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Bolnišnico vodi 
Klavdija Širaj Mažgon

17. oktobra je vodenje 
Psihiatrične bolnišnice 
Idrija prevzela Klavdija 
Širaj Mažgon. 

Tako je sklenil svet zavoda, potem ko 
se je že dlje časa soočal z zelo majhnim 
zanimanjem potencialnih kandidatov 
za vodenje tega javnega zdravstvenega 
zavoda. Klavdija Širaj Mažgon bo 
funkcijo opravljala kot vršilka dolžnosti 
direktorice v prihodnjih šestih 
mesecih. Klavdija Širaj Mažgon ima 
univerzitetno diplomo iz socialnega 
dela ter akademski naziv magistre 
socioloških znanosti. V Psihiatrični 
bolnišnici Idrija je zaposlena že od 
leta 2001 kot vodja tima za skupnostno 
psihiatrično zdravljenje. 

»Vsi zaposleni v bolnišnici imamo ob 
izpolnjevanju poklicnega poslanstva 
tudi jasen skupni cilj, da bolnišnica 
v Idriji ostane pomembno središče 
strokovnega znanja v službi vseh, 
ki potrebujejo psihiatrično pomoč. 
Pogumno in z optimizmom pa se bomo 
soočili tudi z resnim pomanjkanjem 
kadrov na področju zdravstvene nege.«

Člani sveta javnega zdravstvenega 
zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija 
so o imenovanju nove vršilke dolžnosti 
direktorice razpravljali na 11. redni seji 
v četrtek, 30. septembra 2021. / ITA

Inovatorji snujejo izdelke prihodnosti
Damijan Bogataj

V okviru Dneva 
inovativnosti je 
Gospodarska zbornica 
Slovenije 12. oktobra 
že devetnajstič podelila 
nacionalna priznanja 
najbolj inovativnim 
podjetjem in inovatorjem 
v podjetjih in drugih 
organizacijah. 

Nacionalno priznanje zbornice 
za najboljše inovacije predstavlja 
najvišje priznanje inovativnim 
dosežkom slovenskih podjetij in 
s tem promocijo inovativnosti v 
Sloveniji. Podeljenih je bilo devet 
zlatih, 31 srebrnih ter eno posebno 
priznanje za inovacijski izziv. Med 
nagrajenci so tudi inovatorji iz 
občine Idrija.

Za priznanja na nacionalni ravni se 
je potegovalo 41 najboljših inovacij 
iz vse Slovenije. Zlato priznanje je 
prejelo podjetje Hidria za elektronsko 
komutirani ventilator EC R18. Pod 
to inovacijo se podpisujejo mag. Igor 
Jurman, dr. Matej Milavec, Stane 
Pivk, Daniel Vidal, Bojan Lapanja in 
Jure Novak. Elektronsko komutirani 
ventilator je prispevek Hidrie k 
zmanjšanju globalnega segrevanja. 
V primerjavi s konkurenčnimi 
vent i l a tor j i  nj ihov  pr o izvod 
dosega do 20 % boljšo energetsko 
učinkovitost ter v življenjski dobi 
prispeva do 5.000 kg manj emisij 
CO2.

Ob tem sta Hidria in Kolektor 
prejela še prvi tri in slednji dve 
srebrni priznanji.

Mar tin Hladnik ,  Peter  Zajc , 

Kristjan Kopač, Miha Bogataj, 
Franci  Volarič ,  Jure Štrekelj , 
Kristjan Božič, Dr. Gašper Cafuta, 
David Čuk in Tomaž Kastelic so 
se podpisali pod inovacijo stroja 
»za mozničenje masivnih lesenih 
sten in platformo za licenciranje 
partnerskih proizvodnih podjetij 
v tujini«,  ki  je plod razvoja v 
podjetjih Qwood, Hidria in Cafuta. 
Gre za inovacijo, s pomočjo katere 
bodo v mreži povezani partnerji z 
enako tehnologijo in na enak način 
proizvajali masivne lesene elemente 
za potrebe lokalnih trgov.

