcev slovenščine. Da lahko govorimo 
in razpravljamo v maternem jeziku, ki je tudi uradni 
jezik EU, je zelo velika vrednota. Za prevajanje naših 
nastopov, in to velja za vse jezike EU parlamenta, pa 
so seveda potrebni usposobljeni prevajalci. Ob nastopu 
epidemije so bili žal odpuščeni, saj so bili pogodbeno 
najeti kot prekarci. 

EU parlament res ni črno-bel, kot se včasih zdi, če 
spremljamo seje državnega zbora. Na primer s kolegico 
Romano Tomc sva ideološko gledano na povsem 
nasprotujočih si bregovih. Vendar naju to ne moti 
pri najinem delu: spoštujeva delo drug drugega, se o 
tematikah, če je potrebno, pogovarjava, in ko je treba, 
za interese Slovenije, stopiva skupaj. To velja tudi za 
vse ostale poslance. Razlog za tak – »bolj pozitiven« – 
odnos je v tem, da se zavedamo, da smo v Evropskem 
parlamentu odvisni drug od drugega. Na koncu je ta 
parlament skupaj s Svetom EU le so-zakonodajalec. 

Tradicionalno je veljalo, da ko sta se veliki politični 
skupini, Evropska ljudska stranka ter Socialisti 
in demokrati, nekaj dogovorili, je bila zadeva v 
parlamentu odločena. V tem sklicu temu ni več tako. 
Parlament je živ organizem in prodrejo zamisli in 
predlogi, ki imajo podpornike v zelo raznorodnih 
političnih skupinah. Če smo na nek način z večjim 
številom političnih skupin postali bolj razdrobljeni, 
smo sočasno postali bistveno bolj demokratični.

Iz primerjave dela v EU in v nacionalnem parlamentu 
se jasno vidi, da je v EU parlamentu bistveno več 
sodelovanja in partnerstva pri doseganju določenih 
ciljev. Stalno iskanje kompromisov je nekaj 
vsakdanjega tudi takrat, ko se zagovorniki najprej 
ostrih stališč kasneje znajo približati zmernežem 
in to brez zamer. Odprtost in iskanje rešitev, ki so 
sprejemljive za vse, je rdeča nit našega delovanja. To 
res zelo pogrešam v našem nacionalnem parlamentu, 
kjer nekateri ne znajo preskočiti tudi umetno 
ustvarjenih zamer in gledati v prihodnost.

Parlamentarcem v Ljubljani bi torej koristilo 
nekaj zgledov iz Bruslja?

Načeloma da, vendar se moramo zavedati tudi 
realnih razlik. Noben nacionalni parlament ne more 
delovati mimo ustave, Evropski parlament pa ne bi 
smel delovati mimo evropskega in mednarodnega 
prava.

Povezovanje v okviru EU ima tudi praktične 
posledice. Evropska unija je poskrbela za enoten 
odgovor na pandemijo.

Če Slovenija ne bi bila članica te evropske družine, 
bi imela zagotovo velike težave pri zagotavljanju 
cepiva za prebivalstvo. Povedati pa je treba, da ni 
nič kar samoumevno. Potrebovali smo kar nekaj 
časa, da so se stališča poenotila in da je bil sklenjen 
dogovor o enotnem nastopu. Ob prvem resnejšem 
soočanju s to zdravstveno krizo so bile posamezne 
države pripravljene celo na odtujevanje zaščitne 
opreme, ki je bila sicer namenjena v druge države. 
Kasneje je zaradi skupnih (EU) inštitucij prevladalo 
spoznanje, da smo združeni lahko močnejši. Le tako 
so bili lahko doseženi dogovori z velikimi proizvajalci 
cepiva, ki so bili zaradi obsega tega posla prisiljeni v 
strpno dogovarjanje. Ne gre pa seveda spregledati tudi 
tega, da je bilo kar nekaj evropskega javnega denarja 
vloženega v pospešeno znanstveno raziskovanje in 
sodelovanje, ki je omogočilo proizvodnjo teh cepiv. 
Mislim, da smo se kot skupnost iz reševanja te 
zdravstvene krize ogromno naučili in ta spoznanja 
bi bilo modro še kdaj upoštevati.

Virus Covid-19 bo najbrž zaznamoval številne 
generacije in življenje celotnega planeta. Tako 
kot je bilo doslej, v prihodnje ne bo več. Se 
strinjate?

Tako kot je bilo, zagotovo ne bo več. Marsikaj, 
kar smo v lanskem letu spoznavali kot novost, se 
bo ohranilo. Tu mislim na primer na razne oblike 
hibridnega dela. Vsi, ki smo doslej veliko in brez 
omejitev potovali, bomo v prihodnje soočeni s tem, 
da bo potovanj korenito manj. Zagotovo pa ne bo 
vse digitalno in na daljavo. Ta naša nova realnost pa 
seveda prinaša tudi nove izzive. Tu mislim predvsem 
na nujnost pravnega urejanja dela na daljavo, ki 
mora biti v sozvočju s temeljnimi človekovimi 
pravicami. Tako se na primer sedaj v EU parlamentu 
ukvarjamo s »pravico do odklopa«. To v praksi 
pomeni, da ima delavec, ki svoje delo opravlja na 
daljavo, pravico, da se po izteku delovnega časa 
odklopi od vseh elektronskih naprav in da je 
nedosegljiv za delodajalca. Delodajalci se seveda 
upirajo tej dikciji, a nam to ne sme vzeti zagona, da 
to stališče uveljavimo in tudi sprejmemo v pravnem 
redu EU. Za delavce bo to zelo pomembna varovalka, 
ki bo preprečevala delodajalcem potencialna 
šikaniranja, zniževanje pravic ali ukinjanje raznih 
dodatkov. Vse navedeno pa bi moralo veljati tudi 
za urejanje vseh prekarnih oblik dela, saj je skupna 
prekarcev brez sindikalne zaščite potencialno še bolj 
ogrožena. Uzakonitev te pravice je zelo pomembna, 
saj bodo temu koraku potem lahko sledili še drugi. 
Tudi v digitalnem svetu namreč morajo obstajati 
človekove pravice. 

Zavedati se moramo, da po vsaki veliki krizi sledi 
zagon in ko bomo s tem soočeni, bo pomembno, da 
bodo pravno regulirani na novo definirani odnosi 
na primer med delavci in delodajalci. Evropska 
unija je v tej krizi prvič odreagirala kot celota. Tu 
ni šlo za solidarnost z eno od članic, ampak za 
celovit in enoznačen odgovor, in to je dobro. Ne 
smemo pa seveda zamuditi tega, da bomo znali 
ob ponovnem zagonu gospodarstva po pandemiji 
uveljavljati načela trajnostnega razvoja, digitalne 
družbe in seveda zelenih politik. Ti poudarki morajo 
oblikovati Evropo prihodnosti.

Spremljate tudi kaj politiko v Sloveniji?
Zelo intenzivno, saj v stranki SD vodim konferenco 

stranke, ki je najvišji organ med dvema kongresoma. 
Kot aktivnega državljana me seveda zanimajo javne 
teme in zato zelo zavzeto spremljam dogajanje doma 
v Sloveniji.

Računate kdaj na prevzem katere od odgovornih 
funkcij v javnem življenju v prihodnje?

V politiki sem se naučil, da nikoli ne reci nikoli. 
Če bi me pred dvema letoma vprašali, če bom kdaj 
evropski poslanec, bi vam 100-odstotno odgovoril, 
da se to ne bo zgodilo. To trenutno funkcijo pa bi rad 
oddelal tako, kot je treba. Težko vam rečem, kako 
bo ob novih volitvah v EU parlament in kako bodo 
takrat postavljene karte na mizi. Vedno pa sem bil 

Ljudem na 
terenu zelo 
veliko pomeni 
neposreden 
stik z nosilci 
odgovornih 
funkcij. Če jim 
prisluhneš, slišiš 
razmišljanja s 
terena in ta bi 
moral potem 
upoštevati tudi v 
svojih razpravah 
in glasovanjih. 
Brez povezave s 
terenom ni dobre 
državne politike. 

V politiki sem se 
naučil, da nikoli 
ne reci nikoli. 
Če bi me pred 
dvema letoma 
vprašali, če bom 
kdaj evropski 
poslanec, bi vam 
100-odstotno 
odgovoril, da se  
to ne bo zgodilo. 
To trenutno 
funkcijo pa bi rad 
oddelal tako, kot 
je treba.

prepričan, da je treba družbi dati nazaj nekaj od tega, 
kar je vložila vate. 

Ob znanem sporu z Mirom Cerarjem ste ravnali 
dosledno in pokončno.

Ni bil spor. Bila sta različna pogleda na isto stvar. Kot 
predsednik državnega zbora moraš na nekatere stvari 
pač gledati širše, drugače, in se ne smeš omejevati s 
stališči svoje stranke. Si namreč najbolj odgovoren, 
da skrbiš za ustavnost in zakonitost. In tu ne sme biti 
odstopanja. Kar se tiče tiste zgodbe, ki jo omenjate: 
če bi bilo treba ponavljati ta del zgodovine, bi se brez 
dvoma še enkrat odločil enako. Sicer mi je po dolgih 
dveh letih pritrdilo tudi Ustavno sodišče.

Po drugi strani pa ne gre spregledati drugega dejstva 
in to je, da v politiki ničesar ne moreš narediti sam, brez 
ekipe. Tudi na sedanji funkciji EU poslanca imam dobro 
ekipo, ki mi pomaga. V nacionalni politiki v državnem 
zboru so poslanci povezani v poslansko skupino, ki ima 
zaposlenih po nekaj pomočnikov. Delo naših poslancev 
v državnem zboru je resnici na ljubo zelo široko, saj 
so člani številnih odborov in komisij. Sam sem kot EU 
poslanec lahko član le enega odbora (za zaposlovanje 
in socialne zadeve), v drugem (za okolje, javno zdravje 
in varnost hrane) pa imam le status nadomestnega 
člana. Pomembno se mi zdi, da lahko določeno področje 
pokrivam kakovostno in poglobljeno. S tega vidika se 
mi zdi naš slovenski parlament številčno premajhen, 
da bi lahko poslanci ustrezno vsebinsko sodelovali v 
komisijah in odborih. Nekateri so namreč člani več 
odborov, kar pa terja velike napore.

So vezi med strankarskimi centralami in državno 
politiko z ljudmi na terenu zadostne?

Mislim, da ne. Pogosto se dogaja, da se ljudje ob 
vstopu v poklicno politiko pustijo posrkati tej politiki 
na državni ravni in kaj hitro pozabijo na svojo bazo. 
To ni dobro. Ljudem na terenu zelo veliko pomeni 
neposreden stik z nosilci odgovornih funkcij. Če 
jim prisluhneš, slišiš razmišljanja s terena in ta bi 
moral potem upoštevati tudi v svojih razpravah 
in glasovanjih. Brez povezave s terenom ni dobre 
državne politike. Pomanjkanje stikov s terenom zaradi 
Covid-19 bo pustilo posledice tudi tu.

Ste tudi zavzet šahist. Poznate Pirčevo otvoritev?
Kako je ne bi poznal, saj je na mojem repertoarju 

otvoritev s črnimi figurami. Vesel sem tega, da je 
Idrija tako ponosna na slavnega rojaka, ki je veliko 
ime šahovske igre.

Vam modrosti šahovske igre kdaj pomagajo tudi 
v politiki?

Pomembni prvini šahovske igre sta načrtovanje in 
predvidljivost. Dober šahist vedno razmišlja vsaj nekaj 
potez naprej. Ko gledam nekatere poklicne politike, pa 
ugotavljam, da nekateri ne le da ne razmišljajo za eno 
ali dve potezi vnaprej, ampak da sploh ne razmišljajo.

Težko bi rekel, da so mi načela šahovske igre kdaj 
neposredno pomagala. Je pa zelo pomembno to, da 
te šah nauči iskanja celovitega pregleda nad določeno 
situacijo. In seveda tudi izgubljati.

Kaj pa šah na splošno? Vaše delovanje v Šahovski 
zvezi Slovenije je bilo kritizirano s strani 
določenih posameznikov.

Vsekakor so po moji oceni destruktivne kritike, ki jih 
izpostavljate, popolnoma neutemeljene in neprimerne 
do mojih kolegov v šahovski zvezi in do mene. Sam 
sem iz politike navajen marsičesa. A do ljudi, ki se 
dan za dnem trudijo za promocijo šaha kot igre, so 
takšna pisma nekorektna.

Šahovska zveza dela s polno paro. Trenutno se 
ukvarjamo predvsem z organizacijo evropskega 
prvenstva, ki pa ga zaradi znane zdravstvene krize 
lani nismo mogli izpeljati. Moram poudariti, da 
imamo med poznavalci šahovske igre v svetu Slovenci 
zelo dober ugled in to predvsem na račun našega 
podmladka. Posebej v mladinskih selekcijah in pri 
mladinkah imamo izjemne šahistke in šahiste, ki 
jih do uspehov pripeljemo skozi zelo dober sistem 
izobraževanja. S tem, da smo uspeli vključiti šah 
med športe, ki delujejo pod okriljem nacionalnega 
olimpijskega komiteja, smo lahko uvedli sistem 
trenerjev, kar se je izkazalo za zelo dobro. 
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Simona Kermavnar

V župnišču v Hotedršici 
hranijo zanimivo sliko z 
ambiciozno zasnovano 
kompozicijo. Že po 
formatu, 146 x 108 cm, 
in izrezu pa se vidi, da je 
bila v spodnjem delu precej 
odrezana, in sicer približno 
za četrtino, nato pa v 1. 
desetletju tega stoletja pod 
župnikom Srečkom Turkom 
neprimerno uokvirjena. 
Kolikor mi je znano, slika 
še ni bila evidentirana, 
niti ni bila vključena v 
umetnostnozgodovinsko 
topografijo Logaškega, ker 
v času njenega nastajanja 
vstop v župnišče ni bil 
mogoč.

Gre za upodobitev Antonove 
vizije Deteta Jezusa, v svetnikovi 
ikonografiji v baročnem času 
zelo priljubljenega motiva. Sv. 
Anton Padovanski sodi med 
najpopularnejše krščanske 
svetnike. Rodil se je leta 1195 
v Lizboni, umrl pa komaj 
šestintridesetleten v Padovi. V 
svojih znamenitih pridigah se je 

zavzemal za socialno pravičnost, se 
boril proti oderuštvu in podobno. 
Na Slovenskem se je njegovo 
čaščenje, z izjemo Primorske, 
kjer je močan italijanski vpliv, 
pričelo relativno pozno, v 2. 
polovici 17. stoletja, ko je bila 
1660. pri frančiškanih v Ljubljani 
ustanovljena bratovščina sv. 
Antona, ki je spodbudila njegov 
kult tudi po drugih krajih.

Naša upodobitev temelji na 
zgodbi, ki jo prinaša srednjeveški 
Liber miraculorum: neki svetnikov 
gostitelj je, gredoč mimo sobe, 
opazil nadnaravno luč in skozi 
režo zagledal sv. Antona z ljubkim 
otrokom, polnim miline. Kasnejša 
poročila so čudežni dogodek 
navezovala na kraj Camposampiero 
pri Padovi, kjer je svetemu 
redovniku dajal gostoljubje grof 
Tiso. 

Interier, nakazan z arhitekturo 
s stebrom, se na levi strani odpira 
v krajino, obsijano z zahajajočim 
soncem. Na levi strani vidimo 
svetnika, zamaknjenega v Božje 
Dete, ki se je, razširjajoč roke v 
objem, v družbi krilatih angelskih 
glavic na oblaku spustilo iz nebes 

in obstalo nad s preprogo pokritim 
klečalnikom s knjigo. Asistirata dva 
angela mladeniča.

Slika se kompozicijsko in 
ikonografsko povsem ujema s 
sliko, ki je bila včasih v velikem 
oltarju podružnične cerkve sv. 
Antona Padovanskega v Idriji na 
Rožnem hribu, sedaj pa visi tam 
na severni steni v prezbiteriju. 
Kot je znano, so v Idriji konec 15. 
stoletja odkrili živosrebrovo rudo. 

Cerkev sv. Antona Padovanskega, 
zavetnika pred nesrečami v 
rudniških jamah, so Idrijčani na 
razglednem hribu začeli graditi 
leta 1678, zaslugo za to je imel 
tedanji predstojnik rudnika 
Caspar baron Lichtenheimb; 
1766. so na sosednjem hribu 
pozidali še kapelice križevega pota 
in kapelo Kristusovega groba. 
Cerkev je iz leta v leto postajala 
vse bolj priljubljena in obiskana 

Idrija, p. c. sv. Antona Padovanskega, Johann Carl von Reslfeld 
(pripisano): Antonova vizija Deteta Jezusa

božja pot, h kateri so se stekali 
romarji od blizu in daleč, tako da 
so Idrijčani prosili in leta 1707 
tudi dosegli dovoljenje, da smejo 
praznik sv. Antona vsako leto 
slovesno obhajati (Arko). Idrijsko 
sliko je Ana Lavrič pripisala 
avstrijskemu baročnemu slikarju 
Johannu Carlu von Reslfeldu (pred 
poplemenitenjem 1692 s priimkom 
Resler), ki je tudi avtor signirane 
in datirane (J: Carl V: Reslfelt./ F. 

Ferdinand Runk, Carl Postl, kolorirana jedkanica Idrije iz Ederjeve suite  
(vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Idrija_1815.jpg, december 2020)

Cerkev sv. Trojice in cerkev  
sv. Antona v Idriji / Foto: BaŠ
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Carla von Reslfelda v Hotedršici (https://
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2019; Simona Kermavnar, Podobar Luka 
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1703) slike Sv. Trojica krona Marijo 
v podružnični cerkvi Svete Trojice v 
Idriji, okoli 1500 zgrajeni na kraju, 
kjer je bilo najdeno živo srebro.

Johann Carl von Reslfeld
Reslfeld se je rodil leta 1658 

na Tirolskem, domnevno v 
Schwazu, ki je slovel po rudniku 
srebra in bakra. V prvi polovici 
osemdesetih se je šolal v Benetkah 
v delavnici poitalijančenega 
Bavarca Johanna Carla Lotha in se 
seznanil z beneškim slikarstvom. 
Velja za najbolj zaposlenega 
slikarja oltarnih podob v Gornji 
Avstriji, srečamo ga tudi v 
Spodnji Avstriji, na Salzburškem, 
Bavarskem in tudi v Sloveniji. 
Spada v tako imenovano prvo 
generacijo domačih avstrijskih 
baročnih slikarjev, ki so v zadnji 
tretjini 17. stoletja nadomestili 
v Avstriji delujoče, eklektično 
in manieristično usmerjene tuje 
mojstre. Pokrajina in arhitektura 
igrata na njegovih delih postransko 
vlogo, prostor je običajno skopo 
odmerjen, glavno vlogo pa imajo 
figure, ki so pogosto manieristično 
razpotegnjene. Želeni efekt je 
pri njih dosegel zlasti z bogato 
nagubano in plapolajočo draperijo, 
ki se mestoma izredno intenzivira, 
ter z uporabo »mokrih« gub. 
Tipični so na primer mlajši moški 
liki, običajno angeli in svetniki, s 
poudarjenimi mišičastimi nogami, 
ki jih razkriva zavihana draperija 

ali pa jih vidimo skozi tesno 
oprijete hlače, njihovi obrazi pa 
so lahko tudi zelo ženstveni. Med 
barvami je zlasti rad uporabljal 
cinobrovo. Kot je znano, so v Idriji 
poleg živega srebra iz posebno 
bogate rude pridobivali tudi 
kvaliteten cinober in dvesto let 
tako rekoč zalagali z njim ves 
svet. Rudniške naprave za njegovo 
predelavo so se nahajale pod 
Antonovo cerkvijo. Upodobljene so 
na primer na kolorirani jedkanici 
tako imenovane Ederjeve suite 
avtorjev Ferdinanda Runka in Carla 
Postla iz začetka 19. stoletja. Iz 
povedanega sledi, da slikarja tudi 
pogosta uporaba cinobrove barve 
povezuje z Idrijo.