Hidria je bila nagrajena tudi za 
»izolacijski ojačevalnik za pretvorbo 
signala senzorja tlaka«. Pod inovacijo 
so se podpisali inovatorji Damjan 
Kunilo, Uroš Milost, Jure Golob, 
Peter Uršič in Klemen Dobravec. 
Z novim izdelkom bodo omogočili 
u p o r a b o  n a g r a j e n e  s ve č ke  s 

senzorjem tlaka pri praktično vseh 
motorjih z notranjim izgorevanjem. 
E k i p a  j e  s l e d i l a  z a h t e v a m 
proizvajalcev velikih ladijskih 
motorjev, ki zahtevajo galvansko 
ločitev senzorja od motorja. Izdelek 
je vgrajen v robustno, popolnoma 
vodotesno ohišje, ki zagotavlja zelo 
dolgo življenjsko dobo v zahtevnih 
pogojih delovanja.

Kolektor  je  b i l  nagra jen  za 
baterijsko tlačno čistilno napravo, 
ki so jo zasnovali inovatorji Matija 
Črv, Jure Marinko, Klemen Petrič 
in Andrej Vehar. Gre za črpalko 
z  brezkr tačnim motorjem, ki 
v primerjavi s konkurenčnimi 
napravami zagotavlja do 60 % 
večji pretok medija, zvezno in 
brezstopenjsko regulacijo pretoka 
in tlaka ter črpanje zelo različnih 
medijev.

Kolektor je bil nagrajen tudi za 

sistem za odkrivanje povišane telesne 
temperature, ki hitro, natančno in 
brezstično odkriva ljudi s povišano 
telesno temperaturo. Za podjetja 
in organizacije z velikim pretokom 
ljudi je v času pandemije covid-19 
nepogrešljiva pri preprečevanju 
hitrega širjenja okužb in ostalih 
nalezljivih bolezni. Pri uporabi te 
naprave operater ni potreben, saj 
naprava v manj kot sekundi opravi 
meritev temperature na značilnih 
točkah na obrazu in v primeru 
povišane telesne temperature sproži 
vizualni alarm.

V zadnjih 19 letih je priznanja za 
inovacije v celotni Sloveniji prejelo 
preko 11.000 inovatorjev za skoraj 
3.200 inovacij. Na zadnji razpis je 
na regionalni ravni prispelo 207 
inovacijskih predlogov, za katerimi 
stoji nekaj več kot tisoč inovatork, 
inovatorjev in inovacijskih ekip.

Klemen Petrič, Matija Črv, Andrej Vehar in Jure Marinko / Foto: Jan Sedej
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R E G I J A

POSLOVNI PROSTOR 
ZA NAJEM

V najem oddamo 
poslovni prostor, 202m2, 
na Lapajnetovi ulici 
v Idriji. (bivša ABANKA)

Informacije na telefon: 
041 610 914

Zmagovalci 
in poraženci, 
mrtvi in živi
 
Drago Mislej Mef

Nimamo Slovenci dvojine kar tako, brez veze. Imamo 
jo zato, ker imamo o vsem vsaj dve različni mnenji in 
vsaj dve resnici. Tudi glede virusa, ki za ene obstaja, 
za druge ne, in cepiv, ki jih eni sprejemamo, drugi 
pač ne.