Na idrijski sliki je kolorit precej 
temačen (it. tenebroso). Kretnje 
figur ustvarjajo nekakšno spiralno 
gibanje navzgor k Detetu, kvišku 
zre tudi levi angel ženstvenih 
potez in tudi tisti, upodobljen 
skrajno desno, ki je komaj 
viden. Jezuščka kot osrednjo 
figuro poudarja cinobrasto rdeče 
frfotajoče ogrinjalo, prav tako 
barvno poudarjen je desni angel z 
izumetničeno nagubano draperijo.

Povezava z Idrijo
Vzrok za naročilo Reslfeldu za 

slovensko ozemlje je Lavričeva 
povezava z Idrijo, ki je več stoletij 
slovela po rudniku živega srebra. 
Tudi sicer je imel Reslfeld več 
naročnikov in podpornikov 

prav v rudarskih mestih, poleg 
njegovega rojstnega kraja Schwaza 
omenimo še železarski mesti Steyr 
in Eisenerz ter Radmer, znan po 

rudniku bakra (Koppensteiner, 
Lavrič 1998). Samozavest 
idrijskega rudarskega središča se 
je pokazala v ambiciozni izbiri 
tedaj slavnega umetnika. Odmev 
je segel tudi v bližnje Cerkno; 
v tamkajšnji župnijski cerkvi je 
slika sv. Florijana, ki jo prav tako 
s precejšnjo gotovostjo lahko 
pripišemo Reslfeldu (Kermavnar 
2009). Lavričeva je slikarju 
nedavno pripisala še sliko Smrt sv. 
Ane iz let 1711–1713 v kapucinski 
cerkvi sv. Ane v Škofji Loki (Lavrič 
2015).

Kot je bilo omenjeno, je spodnji 
del slike Antonova vizija Deteta 
v Hotedršici odrezan. Tam je 
morala biti upodobljena tudi lilija, 
svetnikov atribut čistosti, ki jo 
vidimo na Reslfeldovem platnu. 
V primerjavi z več kot stoletje in 
pol starejšo predlogo manjka tudi 
angel, ki je na Reslfeldovi sliki 
upodobljen skrajno desno in ga 
zaradi potemnelosti površine lahko 
bolj slutimo kot vidimo. To bi bil 
lahko tudi dokaz, da je bila slika v 
Idriji v slabem stanju, spodnji rob 
je danes razpadel, že v 2. polovici 
19. stoletja, to je v času, v katerega 
lahko časovno umestimo hotenjsko 
sliko, in slikar, ki jo je posnel, 
angela pravzaprav že ni več videl.

Preostane nam še, da poskušamo 
določiti avtorja. Sodeč po slogovnih 
analogijah in ob upoštevanju 
zgodovinskega konteksta, je to 
najverjetneje idrijski podobar 
in slikar Jurij Tavčar (»Idrijski«; 
tudi Georg Taučar, Tauzher; 
1820–1892), ki je tudi sicer v veliki 
meri opremil župnijsko cerkev 
v Hotedršici, potem, ko je stara 

cerkev 1866. deloma pogorela 
in so v začetku sedemdesetih v 
»bizantinskem« slogu zgradili 
novo. Tudi sliko Antonove vizije 
bi lahko časovno postavili v 
sedemdeseta leta. 

Jurij Tavčar Idrijski
Tavčar je kot meščan Idrije 

Reslfeldovo sliko v cerkvi sv. 
Antona seveda dobro poznal, 
nenazadnje je zagotovo delal tudi 
na velikem oltarju, ki ga je leta 
1837 v osnovi zasnoval in s kipi 
opremil podobar Luka Čeferin, 
Tavčarjeva pa mora po slogovnih 
analogijah biti osrednja kiparska 
upodobitev sv. Antona z Detetom, 
in v njej pravzaprav lahko 
zaslutimo odmev Reslfeldove slike 
z istega oltarja. Dodatno zanimivo 
je, da tudi kiparska skupina 
istega motiva na levem stranskem 
oltarju v Hotedršici, ki je prav tako 
pripisana Tavčarju, kaže daljni 
Reslfeldov odmev. 

V Tavčarjevem slikarskem 
posnetku se seveda kaže novi čas 
z vplivi nazarenskega slikarstva 
in zato logično ni več baročne 
teatralike niti za Reslfelda 
značilnega tako imenovanega 
strahu pred praznino (horror 
vacui), ko je figure rad nagnetel 
na majhnem prostoru, manjka 
tudi frfotajoča draperija za levim 
angelom, ni več tenebroznosti, 
linearnost upodobitve in barvna 
izglajenost sta nadomestili 

Ferdinand Runk, Carl Postl, kolorirana jedkanica Idrije iz Ederjeve suite  
(vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Idrija_1815.jpg, december 2020)

Hotedršica, župnišče, Jurij Tavčar (pripisano): Antonova vizija Deteta 
Jezusa

Fotografija »Majnikove hiše« z današnjega Mestnega trga v kateri je 
živel in delal znameniti slikar Jurij Tavčar Idrijski. Posebnost hiše sta bili 
neoklasicistična fasada in atika na strehi s kipom svetega Jurija na konju 
v skoraj naravni velikosti. Na podlagi zbranih gradiv Stanka Majnika o 
slikarju Juriju Tavčarju in hišnih lastnikih ter zgodovinskih virih je Dado 
Andder z dodatnimi viri in risbami izdelal elaborat, ki je bil osnova 
razglasitvi hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena. Fotografijo 
poslopja je leta 1890 posnel fotograf Ernest Pogoreltz. 
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Prav vsaka hiša prispeva k videzu naselja 

Damjana Gantar

Podoba naselij je pomemben 
del identitete določenega 
območja. Hiše na Idrijskem 
so drugačne od tistih v 
Murski Soboti, v Izoli 
ali v Kranjski Gori. V 
večstoletnem razvoju 
so se namreč stavbe in 
celotna naselja oblikovali 
in umeščali v prostor ob 
upoštevanju značilnosti 
prostora, lokalnih 
gradbenih materialov, 
klimatskih pogojev, 
gospodarskih in socialnih 
razmer. 

Tako so se razvili tipi hiš, značilni 
za določena območja. Na Idrijskem 
je gradnjo zaznamovalo skrbno 
umeščanje zaradi  omejenosti 
prostora ter znanje obrti in veščin, 
ki so jih ljudje pridobili, ko so živeli 
z rudnikom in naravo. Te hiše, 
domačije in naselja so pomembne 
sestavine kulturne krajine in 
prepoznavnosti prostora. Mnoge 
stavbe in deli naselij  v občini 
so zaradi njihove kakovosti in 
izjemnosti zavarovani kot kulturna 
dediščina in danes prispevajo tudi 
k razvoju turizma, ki temelji na 
tradiciji ter naravnih in kulturnih 
značilnostih.

Pri stanovanjskih stavbah na 
Idrijskem najprej opazimo njihovo 
obliko. Tradicionalne hiše v Idriji 
in okolici so največkrat višje – 
večnadstropne, pravokotne oblike, 
s strmo dvokapno streho in brez 
balkonov. Tudi v drugih krajih in na 
podeželju so še ohranjene značilne 
stavbe, kmečke hiše, manjše bajte 
in gospodarska poslopja, ki jih 
prepoznamo kot tradicionalne ali 
značilne in imajo, še posebej če so 
vzdrževane, velik vpliv na podobo 
kraja.

V zadnjih letih ali kar desetletjih 
pa v prostoru opažamo vse večji 
nered. Novo zgrajeni deli naselij in 
posamezne hiše se največkrat zdijo 
postavljeni nepremišljeno, brez 
upoštevanja prostora in okoliških 
stavb. Vsaka hiša je drugačna, ena 
pritegne pozornost zaradi kričeče 
fasade, druga zaradi neobičajne 
strehe, stolpičev, bogatih balkonskih 
ograj, pred tretjo stoji nadstrešek 
za avtomobil, ki zakriva celotno 
hišo. »Novosti«, ki smo jih pred 
časom videli le drugje, so prodrle 
tudi k nam. Dokler je bila posebna 
in drugačna le kakšna hiša, je še 
nekako šlo, počasi pa se je urejena 
podoba izgubila in začenjamo se 
zavedati, da zaradi nepremišljenih 
gradenj in prenov izginjajo kakovost 
prostora, identiteta in - tudi lepota. 
Prav vsaka hiša namreč s svojo 
zunanjostjo soustvarja podobo ulice, 
naselja ali prostora, v katerem stoji. 
Zato je odgovornost lastnikov pri 
oblikovanju in urejanju zunanjosti 
hiše precej velika. In prav je, da se 
je zavedamo. 

Podobo naselij  in tudi stavb 
določa vsaka občina v temeljnem 
p r o s t o r s k e m  d o k u m e n t u  - 
Občinskem prostorskem načrtu 
(OPN). OPN Občine Idrija vsebuje 
poseben člen, namenjen oblikovanju 
objektov (18. člen),  ki  določa 
najpomembnejše splošne vsebine 
glede oblikovanja stanovanjskih 
objektov. OPN pa vsebuje tudi 
podrobna določila glede oblikovanja 
stavb za manjše prostorske enote 
(kratica EUP), kar pomeni, da za 
nekatere dele naselij ali ulice, kot 
sta na primer Rudarska ulica v Idriji 
ali središče Črnega Vrha, veljajo bolj 
natančno določeni pogoji, ki jih je 
treba upoštevati poleg tistih splošnih 
iz 18. člena. Določil OPN se je treba 
nujno držati pri novogradnjah in 
prenovah in so pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

OPN je  kot  vsak pravni  akt 
precej zahteven za branje, tudi za 
strokovnjake ne le za občane. V 
obsežnem gradivu je težko najti 
vsebine, ki nas zanimajo, pravni 

jezik je zamotan in zato nas pri 
branju kmalu mine potrpljenje. Ker 
pa je za občane prav, da poznamo 
pravila ravnanja v prostoru, je 
Občina Idrija v sodelovanju z 
Urbanističnim inštitutom RS izdala 
priročnik  Naše hiše, kjer so opisane 
glavne značilnosti stanovanjskih 
stavb na območju občine Idrija in 
priporočila za njihovo oblikovanje, ki 
so predstavljena na razumljiv način, 
fotografije dobrih primerov in skice 
pa prikažejo primerne rešitve. V 
priporočilih najdemo vse od oblike 
stavbe, streh in frčad, odprtin in 
balkonov, barv fasade do pomožnih 
objektov, kot so aktualni nadstreški 
za avtomobile. 

Pa začnimo po vrsti – z obliko 
stavbe. Značilne idrijske hiše 
prepoznamo tudi po njihovi obliki 
(ali stavbnem volumnu) – hiše so 
enostavne, pravokotne, nečlenjene. 
Nimajo izzidkov, stolpičev ali 
podobnih poudarkov, zato delujejo 
čisto in asketsko. Če imajo hiše 
prizidke, so ti na stranskem ali 
dvoriščnem delu hiše, ne pred 
ulično fasado. Večinoma so tudi 
večnadstropne, saj je gradnja v 
višino smiselna zaradi skromnega 
r a z p o l o ž l j i ve g a  p r o s to r a  i n 
racionalne rabe zemljišč in gradbenih 
materialov. Za celotno območje 
občine torej niso značilne hiše, ki bi 
zavzemale veliko prostora v pritličju, 
kot so na primer atrijske hiše in hiše 
s tlorisnimi zamiki.

Tlorisno razmerje, ki pomeni 
razmerje med širino in dolžino 
stavbe, je pri značilnih idrijskih hišah 
1:1,3, kar je blizu kvadrata. Ker pa 
se je idrijska hiša močno prilagajala 
terenu, v katerega se je umeščala, 
pa tudi potrebam ljudi, najdemo 
številne stavbe s pravokotnimi tlorisi 
v razmerju vse do 1:1,7. Poleg idrijske 
so za to območje značilni tudi drugi 
tipi hiš, na primer škofjeloško-
cerkljanska hiša, pri kateri prevladuje 
pravokoten tloris. 

Hiše v večjih naseljih imajo poleg 
pritličja običajno dve nadstropji in 
izkoriščeno mansardo (P+2+M). 
Če ima hiša zelo strmo streho, je 

Nekaj primerov ustreznega in 
neustreznega prizidavanja k 
stanovanjskim stavbam. 
/ Ilustracije: Damjana 
Zaviršek Hudnik

Značilna idrijska hiša je visoka, svetla, s strmo simetrično streho in pokončnimi simetrično razporejenimi okni na glavni fasadi / Foto: Damjana Gantar

mansarda izkoriščena celo za dve 
etaži. Na strmem terenu je pritličje 
hiše vkopano v teren, višina vidne 
čelne fasade pa ostaja  enaka 
(P+2+M). Na podeželju so hiše tudi 
nižje (P+1+M in P+M), številne pa so 
tudi delno vkopane v teren. 

Volumenska razmerja in višino 
stavbe podrobneje določa OPN. V 
OPN je dopustni višinski gabarit za 
enostanovanjske in dvostanovanjske 
stavbe največ P+2+M, kota slemena 
je lahko do največ 13 metrov nad 
terenom. Če je stavba na strmem 
terenu, je pritličje lahko do treh 
strani vkopano. 

Vel ikost  novih stavb naj  bo 
prilagojena merilu kakovostnih 
stavb v okolici, topografiji terena – 
ali je hiša na strmem terenu ali na 

ravnini – in značilnostim prostora. 
Če je mogoče, naj stavbe omogočajo 
stik bivalnih prostorov z vrtom.

V naslednjih izdajah Idrijskih novic bomo 
predstavili še druge vsebine priročnika. 
Bralce, ki jih ta tematika zanima, 
lepo vabimo, da si priročnik ogledajo 
na spletni strani Občine Idrija ali ga 
v tiskani obliki prevzamejo v tajništvu 
občine.



Idrijske novice / ABC         številka 493 petek, 26. februar 2021 13M O Z A I K

www.planinsko-drustvo-cerkno.si

Razpis za oskrbniški par za planinski dom na Poreznu
Planinsko društvo Cerkno išče oskrbniški par za oskrbovanje 
planinskega doma na Poreznu v času poletne planinske sezone 
2021 – od sredine junija do sredine septembra.

Pogoji razpisa:
- obvladovanje kulinaričnih spretnosti,

- poznavanje HACCP sistema,

- poznavanje dela z blagajno,

- znanje hišnih opravil,

- delovne izkušnje iz zgoraj navedenega,

- vestnost in natančnost pri delu,

- ljubitelj gora,

- poznavanje okoliških gora in poti,

- konstruktivno sodelovanje z vodstvom društva,

- zaželeno znanje kakega tujega jezika.

Prednost pri izbiri bodo imeli domačini in mlajši 
upokojenski pari.
Prijave sprejemamo do 31. marca 2021 na 
e-naslov pdcerkno@pzs.si ali na naslov 
Planinsko društvo Cerkno, Pot na Zavrte 
26, 5282 Cerkno.
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski 
št. 041 221 795 - Ivan ali 041 365 167 - Rado.
Prijavljeni kandidati bodo vabljeni na pogovor, 
izbrani kandidati pa bodo o izbiri obveščeni pisno.

/PDCerkno/

Višje cene za pomoč 
na domu
Občinski svetniki so na rednem februarskem zasedanju 

sprejeli višje cene za izvajanje programa pomoči družinam 

na domu. Breme višjih cen so razdelili med občinski 

proračun in uporabnike te storitve.
 
Občina Idrija je storitve javne službe pomoči na domu uvedla že pred 
dvema desetletjema. Sprva je to storitev izvajal Center za socialno 
delo Idrija, od julija 2013 naprej pa Dom upokojencev Idrija, ki je za 
izvajanje programa pridobil koncesijo. Največ uporabnikov se odloča 
za dostavo kosil in tako osem uslužbenk tega programa vsak dan tople 
obroke dostavlja okoli 80 občanom. Od leta 2011 dalje je bila cena 
za uporabnike nespremenjena. Vsako leto so izvajalci uveljavljali višjo 
ceno, ki pa jo je pokrival proračun občine. Po predpisani metodologiji 
izračuna cene je zakonska obveznost občine zagotavljanje subvencije 
cene storitev v minimalni višini 50 %. Na občini pri tem podarjajo, 
da se zavedajo velikega pomena teh storitev za starejšo populacijo. 
Starostnikom ta program omogoča, da kljub oviram pri opravljanju 
vseh življenjsko pomembnih opravil ob tej podpori lahko ostanejo 
v domačem okolju. Ker vse od leta 2011 nobeno povišanje cene ni 
obremenilo uporabnikov, se je odstotek subvencioniranja efektivne 
ure s prvotnih 68,04 % dvignil na 72,38 %, cena za Občino Idrija 
pa z 11,22 evrov v letu 2011 na 13,81 evrov v letu 2020, medtem 
ko je cena efektivne ure za uporabnika vsa leta znašala 5,27 evra. 
Ob letošnji vlogi za potrditev novih cen teh storitev je izvajalec 
javne službe, ki je v izračunu upošteval trenutne dejanske plače 
zaposlenih na tem programu in predvideno zvišanje minimalne 
plače  od januarja  2021 dalje ,  predlagal  dvig  cene za  7,9 %.  
Glede na to, da se v desetih letih, ob rasti življenjskih stroškov 
in tudi pokojnin, višina soudeležbe naročnikov za izvajanje tega 
programa ni prav nič spremenila in da so doslej vse podražitve šle 
na račun občinskega proračuna, je na občini dozorelo spoznanje, da 
je napočil čas za delitev povišice med občino in naročniki. Občinski 
svet je na februarskem zasedanju sprejel sklep, s katerem se bodo 
cene povišale iz sedanjih okoli 400 evrov na 430 evrov mesečno. 
Razliko v višini 30 evrov si bosta v polovični vrednosti delila 
občina in naročnik storitev. Tako bo po novem izračunu občina 
namesto 50 prispevala kar 72 % cene programa pomoči na domu. 
Na občini v Idriji so izračunali, da so predlansko leto za subvencije 
javne službe pomoči družini na domu namenili nekaj manj kot 150.000 
evrov, lani pa že 157.023 evrov. Ob predlaganemu dvigu cene z mesecem 
februarjem bi, ob enakem številu uporabnikov in enaki strukturi 
storitev v letu 2021, potrošila okoli 166.300 evrov. Ob tem v sporočilu 
za javnost še ugotavljajo, da Občina Idrija za kritje teh stroškov ne dobiva 
namenskih sredstev iz državnih virov in vsako povišanje sredstev na 
tej postavki pomeni zmanjšanje sredstev nekje drugje. Kljub temu pa 
bodo skušali v občinskih proračunih še naprej namenjati sredstva za 
pomoč na domu vsaj za ohranjanje sedanjega odstotka subvencije cen 
teh storitev./ Damijan Bogataj

ZD Idrija obvešča, da bo v tednu od 1. do 5. marca 2021 
izvedba množičnega testiranja v Idriji in Cerknem potekala po 
naslednjem urniku:

IDRIJA, V PROSTORIH PODHODA MAGAZIN:
V ponedeljek, 1. marca, med 6.30 in 12. uro – samo za zaposlene v vzgoji 
in izobraževanju oziroma šolstvu;
V ponedeljek, 1. marca, med 12. in 14. uro in v torek, sredo in petek, 2., 
3. in 5. marca, med 10. in 16. uro – za splošno javnost;

CERKNO, V PROSTORIH CENTRA ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI:
V četrtek, 4. marca, med 10. in 16. uro - namenjeno je tako zaposlenim v 
vzgoji in izobraževanju oziroma šolstvu, kakor tudi vsem ostalim.