Danes se, vsaj glede cepljenja proti virusu korone, ni pametno 
preveč glasno opredeljevati. Politiki se tega zavedajo in zato 
nikjer nismo prebrali, da ta in ta stranka enotno podpira 
cepljenje. Volitve se namreč bližajo in človek nikoli ne ve, 
koliko je med njihovimi volivci tistih iz cepilskega ali onih iz 
necepilskega tabora. Zato je najbolj varno biti tiho.
Tudi mediji se ne izrekajo prav na glas. Bolj ali manj je jasno, da 
jim je cepljenje bliže od »antivaxerstva«, vendar ga ni uredništva, 
ki bi enotno stopilo na to ali na ono stran. Za vsak slučaj seveda.
Tudi zdravniška združenja ali pa združenja ravnateljev niso 
eksplicitno tukaj ali tam.
Na lokalni ravni je vse to še bolj izrazito. Župani prepuščajo 
izjave direktorjem zdravstvenih domov, ti pa so previdno tiho, 
čeprav gre za »njihov proizvod«, ki bi ga morali z vso močjo 
propagirati.
Tudi javne osebe, ki imajo poseben prostor v lokalni skupnosti, 
so za vsak slučaj tiho. Pa ne zaradi strahu pred javnim mnenjem 
ampak največkrat zato, ker si ne želijo sporov in prepira z 
donedavnimi najboljšimi prijatelji, ki jih naenkrat ne razumejo 
več. Oni pa ne razumejo njih. In tako se debata seli na različna 
družbena omrežja, ki so postala prava bojišča prepričanih, kjer 
tisti, ki kaj vedo, v glavnem molčijo, tisti, ki vedo komaj kaj pa 
so glasni, kot da bi vedeli vse.
V preteklih dneh smo se soočali z argumentiranimi stališči za 
in proti, pa tudi z vsemi mogočimi nebulozami, med katerimi 
je tudi tista o vstavljanju antene v možgane s palčkami za hitre 
teste.
Če je to res, bom zelo jezen na sosede in prijatelje, Karmen, 
Adelito in Jana, ki so mi, brez moje privolitve, med brezplačnim 
testiranjem v Kopru vstavili vsaj tri takšne antene. Ne vem, kako 
to vpliva na hitrost prenosov mojega pametnega telefona, na 
baterijo pa zagotovo bolj slabo, saj se vedno hitreje prazni. Ko 
to pišem, se mi zdi, kot bi pisal znanstveno fantastično pravljico 
za otroke, pa sem to doživel od osebe, ki je še do nedavnega 
opravljala odgovorno delo v javnem sektorju.
Nekateri znanci so mi, potem ko sem povedal, da sem se 
cepil, zagrozili, da bom drugo leto umrl. Jaz in vsi cepljeni 
z menoj vred. Dobro, v Izoli se to ne bo posebej poznalo, saj 
nas je cepljenih še vedno manj kot polovica, zanima pa me, 
kaj naj rečem omenjenemu, če ga bom srečal čez leto ali dve 
na istih poteh. Se mu zarežim v obraz in mu rečem, da mu 
napovedovanje ne gre najbolje od rok? Ne. Naredil se bom, kot 
da se ni nič zgodilo. Ne bom pogreval stvari za nazaj. Nočem 
ponoviti konca vsake vojne, ko so zmagovalci obračunali s 
poraženci. Nisem taliban, niti teleban. 
In nekaj takega pričakujem tudi od drugače mislečih. Če bodo 
imeli prav, naj bodo tiho. Itak bom mrtev.

Razdeljeni v pandemiji
 

Ena od velikih zmot vseh, ki se te dni 
opredeljujejo za cepljenje ali proti 
cepljenju, je ta, da pravijo, kako 
pomembno je, da ima v naši družbi 
lahko vsakdo svoje mnenje. Govorimo 
seveda o covidu-19, ki je doslej v 
svetu povzročil smrt že več kot štirih 
milijonov in pol ljudi, samo v Italiji 
jih je za posledicami obolenja za 
covidom-19 umrlo več kot 129 tisoč, v 
Sloveniji pa več kot 4 tisoč štiristo.

Zmota je v tem, da se misli, da se lahko 
debatira o smrtonosnem virusu. Zdravniki in 
znanstveniki sicer napovedujejo za konec leta 
zdravila proti tej pogubni bolezni, a za zdaj 
ostaja edino znanstveno dokazano uspešno 
orožje v boju proti virusu le cepljenje. Ko 
sem pred časom za Novi glas napisal zapis 
z naslovom Cepimo se!, smo ga objavili tudi 
na spletu, kjer je samo na omrežju Facebook 
imel zapis več kot 18 tisoč ogledov, spodaj 
pa okrog tristo komentarjev, največ je bilo 
takih, ki so me zmerjali, blatili, žalili, niti 
pred mojimi pokojnimi starši se niso ustavili. 
Nam, časnikarjem, očitajo, da smo hlapci, 
teroristi in v službi farmacevtskih družb, da 
pišemo »po nareku od zgoraj« in še in še. 
Seveda to ni res, a dejstvo je, da prepričanih 
ne boš prepričal. Od začetka pandemije s 
pogubnim covidom-19 smo naredili več 
kot 200 pogovorov z ljudmi, ki delajo, med 
njimi z uglednimi zdravniki, znanstveniki, 
ljudmi, ki so vse svoje življenje namenili 
proučevanju bolezni in nekaj vedo, ne? Tudi 
to ne pomaga. Tako razdeljeni, kot smo zdaj 
glede cepljenja, še nismo bili, tudi v naši, 
slovenski narodni skupnosti v Italiji. Samo 
pomislite, da naši vidni predstavniki glede 
nujnosti cepljenja proti covidu-19 ne rečejo 
nobene, ne zavzamejo nobenega stališča, 
ker zmotno mislijo, da bodo tako zanje 
glasovali in se v njih prepoznavali tudi tisti, 
ki so proti cepljenju. Najlažje je biti tiho in ne 
zavzeti nobenega stališča, a zdravniki, papež 
Frančišek, predsednik Mattarella in drugi 
vodilni nam naročajo, naj ljudi opozarjamo, 
da je edino cepljenje za zdaj dobra obramba 
proti smrtonosnemu virusu.