Množično testiranje je namenjeno osebam brez bolezenskih znakov, za 
testiranje se ni potrebno naročiti, s seboj pa je potrebno imeti zdravstveno 
izkaznico in osebni dokument. Vsi testirani so o izidu testiranja obveščeni z SMS 
sporočilom, na telefonsko številko, ki jo zdravstvenemu osebju posredujejo ob 
izvedbi testiranja.
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Gimnazijski poklon prazniku kulture 

Je France še zaljubljen v Primičevo Julijo?
Vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku v Posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja OŠ Idrija pripravimo različne dejavnosti, s katerimi želimo našim 
učencem s posebnimi potrebami približati pomen kulture, pomen slovenskega 
jezika in življenje našega največjega pesnika Franceta Prešerna. 

Romana Kokošar

Na Gimnaziji Jurija 
Vege Idrija Prešernov 
dan navadno počastimo 
s tradicionalno 
prireditvijo Kulturni 
maraton, ki bi letos 
potekala že deveto leto. 
Žal smo se ji morali 
odpovedati, nismo pa se 
odpovedali nekaterim 
dejavnostim, ki smo 
jih načrtovali v okviru 
tega maratona. Tako 
smo že kmalu po 
novoletnih počitnicah 
pripravili zanimivo 
delavnico za prvošolce 
z zunanjo mentorico, 
dramaturginjo 
Ano Duša. Sodobni 
razmislek o motivih in 
idejah antične tragedije 
Antigona je naletel na 
odličen odziv dijakov. 

tem kot glede sloga in principa 
ustvarjanja fikcije. 

Zadnji petek pred prazničnim 
dnem so drugošolci ponovno 
ustvar ja l i  na  temo idr i j ske 
rudarske hiše. Tokrat je bil potek 
precej dinamičen, saj so se dijaki 
pomerili v snovanju sob pobega, 
ustvarjanju humoristične serije ali 
pa besedno in likovno ustvarjali. 
Tako kot septembrsko delavnico so 
tudi to vodili predstavniki Zavoda 
ID20. 

Smo se pa na šoli Prešernovemu 
dnevu poklonili tudi pri urah 
slovenščine. V dveh razredih so 
dijaki pripravili interni recital 
poezije  Čr tomirja  Šinkovca 
in nekaterih drugih mlajših 
pesniških ustvarjalcev, v drugih 
dveh so poslušali sodobno kratko 
zgodbo Las je  avtorice  Anje 
Mugerli in se potem nanjo in 
na njeno problematiko odzvali 
s samostojnimi ilustracijami. V 
nekaterih razredih pa so izpeljali 
aktualizacijo obravnavane snovi, 
grškega epa Odiseja in Prešernovih 
pesmi, tako da so ustvarjali lastne 
literarne in likovne prispevke. 
Za boljšo predstavo objavljamo 
sodobno predelavo Prešernove 
pesmi Ukazi in ilustracijo k kratki 
zgodbi Lasje. 

Konec januarja so četrtošolci 
gostili pisatelja Gorana Vojnovića in 
se pogovarjali o njegovem romanu 
Figa. Kot dobri poznavalci romana, 

letos bodo o njem pisali maturitetni 
esej, so dijaki poskrbeli za zanimiva 
vprašanja, odgovori pa so razkrili 
marsikaj – tako glede motivov in 

Risba / Erik 
Kumer, 2. t

AKTUALNI UKAZI
Da ne smem, si ukazala,
več v šolo it;
zvédla, vlada si zala! 
da tam bi znal se okužit.

De ne smem, si ukazala,
več s prijatelji se veselit;
zvédla, vlada si zala!
káko sem hodil z njimi pit.

Moram de, si ukazala,
na dva metra se vseh ognít;
zvédla, vlada si zala!
káko si znamo blizu bit.

Moram de, si ukazala,
si roke razkužit';
zvédla, vlada si zala!
káko znam odgovoren bit'.

Zraven si mi ukazala,
de ne smem to pozabít';
bógal, vlada bom te zala!
ak bi nas moglo to rešit.

Al v srcu že vidim dan zmage,
le počakaj, prišel bo!
Kmalu konec bo te sage,
takrat nam boljše bo.

Anže Nagode, 3.t

Običajno petkovo čakanje, da pouk na daljavo mine, 
sta zamenjala pričakovanje in radovednost, saj smo ta 
dan na Zoom-u gostili Gorana Vojnovića, uveljavljenega 
pisatelja, filmskega in televizijskega režiserja, scenarista 
in kolumnista. Naše letošnje maturitetno branje namreč 
vključuje tudi njegov roman Figa, o katerem smo v 
zadnjih tednih poglobljeno razmišljali.

Zgodba romana je življenjska in v pogovoru smo želeli načeti številne teme, 
s katerimi se posameznik sreča ob odraščanju, v odnosih, bolezni, pa tudi 
ob smrti. Dijaki smo se na pogovor pripravili z vprašanji, ki so vključevala 
tudi naše dvome in morebitne nejasnosti, na katere smo naleteli ob branju 
romana. Z rahlo tremo, a predvsem z velikim zanimanjem, smo začeli s 
pogovorom.

Ta je, kot se za razmišljujočega romanopisca in družbo nadobudnih 
maturantov spodobi, kajpada hitro stekel. Prav na vsako izmed postavljenih 
vprašanj, ki jih, to je potrebno poudariti, ni bilo malo, je pisatelj odgovoril 
nadvse celovito, z zavidljivo elokvenco. 

Dijaki z Vojnovićevo pomočjo nismo našli le odgovorov na naša vprašanja, 
temveč smo segli še nekoliko dlje, v same temelje pretresljivega romana, skozi 
katerega je namreč moč videti in uvideti veliko več kot le sámo zgodbo. Gre 
za diapazon družbenih in individualnih vprašanj, ki si jih poleg romanesknih 
likov zastavlja sleherni posameznik enigmatične dinamike 21. stoletja.

Pisatelj s spretnim peresom in nič manj spretnim čutom za razpravo je 
tako v maturantih gotovo vzbudil marsikateri razmislek, hkrati pa nam je 
odprl oči za majhne, skoraj skrite drobce, ki Figi zgolj v celoti vdahnejo bit 
današnjega časa. / Andraž Kosmač in Zala Serženta Seljak 

Letos smo se na ta dan 
pripravili že nekoliko prej. 
Na svetovnem spletu smo 
si ogledali slike pesnika in 
njegove neuslišane ljubezni. 
Zavihali smo rokave, si sposodili 
šivalni stroj in stare zavese 
so se spremenile v obleko 
Primičeve Julije. Dobro smo 
si ogledali Julijin nakit, ga 
naredili iz zlatega papirja, 
predvsem pa smo se posvetili 
njeni pričeski. Oblačila za 
našega pesnika smo si sposodili, 
cilinder pa pri likovni vzgoji 
izdelali iz stare škatle. V petek 
pred praznikom so se učenci 
preobleki in kmalu se je razred 
spremenil v Kongresni trg, 
po katerem se podijo otroci, 
sprehajajo gospodične in kjer 
pesnik opazuje svojo neuslišano 
ljubezen. 

Po spoznavanju zanimivosti 
iz Prešernovega življenja smo 
se preko Zoom-a povezali s 
prijatelji iz Posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja OŠ 
Poldeta Stražišarja Jesenice. 
Učence je zanimalo, če je 
Prešeren še vedno zaljubljen v 
Primičevo Julijo. Naš pesnik je 
rekel, da je ljubezen večna, Julija 
pa se je le ljubko nasmehnila.
/ Marta Erjavec

V pogovoru z Vojnovićem sta me presenetili njegova skromnost 
in prizemljenost. Bil je iskreno vesel, da se nam je pridružil. 
Začutila sem, da je človek, ki so mu odnosi, družina in korenine 
najpomembnejše vrednote in prav to ga kot človeka oblikuje. 
Pogovor je bil sproščen in tekoč prav po zaslugi pisateljeve 
dostopnosti, širine in tudi zgovornosti. Res smo se pogovarjali o 
romanu, a se hkrati dotaknili življenjskih tem in aktualnih vprašanj, 
o katerih je nujno, da razmišljamo in se o njih pogovarjamo. 

Hvaležna sem za to neprecenljivo izkušnjo. 
Zala Serženta Seljak

Figa odslikava naš čas

,,
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Ohranimo športno gibljivost in moč

Tanja Čuk

Ob zaključku lanskega šolskega leta smo vsi ugotavljali, da 
so se gibalne zmožnosti učencev med šolo na daljavo zelo 
poslabšale. Ko smo morali v letošnjem šolskem letu spet 
izvajati šolo preko računalnikov, sem želela doseči, da bi 
moji učenci ohranili gibljivost, moč, spretnosti, morda pa 
celo napredovali.

Že prvi teden šolanja na daljavo sem starše prosila, 
da trikrat tedensko beležijo število trebušnjakov, ki jih 
njihovi otroci zmorejo narediti. Pri večini učencev so 
se rezultati izboljševali, oziroma ostali solidni. Proti 
koncu januarja so učenci začeli izvajati plank. Glede 
na rezultate verjamem, da presežejo marsikaterega 
odraslega. Bravo prvošolci!

Veliko otrok je smučalo, se sankalo, hodilo na 
pohode, se igralo stare igre. Urbanu in Tilnu so 
doma naredili celo hodulje, da sta hodila, kot otroci 

S svojo sestro  
Urško in atijem smo 

se šli sankat.  
Bilo je zabavno  

in lepo.  

Anja Bolčina

Za športni dan 

sem bila z atom na 

Lokvarskem vrhu. 

Rada delam vaje pri 
športu.

Lara Svetlik

Za športni dan  mo se šli sankat v Ledine. Imeli smo se zelo lepo. Iz snega smo naredili iglu. Bil je zelo lep sončen dan.
Martin Pavšič

Ko sem  

imela športni dan,  

sem se sankala v 

Novakih.  

Bilo je zabavno.

Veronika Tušar

nekoč. Izvedela sem, da se lahko tančulo izvaja tudi v 
stanovanju, še kako prav pridejo pri držanju elastike 
za gumitvist bratje, sestre, pa tudi stoli.

Upam, da so učenci pridno izvajali tudi ure športa, 
ki sem jih pripravila zanje. Ob tednu pisanja z roko 
smo povezali likovno ustvarjanje, šport in slovenščino 
in tako so nastali zanimivi izdelki. Zahvaljujem se 
staršem, ki so svoje otroke spodbujali k rednemu 
miganju. Zdrav duh je namreč v zdravem telesu. Od 
napora pordela lička otrok pa so nekaj najlepšega.

Šolska prireditev ob kulturnem 
prazniku iz domačega naslanjača
Slovenski kulturni praznik je priložnost, da si vzamemo čas za razmislek o kulturi, literarnem 
ustvarjanju in ljudeh, ki s svojimi deli bogatijo sebe in druge ter se tako za vedno zapišejo v srca 
mnogih. 

Tudi letos smo na Osnovni šoli 
Spodnja Idrija obeležili ta praznik s 
krajšo prireditvijo, ki pa je tokrat, tako 
kot šolanje, potekala na daljavo. Že 
tradicionalno so prireditev oblikovali 
učenci osmega razreda, ki so se 
tako poklonili pesniku, po katerem 
praznik nosi ime, in vse nagovorili k 
spoštovanju knjig ter branju.

Pri oblikovanju scenarija smo se 
naslonili na pomembne obletnice, 
povezane z literarnim ustvarjanjem, 
knjigami in branjem. Spomnili smo 
se nekaterih literarnih ustvarjalcev, 
dogodkov, povezanih z literaturo, ter 
se poklonili posameznikom, ki so v 
svojem življenju ustvarili veliko del 
ali pa prebrali ogromno knjig in k 
temu spodbujali tudi druge. 

Po himni je rdečo nit prireditve 
pričela plesti pesem Toneta Pavčka 
Branje. Sledil je pogovor o branju 
ter o tem, da imajo tudi bralci 
pravice. Ker letos obhajamo 60 let 
od ustanovitve tekmovanja za bralno 
značko, smo se spomnili njenega 
začetnika Leopolda Suhodolčana 
ter smiselno vključili odlomka iz 

njegovih del Peter Nos je vsemu 
kos ter Krojaček Hlaček. Učenci so 
ime tekmovanja na našem področju 
povezali s Francetom Bevkom. Za to 
poimenovanje pa je zaslužen Ivan 
Bizjak, ki je poleg imena za datum 
začetka vsakoletnega tekmovanja 

predlagal datum pisateljevega rojstva 
in smrti. Bevku smo se na prireditvi 
poklonili s pesmima iz zbirke Pastirji 
pri kresu in plesu. V otroška leta pa je 
marsikoga popeljala otroška pesem 
iz zbirke Enci benci na kamenci. 
Poleg vseh obletnic v letošnjem 
letu obeležujemo tudi 140 let od 
smrti Josipa Jurčiča, slovenskega 
pisatelja, pesnika in časnikarja ter 
avtorja prvega slovenskega romana 
Deseti brat. Prav iz omenjenega 
dela je učencem višjih razredov 
najbolj poznan odlomek o vaškem 
posebnežu Krjavlju,  katerega 
interpretacija je tudi dobila svoje 
mesto na prireditvi. Program smo 
obogatili še s tremi pesmimi Ferija 
Lainščka, vse bolj znanega in branega 
pisatelja ter pesnika in letošnjega 
prejemnika Prešernove nagrade za 
življenjsko delo. 

Z željo, da bi čim večkrat posegali 
po knjigah in jih brali ter ob tem 
uživali, smo s pesmijo Jadro za sanje 
pesnice Bine Štampe Žmavc odjadrali 
novim dogodivščinam naproti.  
/ Vanda Trošt in Nataša Hvala

Naj bo kulturni praznik 
priložnost tudi za 

druženje s knjigami.

S Petrolovo donacijo na izlet
Podjetje Petrol je sredstva za nakup poslovnih daril ob 
koncu lanskega leta namenil za družbeno odgovoren 
projekt, v katerega se lahko aktivno vključijo vsi delavci na 
Petrolovih bencinskih servisih. 

Naša energija povezuje je naslov programa, s katerim s pomočjo 
zaposlenih na Petrolovih bencinskih servisih podjetje podpira pomoči 
potrebne posameznike ali projekte iz lokalnih skupnosti. Zaposleni 
vsakega bencinskega servisa tako za donacijo v svojem okolju skupaj 
namenijo 200 evrov. Po novoletnih praznikih je Varstveno delovnemu 
centru Idrija v imenu podjetja Petrol bon z donacijo izročil Vito Rupnik, 
vodja Petrolovega bencinskega servisa v Idriji.

Varovanci in zaposleni v VDC Idrija se idrijskemu Petrolovemu 
bencinskemu servisu iskreno zahvaljujemo za prejeto donacijo v 
vrednosti 200 evrov. Upamo, da si bomo v teh, za nas vse, drugačnih 
časih lahko privoščili zanimiv izlet in tako izkoristili podarjeno.
 / Anka Kogej

Foto: Suzana Petrovčič
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Po kosilu pa na sprehod z dežnikom

Andreja Feltrin in  
Damijana Velikonja

Dnevna rutina v vrtcu 
je proces, ki poteka po 
ustaljenih vzorcih in 
močno vpliva na otroka, 
posebno na področjih 
socialnega in moralnega 
učenja ter razvoju 
govornih sposobnosti. 
Elementi dnevne rutine v 
vrtcu so: prihod otrok v 
vrtec, jutranje srečanje, 
obroki, osebna higiena, 
nega, bivanje na prostem, 
počitek in prehodi med 
dejavnostmi. Včasih 
otrokom dnevna rutina 
predstavlja težavo, zato je 
pomembno, da se strokovni 
delavci v vrtcih zavedamo 
pomena upoštevanja 
individualnih razlik ter 
potreb med otroki.

Docentka za razvojno 
psihologijo na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani, dr. Marcela Batistič 
Zorec, pravi, da se veliko otrok 
čez nekaj let spominja vrtca 
le po obveznem počitku, kar 
jim je v takratnem obdobju 
predstavljalo veliko težavo ter 
najbolj neprijetno stvar, ki so 
jo doživeli v vrtcu. Avtorica 
navaja, da je prav organizacija 
predšolskih dejavnosti pokazatelj 
kako kakovostna je predšolska 
vzgoja posameznega vrtca. 
Pomembno je, da se strokovni 
delavci poglobimo v otroke in 
prisluhnemo njihovim potrebam. 
V Kurikulu za vrtce iz leta 1999 
je zapisano, da tako spanje kot 
počitek ne bi smela biti obvezna 
kot tudi ne časovno pogojena.

Vsaka vzgojiteljica v Vrtcu Idrija 
je za svojo skupino izbrala svoj 
element dnevne rutine, ki ga želi 
izboljšati tekom šolskega leta. V 
oddelku v OŠ, skupini »Ptice«, 
skupina otrok pred vstopom v 
osnovno šolo, smo pozornost 
namenili potrebam otrok po 
počitku in spanju. Počitek spada 
v področje dnevne rutine, katero 
smo želele organizirati tako, da 
je ritem življenja v vrtcu usklajen 
s potrebami otrok. Prišle smo 
do spoznanja, da je potrebno 
zagotoviti menjavanje različnih 
aktivnosti ter se prilagoditi 
posameznim potrebam otroka. 
Ugotovile smo, da je otrokova 
rutina in delo v vrtcu, ki ga 
pogosto usmerjamo odrasli, v 
mnogih pogledih že vnaprej 

določena z omejitvami prostora, 
materialov, dnevnim redom, 
časom, pravili, ... V skupini 
smo začeli iskati različne poti, s 
katerimi bi omogočile otrokom 
sooblikovanje poteka dnevne 
rutine. Enega izmed najbolj 
perečih elementov dnevne rutine 
nam je predstavljalo spanje 
oziroma počitek. Otroci, ki ne 
zaspijo, so nama povedali, da jih 
moti ležanje na ležalnikih med 
počitkom. Med otroki obstajajo 
namreč precejšne razlike v 
bioritmu in količini spanja, ki ga 
potrebujejo, zato smo otrokom 
omogočile, da so v času počitka 
nekateri otroci spali, drugi pa 
so bili aktivni. Otroci, ki so bili 
v času počitka aktivni, so lahko 
izbirali med alternativnimi 
dejavnostmi. Tisti otroci, ki 
nikoli ne spijo, so se vključevali v 
različne dejavnosti, vendar so tudi 
otroci, ki občasno potrebujejo 
počitek, lahko izbirali glede na 
dnevno počutje.

Skupaj z otroki smo načrtovale 
dejavnosti, ki se izvajajo v 
času »budnega počitka«. S tem 
primerom dobre prakse želimo 
potrditi, da je povsem mogoče 
izstopiti iz okvirov obstoječe 
dnevne rutine ter ponuditi 
otrokom izboljšan model dnevne 
rutine, ki se bo prilagajal 
potrebam posameznega otroka. 
Različne dejavnosti, med katerimi 
lahko otroci izbirajo, smo razdelili 
po dnevih v tednu. Nastala je 
zbirka dejavnosti, opremljena 
z risbicami, ki predstavljajo 

posamezno igro. Preko slikovne 
ponazoritve imajo tako vsi otroci 
možnost, da posamezno igro 
prepoznajo ter jo izberejo kot 
želeno dejavnost.

Naj naštejem nekaj primerov 
dejavnosti, ki potekajo v času 
budnega počitka: rajalne igre, 
gibalne igre, igre v obliki poligona, 
igre z žogo in štafetne igre, listanje 
in branje knjig v bralnem kotičku, 
likovno ustvarjanje in glasbene 
dejavnosti, …

Kljub temu, da večina otrok 
ne zaspi in daljšega počitka ne 
potrebuje, pa vsi otroci po kosilu 
prisluhnejo pravljici, ki jo prebere 
vzgojiteljica ali pa se sproščajo 
ob zvokih glasbe. Nekateri otroci 
v tem času zaspijo, ostali pa 
vstanejo in se vključijo v različne 
aktivnosti. Vsak dan si aktivnost 
za vse otroke, ki ne spijo, izbere 
drug otrok. Tako ima vsak 
otrok možnost participacije in 
odločanja. Iz nabora dejavnosti 
izbere tisto dejavnost, ki mu je 
najbolj všeč ter ostalim, ob pomoči 
vzgojiteljice, razloži potek le-te. 
Otroci zelo radi pomagajo pri 
pripravi gibalnih dejavnosti ter na 
koncu pri pospravljanju rekvizitov 
oziroma sredstev.

Največ interesa glede aktivnosti 
so v tem času otroci pokazali 
pri igrah, kjer je veliko gibanja. 
Tako je bila največkrat izbrana 
gibalna igra »Ptički v gnezda«. 
Med fanti so priljubljene igre z 
žogo (nogomet, met na koš, …), 
katerim se rade pridružijo tudi 
deklice. Deklice pa se pogosto 

odločajo za rajalne igre. Ob 
slabem vremenu se odpravimo 
tudi na krajši sprehod z dežniki. 
Trudimo se, da bi čim več 
dejavnosti potekalo na zunanjih 
površinah. Doslej nam je bilo 
vreme naklonjeno in smo lahko 
preživeli urice na zunanjih 
površinah šolskega igrišča ali 
bližnje okolice, ki je otrokom 
zelo všeč, saj ponuja veliko 
možnosti za gibanje in prosto 
igro. Ob deževnem vremenu pa 
ustvarjamo v igralnici. Izdelujemo 
različne rekvizite, ki so nam v 
pomoč pri gibalnih aktivnostih, 
ter didaktične pripomočke za 
razvijanje posameznih spretnosti 
pri otrocih. Otroci tudi likovno 
ustvarjajo in skupaj prebiramo 
različno literaturo.

V letošnjem šolskem letu nam 
je zastavljene cilje nekoliko 
prekrižala epidemija, vendar 
ob ponovnem odprtju vrtca 
nadaljujemo z zastavljenimi 
dejavnostmi. V mesecu juniju, 
preden bodo otroci odšli na 
počitnice, bomo ob fotografijah 
skupaj naredili refleksijo vseh 
aktivnosti, se spomnili vseh iger, 
ki smo se jih igrali, ter lepih 
trenutkov, ki smo jih preživeli 
skupaj. Pogledali bomo, katere 
so tiste dejavnosti, ki so bile 
največkrat izbrane s strani otrok, 
in njihove odzive pri posameznih 
dejavnostih. Strokovne delavke pa 
si bomo med skupinami izmenjale 
primere dobre prakse, ki jih bomo 
potem lahko uporabile pri svojem 
nadaljnjem delu.

Foto: Andreja Feltrin
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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

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)

KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p.,  
Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, 
e-pošta: info@zavarovanje.net 
Pisarna Idrija, mbt: 041 414 422,
www.zavarovanje.net

URNIK PISARNE: 
pon., tor. 8. - 12. in 13.30 - 17., 

sre.  8. - 12. in 13.30 - 18., 
čet. zaprto, 

pet. od 8. do 12.

5 % dobropis za stare in nove zavarovance! Že veste, kakšen bo vaš znesek?

Dej, used se gor na štango …  
Odlična dopolnitev ponudbe Zavarovalnice Sava d.d.: odslej zavarovanje 
odgovornosti (škoda, ki jo povzročite drugemu) pa v določenih primerih tudi 
kasko zavarovanja za kolesa, skiroje, rolke,… za električne in tiste »na polento«. 
AKCIJA: Nagrajujemo nove in stare zavarovance s 5 % dobropisa! 
Da, tu je produkt, ki bo zapolnil vrzel v ponudbi slovenskih zavarovalnic. Kot rečeno, so v 
zavarovanje vključena vsa navadna in električna »lahka prevozna sredstva«, kolesa, skiroji, 
rolke, Segwayi, Hoverboardi ipd. Zavarujete se lahko samo za škodo, ki bi jo povzročili drugemu. 
Tu je kritja do 100.000 EUR za materialno škodo in poškodbe, ki bi jih zaradi vas utrpela neka 
druga oseba. Vem, da vas zanimajo cene: Zavarovanje odgovornosti vas letno stane od 9,14 
do 14,06 EUR. Asistenca za primere nesreče ali okvare, počene pnevmatike, prevoz, stroški 
zdravljenja, ... s kritjem do 200 EUR za Slovenijo 12,80 EUR + vse sosednje države 17,40 EUR. 
Kasko zavarovanje z vključeno krajo (cene v oklepaju) za vozilo z NNC. 1.000 EUR stane 
letno 39 EUR (55 EUR) , pri ceni 2.000 EUR je premija cca. 79 EUR (150 EUR), pri ceni 5.000 
EUR pa 198 EUR (325 EUR). Ni malo ampak, kot pravijo: »Ima se, može se!«. Pri KRAJI je glavna 
novost ta, da so npr. kolesa zavarovana tudi, če so zaklenjena na avtomobilskem 
prtljažniku, v avtomobilu ali na nosilcu za kolesa, kot tudi če so priklenjena k ograji, 
vozilu ipd. Pogoj, da je kraja krita, je, da je storilec s silo odtujil zaklenjeno vozilo. 
Tu so še popusti za tiste, ki že imate pri nas sklenjeno premoženjsko zavarovanje hiše ali 
stanovanja in dana je tudi možnost družinskega zavarovanja, v kolikor več ožjih družinskih 
članov uporablja isto vozilo.
Ker se vsega ne da napisati, vabljeni, da me seznanite z vašo situacijo in pripravil vam bom 
informativni izračun. Pokličite ali pišite na info@zavarovanje.net.
V mesecu marcu pričenjam z novo NAGRADNO AKCIJO: vsak novi zavarovanec Zavarovalne 
agencije Paglavec (!) prejme dobropis v vrednosti 5 % letne zavarovalne premije, ki se 
mu pripiše na TUŠ darilno kartico. Dobropis je unovčljiv v vseh TUŠ trgovinah. Morda pa ste 
že naš zavarovanec? Tudi na vas nisem pozabil: poznate osebo, ki sklepa zavarovanja nekje 
drugje? Pošljite ga k nam in enako ugodnost boste imeli tudi vi ob prvem podaljšanju vašega 
zavarovanja. Da, prav tako 5 % dobropis tudi za vas! Za vsakega od vaju po 5 % od letne 
zavarovalne premije! Ker se dobro z dobrim poplača!

                                    Vaš (novi) zavarovalni agent, Aleksander Paglavec
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Žgalnice so bila preprosta 
žgalna ognjišča, ki so bila 
sestavljena iz številnih 
lončenih retort, v katerih 
so žgali živosrebrno rudo. 
Nahajale so se v gozdovih 
okoli Idrije. Nekatere so bile 
od Idrije oddaljene tudi več 
kot deset kilometrov. Na tak 
način so v Idriji pridobivali 
živo srebro od leta 1495  
do 1657. 
 
Kristina Seljak 

Pred žganjem so morali rudo 
seveda najprej izkopati, kasneje 
še zdrobiti, prebrati in izprati. 
Delo je bilo fizično zelo izčrpajoče, 
saj so vse delo opravljali ročno. 
Mehanskega drobljenja so se 
pričeli posluževati šele leta 1696. 
Delo je potekalo na prostem, zato 
so bili delavci izpostavljeni vsem 
vremenskim pogojem. Do manjših 
izboljšav pa je prišlo leta 1644, ko 
so postavili posebno prebiralnico. 
Delo je takrat potekalo na območju 
današnjega Ahacijevega trga. 

Ko je bila ruda pripravljena na 
žganje, so jo odpeljali v gozdove v 
okolici Idrije. Žgalnica je bila po vsej 
verjetnosti določena že kar nekaj 
let pred uporabo, saj so morali 
pripraviti tako teren kot les za 
žganje. Po izračunu Rafka Bizjaka 
so potrebovali kar okoli 10.500 m3 
lesa, kar je od 20 do 25 ha gozda na 
leto. V bližini je morala biti tekoča 
voda, hkrati pa je bilo ključno tudi 
veliko zaledje z lesom. 

Pred uporabo lončenih retort 
za žganje živosrebrne rude je 
bilo žganje nadvse preprosto. 
Potekalo je v oglarskih kopah. Pri 
tem načinu žganja so bile izgube 
tudi do 50-odstotne. Zato so kaj 
kmalu prešli na žganje v lončenih 
retortah, ki ga imenujemo tudi 
bavarski način žganja rude. 
Žganje je potekalo od 12 do 24 ur, 
medtem so na ognjišče nalagali 
les. Na koncu so posode ohladili z 
vodo ter jih izpraznili, pridobljeno 
živo srebro pa so napolnili 
v mehove ter nato v sodčke. 
Takšen način žganja živosrebrne 

rude je bil izjemno škodljiv za 
rudarje. Kljub zakrivanju obraza 
in obračanju stran od ognjišča, 
so rudarji še vedno zbolevali za 
merkurializmom.

Valentinitsch Helfried je v knjigi 
Deželnoknežji rudnik živega 
srebra Idrija v obdobju med letoma 
1575 in 1659 navedel, da je žganje 
takrat potekalo med jurjevim in 
martinovim. V zimskih mesecih pa 
so rudarji delali v rudniku. Tako so 
lastniki rudnika želeli delovno silo 
karseda dobro izkoristiti, hkrati pa 
rudarjem omogočiti, da bi delali tudi 
na svežem zraku in tako »pozdravili« 
pogoste zastrupitve z živim srebrom. 

O lončenih posodah je 
pomembno vedeti, da jih niso 
izdelovali v Idriji temveč na 
Škofjeloškem. Le-te so potem 
morali pretovoriti do Idrije, kar 
pa je pomenilo znatno povišanje 
stroškov, saj so jih rabili tudi do 
60.000 letno. Poleg tega pa je bila 
idrijska kotlina težko dostopna, kar 
je pomenilo težave za dovažanje 
vseh potrebščin kot tudi za izvoz 
živega srebra iz Idrije. 

Lončevina, ki je ostala od 
nekdanjih žgalnic v okolici Idrije, 
se danes skriva pod tanko plastjo 
zemlje, zato na prvi pogled ni 
pogosto opazna. Lončenina se 
največkrat razkrije ob potokih, kjer 
voda s spiranjem pokaže pred tem 
skrite koščke. Nekatere lokacije je 
človek s svojim delom popolnoma 
degradiral. Ena izmed takšnih 
lokaciji je Prenštat, kjer ostankov 
ne najdemo več, vendar o obstoju 
žgalnice priča ohranjeno ledinsko 
ime. Doslej smo v okolici Idrije 
odkrili že 27 lokaciji. 

Žgalnice so pomembna rudniška 
dediščina, ki jo je potrebno 
varovati in kolikor se le da tudi 
fizično zaščititi. Pomembno je, 
da ohranjamo ostanke žgalne 
lončenine na prvotnih mestih in 
jih ne odnašamo. Stare žgalnice 
cinabaritne rude ležijo danes v 
državnih gozdovih ali na zasebnih 
zemljiščih. Ne glede na to je 
potrebno doseči, da se na območja 
žgalnic čim manj posega s fizičnimi 
deli in ohranja stanje, kakršno je 
danes. Območja so sorazmerno 
majhna in zato ne ovirajo dela 
v gozdu. Z varovanjem lokacij 
bi pokazali spoštljiv odnos do 
pomembne rudniške zgodovine.

Lončena retorta  
/ foto: Tomaž Lauko 

Ostanki lončenine na lokaciji Padarca / foto: Ivan Laharnar

Partnerji v projektu Odkrijmo žgalnice: Avgusta d.o.o., CUDHg Idrija in ICRA d.o.o. Idrija, smo s 
preučevanjem žgalnih mest in odkrivanjem ostankov starih žgalnic pridobili pomembne podatke za 
ohranjanje in razvoj dediščine živega srebra.

Aktivnosti so se nanašale na razvoj vsebin, vezanih na dediščino v kombinaciji z interpretacijo, prezentacijo 
in nadgradnjo ponudbe. Ostanki starih žgalnic so pomemben vir podatkov o pogojih in  načinu pridobivanja 
živega srebra v prvih stopetdesetih letih delovanja idrijskega rudnika. Poleg tega pa nam odkrivajo nekatere 
tehnološke parametre pridobivanja, priprave, transporta in žganja rude ter dajejo posredno tudi vpogled 
v tehnično-tehnološke razmere pri idrijskem rudniku v 16. stoletju. Vse to pa smo uporabili za pripravo 
dokumentacije za vpis žgalnic v Register kulturne dediščine RS in sicer v del registra, ki se nanaša na 
nepremično dediščino, in pripravo dokumentacije, ki bo omogočila razvoj žgalnic kot turističnega produkta.
 
ICRA d.o.o. Idrija, Jožica Lazar

Odkrijmo  
žgalnice

Prvih 150 let so rudo žgali  
      v okoliških gozdovih
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Duglazija (Pseudotsuga menziesii) je iglavec, doma v Severni Ameriki. Je mogočno drevo, v 
svoji domovini zraste v višino tudi do 60 metrov. Uspeva na področjih z veliko vlage ter obilnimi 
padavinami. Predvsem je razširjena na pacifiški obali, pa tudi daleč v notranjosti, do koder jo doseže 
vlažen oceanski zrak.

V  19 .  s t o l e t j u  s e  j e  z a r a d i 
pogozdovanja razširila tudi v Evropi, 
kot parkovno in tudi gozdno drevo. 
Zahodna Evropa, kamor stalno 
prihaja vlažen atlantski zrak, ji še 
posebej ustreza. Pri nas so znana 
pogozdovanja med obema vojnama. 
Poleg zelenega bora, Pinus strobus, 
je bila prav duglazija drevesna vrsta, 
s katero se je pogozdovalo opuščena 
območja, največ v trikotniku med 
Postojno, Ilirsko Bistrico in Divačo, 
še več pa v Brkinih. V teh krajih 
so posamezne duglazije zrasle v 
mogočna drevesa, ki pa jih danes 
v glavnem ni več. Duglazija pri nas 
najbolje uspeva do nadmorske višine 
500 metrov, kjer se po naravni poti 
tudi obnavlja. Višje je zelo podvržena 
snegolomu ter objedanju srnjadi in 
jelenjadi.

Les duglazije je za poznavalce zelo 
cenjen in iskan. Na prvi pogled je 
podoben macesnovemu lesu, nekoliko 
svetlejši v rjavo-rdečkasti, včasih 
rožnati barvi. Je lažji od smrekovine 
in se lepo obdeluje. Posebnost pa 
je velika vsebnost eteričnih smol v 
lesu. Ta lastnost je zelo cenjena pri 
stavbnem pohištvu, kot so okna in 
vrata. Ob pravilni površinski obdelavi 
še leta ali desetletja les oddaja prijeten 
vonj po dišeči smoli, nekateri jo 
prepoznajo kot blagi vonj po limoni. 
Prav zato je les duglazije še posebej 
cenjen v sredozemskih državah.

Ob velikih naravnih nesrečah po 
letu 2012, žledolomih, snegolomih, 
vetrolomih in podlubnikih, so 
strokovnjaki razmišljali tudi o 
tem, kako bi lahko nadomestili 
velike izgube smreke in jelke. Z 
vidika gospodarjenja z gozdovi so 
bile nadomestne drevesne vrste 
najprej bukev, javor, jesen, ponekod 
celo divja češnja … To so povsem 
drugačne gozdne združbe, ki pa 
z vidika gospodarstva ne morejo 
n a d o m e s t i t i  t e h n i č n e g a  l e s a 
iglavcev. Tudi direktiva iz Nature 

2000 pogozdovanja s tujerodnimi 
drevesnimi vrstami ne dovoljuje.

Letošnjo zimo sem se večkrat 
odpravil iz Godoviča po francoski 
cesti do vrha Ključev. Ob eni od 
takih poti mi je približno 3 kilometre 
od Godoviča pozornost vzbudila 
množica storžev na cesti. Pozorno 
sem si ogledal storže; nekateri so 
bili objedeni od veveric, drugi od 
krivokljunov in detlov. Vendar 
so bili storži drugačni, manjši, z 
dolgimi zunanjimi luskami. Malo 
sem se razgledal in nad seboj zagledal 
mogočno duglazijo, drugačno, 
kot sem si jo prestavljal. Gladko, 
mogočno, ravno deblo, spodaj 
enostransko vejnato proti svetlobi, 
kasneje, v višini,  simetrično s 
kratkimi vejami, polnimi storžev.

Potrudil  sem se, ker raste za 
fotografe v zelo zahtevnih pogojih, da 
jo tudi ovekovečim. Prinesel sem še 
meter, da sem izmeril nekaj značilnih 
gozdarskih podatkov. Naj dodam, da 
raste tik ob cesti in dokler je nisem 
izmeril, ni izgledala tako enkratna. 
Obseg debla v prsni višini meri 240 
cm, premer 76 cm, obseg pri tleh pa 
celo 340 cm. Ta mogočna duglazija 
raste tik ob makadamski cesti, okolica 
je izsekana zato deluje osamljeno 
in dokaj neopazno. Poskusil sem 
izmeriti tudi višino, po moji, morda 
ne najbolj natančni oceni, meri v 
višino 25 metrov.

Glede na to, da gre za zanimivo, po 
svoje enkratno drevo, bi bilo prav, da 
bi ga Krajevna skupnost Godovič v 
sodelovanju z Zavodom za gozdove 
ustrezno označila z opozorilno tablo 
z osnovnim podatki. V času korona 
krize se je francoska cesta namreč 
spontano spremenila v imenitno 
rekreativno pot za mnoge sprehajalce, 
tekače, pohodnike, kolesarje, … In to 
v vseh letnih časih. Največja škoda 
bi bila, da bi duglazija zaradi nekaj 
kubičnih metrov lesa končala pod 
motorno žago!

Duglazijo bežno zamenjamo za smreko 
ali jelko. Ima mehkejše iglice, storži so 
majhni, številni, z dolgimi pokrovnimi 
luskami. / foto: Peter Grošelj

Duglazija ob francoski cesti
Peter Grošelj



petek, 26. februar 2021 Idrijske novice / ABC         številka 49320 M O Z A I K

Kaj pa koronavirus na podeželju?
Lovrenc Habe

V našem kulturno-
umetniškem društvu v 
Črnem Vrhu nad Idrijo 
že deset let snemamo 
filme. Začeli smo s prvimi 
telefončki, ki so ponujali 
– gledano danes – zanič 
kvaliteto, a leta 2011 je 
prvi film doživel veliko 
odobravanje sorodnikov in 
prijateljev. Za našo hišo se 
je zbralo osem mladeničev, 
aprila smo imeli na zalogi 
eno raketo in dve pasji 
bombici od novega leta, s 
pridom smo uporabili rov 
za nov vodovod in nastal je 
prvi film. Do danes smo jih 
posneli še 16. 

O tem,  k ako je  tehnologi ja 
napredovala v desetih letih, ne 
bom izgubljal besed. Smo pa bili 
protagonisti filmskih ustvarjanj 
iz  leta  v  leto  starejš i ,  tako z 
več filmskimi kot življenjskimi 
izkušnjami, ki so se poznali pri 
končnih izdelkih, tako v kvaliteti 
posnetega kot tudi pri vsebini. 
Vsakoletna premiera in več ponovitev 
po Primorski, osrednji Sloveniji in 
Gorenjski pa nam je dala potrditev, 
da delamo dobro. Spominjam se prve 
premiere, ko je prišlo okoli 250 ljudi, 
tudi ekipa RTV Slovenija, ponudili 
pa smo – danes gledano – precej 
skopo vsebino, montaža pa na ravni 
dolgočasja. Predpremiero smo imeli 
na vrhu hriba Špičasti vrh.