Jurij Paljk

Bog vse vidi in 
vse ve, greha 
delat’ se ne sme
 
Dragica Čuk Novak

Te dni me preganja spomin na staro mater. Zjutraj preden je sedla 
za kolovrat ob peči je imela navado posedeti ob štedilniku, v lonček 
s projo in nekaj mleka je nadrobila kruh in budno spremljala naše 
početje. Prisegala je na vzgojo s palico, pokorščino in poslušnost ter 
poleg obveznega ponavljanja četrte zapovedi tudi resnico, ki po njenem 
trdnem prepričanju ni potrebovala dokazov. Koliko je ta njena trditev 
bila za njo aksiom*, lahko še vedno ugibam, lahko pa trdim, da je bila 
zanjo sredstvo za doseganje cilja. 

V vseh letih mojega bivanja se je seznam grehov spreminjal, od tistega v 
očeh stare matere, nepokorščine, se jih je nabralo kar nekaj in tudi izginilo 
ali dobilo nova imena. Napuh ni več prepričanje posameznika o lastni 
večvrednosti ampak že kar pravica izbrancev do nedotakljivosti. Pohlep 
je dodana vrednost, gospodarski razvoj, delovna mesta, bruto produkt. O 
pohoti ne bi izgubljala besed, na tisoče obrazov ima. Jezo lažje poimenujem 
nasilje, krutost, za orožje ni nikdar težko odšteti zneskov, ki so kljub temu, 
da mi vrednosti niso tuje, nepredstavljivi. Za njim pa ostajajo žrtve vseh 
ras in starosti. Požrešnost, ko pomislim nanjo, vidim nekoga, ki se baše 
s hrano vseh vrst, ima nešteto podob. Zavisti, za katero nas prepričujejo, 
da je že kar nacionalni šport v naši lepi sončni predalpski deželi, ko nas 
hočejo za vsako ceno spreti med seboj, ne bi pripisovala tolikšnega pomena. 
Če bi trditev res držala, ne bi bilo toliko solidarnosti, podpore in uspešnih 
akcij vseh delov civilne družbe. Oh, ta lenoba, kaj sploh je to. Nekoč so 
veljali za lene vsi tisti, ki niso dovolj hitro vihteli motike, sekire, kladiva, 
sestavljali delov za tekočim trakom, za plačilo, ki je komaj omogočalo 
preživetje. Lenoba je zame danes povsem nekaj drugega, je nekritično 
sprejemanje vsakogar, ki je dovolj glasen in populističen in slepo sledenje 
njegovim idejam. Kar sili me citirati misli, ki jih je napisal Primo Levi 
(1919-1987), italijanski Žid, pisec in kemik, ki je preživel Auschwitz: »Ni 
se začelo s plinskimi celicami. Ni se začelo s krematoriji. Začelo se je, ko 
so ljudje prenehali skrbeti, ko so postali gluhi, ubogljivi in slepi ter so 
verjeli, da je vse to 'normalno'.«

Ko sem čisto slučajno, že kar nekaj dni je od takrat, ob prenosu seje 
državnega zbora slišala izjavo visokega predstavnika ob razpravi o 
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem redu in miru, 
da početje doma v dnevni sobi ali kuhinji, pisanje vsega mogočega na 
neštete portale, ni kaznivo dejanje, ampak le glasno izražanje na javnem 
kraju ob prisotnosti uradne osebe, me je spomin popeljal v otroštvo. Slišala 
sem glas stare matere in jo videla, kako maha s palico: »Bog vse vidi in vse 
ve, greha delat’ se ne sme.« Seveda je razlika ali je neko početje kaznivo 
ali ni. Nobene razlike ni med zavržnimi dejanji, ali so narejena na ulici 
ali v zasebnosti naših domov, in se širijo po medmrežju. Neko početje, ki 
je zavržno, je to vedno, zato nas ne sme prenehati skrbeti.