Samouki smo občasno prisluhnili 
kakšnemu filmskemu ustvarjalcu 
ali pa si sposodili opremo. Prvi 
večji preboj smo dosegli leta 2014, 
ko smo posneli film Matkova Tina 
po noveli Ivana Preglja. Film smo 
snemali z zgodovinskimi kostumi, 
število ustvarjalcev pa se je povzpelo 
na 30. Kje so spali vsi ti ljudje? Pri 
nas doma, pod zvezdami ali v avtu. 
Jedli smo hrano, ki so jo pripravile 
udeleženke snemalnih vikendov, 
sestre in mami. Sicer pa število 
udeležencev niha – nekateri snemajo 
že od vsega začetka, spet drugim 
je ena filmska izkušnja dovolj. Tu 
moram omeniti Urbana Podgraška, 
tehničnega in moralnega vodjo. 
Če njega ne bi bilo, tudi filmov ne 
bi bilo. Zelo pa so se potrudili tudi 
Andraž Corn, Miha Štilec, Anja Stare, 
Liza Škrlep, Nika Čepin, Robert 
Osolnik in vsi bratje in mlajše sestre, 
ki pomagajo pri igri in rekvizitih. 
Pred leti so se zelo potrudili, vsak na 
svojem področju, tudi Matic Slemič, 
Neža Potočnik, Emilija Vida, Asta 
Brumen, Manca Serženta, Anka Zajc, 
Nina Vončina, Jernej Vidmar, Matej 
Kastelic, Teja Pajk, Maja Petrovčič, 
Mitja Rupnik, Jošt Rupnik in Tatjana 
Fajdiga. Pomembni so tudi mediji, ki 
nas vseskozi spremljajo: Primorski 

val, Idrijske novice in Goriška – 
Primorske novice.

Leta so tekla, posneli smo še 
mladinske komedije (odmevnejša 
je bila Rdeča kapica, ki ima na 
YouTubu preko 45.000 ogledov), 
akcije, priredbe, tudi spontane filme. 
Dve leti nazaj smo se prvič srečali 
z igrano-dokumentarnim filmom o 
prostem času naših dedkov in babic, 
lani sem res na hitro in samostojno 
posnel prvi del o Covidu-19 na 

podeželju, saj sem mnenja, da 
splošna javnost ne ve, kako je s 
koronavirusom na podeželju, saj 
se v medijih prikazuje le stanje po 
državah in večjih mestih. Ker pa 
je bil med ustvarjalci, lokalno in 
zainteresirano javnostjo kratki film 
(ali daljša reportaža) lepo sprejet, 
smo se odločili da naredimo drugi 
del, ki bo še bolj poglobljen, z 
izjavami krajanov. 

Skoraj 40 različnih sogovornikov 

(predstavnikov lokalne in društvene 
skupnosti, mladih, upokojencev) 
je že ali  pa še bo stopilo pred 
kamero, prav vsak pa bo s svojimi 
besedami, razmišljanji in pogledi 
dodal svoj mozaik k zgodbi o času, 
ki ga živimo. Vemo, da bo film 
pravo vrednost dobil šele z leti. 
Doslej smo ustvarjalci že slišali 
dinamične zgodbe, najbolj  pa 
je presenetila starejša gospa, ki 
sedanji strah primerja s strahom iz 

druge svetovne vojne. Spet druga 
gospa pa pravi, da je ni strah in 
da je od nečesa treba umreti. 
Zelo pomembno se nam zdi, da 
snemamo sedaj, ko je epidemija 
še prisotna, in tako posnamemo 
pristne občutke podeželjskih ljudi.

Dobro delo v preteklih letih 
in potencial mladih filmarjev je 
prepoznal Zavod UMMI (Zavod 
za izobraževanje Koper), ki je s 
produkcijsko opremo podprl ta 
dokumentarni film, ki bo predvajan 
tudi na TV Koper, roko sodelovanja 
je ponudila tudi Občina Idrija. 

Filmski ustvarjalci vsako leto 
pripravimo poletno premiero pod 
zvezdami v domačem kraju in to 
bomo, ko bo možno, naredili tudi 
letos. Pa naj vas že sedaj povabim 
nanjo, saj bomo na njej praznovali 
tudi desetletnico našega dela in 
ustvarjanja.

Starejši primerjajo 
strah s strahom 
druge svetovne vojne, 
spet drugi pa se 
ozirajo na statistiko 
in pravijo, da ni nič 
posebnega.

Sloga skrbi za novoletno 
okrasje
V velikih mestih za okrasitev po večini skrbijo 
komunalna podjetja, na vaseh pa si morajo 
okrasje domačini priskrbeti sami. 

Na Črnovrškem je precej let za okrasitev skrbela krajevna 
skupnost, ko pa so člani KUD-a Sloga leta 2015 začeli snovati 
prireditev ob odprtju luči, je tudi naloga okrasitve prešla na 
njih. 

»Štiri popoldneve sem bil s prijatelji in sorodniki v parku, 
na balkonu in na smreki,« je povedal predsednik KUD-a Sloga 
Štefan Habe, ko je s sodelavci pospravljal okrasje na mrzel 
zimski dan, 13. februarja. Ob tem je posebej poudaril, da je 
bila prostovoljna pomoč Gregorja Rupnika nepogrešljiva, ko 
je postavil novoletno smreko v središču vasi. / Lovrenc Habe

Izposoja namesto nakupa
Ste kdaj sami pri sebi pomislili, kako super bi bilo imeti sušilec 
sadja, video projektor, kamp opremo ali pa rezalnik papirja, 
pa na koncu ugotovite, da se izdelka ne splača kupiti, ker bi ga 
uporabljali le nekajkrat na leto in nato na vse skupaj pozabili?

No, skupina mladih pri projektu Alps2030 za vas ustvarja in pripravlja nekaj, kar 
bi lahko rešilo to zagato – knjižnico reči. Kaj pravzaprav sploh je knjižnica reči? To je 
preprosto knjižnica, kjer si namesto knjig izposodite reči. Take knjižnice so drugje po 
sveti že dlje aktualne, vedno več pa se jih vzpostavlja tudi po Sloveniji.

Če pobrskate po garaži, prav gotovo najdete kakšen vrtalnik, ki ga niste uporabili 
že več kot eno leto ali pa otroški sedež za kolo, ki so ga vaši otroci že prerasli in ga ne 
potrebujete več. In če je tak sedež ali vrtalnik še vedno v dobrem stanju in primeren 
za nadaljnjo uporabo, potem je to vse, kar potrebujete za včlanitev v knjižnico reči. Če 
pa v garaži ne najdete nič primernega za izmenjavo, bodo na voljo tudi letne članarine, 
ki vam bodo prav tako omogočile izposojo reči.

Svoj izdelek prinesete v knjižnico in ga prepustite v oskrbo nam, mi pa vam v zameno 
ponudimo brezplačno izposojo vseh drugih reči v knjižnici. Za vse reči, ki jih bomo 
prejeli, bo dobro poskrbljeno, saj jih bomo po vsaki izposoji pregledali. Dostopen vam 
bo tudi spletni seznam reči, kjer si boste lahko izdelke že vnaprej rezervirali.

Tak koncept izposoje vam ne bo le prihranil denarja, ampak bo imel tudi ogromen 
pozitiven vpliv na okolje. Skupaj bomo ustvarjali manjše količine potencialnih 
odpadkov in na trgu znižali potrebo po izdelavi več izdelkov. Prav tako naslavlja 
problematiko revščine, vse večjega potrošništva, neodgovorne porabe in proizvodnje, 
ponuja dostop do stvari/opreme, ki si jih morda kdo ne more privoščiti, omogoča 
souporabo v lokalni skupnosti, prihrani nam težavo s skladiščenjem stvari doma in 
krepi lokalno skupnost z medsebojno pomočjo in zaupanjem.

Skupina Alps2030 stremi k poučevanju in sledenju ciljem trajnostnega razvoja 
Združenih narodov do leta 2030 in s knjižnico reči bi te cilje približali tudi vsem 
prebivalcem Idrije in okolice. Mi bomo naslavljali zlasti tri cilje, ki so bili določeni že 
leta 2015. Takrat so se svetovni voditelji odločili, da je potrebno neposredno reševanje 
problemov kot so revščina, podnebne spremembe, življenje v vodi in na kopnem ... 
/ Zala Zebec
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Pr’ Golitu šahovski kotiček Vasje Pirca 

Silvo Kovač

Da bi prostoru, tako 
imenovanemu »Dnevna 
soba Pr’ Golitu« na Mestnem 
trgu v Idriji, ki je le nekaj 
korakov oddaljen od rojstne 
hiše šahovskega velemojstra, 
rojaka Vasje Pirca, dodali 
nove vsebine, je vodstvo 
Šahovskega kluba Kolektor 
Idrija predlagalo ureditev 
šahovskega kotička. Predlog je 
bil pri vodstvu Občine Idrija 
dobro sprejet in pričeli smo z 
aktivnostmi.

Šahovski klub se je povezal z arhitektom 
Cvetom Kodrom, ki je bil zadolžen za 
opremo in oblikovanje prostora, za 
donatorsko pomoč pa smo preko razpisa 
zaprosili Zavarovalnico Triglav. V šahovski 
kotiček smo želeli postaviti šahovsko 
mizo s figurami tipa »Dubrovnik 1950«, s 
katerimi so igrali na šahovski olimpijadi 
v Dubrovniku leta 1950, kjer je v ekipi 
Jugoslavije igral tudi velemojster Pirc in tam 
z ekipo osvojil zlato medaljo. Za različne 
šahovske aktivnosti smo načrtovali tudi 
računalnik z dodatnimi programi, ki bi 
omogočali igranje šaha na posebni digitalni 
šahovnici, ki beleži poteze, elektronsko 
šahovsko uro, šahovski program Fritz  
17 in šahovsko literaturo. 

Vse to omogoča, da si mladi in starejši 
ljubitelji šaha lahko preko računalnika  
na spletni strani chessgames.com ogledajo 
kar 595 šahovskih partij Vasje Pirca, ki jih je 
odigral od leta 1929 do leta 1968. Z ureditvijo 
tega šahovskega kotička bodo imeli ljubitelji 
šaha na Idrijskem možnost šahiranja, saj klub 
nima lastnih prostorov. Šahovski kotiček 
v bližini rojstne hiše rojaka Vasje Pirca bo 
tako postal edinstven prostor združevanja in 
prezentacije šaha v Sloveniji.

Pri pisanju tega prispevka me je prešinila 
misel, da so bili na Mestnem trgu v Idriji 
rojeni kar trije znameniti Idrijčani z veliko 
začetnico črko P. To so skladatelj Zorko 
Prelovec (1887-1939), kipar in slikar Nikolaj 

Pirnat (1903-1948) in 
šahovski velemojster 

Vasja Pirc (1907-1980). V Idriji pa je krajše 
obdobje prebival tudi italijanski pesnik, 
pisatelj in filmski ustvarjalec Pier Paolo 
Pasolini (1922-1975), ki je med letoma 1930 
in 1931 skupaj s svojo družino živel v Idriji, 
kjer je obiskoval četrti razred osnovne šole. 
Prav oblikovanje umetniškega trikotnika 
na Mestnem trgu potrjuje bogato tradicijo 
umetniškega ustvarjanja v našem mestu in 
nove izzive za mlade generacije, ki prihajajo. 

Na šahovsko mizo bomo namestili tudi 
posebno spominsko ploščico. O uradnem 
odprtju šahovskega kotička in njegovem 
delovanju bomo pravočasno obvestili člane 
kluba, ljubitelje šaha in preko sredstev 
javnega obveščanja tudi širšo javnost. 
Šahovske figure v šahovskem kotičku že 
čakajo ljubitelje šaha!

Silvo Kovač v šahovskem kotičku  
Pr' Golitu na Mestnem trgu v Idriji  
/ Foto: Damijan Bogataj

GSM: 041 636 346

Spekter d.o.o., Kosovelova ul. 31, Idrija

SLIKOPLESKARSTVO 
vsa notranja in zunanja dela, toplotne  

izolacije fasad, dekorativne barve,  
bordure, lepljenje vseh vrst tapet, ... 

MONTAŽA GIPS PLOŠČ
predelne stene, spuščeni stropovi, 

stenske obloge, suhi omet, mansarde, 
kasetni stropovi, suhi estrih 

 

PODOPOLAGALSKA DELA
polaganje laminatov, gotovih in  
panelnih parketov, PVC podov,  

tekstilnih podov, ...
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Skoraj 
deset tisoč 

gledalcev je 
spremljalo 

pustne 
oddaje

Mastersi Smučarskega kluba Idrija 
blesteli na SC Cerkno
Prejšnji konec tedna so se smučarji nad 30 let, ki tekmujejo v 
svetovnem pokalu FIS Masters Cup, pomerili na Smučarskem 
centru Cerkno. Več kot 80 smučarjev iz desetih držav se je ob 
upoštevanju vseh zdravstvenih in FIS priporočil pomerilo v 
super veleslalomu, slalomu in dveh veleslalomih. 

Člani Smučarskega kluba Idrija so prismučali kar 17 medalj. Zlato sta osvojila 
Samuel Borovinšek (A5) v super veleslalomu in dveh veleslalomih ter Boštjan 
Brus (A4) v super veleslalomu. Srebro so prismučali Patricija Demšar (C4) v 
dveh veleslalomih, Ida Istenič (C7) ter Dušan Seljak (B7) v super veleslalomu ter 
Boštjan Bernik (A3) v veleslalomu. Bron so domov odnesli še Ida Istenič v slalomu 
in dveh veleslalomih, Boštjan Bernik ter Dušan Seljak v super veleslalomu in 
veleslalomu ter Mirko Istenič (B7) v slalomu. Odlično se je boril tudi Borut 
Mikuž, ki se mu je medalja v veleslalomu izmuznila le za pičlih 18 stotink.

»Vse pohvale za odlično organizacijo gredo Patriciji Mali ter Zvezi masters 
smučarjev Slovenije ter seveda Hotelu Cerkno, ki je gostil vse tuje smučarje in 
tako omogočil, da se tekme izvedejo v skladu z vsemi priporočili in omejitvami. 
Navdušeni in nasmejani obrazi vseh udeležencev ter iskrene pohvale k brezhibni 
organizaciji so zaveza, da se ponovno srečamo v Cerknem čez eno leto,« je v 
sporočilu za javnost zapisala Petra Borovinšek. / ITA

Prvih sto let Viktorja Kirna
V četrtek, 4. februarja, so se varovanci doma starejših v Črnem Vrhu nad Idrijo 
prebujali s partizansko pesmijo. Razlog za ta nenavaden glasbeni začetek sicer 
običajnega dneva pa je bil okrogli jubilej enega od varovancev. Viktor Kirn je 
namreč prav ta dan praznoval 100. rojstni dan.

S pepelnico se je zaključil 
čas pusta in začelo se 
je obdobje 40-dnevnega 
posta. Pustni torek je na 
ulice Idrije zvabil še nekaj 
maškar.

Najresneje se s pustnimi običaji 
v Idriji ukvarjajo člani Kulturno 
pustnega društva Grapa. Kot je 
v televizijski oddaji iz TV studia 
Idrijskih novic povedal David 
Velikanje, so morali organizatorji 
letos vse aktivnosti prenesti na splet 
in v tiskane medije. V sodelovanju 
z Idrijskimi novicami so pripravili 
dve pustni oddaji  in posebno 
številko časopisa Idrijske norice, 
ki so jo brezplačno razdelili po 
vseh poštnih nabiralnikih v idrijski 
občini. V predstavitveni oddaji, ki 
jo je zasnoval in vodil Erik Logar, 
sta David Velikanje in Miran Pišlar 
spregovorila o zgodovini pustnih 

povork v Grapi ter obudila spomine 
na najuspešnejše predstavitve. 
G l e d a l c i  s o  s i  o b  a r h i v s k i h 
fotografijah in videoposnetkih 
priklicali  iz spomina izvrstne 
postavitve posameznih ekip iz Grape, 
ki so vsako leto v pripravo vložile 
zelo veliko dela in materiala.

L e t o š n j o  o s r e d n j o  p u s t n o 
televizijsko oddajo so si ustvarjalci 
po scenariju Davida Velikanjeta in 
članov društva zamislili kot šaljivo 
televizijsko dezinfomativno oddajo. 
Gledalci  so se ob spremljanju 
40-minutnih TV poročil zabavali 
nad izvirnimi domislicami obeh 
sovoditeljev, Davida Velikanjeta in 

Marka Pišlarja. Posebej so bili med 
gledalci pohvaljeni prispevki s terena, 
v katerih so novinarji poročali 
z demonstracij pred komunalo, 
zasedanja občinskega pustnega sveta 
iz Mestne hiše in zbiranja podpisov 
pod peticijo za postavitev ekološkega 
otoka v Grapi. V rubriki črna 
kronika so predvajali tudi posnetke 
nadzornih kamer ob ugrabitvi 
dveh občank v najboljših letih, 
ki se pa se ugrabitvi v Grapi nista 
prav posebej upirali. S prispevkom 
klepeta ob kravi, ki je zamenjal 
prispevek klepeta ob kavi v Mestni 
kavarni, so predstavili odtujen način 
komuniciranja mladih, ki ob stalni 
uporabi mobilnih telefonov zgubljajo 
stik z realnostjo. Prirejen pogovor z 
županom je nasmejal gledalce, saj 
so domiselno pomešali odgovore 
iz pravega intervjuja z naknadno 
oblikovanimi vprašanji. Šolarji so 
predstavili zagate pouka na daljavo 
preko aplikacije Zoom, ki najbolj 
iznajdljivim omogoča tudi uporabo 

kakšne od domiselnih bližnjic, 
gospod Zapiralšek pa je predstavil 
vremensko-karantensko napoved.

Zanimivi pa so tudi podatki o 
gledanosti te pustne televizijske 
oddaje. Premiero oddaje si je na 
pustno soboto preko YouTube kanala 
Idrijske novice v živo ogledalo 253 
gledalcev, v dneh, ki so sledili, pa še 
dobrih 2.000 gledalcev, kar uvršča 
oddajo na tretje mesto po številu 
ogledov v zadnjem letu na YouTube 
kanalu Idrijskih novic. Sočasno 
je bila oddaja predvajana tudi 
preko Facebooka, kjer je dosegla 
še dodatnih 2.000 gledalcev. Če k 
tem številkam prištejemo še dobrih 
3.000 gledalcev napovednika 
za TV oddajo in nekaj manj kot 
2.000 ogledov posameznih delov 
oddaje, lahko ugotovimo, da si 
je letošnje pustne programe na 
portalu Idrijskih novic ogledalo 
skoraj 10.000 gledalcev. Poleg 
gostovanja v TV studiu Idrijskih 
novic pa so člani KPD Grapa na 

pustno nedeljo gostovali tudi v 
virtualnem karnevalu na Viru ter 
na pustno soboto na valovih Radia 
Odmev. V vitrini nekdanje stare 
slaščičarne na Mestnem trgu pa 
je bila na ogled pustno-umetniška 
instalacija, ki povzema dogodke in 
občutke preteklega leta.

Z  v k l j u č e v a nj e m  s o d o b n i h 
tehnologij so tako organizatorji 
pustnega programa letos dosegli 
več gledalcev kot ob dosedanjih 
prireditvah na Mestnem trgu. Ob 
tem pa ne gre spregledati tudi 
dejstva, da si je bilo oddajo iz TV 
studia Idrijskih noric mogoče 
ogledat i  š i rom sveta .  Nad to 
možnost jo  so  b i l i  še  posebej 
navdušeni izseljenci, delavci na 
začasnem delu v tujini ter izseljeni 
Idrijčani, ki jim vsaka informacija 
iz domačih krajev zelo veliko 
pomeni. Oddaja ostaja v spletnem 
arhivu YouTube kanala Idrijskih 
novic in si jo bo mogoče ogledati 
tudi v prihodnje. 

idrijskeidrijskeidrijskeidrijske nnooRRiicceennooRRiiccee

Zaposleni so mu pripravili program 
po njegovi želji. Zapel mu je domski 
pevski zbor zaposlenih, sam pa je 
povedal zbranemu občinstvu svojo 
življenjsko zgodbo. Po programu 
so še nazdravili s šampanjcem in se 
posladkali s slastno torto.