Malo več kot polovico svojih dni sem preživela v državi, kjer je bilo 
v zakonih zapisano, kaj je dovoljeno, vse ostalo je bilo prepovedano. V 
samostojni državi so naši izvoljeni predstavniki pravilo postavili na glavo, 
prepovedano je tisto, kar je zapisano, vse ostalo je dovoljeno. Ponosni so 
bili na to in neštetokrat ponavljali kot mantro. Saj ne bi bilo nič narobe, če 
bi mi vsi skupaj ponotranjili aksiom moje stare matere, malo posodobljen, 
da velja za vse, tiste verujoče, agnostike, ateiste … Zavržno dejanje je vedno 
zavržno, tega se ne počne, to ne sme postati nekaj normalnega.

Ponosna sem, da sem bila podpisnica peticije, ki je zahtevala ukinitev 
133. člena. Tega nisem naredila na horuk, pred podpisom sem sporni 
člen zelo natančno in pozorno prebrala.
*aksióm: temeljna resnica ali načelo, ki ne potrebuje dokazov
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Andrej Poglajen 
bo kandidat za 
poslanca
Z državno himno, ki jo je zapel 
Mešani pevski zbor dr. Frančišek 
Lampe iz Črnega Vrha nad 
Idrijo, se je v soboto, 9. oktobra 
popoldne, v Modri dvorani v Idriji 
pričelo regijsko srečanje članov 
in podpornikov ter simpatizerjev 
stranke SDS severne Primorske. 
Osrednji govornik je bil predsednik 
stranke in vlade Janez Janša.

Kot prvi od številnih gostov je zbrane v 
Modri dvorani pozdravil domači župan 
Tomaž Vencelj. Zahvalil se je za čestitke ob 
uvrstitvi Idrije na drugo mesto med vsemi 
občinami v državi po številu cepljenih 
občanov in predsednika spomnil še na to, 
da bi morala vlada občini Idrija priznati 
stroške zimske službe. Ni namreč logično, 
da občina Piran in občina Idrija dobita 
enako sredstev za plačevanje zimske službe, 
medtem ko občina Idrija za zimsko službo 
nameni skoraj milijon evrov, občina Piran 
pa nič.

V vrsti govornikov, ki so pozdravljali 
zbrane in govorili o delovanju stranke na 
terenu, so bili Miha Kaplej iz Ajdovščine, 
generalni sekretar mladine SDS Nejc 
Brence, evropska poslanka Romana Tomc 
in minister za notranje zadeve Aleš Hojs. 
Zbranim so se predstavili kandidati za 
poslance državnega zbora po vseh okrajih 
in prvi med njimi Andrej Poglajen, ki bo 
kandidiral v Idriji.

V ognjevitem nagovoru je poudaril, da 
je SDS stranka prihodnosti in stranka, ki 
daje priložnost mladim. Predstavili so se še 
kandidati Danijel Krivec, Elena Zavadlav 
Ušaj, Gabrijela Kodre in Eva Irgl. Zadnji od 
govornikov je bil predsednik stranke SDS 
Janez Janša. Pohvalil je kandidate stranke 
na pomladnih volitvah za državni zbor ter 
poudaril, da si stranka SDS želi sodelovanja 
z drugimi. 

Organizatorji regijskega srečanja so 
poskrbeli tudi za degustacijo idrijskih 
žlikrofov, za dobro voljo pa je poskrbel 
ansambel Štravs.

/ ITA

Vlada napovedala pomoč 
avtomobilski industriji

Predsednik vlade Janez Janša se je 
skupaj z ministrsko ekipo v torek, 
12. oktobra, v Spodnji Idriji srečal 
z desetimi slovenskimi dobavitelji 
avtomobilske industrije. Srečanje 
dela vlade s predstavniki podjetij 
se je pričelo z ogledom razstave 
izdelkov, ki že nakazujejo 
transformacijo avtomobilske 
industrije in izgradnjo kompetenc 
na področjih visoko učinkovitih 
elektromotorskih sistemov, 
baterijskih sistemov in lahkih 
materialov. Na pogovorih s 
predstavniki vlade so sodelovali 
direktorji podjetij SIJ Acroni, 
Hidria, Domel Holding, Kolektor, 
Iskra Mehanizmi, Tab, Talum, 
Unior in LTH Castings.