Popoldan so slavljenca obiskali 
svojci in prijatelji iz domačega kraja 
ter mu pred domom priredili pravi 
partizanski miting. »Gospod Kirn, še 
na mnoga zdrava leta, še dolgo si vas 
želimo v svoji sredini!« je v svojem 
imenu in v imenu varovancev ter 
zaposlenih v sporočilu za javnost 
zapisala direktorica doma Alenka 
Gantar. / ITA
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Vabljeni k ogledu videovsebin na 
našem YouTube kanalu Idrijske 
novice - studio
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Tudi po najhujši 
in najdaljši zimi 
pride pomlad
Dragica Čuk Novak

Priznati moram, da zadnjih nekaj let kar pozabim 
obračati liste na koledarju, ki ga mi zadnje dni 
decembra prinesejo gasilci. Za to leto ga iz znanih 
razlogov nisem dobila in prostor na zidu, namenjen 
tiskovini, je letos po nekaj desetletjih ostal prazen, kar 
me niti ne moti. 

Že dolgo ritma mojega bivanja ne določajo datumi delovnih in prostih 
dni. Morala bi napisati tudi nekaj besed o praznikih, v vseh letih mojega 
bivanja so se njihovi datumi spreminjali, kot tudi pomembnost, seznam 
tistih v letih mojega otroštva zapovedanih se je močno skrčil, nekaterih 
državnih z obveznimi proslavami, nastopi šolskih zborov in recitatorjev 
Kajuhovih, Borovih, Grudnovih pesmi, so le še del spomina moje in še 
nekaj mlajših generacij. S svojo državo smo dobili nove, nekaterim, ki 
so ostali od prej, pa zopet skušamo dati prvotno vsebino.

V teh časih omejenega gibanja, počasnejših korakov in trenutkov 
tišine, ki smo jih že skoraj pozabili, se nam vsiljujejo trenutki, ko zopet 
odkrivamo že pozabljene lepote. Šele letos, ko so beli cvetovi zvončkov 
znova prekrili gredico pod latnikom na dvorišču, kot vsa leta doslej, 
ter bodo čez kakšnih deset dni po tem, ko se boste prebijali čez te 
moje pisarije, zadišale vijolice in pokazali prvi popki narcis, sem se 
zavedela, da se beli in modri cvetovi odpirajo na praznik, zvončki na 
Prešernov dan, vijolice na dan žensk. Med tema dvema datuma sta 
še dva godovnika, ki sta bila stoletja mejnika v ritmu vsake kmetije, 
pomladina znanilca prihoda pomladi, Valentin s pregovornimi ključi 
do korenin ter Matija, ki led razbija. Valentinu so zadnja leta res vsilili 
drugačen pomen, njegove ključe so zamenjali z ljubeznijo, Matijev led 
pa v ljudskem spominu počasi tone v pozabo. Tako na hitro, čez palec, 
prvi cvetovi in praznika nimata nič skupnega, pa po moji skromni zelo 
amaterski oceni imata zelo veliko, mogoče bo še kdo prišel do enakih 
zaključkov. Naš največji pesnik Prešeren ni samo ovrednotil naš lep in 
unikaten jezik, ki ima še vedno tudi dvojino, ampak je v sedmi kitici 
Zdravljice, ki je tudi naša himna, postavil temelje dostojanstva vsakega 
posameznika. Tudi 8. marec, dan žensk, ki je v preteklosti dobival čisto 
drugačno vsebino, do tega da ga bi zamenjali z nekim drugim s povsem 
drugo vsebino, je po svoji vsebini praznik boja za človekove pravice, 
boja za kruh, mir, socialno pravičnost, človekove pravice.

Mogoče si bo kdo od vas te dni, ko je toliko deževnih in meglenih dni 
za nami, ko je vsak trenutek, ko izza oblakov posije sonce, dragocen, 
vzel čas za kakšen tekst Cirila Kosmača, ki je v svojih novelah in drugih 
kratkih zgodbah pisal o ljudeh z bregov Idrijce, o Bazoviških žrtvah v 
tržaških zaporih in njihovih zadnjih urah, o mladiki in gosenici pred 
oknom jetniške celice v rimskem zaporu, o malih ljudeh, njihovih 
stiskah in porazih ter pogumu v trenutkih odločitve. V zgodbi Cirila 
Kosmača Lovim pomladni veter, o kruti usodi kmeta z bregov Idrijce, 
sem našla tudi misel, ki jo citiram v naslovu. Verjamem, da tudi po 
najhujši zimi pride pomlad, vendar mora vsak izmed nas narediti korak, 
očistiti svoje misli, ponovno ovrednotiti svoje početje in svoje cilje. 
Saj veste, če malo prilagodim stari rek; besede, ki sem jih napisala res 
mičejo, vendar zgled, ki ga dajem s svojim početjem, res vleče. Tudi 
izgovorjene in napisane besede so velikokrat zgled, ki vleče. Sami boste 
lahko poiskali, kje piše »na začetku je bila beseda«.

Valentinitsch o začetkih 
delovanja rudnika
Že v mesecu novembru je založba Slovenska matica iz Ljubljane med bralce poslala 
novo knjigo, ki odstira prva desetletja delovanja živosrebrnega rudnika v Idriji. Njen 
avtor Helfried Valentinitsch ni dočakal slovenskega prevoda, saj je ta ugledni avstrijski 
zgodovinar in raziskovalec umrl leta 2001. Naslov obsežnega dela, ki ga je poslovenil 
Alfred Leskovec, je Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma  
1575 in 1659.

Gre za obsežno in temeljito zgodovinsko razpravo 
iz leta 1981, ki obravnava obdobje po podržavljenju 
rudnika konec 16. in v prvi polovici 17. stoletja. 
Predstavljeni so tehnični razvoj, proizvodnja, pravne 
in socialne razmere v rudniku ter načini pridobivanja 
živega srebra. Monografija, ki je nastala na podlagi 
dolgoletnega študija arhivskega gradiva, kaže na 
izjemen pomen idrijskega rudnika, enega prvih in 
največjih zgodnjekapitalističnih podjetij v Evropi. 
Opremljena je z življenjepisi vseh rudniških 
upraviteljev, uvodno poglavje pa prinaša pregled 
razvoja rudnika.

Helfried Valentinitsch je študiral zgodovino, 
geograf ijo,  umetnostno zgodovino in 
arheologijo na Univerzi Karla Franca v 
Gradcu. Svoje izsledke o delovanju idrijskega 
rudnika v začetnem obdobju je strnil v leta 
1981 izdani knjigi. Posebno vrednost knjigi 
dajejo življenjepisi vseh rudniških upraviteljev, 
uvodno poglavje pa prinaša pregled razvoja 
rudnika. Knjiga ima dolg podnaslov: Proizvodnja, 
tehnika, pravne in socialne razmere, obratovana 
sredstva, trgovanje z živim srebrom. Že iz uvodnih 
vprašanj o stanju virov in raziskav ter najzgodnejši 
zgodovini idrijskega rudnika je razvidno, da gre za 
povsem znanstveno raziskovalno zgodovinsko knjigo. 
Prvi del monografije tako govori o vzponih in padcih, 
vojnih vihrah, delavskih nemirih, krizi in konjunkturi, 
pa spet stagnaciji, vse do leta 1659.

Posebne teme so namenjene rudarski in žgalni 
tehniki, mehanizaciji, rudniškim vodnim napravam, 
upravljanju (z vsemi strukturami), delavcem oziroma 
kadrovskim problemom ter pogojem, oskrbi rudnika 
in delavcev, dejavnosti šolstva in cerkve. Posebna 
poglavja so namenjena samemu trgovanju z idrijskim 
živim srebrom; od leta 1493 pa vse do leta 1658, ko se je 
začela prevlada Genovčanov v trgovini z živim srebrom.

Posebnost monografije so obsežni dodatki, v katerih 
so predstavljeni številni pomembneži. Gre za podrobno 
kroniko vseh upraviteljev po kronološkem zaporedju. 
Skupaj je predstavljenih kar šestnajst osebnosti, ki 
pravzaprav šele sedaj vstopajo v javnost ali v zgodovino.
Urban Ainkhürn (1549 – 1586)
Gregor Komar (1586 – 1595)
Georg Adler (1596 – 1602)
Hans Prevenhueber (1602 – 1606)
Georg Wagen von Wagensberg (1606 – 1607)

Friedrich Igl (1607 – 1613/1614)
Andre Wieser (1613 – 1614)
Stephan Muslitsch (1614 – 1617)
Matthias von Mödring (1617 – 1619)
Kaspar Zöllner von Zolnstein (1620 – 1621)
Dr. Hannibal Bottoni (1621 – 1627)
Sebastian Seifried (1619/1620 in 1627 – 1631)
Bartlme Pacher von Zellhofen (1631 – 1646)
Bernhardin Brandi (1647 – 1651)
Johann Baptist Neumann (1651 – 1658)
Kaspar Liechtstock von Liechteinhaimb (1658 – 1684)

Cesar Ferdinand II.(1619 - 1637, od leta 1595 
notranjeavstrijski deželni knez) / Štajerski deželni 
arhiv v Gradcu)
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O Vrba, srečna draga vas domača

Tinka Gantar

»Na dvorišču je velik kup 
polen, ki jih je treba pred 
nedeljskim sneženjem 
spraviti pod streho,« 
me je obvestil brat in mi 
omogočil, da kot solastnica 
lahko »skočim« v drugo 
regijo. Juhuhu, to me 
je pa res razveselilo, po 
dolgem času bom spet 
doma v rojstni vasi. Kup 
drv sploh ni težava, saj se 
strinjam z izjavo stoletnika 
Ivana Bevka, »da je človek 
narejen, da hodi in dela«. 
Takole na ušesa vam pa 
šepnem, da pa skoraj rajši 
hodim. 

Zjutraj me je zbudilo kikirikanje, 
komaj se je začelo svitati. Petelin 
si je dal duška, saj je moral biti 
tiho vso dolgo noč. Previdno sem 
se skobacala z ležišča, saj sem 
čutila, da sem nekoliko »trda« od 
prenašanja drv. A pogled skozi 
okno je pregnal vse težave. Za 
obzorjem se je rojevala zarja. 
Nad v polmrak zavito gorenjsko 
ravnino so zardeli nakodrani 
oblaki. Do sončnega vzhoda 
ob pol osmih moram priti na 
Pršivec, to je razgledni rob 
hriba Hom, od koder vidim na 

Karavanke in Triglavsko skupino. 
Uspelo mi je. Obračala sem 

se kot vrtavka, fotografirala in 
vzdihovala: »Joj, kako je lepo!« 
Najprej so rdeči žarki poljubili 
najvišji Triglav, potem se je barva 
prelila na njegove sosede. Nad 
obzorjem je nato zasijala majčkena 
rdeča pika, se večala in spreminjala 
barvo v nežnejše rdečkaste tone, 
žarki so se bodli z oblaki, za kratek 
čas se je vsa pokrajina obarvala 
rožnato, nato so začele bledeti 
gore, sonce, velika zlata krogla, je 
vstalo iznad obzorja, nato pa počasi 
izginilo za težkimi sivimi oblaki. 
Čar je izginil, svet okoli je spet 
postal črno-bel, le gore so vse bele 
kipele v temno nebo. Gledala sem 
vso to lepoto, kar nekaj sončnih 
vzhodov sem že občudovala s tega 
roba – hvaležna za te čarobne 
trenutke. S pesnikom, Ribčevim 
Francetom, čigar srečno drago vas 
domačo sem slutila na ravnini pod 
Stolom, sem ponavljala ... Koder 
se nebo razpenja, grad je pevca 
brez vratarja, v njem zlatnina čista 
zarja, srebrnina rosa trave. (F. P. 
Glosa) 

In zakaj ne bi danes šla tja, v 
Vrbo, sem se spodbudila, po stezah 
moje mladosti, seveda. Komaj 
koga bom srečala na njih. Tako 
je tudi bilo, le kdo bi hodil okoli 
tako zgodaj in v takem mrazu. 
Sveta Katarina, starodavna cerkev 
na pobočju Homa, ki menda pod 
pragom skriva zaklad, čedna vas 
Zasip in polja in travniki s kozolci, 

vse do prvih blejskih hiš, vse je kot 
izumrlo. Nenadoma se ravnina 
skoraj odlomi k Savi Dolinki, ki 
okrepljena s pritokom Radovne 
poskočno in na široko šumi skozi 
zaščiteno Brje (iz barje) svoji 
sestri Bohinjki nasproti. Na levem 
bregu reke najdem dobro shojeno 
bližnjico do vasi Breg, ta je pa že v 
Kašariji, kot zmerjamo naše sosede 
pod Stolom. Med drevjem švigne 
kosmati repek veverice in takoj za 
njo še eden. Aha, za svoje območje 
se borita, sem sprva zmotno 
prepričana. A ljubki živalci se igrivo 
skrivata in odkrivata za drevesnimi 
debli, neverjetno spretno skačeta 
z drevesa na drevo, pa navzdol na 
tla, smukata se ob koreninah pa 
nato spet gor in dol, sem in tja, 
z aparatom ju skušam ujeti, a od 
več kot ducat posnetkov ni niti 
eden pravi. Potem sta se naveličali 
in izginili visoko v krošnje in 
predstava je bila končana. Na sredi 
Brega, ob cerkvi sv. Radegunde, mi 
je prišlo na misel, da mogoče ne 
bom našla prehoda čez avtocesto 
in bo najbolje, da grem kar po 
glavni cesti. Masko sem potegnila 
čez usta in nos in vsa premražena 
hitela skozi Žirovnico, Zabreznico, 
Breznico, vasi, kjer je speljana 
10-kilometerska pot kulturne 
dediščine in tudi etapa krožne 
poti Juliana. »A veš zakaj je v 
Kašariji toliko pisateljev?« me je 
vprašal navihani brat. »Zato, ker 
rajši sami napišejo knjigo kot da 
bi jo kupili.« Finžgar, Jalen, Čop, 

Janša, Prešeren, kakšna zasedba, 
kajne?! V Breznici zapustim 
glavno prometnico, pri vrbenskem 
(Flisovem) znamenju prečkam 
staro cesarsko cesto in jo kar 
čez pomrznjeno zasneženo polje 
mahnem proti cerkvi sv. Marka, 
na robu Vrbe, ene najstarejših 
gorenjskih vasi. Podružnična 
cerkev s sledovi romanike, gotike, 
baroka, ki varuje »pred ognjem 
dom, pred točo mi pšenico«, 
je omenjena že 1468. leta. Za 
kuliso ima mogočni dvoglavi 
Stol, prvaka Karavank. V lopi je 
vzidano doprsje nadškofa Antona 
Volka, Prešernovega pranečaka, 
rojenega v isti hiši kot pesnik, le 
100 let kasneje. Kot cerkev je bila 
tudi pesnikova rojstna hiša zaprta, 
čas je pač tak. Okoli mogočne 
lipe sredi vasi je postavljenih 16 
srenjskih kamnov, za vsakega 
gospodarja od takratnih 16 kmetij 
po eden. Na tem prostoru so imeli 
posvetovanja, volitve, tu so reševali 
spore. Kdo ve, je Prešeren kdaj 
skrivaj prisluškoval modrovanjem 
starih očakov? Karavanški fen, 
mrzli veter, me je ves čas preganjal. 
Zaradi njega me ni mikalo 
posedanje pri cerkvi ali pod lipo. 
Zadovoljna sem bila, da so končno 
lepo uredili vaško jedro, pesnikovo 
hišo, dostop do cerkve in majhen 
spominski park s pesnikovim 
doprsnim kipom, delom Franca 
K. Zajca (rojenem v Sovodnju), oče 
Ivana Zajca, avtorja Prešernovega 
spomenika pri Tromostovju v 

Ljubljani. Franc K. Zajc je bil v 
tistem času edini akademsko 
šolani slovenski kipar. Za proslavo 
ob pesnikovem rojstnem dnevu 
2. decembra 1865 v deželnem 
gledališču v Ljubljani je izdelal 
doprsni kip, ki je dolgo veljal za 
izgubljenega in je prvi pesnikov 
kip. Konec prejšnjega stoletja so ga 
po naključju našli in izdelali nekaj 
bronastih odlitkov. Z enega od 
njih pred vasjo Vrba nas prijazno 
pozdravlja pesnik. 

Vsa premražena hitim po 
kolovozu, najdem podhod pod 
avtocesto in sem ena-dve čez 
Dolinko in v Zasipu. Nasproti 
vozeči avto se ustavlja, malo me 
zaskrbi, da ni kontrola, a se skozi 
okno zareži nečakova glava. 
»Ejga, če s’ pa biv?« me vpraša po 
domače. »V Vrbi ...« »Ojej, a j’ že 
8. februar?« »Ne še,« odgovorim 
presenečeno. »Sm toko mislu zato, 
k mi hodmo v Vrbo sam takrat.«

Tri ure in pol sem porabila za to 
pot po stezah, ki so nekdaj bile in 
so še vedno. Preštevala sem leta, 
ko sem bila zadnjič v Prešernovi 
hiši. Hodila sem v četrti razred, 
tudi takrat je bilo mrzlo in sivo, 
jutro pa mi je vseeno ostalo v 
lepem spominu. Tudi sedaj mi je 
bilo lepo, v mislih sem ponavljala 
njegove pesmi, doma sem vzela 
v roke Poezije in prebrala Krst 
pri Savici, kjer pravi, da »dežela 
Kranjska nima lepšga kraja, ko je 
z okolščno ta, podoba raja.« Res je, 
dragi pesnik.
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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

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
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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

Homeopatsko zdravljenje živali
Homeopatija je medicina, ki jo je pred dvesto leti utemeljil 
dr. Samuel Hahnemann. Obnavlja življenjsko silo 
organizma in mu pomaga, da se sam spopada z boleznimi. 

Homeopatsko zdravimo praktično vse bolezni, tako akutne kot kronične. 
Homeopatija temelji na principu podobnosti. Vsaka snov, ki izzove simptome 
bolezni pri zdravem organizmu, zdravi podobne simptome pri bolnem 
organizmu. Bolezen zdravimo s tistimi sredstvi, ki pri zdravem organizmu 
izzovejo simptome, ki odgovarjajo simptomom bolezni. 

Po klasični, konvencionalni medicini simptom predstavlja bolezen 
samo. Pomeni nepravilnost v zdravju živali, ki jo je potrebno odstraniti ali 
obvladovati. Vendar odpraviti simptom ne pomeni vplivati na izvor simptoma. 
Simptom v resnici ni bolezen, je znak bolezni. Kot če bi odklopil opozorilno 
luč na avtomobilu, ki javlja, da zmanjkuje bencina. 

Simptomi so prirojeni obrambni mehanizmi organizma, ki so jih živa bitja 
razvila kot odgovor na stres, s pomočjo katerih se branijo in zdravijo. Če 
odpravimo simptome, ne da bi vplivali na njihov izvor, v bistvu zavremo 
sposobnost organizma, da se zdravi sam. Izcedek iz nosu je na primer odgovor 
organizma na viruse, ki povzročajo obolenje zgornjih dihalnih poti. Če bolnik 
v tem primeru dobi sredstvo, ki suši sluznico, se stanje lahko slabša. 

Homeopatija spodbuja obrambne aktivnosti v organizmu in mu pomaga, 
da ponovno vzpostavi ravnovesje. Ko se ravnovesje povrne, bolezenski znaki 
izginejo. Homeopatska zdravila so pripravljena iz mineralov, rastlin ali živali 
po posebnih postopkih večkratnega redčenja in pretresanja, potenciranja. 

Najpomembnejša je izbira pravega zdravila po principu podobnosti. Za 
vsako zdravilo je narejena slika zdravila. Slika zdravila so vsi simptomi, ki jih 
zabeležijo prostovoljci, ki preizkušajo zdravilo. Ko homeopatsko zdravimo 
živali, si skozi pogovor z lastnikom in z lastnim opazovanjem živali pridobimo 
pomembne informacije, ki nas pripeljejo do pravega zdravila. Zdravljenje je 
individualno, za vsakega posameznika izberemo zgolj eno zdravilo, ki odgovarja 
njegovemu značaju, počutju, upoštevamo, kaj ima rad, česa ne mara, kako se 
odziva v določenih situacijah in kakšne simptome kaže. Takšno zdravilo, ki ni 
izbrano na osnovi diagnoze bolezni temveč na osnovi trenutnega in preteklega 
fizičnega in psihičnega stanja pacienta, celostno zdravi.