Predsednik vlade Janez Janša je izpostavil, 
da je bila vlada tudi pred finančno in 
gospodarsko krizo v letu 2008 glede 
elektromobilnosti in zelenega prehoda 
podobno ambiciozna kot sedaj, potem 
pa »smo se v času krize pogovarjali o 
tem, kako stabilizirati javne finance in 
zagotavljati dodaten kisik za gospodarstvo 
in teme zelenega prehoda so enostavno 
izginile z dnevnega reda. Po petih letih se 
je vse to vrnilo«. Dodal je, da nas dogajanje 
v preteklosti uči dvoje: »Prvič, kadar gori 
streha, se ne ukvarjamo s tem, kako bomo 
izboljšali notranjo opremo in zagotovili 
večjo kakovost življenja v zgradbi ampak se 
ukvarjamo z gašenjem. Drugo, kar nas to 
uči, pa je, da ta tema ni izginila za večno, 
temveč, da gre za probleme, ki jih je potrebno 
nasloviti, in če pride do zastojev, je to treba 
vrniti na dnevni red, kjer se bo človeštvo 
soočilo bolj odgovorno s temi izzivi kot v 
preteklosti, kar bo terjalo napore in vlaganja 
ter spremembe, pa tudi v nacionalnem smislu 
prilagoditve, ki bodo po eni strani zahtevne 
in po drugi strani tudi drage,« je poudaril 
predsednik vlade.

Po sestanku je  s ledi la  novinarska 
konferenca, na kateri sta sodelovala direktor 
Hidrie Holdinga Iztok Seljak in predsednik 
vlade Janez Janša. Prvi je poudaril, da »smo 
v začetni fazi električne mobilnosti«. Trend 
se bo v nekaj letih izjemno pospeševal tudi 
ob dejstvu, da moramo zmanjšati emisije 
za zaščito planeta in ustavitev klimatskih 
sprememb. Avtomobilska industrija ne sme 
zaostajati pri teh spremembah. Predsednik 
vlade Janez Janša je povedal, da bo v začetku 
naslednjega meseca v Glasgowu potekal 
svetovni podnebni vrh, saj so podnebne 
spremembe eden ključnih izzivov človeštva. 
»Zmanjševanje CO2 in ogljikov je tisti način, 
s katerim se človeštvo s tem podnebnim 
izzivom spopada. 20 odstotkov tega izziva 
predstavlja promet in brez tega, da tu pride 
do prehoda na drugačen način pogona in 
drugačno uporabo drugih energetskih virov, 
teh ciljev enostavno ne bo mogoče doseči,« je 
povedal premier ter dodal, da avtomobilska 
industrija predstavlja skoraj 20 odstotkov 
našega izvoza in izvoz je v Sloveniji generator 
gospodarske rasti.

/ ITA
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Dežela Nije ali skavt se pred dežjem ne skrije
Polona Leskovar Jereb

Kdo med nami si ne bi želel 
v pravljično deželo Nije? 
Vsak, ki pozna zgodbo 
pogumnega dečka Petra 
Pana, si je prav gotovo 
kdaj zaželel, da bi se mu 
pridružil v čarobni deželi. 
Ravno z obiskom pri Petru 
Panu smo idrijski skavti 
začeli novo skavtsko leto. 
Čeprav smo se v nedeljo, 
3. oktobra, prvič zbrali 
vsi skupaj, smo se složno 
in pogumno zoperstavili 
Kapitanu Kljuki ter 
pomagali Petru Panu in 
Zvončici v boju s pirati.

Priljubljeni citat ustanovitelja 
skavtskega gibanja, Roberta Baden-
Powella, se glasi: »Vzemite življenje 
kot igro in svet kot igrišče!« Pri 
skavtih se tega priporočila vedno 
držimo, saj nas opominja, da 
je igra zelo učinkovito sredstvo 
za usvajanje različnih veščin, ki 
voditeljem pomaga pripraviti 
zanimiva srečanja, mlajšim 
skavtom pa vsako aktivnost 
predstavi kot dogodivščino. In 

na novo dogodivščino se je prvo 
oktobrsko nedeljo podalo kar 
sedem novih skavtinj in skavtov 
ter še kar nekaj malo mlajših 
pomočnikov. Brez oklevanja so 
sprejeli povabilo v deželo Nije ter 
velikodušno pomagali Petru Panu 
in Zvončici, ki sama nista bila kos 
številčni piratski vojski. Ker pa 
bi brez skavtskih veščin težko kaj 
pomagali, smo se morali najprej 
skupaj naučiti nekaj osnovnih 
vozlov, ki pa nam niso prišli prav 

le v boju proti piratom, ampak 
nam je hitro vozlanje prišlo prav 
tudi pri postavljanju bivaka. Nekaj 
vrvi, različno dolge palice in dve 
šotorski krili smo s pomočjo 
voditeljev spremenili v zavetje pred 
dežjem, ki nas je ves dan po malem 
obiskoval, a nas ni zares prestrašil. 
Tudi ogenj nam je dež nekajkrat 
hotel pogasiti, ker pa mu ni uspelo, 
in uspelih smo speči tradicionalno 
skavtsko jed – hrenovke in tvist. 
Na prvi pogled zelo enostavna 

jed, pa smo kljub temu ugotovili, 
da obstaja nešteto tehnik pečenja 
in težko je določiti tisto, ki bi 
zagotovila najboljši rezultat. Po 
kosilu so se novi skavti končno 
spopadli z izkušenejšimi pirati 
in jih brez večjih težav premagali 
v igri »roverček«. Za zmago in 
pomoč sta jih Peter Pan in Zvončica 
nagradila s sladkim zakladom.  

Čeprav smo skavtsko leto začeli 
z igro, smo uspeli poleg novih 
veščin skupaj odkriti in spoznati 

tudi pomen trdne skupnosti in 
pristnega odnosa med posamezniki, 
saj je za skavte zelo pomembno biti 
iskren, odgovoren in dejaven član 
skupnosti. Tako smo skozi zgodbo 
in igro odkrivali prav najbolj 
temeljne skavtske vrednote in 
veščine, ki jih skavtske organizacije 
po vsem svetu gojijo in predajajo 
novim generacijam že preko 100 let. 
In kako veseli smo, da bomo vse to 
lahko v letošnjem skavtskem letu 
predajali tudi mladim iz Idrije!
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Ovita drevesa opominjajo mimoidoče
Dorica Gnjezda

Rožnati oktober je svetovni 
mesec osveščanja o raku 
dojk. Po Sloveniji v tem 
času potekajo številne 
aktivnosti, s katerimi 
organizatorji opozarjajo 
na pomen zdravega 
načina življenja, zgodnjega 
odkrivanja in učinkovitega 
zdravljenja te bolezni, kot 
tudi na to, da je zdravje 
naše največje bogastvo. V 
Idriji smo se letos že petič 
pridružile tej vseslovenski 
akciji.

V petek, 1. oktobra, smo žene z 
izkušnjo zdravljenja te zahrbtne 
bolezni spet s pleteninami ovijale 
drevesa in s tem izkazovale 
spoštovanje do narave in dreves, 
kot simbola moči, ki je prisotna 
v vseh nas in jo je treba v 
vmesnem življenjskem obdobju 
(diagnoza, zdravljenje in po 
bolezni) priklicati oziroma na 
novo zgraditi. To pa ni vedno 
lahko.

Letos se je v akcijo vključilo 
sedem žena, vse z izkušnjo te 

hude bolezni. Zaradi epidemije 
smo pletenine izdelovale doma, 
na dan ovijanja dreves pa smo 
se združile in povezale v enotno 

skupino. S pleteninami smo 
ovile drevesa pred staro osnovno 
šolo, banko, pri Gabronu in 
pred zdravstvenim domom. 

Dolgi pleteni šali bodo varovali 
drevesa in opozarjali mimoidoče 
na pomen zdravega načina 
življenja ter pomen zgodnjega 

odkrivanja raka še vse do 
konca meseca oktobra. Kasneje 
bodo prostovoljke te pletenine 
podarile domu starejših, kjer 
bodo grele stanovalce v hladnih 
zimskih mesecih.