Homeopatsko zdravimo vse živali, pse, mačke, eksote in tudi rejne živali, 
krave, konje, prašiče. Pri zdravljenju velikih živali ni omejitev glede njihove 
uporabe za prehrano (npr. mleko, jajca ali meso), saj so zdravila pripravljena 
tako, da ne puščajo ostankov v tkivih.

Homeopatska zdravila lahko predpisuje le strokovnjak, za živali veterinar, 
s pridobljenim znanjem iz homeopatije./ mag. Nives Mavsar, dr.vet med.
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Pa kar brez potnega lista?

Anka Rudolf

Katere rastline so naše 
domače in katere so k nam 
prinesene, prepozna le 
najizkušenejše strokovno 
oko. Mnoge, ki od nekdaj 
rastejo okrog nas, so 
pripotovale k nam iz drugih 
krajev. Že tisočletja ljudje 
potujejo in trgujejo ter tako 
iz tujih dežel prinašajo 
okrasne ali koristne sadike. 
Vrste, ki jih je v novo okolje 
naselil človek, imenujemo 
tujerodne vrste. Mnoge 
izmed njih pomembno 
prispevajo k naši blaginji. 

Pravzaprav veliko rastlin in živali, 
ki jih uporabljamo v prehrani, izvira 
iz drugih delov sveta. Sem uvrščamo 
tudi krompir, paradižnik, fižol, 
koruzo, česen in številne druge. 
Načrtno pridelovanje teh kultur 
je večkrat cele predele sveta rešilo 
dolgih lakot. Stoletja so se zaradi 
lesa nasajala različna drevesa. Te 
tujerodne vrste so že stoletja med 
nami, ne da bi nam ali naravi 
povzročale težave oziroma škodo, 
zanje pravimo, da so se naturalizirale. 
S takim priseljevanjem ni nič narobe, 
dokler nam ne povzročajo težav. 

Zelo narobe je tudi, če se z njimi 
prinesejo nebodigatreba žuželke, 
glive, zajedavci, … ki pri nas nimajo 
naravnih sovražnikov.

Le redkokdo se še spominja 
pomladi leta 1946 in množičnega 
zatiranja koloradskega hrošča. S 
pretokom ne samo ljudi ampak 
tudi živali in rastlin, ki sta jih 
prinesli obe svetovni vojni, se je po 
evropskih krompirjevih poljih razširil 
koloradski hrošč in ogrožal pridelek 
v že tako opustošeni in lačni Evropi. 
Do danes ostaja ta slepi potnik, 
ki že s svojim imenom nakazuje 
»tujerodnost«, sinonim grožnje, ki 
jo človeku predstavlja tuja vrsta.  
Danes se zaradi boljših prometnih 
povezav, dostopnejšega prevoza 
in trgovanja z ene strani sveta na 
drugo, število tujerodnih vrst izredno 
hitro povečuje. Širjenje rastlin težko 
nadzorujemo, gotovo jim ne bi bile 
kos v današnji pandemiji veljavne 
omejitve in prepovedi gibanja. Niti 
zavedamo se ne koliko okrasnih 
rastlin je v naravo pobegnilo z 
naših vrtov, kamor smo jih zasadili 
prinesene iz tujine ali kupljene v 
vrtnarijah. Nekatere so škodljive, 
ker v novem okolju nimajo naravnih 
sovražnikov in se prekomerno širijo. 
S tem lahko povzročajo gospodarsko 
škodo ali imajo škodljive vplive na 
zdravje ljudi. Mnoge izmed njih ne 
prizadenejo človeka neposredno, 
povzroča jo  pa  škodo b iotsk i 
raznovrstnosti – ekosistemom, 
habitatom, domorodnim vrstam. 

S svojim hitrim širjenjem slabšajo 
življenjske razmere rastlinam, ki 
so bile predhodno tu, spreminjajo 
sestavo tal ali celo izpodrivajo 
domače vrste. Z njimi tekmujejo 
za prostor in vire, ki jih organizmi 
potrebujejo za svoje življenje. Pogosto 
so te vrste prenašalci bolezni, na 
katere pa domače niso odporne. 
Zaradi vsega zgoraj naštetega take 
rastline imenujemo invazivne 
tujerodne vrste. 

Invazivke lahko oblikujejo velike 
sestoje in so zato zelo opazne. 
Največkrat se naselijo ob cestah, 
v mestih, na gradbiščih, … kjer je 
človek odstranil prvotno rastlinje in 
jim omogočil razrast. A taki prostori 
so jim lahko le odskočna deska, od 
tam se postopoma razširijo tudi v 
naravna območja, kjer so vplivi na 
raznolikost domačih vrst bistveno 
večji. Številne tujerodne rastline se 
razširjajo tudi z vodnim tokom, ki 
vzdolž rek prenaša semena in delce 
korenik. To je tudi razlog, da so 
nekatere invazivne tujerodne rastline 
v Sloveniji prekrile brežine številnih 
vodotokov in s teh predelov izrinile 
domorodne vrste. 

Škodljivosti nekaterih tujih vrst 
ne moremo več spregledati, tega se 
zavedamo bolj in bolj. V javnosti je 
največ govora o rastlinah, a je na 
seznamu https://www.invazivke.
s i/vrste_seznam.aspx mnogo 
živali, žuželk, gliv in zajedavcev. 
Vsi poznamo zadnji čas velikokrat 
omenjene tigraste komarje, ne 

smemo pozabiti, da so priseljene 
veverice že skoraj izpodrinile domače 
navadne veverice, da skorajda ne 
vidimo več naše sedempikčaste 
pikapolonice. Kdo ve od kod in s 
čim je bil k nam zanesen kostanjev 
listni zavrtač, vidimo pa posledice 
njegovega dela, ko se že v avgustu 
sušijo kostanjevi listi in nemalokrat 
ponovno ozelenijo že jeseni, še 
hujši so lubadarji. Strokovnjaki med 
boleznimi drevja pričakujejo širjenje 
mnogih drevesnih rakov ...

Rastlinski svet Slovenije je bogat, 
po njem smo prepoznavni. Že sosedje 
nam ga zavidajo, kaj šele z vrstami 
bolj siromašne severnejše države. 
Zanimanje je tolikšno, da se moramo 
ropanju iz narave, predvsem tujcev, 
ki naše vrste res uspešno žlahtijo, že 
resno zoperstavljati. Pomislimo na 
to, ko načrtujemo zasaditve rožnih 
vrtov ob hišah, izbira domačih 
vrst v vrtnarijah je že bogata. Na 
to vedno bolj mislijo tudi krajinski 
arhitekti,  ki snujejo zasaditve 
naših javnih površin. V Ljubljani 
so glavne avenije zasajene z malim 
jesenom, črnim gabrom, mokovcem, 
lipami, maklenom, … vse to so 
naše avtohtone vrste. Strokovni 
svetovalec Mestne občine Ljubljana 
za  zasaditve  je  Botanični  vr t 
Univerze v Ljubljani, zanj direktor, 
naš rojak dr. Jože Bavcon in njegova 
sodelavka dr. Blanka Ravnjak. 

Tak način je velik prispevek k 
zaustavljanju uničevanja domačih 
rastlin. Rek, bolje preprečevati 

kot zdraviti, je preverjen. Omejiti 
in odstraniti že invazivne vrste 
iz narave bo zagotovo težje delo. 
Prepoznati jih, je že prvi korak 
na poti k ublažitvi težav. Mnogo 
aktivnosti za zajezitev njihovega 
vnosa in širjenja se izvaja na ravni 
Evropski unije. Tudi pri nas teče 
projekt Osveščanje, usposabljanje 
in ukrepanje za invazivne tujerodne 
vr s te  (L IFE  ARTEMIS) ,  k i  ga 
sofinancirajo Evropska komisija, 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Mestna občina Ljubljana in Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije s projektnimi 
partnerji. Poleg predstavitve, da 
tujerodne vrste v naravi lažje 
prepoznamo, pozivajo naj opažene 
primerke z opozorilnega seznama 
sporočimo preko informacijskega 
sistema invazivke.si. 

Narava se prebuja. Zvončki skozi 
sneg ali listje proti soncu že ženejo 
svoje sulice. Neverjetno je, kako 
hitro za izginjajočo snežno odejo so 
pobočja pobelili cvetovi teloha. To je 
ta neverjetna energija preživetja, ta 
naravni boj za razplod, ki tujerodne 
vrste v strahu pred propadom peha 
v invazivnost. Kot vsak konec 
zime tudi sedaj že vsi hrepenimo 
po razcvetu pomladi, naj imajo 
lepotičke potne liste ali ne. Pa kar 
sproščeno, med pomladankami ni 
tistih najhujših primerov. Če pa nam 
je resnično mar narave, poskušajmo 
čez leto po svojih močeh izpolniti 
vsaj kakšno priporočilo iz projektov. 

Harlekinska polonica, topinambur, koloradski 
hrošč in žlezava nedotika - vse te vrste so 
tujerodne pri nas 

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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Mali oglasi

JOŽICA RUPNIK 
(13. 3. 1957 – 21. 1. 2021)

Ob boleči izgubi mame, none in sestre se iskreno zahvaljujemo 

vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, izrekli sožalje in darovali 

cvetje in sveče. 

Iskrena zahvala osebju doma starih na Marofu, zahvala Komunali 

Idrija, g. Marku, duhovniku Miru za lepo opravljen cerkveni 

obred, vsem domačim, sodelavcem in prijateljem. 

Hči Eva in vnuk Alex

ANA MAUČEC
(1957 – 2021)

Mnogo prezgodaj je odšla naša draga Anka, prostovoljka Rdečega 

križa OZ Idrija. Takoj ob upokojitvi se nam je pridružila in s svojo 

energijo in življenjskimi izkušnjami pripomogla k vsakodnevnim 

izboljšavam. Pred tem je bila vrsto let aktivna gasilka, krvodajalka 

in predvsem oseba z velikim srcem za sočloveka.

Hvala za vse. Pogrešali te bomo! 

RKS OZ Idrija

VERONIKA PREBIL
rojena Božič

(14. 1. 1922 – 13. 2. 2021)

V 99. letu se je od nas poslovila draga mama Veronika iz Straže. 

Zadnja štiri leta je bivala v domu upokojencev v Idriji, zdaj pa je za 

večno zaspala.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so se ji poklonili.

Mama, pogrešal te bom.

Sin Stane

 

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.

MIRA PIRIH
(1930 – 2021)

Ob smrti naše mame Mire se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom in znancem za izrečene tople besede in darovane sveče ter 

cvetje. Iskrena hvala osebju DU Idrija za vso pomoč v času njenega 

bivanja v domu, posebna zahvala pa tudi sostanovalki Berti ter bratu 

Jožetu in sestri Nadi za skrb in družbo. Zahvaljujemo se tudi gospodu 

župniku, pogrebni službi in trobentaču za spoštljivo opravljen obred.

Vsi njeni

Tiho sedaj si odšla,

kot lepa misel, ki mine

in nam pusti le spomine. 

IVAN PETRIČ
(25. 5. 1952 – 17. 1. 2021)

Zemeljsko pot je končal naš dragi mož, ata, dedi, tast, brat, zet in 

svak Ivan Petrič. Spominjali se ga bomo na vsakem koraku, saj je s 

svojo skrbnostjo in delavnostjo pustil nešteto sledi. Pogrešali bomo 

njegovo dobroto in ljubezen, ki nam jo je delil na svojem potovanju 

skozi življenje. Bogu hvala, da nam je bilo dano biti na tem potovanju 

skupaj z njim. Veliko lepega smo doživeli.

Zahvaljujemo se njegovi zdravnici Nadi Likar, dr. med. spec. 

spl. med., Ani Ogrič Lapajne, dr. med. spec. int. med., Bogdanu 

Gregorčiču, dr. med. spec. oftalmologije, zdravnikom hematološkega 

in nevrokirurškega oddelka UKC Ljubljana in vsem zdravstvenim 

delavcem, ki so skrbeli zanj v letih njegove bolezni.

Boglonaj vsem prijateljem duhovnikom za molitve in darovane 

svete maše ter vsem ostalim, ki ste se ga spominjali v molitvi in ga 

obiskovali.

Hvala sosedom – pogrebcem, ki ste ga spoštljivo ponesli in položili 

v rodno grudo. Hvala za vsa ustna in pisna sožalja, darove za svete 

maše in cerkev na Gorah ter darovano cvetje in sveče.

Žalujoči: žena Silva ter sinova Jernej in Urban z družinama

Najamem ali kupim manjše stanovanje. Sem 
zaposlen in resen. / Inf.: 051 814 106

Prodam avto Ford fusion 1.6 bencin, letnik 
2008, prevoženih 105.000 km, srebrne barve, 
registriran do 28.2. 2022. Dodatno še 4 
platišča za letne gume. Cena po dogovoru. / 
Inf.: 031 302 895

Kupim garsonjero ali enosobno stanovanje 
v nižjem nadstropju v Cerknem ali Idriji.  
/ Inf.: 069 705 720

Ugodno prodam pametni mobitel Huawei 
honor 8A, brezhiben, malo rabljen, črne 
barve, embalaža, račun, deset mesecev 
garancije. / Inf.: 069 705 720

Prodam električni invalidski voziček Leo, 
brezhiben, lepo ohranjen. Cena: 450 evrov.  
/ Inf.: 070 208 517 (Martin)

Nudim inštrukcije iz matematike in fizike 
za osnovne, srednje šole in fakultete. Učenje 
poteka v sproščenem in prijetnem vzdušju, 
lahko online preko interneta, pri vas ali pri 
meni doma v Idriji. / Inf.: 051 689 202

Za daljše obdobje najamem stanovanje v 
Idriji ali okolici, sem zaposlen, s prihodki ni 
težav. / Inf.: 069 742 199 

Prodamo staro kmečko hišo na Vojskem. 
Cena: 49.999 evrov. / Inf.: 041 455 152

Prodam C4 Picasso Exclusive 2,0 HDI SLO, 
diesl motor, letnik 2008, avtomatski menjalnik, 
odlično ohranjen, garažiran, z vinjeto, redno 
servisiran, dober družinski avto. Cena po 
dogovoru. / Inf.: 031 528 011  
V centru Idrije prodam dvosobno stanovanje v 
velikosti 60 m2. / Inf.: 040 747 151 

V Idriji ali Spodnji Idriji kupim stanovanje v 
velikosti od 50 m2 naprej. Obvezno dve ločeni 
sobi + dnevna in kuhinja sta lahko skupaj. 
Prosim za ponudbe. / Inf.: 070 202 521

V Idriji ali Cerknem kupim garsonjero ali 
enosobno stanovanje v nižjem nadstropju.  
/ Inf.: 071 375 269

V Idriji najamem stanovanje za dve osebi. 
Oba zaposlena. / Inf.: 041 435 817

Prodam Renault Kangoo 1.5 dCi 90 Energy 
Confort, letnik 2016, 119.000 km, odlično 
ohranjen in redno servisiran, nove zimske 
gume, klima, tempomat, parkirni senzorji, 
homologiran N1. / Inf.: 031 383 546

V Godoviču ali v njegovi bližnji okolici kupim 
hišo. / Inf.: 041 489 387 
V Spodnji Idriji na Mladinski ulici 1 prodamo 
2,5-sobno stanovanje. / Inf.: 041 310 743 
(Damjan)

Prodam pralni stroj Korting globine 50 
cm (4-5kg), star 4,5 let, cena: 80 evrov; in 
zamrzovalno omaro Korting 80 l, 4 predali, 
staro 6,5 let, cena: 80 evrov.  
/ Inf.: 031 493 363

Podarim kavč, velikosti 200 x 90 cm, in 
klubsko mizico 136 x 62 cm. / Inf.: 031 493 363

Prodam vgradno ploščo 3 x plin, 1 x 
elektrika, skupaj z jeklenko za 40 EUR.  
/ Inf.: 041 540 676

Prodam deblo tise, primerno za lovske 
trofeje. / Inf.: 041 540 676

V Idriji iščem garsonjero ali enosobno 
stanovanje za daljši najem. / Inf.: 040 626 083

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

V Cerknem kupim enosobno ali dvo-sobno 
stanovanje. / Inf.: 031 608 346 (Gregor)

V Idriji ali Sp. Idriji najamem enosobno 
stanovanje ali garsonjero. / Inf.: 031 522 532

Na Tomšičevi ulici (zraven gostilne Kos) 
oddam sobe v stanovanjski hiši (samo 
delavcem). / Inf.: 070 488 914

Kupim traktor in ostale kmetijske stroje. 
Stroji so lahko tudi v okvari oz. potrebni 
obnove. / Inf.: 040 651 403

Prodam Peugeot 206, letnik 2001, 
registriran do 7/2021. / Inf.: 041 919 457

V Idriji oddam v najem dvosobno 
stanovanje. / Inf.: 05 37 41 594

Mlad par kupi starejšo hišo (npr. rudarska 
hiša) v Idriji ali okolici z namenom prenove.  
/ Inf.: 069 934 772

Za daljše obdobje najamem dvosobno 
stanovanje za dve osebi v Idriji. Sva dva 
odgovorna samska moška, redna plačnika s 
stalno zaposlitvijo. / Inf.: 069 738 783

Naprodaj je še nekaj mesa bika v mešanih 
paketih. / Inf.: 031 345 821 (Branko)

Poročen par v pričakovanju otroka nujno 
najame stanovanje za dlje časa.  
/ Inf.: 070 411 115

Naprodaj je še nekaj mesa bika, krmljenega 
brez silaže. / Inf.: 041 747 796 (Jože)

Prodaja se stanovanje na Arkovi 45 v 
velikosti 45,5 m2. / Inf.: 030 603 077
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JANEZ TUŠAR
(5. 8. 1943 – 17. 1. 2021)

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, brata, strica in tasta 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 

stali ob strani, nam izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče. Iskrena 

hvala zdravnici Nini Kokalj Oblak, patronažni sestri Aniti, ekipi 

NMP ZD Idrija in uslužbenkam Pomoči na domu DU Idrija, še 

posebej Irmi in Janji. Hvala sodelavcem Hidrie in ZD Nova Gorica. 

Zahvaljujemo se duhovniku Mateju Kobalu za pogrebni obred, 

Marku Gnezdi in Mariji Lapanja za ganljive besede slovesa.

Žalujoči vsi njegovi

Kogar imaš rad,

nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je ...

ANICA KACIN 
(1942 – 2021)

Ob boleči izgubi naše drage mame, sestre, none in pranone se iz srca 

zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala 

vsem za tolažeče misli ter ustne in pisne izraze sočutja. 

Zahvaljujemo se osebju Doma upokojencev Idrija in zdravnici Tini 

Jereb za čutečo oskrbo v tednu poslavljanja. Hvala osebju Komunale 

Idrija za vse informacije in pomoč pri organizaciji pogrebne 

slovesnosti. 

Iskrena hvala vsem, ki ste se na dan slovesa poklonili spominu nanjo 

in jo pospremili na zadnji poti v večne sanje. 

Počivaj v miru, draga naša Ančka! Ljubezen, ki obilno si nam jo 

dajala, za vedno v vseh naših bo srcih ostala. 

Vsi njeni

Nisi se izgubila kot zven v tihoto,
nisi odšla v nič in pozabo,
po tebi merimo stvarem pomen
in tvojo pesem
skušamo peti za tabo.
(T. Pavček)

ANGELA ŠTREMFELJ
(1938 – 2021) 

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, tašče, sestre in tete 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 

sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 

Hvala gospodu župniku Miru za opravljen pogrebni obred, organistki 

Tatjani za igranje pri pogrebni maši, pevcema za zapete pesmi, 

trobentaču Borisu za zaigrani žalostinki, cvetličarki Sabini za ureditev 

vežice in pogrebni službi komunalnega podjetja Idrija za organizacijo 

pogreba.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo spremljali na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 
solza, žalost in bolečina 
te zbudila ni.
Ostala je praznina, 
ki hudo boli.

FRANC ČELIK
(1. 4. 1939 – 12. 1. 2021)

V 82. letu se je poslovil naš dragi mož, oče in stari oče Franko.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam bili v pomoč in podporo v teh 

težkih trenutkih.  

Posebna zahvala osebni zdravnici dr. Ani Mariji Knap  

in NMP Zdravstvenega doma Idrija za pomoč v zadnjih trenutkih 

njegovega življenja ter osebju Pomoči na domu DU Idrija.  

Za vzorno izveden pogrebni obred se zahvaljujemo izvajalcem 

Komunale Idrija.

Iskrena zahvala vsem sorodnikom in znancem  

za izrečeno ali napisano sožalje ter darovane sveče.

Žalujoči svojci

Kar bilo je, to že ni več.

Ugasnil plamen je goreč,

srce je pusto kot oltar,

kjer zgorel je poslednji žar …

(Josip Murn Aleksandrov)

POSLOVILI SO SE
 
Ciril Carl  
iz Lazca, star 65 let 
Vojko Tratnik  
iz Idrije, star 64 let 
Veronika Prebil,  
po domače Graparska 
Veronika s Straže pri 
Cerknem, stara 99 let 
Ferdinand Makuc  
iz Polic, star 96 let 
Ivan Bizjak  
iz Gorenje Kanomlje, 
star 56 let 
Alojz Ogrič  
iz Idrije, star 80 let 
Peter Lazar  
iz Idrije, star 85 let 
Cecilija Božič  
iz Šebrelj, stara 72 let 
Viktor Vaupotič  
iz Zakojce, star 81 let 
Boris Mlakar  
iz Spodnje Idrije, star 
60 let 
Andrej Podobnik,  
po domače Svislarjev 
Andrejčk iz Cerknega, 
star 90 let 
Pavlina Magajne  
iz Pluženj, stara 85 let 
Marjan Sedej  
iz Idrije, star 82 let 
Anica Kacin  
iz Idrije, stara 78 let 
Angela Štremfelj  
iz Spodnje Idrije, stara 
82 let 
Jurij Pagon  
iz Godoviča, star 74 let 
Albina Peternel  
iz Idrije, stara 81 let 
Ana Natalija Štremfelj  
iz Jesenice, stara 81 let 
Ivan Petrič  
z Gor nad Idrijo, star 
68 let 
Miroslava Pirih  
iz Idrije, stara 91 let 
Janez Tušar,  
po domače Kažuščev   
Ivan iz Šebrelj,  
star 77 let 
Jožef Rupnik  
iz Idrije, star 86 let 
Jožica Rupnik  
iz Idrije, stara 63 let

 

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.
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FRANČIŠKA - FANČI HABE 
(1935 – 2021)

V soboto, 23. 1. 2021, smo se na idrijskem pokopališču poslovili od 

naše drage mame in none, nazadnje oskrbovanke Doma starejših 

Logatec.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in prijateljem, ki so nam v težkih 

trenutkih stali ob strani.

Hvala za darovane sveče, ki jih bomo z dobrimi mislimi v vašem 

imenu prižigali na njenem grobu.

Zahvala gre tudi gospodu župniku Marku Rijavcu za čustveno 

opravljen pogrebni obred in za izbrane besede ob slovesu.

Hvala tudi pevkama za odpete pesmi in delavcem Komunale Idrija 

za izpeljan pogreb.

Sinova Bojan in Dušan z družinama

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti. 
(S. Makarovič)

Cene potovanj se nižajo
Kot poroča nacionalni statistični urad, so bile cene storitev pri 
proizvajalcih v letu 2020 povprečno za 0,8 % višje kot v letu 2019. To 
je bilo peto zaporedno letno zvišanje cen, saj so se v letu 2016, glede na 
leto prej, cene zvišale za 0,9 %, v letu 2017 za 1,6 %, v letu 2018 za 1,5 
%, v letu 2019 pa kar za 3,8 %.

V zadnjem letu so se najizraziteje podražile 
storitve v pomorskem prometu (za 51,8 %), 
nato v zaposlovalnih dejavnostih (za 8,1 %) 
ter v varovanju in poizvedovalnih dejavnostih 
(za 7,9 %). Najizraziteje pocenile pa so se 
storitve v dejavnosti potovalnih agencij, 
organizatorjev potovanj in s potovanji 
povezanih dejavnostih (za 9,1 %); sledile so 
storitve v zračnem prometu (te so se pocenile 
za 7,1 %) in storitve v drugih strokovnih in 
tehničnih dejavnostih (za 4,9 %).

Zanimivi so tudi podatki o kvartalnem 
gibanju cen. Cene storitev pri proizvajalcih 
so bile v četrtem četrtletju 2020 višje kot v 
tretjem, in sicer povprečno za 0,3 %. Tudi na 
četrtletni ravni so se najizraziteje zvišale cene 
storitev v dejavnosti pomorski promet (za 
50,9 %), sledile so cene storitev v dejavnostih 
v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi (te 
so bile višje za 3,2 %) ter cene storitev v 
skladiščenju in spremljajočih prometnih 
dejavnostih (za 1,7 %). Najbolj pa so se 
znižale cene storitev v dejavnosti dajanje 

v najem in zakup (za 8,8 %), cene storitev 
v gostinskih nastanitvenih dejavnostih 
(za 7,5 %) in cene storitev v dejavnosti 
potovalnih agencij, organizatorjev potovanj 
in s potovanji povezanih dejavnosti (za 7,2 
%). / ITA
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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

Eksplozija  
v cerkljanski Eti

Z opeko nad 
avtomobil

V noči na četrtek, 18. februarja, 
je še neznani nepridiprav z 
zidakom poškodoval prednje 
vetrobransko steklo na osebnem 
avtomobilu znamke Seat, ki 
je bil parkiran pred eno od 
stanovanjskih hiš v Idriji. S 
tem k azniv im dejanjem je 
oškodovancu povzročil za vsaj 
200 evrov materialne škode. 
Policisti nepridiprava še iščejo.

Ukradel za 18 evrov 
pijače

V četrtek, 18. februarja, je 
zmikavt v eni od trgovin v Idriji 
ukradel steklenico žgane pijače 
in tri pločevinke brezalkoholne 
energijske pijače v vrednosti 
približno 18 evrov. Moški je 
steklenico pijače in pločevinke 
odnesel mimo blagajne, ne da bi 
jih plačal, vendar je osumljenca 
kmalu zatem na kraju tatvine 
zadržal tam zaposleni varnostnik. 
Slednji je zmikavta v nadaljnjo 
obravnavo predal idrijskim 
policistom.

Jelen zbežal s kraja 
nesreče

Na upravi  pol icije  v  Novi 
Gorici so potrdili, da so v torek, 
16. februarja, nekaj po 6. uri 
obravnavali prometno nesrečo 
na cesti med Stražo in Želinom. 
Ugotovi l i  so ,  da  je  voznik 
osebnega avtomobila med vožnjo 
zadel jelena, ki je po trku s kraja 
zbežal neznano kam. Na vozilu je 
nastala materialna škoda.

V torek, 16. februarja, je ob 
19. uri in 30 minut prišlo 
do eksplozije v tovarni Eta 
v Cerknem. Kot so potrdili 
na upravi policije v Novi 
Gorici, je do eksplozije in 
manjšega požara prišlo 
v industrijskem obratu 
tovarne Eta v Cerknem. 

Klicu na pomoč se je odzvalo 
23 gasilcev domačega gasilskega 
društva, ki so požar pogasili in 
prezračili prostore. Z zbiranjem 
obvestil in ogledom kraja eksplozije 
so policisti Policijske postaje Idrija 
ugotovili, da je do eksplozije prišlo 
v sesalni enoti filtra za odsesavanje 
prahu, ki nastaja pri poliranju 
izdelkov, in je nameščena izven 
hale tovarne Eta v Cerknem. Pri 
eksploziji nihče ni bil poškodovan 

oziroma ogrožen. Vzrok za eksplozijo 
v sesalni enoti strokovnjaki še 
ugotavljajo. Po prvi nestrokovni 
oceni je nastala materialna škoda 
v približni vrednosti 20.000 evrov. 
O dogodku je policija obvestila tudi 
preiskovalnega sodnika Okrožnega 
sodišča in Državno tožilstvo v 
Novi Gorici ter pristojno požarno 
inšpekcijsko službo. V eksploziji 
in požaru nihče od delavcev ni bil 
poškodovan.

Na Travniku avtomobil 
na streho

V ponedeljek, 15. februarja, se je 
nekaj po 22. uri na cesti med Spodnjo 
Idrijo in Želinom na Travniku zgodila 
prometna nesreča. Policija je potrdila, 
da je 30-letni voznik osebnega 
avtomobila vozil po glavni cesti iz 
Spodnje Idrije proti Straži. Med vožnjo 
je z vozilom zapeljal skozi pregledni 
desni ovinek in zaradi neprilagojene 
hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. To 
je začelo zanašati po vozišču, nato pa 

se je zaletelo v kamniti podporni zid 
ob desnem robu vozišča. Vozilo se je 
nato prevrnilo na streho in drselo po 
vozišču ter se na koncu zaustavilo na 
levem smernem vozišču. V prometni 
nesreči voznik ni bil poškodovan, 
nastala je materialna škoda na vozilu.

Pijan vozil kombi
Policisti Policijske postaje Idrija so v 

sredo, 10. februarja, v dopoldanskih 
urah med nadzorom cestnega 
prometa v Idriji zaustavili 64-letnega 

voznika kombija in mu odredili 
preizkus alkoholiziranosti. Rezultat 
tega je pokazal, da je imel voznik v 
litru izdihanega zraka 0,32 miligrama 
alkohola. Vozniku so odvzeli vozniško 
dovoljenje in mu izdali plačilni nalog.

Pepel zanetil požar
V nedeljo, 7. februarja, je nekaj po 2. 

uri izbruhnil požar na ekološkem otoku 
na Colu. Na kraju dogodka so policisti 
ugotovili, da je v požaru pogorelo kar 
trinajst večjih in dva manjša komunalna 

zabojnika. Po prvih ugotovitvah je bil 
vzrok požara najverjetneje odložena 
večja količina pepela v enega od 
kontejnerjev, zaradi česar je prišlo do 
vžiga plastičnega materiala. Dokaj 
velika količina pepela je bila odložena 
tudi na samem vhodu v ekološki 
otok. Na kraju so posredovali tudi 
gasilci PGD Col, ki so požar dokončno 
pogasili in delno očistili površino. O 
požaru sta bila obveščena Državno 
tožilstvo in Okrožno državno tožilstvo 
v Novi Gorici.

Požar v stanovanjskem 
bloku v Idriji

V sredo, 3. februarja, je nekaj po 11. 
uri izbruhnil požar v stanovanjskem 
bloku v Ulici Henrika Freyerja v Idriji. 
Na kraj požara so najprej odhiteli 
gasilci in za njimi še policisti. Gasilci 
so požar pogasili, prezračili prostore 
v celotnem stanovanjskem bloku ter 
do sanacije tuljave zaradi varnosti 
odsvetovali vsem stanovalcem 
bloka nadaljnje kurjenje. Policisti so 
z zbiranjem obvestil in ogledom med 
drugim ugotovili, da je v stanovanju 
prišlo do pregretja dimnika, ki je 
speljan tik za električno napeljavo. 
Ta se je stopila in izbruhnil je požar 
na vodniku, ki je speljan do vgradne 
pečice. Na električni napeljavi je 
nastala materialna škoda, v požaru 
pa nihče ni bil poškodovan. Kasneje 
so delavci elektro podjetja pregledali 
električno napeljavo. Policija je o 
požaru obvestila preiskovalnega 
sodnika Okrožnega sodišča, o vseh 
ugotovljenih dejstvih pa s pisnim 
poročilom obvestila tudi Okrožno 
državno tožilstvo v Novi Gorici.

Granata v Godoviču
V nedeljo, 31. januarja, je nekaj po 17. 

uri občan v gozdu v bližini Godoviča 
naletel na topovsko granato kalibra 
75 mm. Pripadnika državne enote za 
varstvo pred NUS sta prišla na kraj 
najdbe in ugotovila, da gre za 6,35 kg 
težko italijansko granato iz obdobja 
druge svetovne vojne. Nevarno 
najdbo sta odstranila in jo odpeljala v 
centralno skladišče do uničenja.

Trčila Mazda in Passat
V soboto, 30. januarja, se je nekaj 

pred 12. uro zgodila prometna nesreča 
v Spodnji Idriji. Kot so potrdili na 
upravi policije v Novi Gorici, sta trčili 
dve osebni vozili znamk VW Passat 
in Mazda. V prometni nesreči nihče 
od voznikov in sopotnikov ni bil 
poškodovan, na obeh avtomobilih pa 
je nastala materialna škoda. Idrijski 
policisti so povzročitelju prometne 
nezgode napisali plačilni nalog za 
plačilo globe.

Brez dovoljenja in v 
drugi regiji

V četrtek, 28. januarja, so policisti 
Policijske postaje Idrija nekaj po 
21. uri na cesti med Dolenjimi in 
Gorenjimi Novaki na Cerkljanskem 
zaustavili 65-letnega voznika osebnega 
avtomobila znamke VW, ki ima stalno 
bivališče na Gorenjskem. Izkazalo se je, 
da voznik ni imel veljavnega vozniškega 
dovoljenja. Policisti so mu osebno vozilo 
zasegli, zoper njega pa napisali še 
obdolžilni predlog na pristojno okrajno 
sodišče. Za piko na i so mu napisali še 
položnico za plačilo globe, saj je kršil 
Zakon o nalezljivih boleznih.
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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



petek, 26. februar 2021 Idrijske novice / ABC         številka 49332

Novorojenčki Šala tedna

Z A D N J A  S T R A N

PLAUDRA-PRESS
Bigamist
Jure je slišal besedo bigamist 
in vprašal očeta, ki je v kuhinji 
pomival posodo, kaj le ta pomeni. 
"Bigamist je bedak, ki pomiva 
dvakrat toliko posode kot jaz," 
je razložil oče. 

Štajerska narodna
"Kaj reče Štajerec, ki pade v 
Dravo?" 
"To še spijemo pa gremo!"

deklica Eli, starša Vesna in Martin 
Menard iz Jeličnega Vrha 
 
deklica Kiara, starša Nastja Lakner 
Čavlović in Ivan Čavlović iz Idrije
 
deklica Veronika, starša Nina in Samuel 
Gantar z Gor
 
deček Matic, starša Hermina Likar in 
Tomaž Črnigoj iz Ledin

Okus po lubenici in snegu
Idrijska štiričlanska 
zasedba Moonrise band si 
utira svojo pot na slovenski 
glasbeni sceni. Čeprav je 
na njej prisotna šele pet 
let, preseneča z dovršenim 
zvokom in kakovostnim 
vokalom.

E p i d e m i o l o š k a  s i t u a c i j a  j e 
ustvarjanju mlade idrijske zasedbe 
dala nov zagon in na zadnji večer 
preteklega leta so tako med svoje 
sledilce delili glasbeno, tekstovno in 
produkcijsko dovršeno kreacijo, ki bo 
zagotovo opažena na širši slovenski 
glasbeni sceni. Ob prvi avtorski 
skladbi z naslovom Spet sneži pa so 
s svojimi sledilci na YouTube kanalu 
minulo nedeljo delili še priredbo 
priljubljene pesmi Watermelon Sugar 
angleškega pevca Harryja Stylesa. 
Snemanje pesmi v idrijskem studiu 
Rudnix je v živo s kamero zabeležila 
Vesna Žgavec, za luči so poskrbeli 
Matic Miklavčič, Matej Zajc in 
Jure Primožič, pod audio in video 
produkcijo pa se podpisuje Marijan 
Novak.

Njihov prvi težko pričakovani 
singel Spet sneži pa je s spodbudnim 
sporočilom, bogatim vokalom in 
tankočutnim zvokom, ki spominja 
na osemdeseta leta, hitro utrl pot 
do ljubiteljev pop-rock balad. Morda 

prav zaradi tematike ljubezni, ki jo 
danes potrebujemo bolj kot kdajkoli 
prej. Z animiranim videom, ki ga 
je ustvarila mlada nadobudna 
umetnica Gaja Sedej, so se spretno 
oddaljili od klasičnih videospotov. 
Navdih za glasbo in besedilo je 
avtor Nace Kogej, sicer saksofonist 

in pevec v zasedbi, našel v občutkih 
osamljenosti ljudi in njihovem 
hrepenenju po bližini. Pri vokalni 
izvedbi se mu je pridružila prodorna 
pevka Rebeka Bogataj, na klavirju 
in Hammond orglah Marijan Novak, 
na kitarah Matic Sedej in na bobnih 
Rok Kovačič.

»Spet sneži je naša spodbuda in 
sporočilo vsem, ki nas spremljajo in 
cenijo. Je tudi poziv vsem mladim 
ustvarjalcem, naj kljub težkim časom 
vztrajajo, saj svet potrebuje pozitivne 
zgodbe in navdih,« je ob izidu prvega 
singla povedal tekstopisec Nace 
Kogej. Ob tem pa je namignil tudi 

na izid novega, živahnejšega singla, 
ki ga lahko pričakujemo že spomladi 
2021.

Videospota za obe skladbi si 
lahko ogledate na spletni strani  
www.idrija.com v kategoriji GLASBA 
ali na YouTube kanalu skupine 
Moonrise Band. / Jasna Kofol

Moonrise Band 
je idrijska pop-rock glasbena 
zasedba, ki sta jo pred dobrimi 
petimi leti  ustanovila pevka 
Rebeka  Bogata j  in  k i tar i s t 
Matic Sedej .  S  sproščenimi 
akustičnimi priredbami domačih 
in tujih izvajalcev sta sprva v 
duetu spremljala številne kulturne 
prireditve in poročne obrede, 
z zapeljivim zvokom saksofona 
Naceta Kogeja in nepogrešljivimi 

klaviaturami Marijana Novaka 
pa je  kmalu sledi lo prvo 

ustvarjanje avtorske glasbe. 
Talentirana, izobražena in 

perspektivna četverica 
je v Idrij i  nedavno 

u s t a n o v i l a  t u d i 
zasebno Zabavno 

glasbeno šolo 
Osminka.

Ohranimo dobro ime  
nočne ptice

Iz Društva za zaščito dobrega imena nočnih ptic 
so sporočili, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo 

dogajanje v Idriji. Nezadovoljni so zaradi 
nekontroliranega širjenja mreže nepooblaščenih 

informatorjev.
Kot je razumeti iz njihovega sporočila za javnost, so ob nedavnem 

snemanju igranih prizorov pred poslopjem komunale v Idriji 
zaznali delovanje nepooblaščenih operativcev. Izkazalo se je, da 
so še neznani nepooblaščeni ovaduhi še pred uradnim sporočilom 
njihove dežurne službe o dogajanju pred komunalo že poročali 
županu in direktorici. Oba naj bi izrazila veliko zaskrbljenost in 
pozvala vse vpletene h konstruktivnemu in mirnemu pogovoru o 

aktualnih problemih.
V Društvu za zaščito dobrega imena nočnih ptic v prihodnjih 

tednih načrtujejo pogovore z vsemi vpletenimi, saj se na vsak način 
želijo izogniti nekontroliranemu širjenju ponudnikov informacijskih 
storitev na nepreverjene kadre. Informacija, da so zaradi tega 
informacijskega incidenta razrešili dolgoletnega komandirja 
idrijske policije, ki so jo še neznani obveščevalci razširjali po 
zaprtih gostilnah, pa se je izkazala za neresnično. Domnev, da se za 
nepooblaščenimi ovaduhi, ki so prehiteli pooblaščene informatorje 
v Idriji, skriva ena od odcepljenih celic CVO, pa nam do zaključka 

redakcije še ni uspelo potrditi. 

/ FIŠER