Prostovoljke iz skupine 1. 
oktober so se vključile tudi v 
vseslovensko akcijo, v kateri 
bodo prostovoljke izdelale 70 
odej za invalide, ki so zaradi 
nepokretnosti priklenjeni na 
invalidske vozičke. V Idriji bodo 
izdelali štiri odeje. Za kar nekaj 
teh odej pa so volno podarili 
dobri ljudje, saj so v projektu 
prepoznali vrednost.

V dogajanje ob letošnjem 
prvem oktobru se je vključil 
tudi Center za krepitev zdravja 
pri idrijskem zdravstvenem 
domu. Pred poslopjem doma 
so postavili stojnico in na njej 
nagovarjali mimoidoče o pomenu 
samopregledovanja in sodelovanja 
v projektu Dora.

»Ne verjamem, da je smisel 
življenja biti ’srečen’. Mislim, da 
je smisel življenja biti koristen, 
odgovoren, sočuten. Predvsem 
pa je smisel življenja biti nekomu 
pomemben: biti drugemu v oporo, 
zavzemati se za nekaj, poskrbeti, 
da je svet zaradi tvojega življenja 
boljši,« je zapisal Leo C. Rosten. 
Njegovi misli lahko vsekakor 
pritrdimo. / Foto: arhiv D. Gnjezda

Iščejo 
najboljšo 
voščilnico
Podjetje Astech d.o.o. letos že 
šestnajsto leto zapored razpisuje 
natečaj za izdelavo novoletne 
voščilnice. K sodelovanju vabijo 
šolarje od Cerknega, Spodnje 
Idrije, Idrije, Črnega Vrha do 
Logatca. 

Med prispelimi predlogi bodo izbrali 
najizvirnejši novoletni motiv in ga 
uporabili na uradni voščilnici, ki jo bo 
podjetje natisnilo in pošiljalo poslovnim 
partnerjem v domovini in tujini. Seveda 
niso pozabili niti na nagrado. Avtorja 
izbranega motiva bo podjetje nagradilo 
tako, da bo doniralo 200 evrov za šolski 
sklad razreda, ki ga obiskuje zmagovalec 
ali zmagovalka natečaja. 

»Že 15 let ob koncu koledarskega leta 
občudujemo umetnine naših mladih 
likovnih ustvarjalcev. Z velikim veseljem 
nadaljujemo s to akcijo v pričakovanju, 
da bomo, tako kot prejšnja leta, tudi letos 
dobili veliko predlogov za našo novoletno 
voščilnico« so še zapisali v sporočilu za 
javnost ob objavi razpisa v podjetju 
Astech. /ITA 

Morebitna pojasnila in informacije: Alojz Nedižavec, 01 750 85 00, alojz.nedizavec@astech.si

Motiv mora 
vsebovati 
logotip družbe 
Astech d.o.o.. 
Vaše predloge 
s podatki 
o avtorju 
pričakujemo 
najpozneje do 
6. decembra 
letos.

Odsevniki za boljšo vidnost 
pešcev v prometu
V promocijske aktivnosti so se v tednu varnosti v 
cestnem prometu vključili tudi člani Zveze šoferjev in 
avtomehanikov Idrija. 

»V našem združenju smo se odzvali predvsem zato, ker ugotavljamo, da je 
kar nekaj točk in odsekov cest tako v mestu kot v celotni občini slabo urejenih. 
Posebej smo zaskrbljeni v primerih, ko vozniki težko opazijo pešca, ki hodi 
ob robu cestišča ali je pripravljen na prečkanje ceste na prehodu za pešce. 
Posebej opozarjamo na nevarnost v primerih, ko so pešci slabo osvetljeni in 
zato tudi slabo vidni,« so zapisali v sporočilu za javnost v združenju. 

Člani združenja so se odpravili na teren in med občane razdelili 150 
odsevnih trakov, ki so jih za akcijo priskrbeli na zvezi in Agenciji za varnost 
v prometu Slovenije. Razdeljevali so jih ob vhodih v večje trgovine ter 
mimoidočim občanom v mestu. Vsi prejemniki so si podarjeni odsevnik 
takoj nadeli na rokav in s tem poskrbeli za to, da so jih vozniki osebnih vozil 
na pločniku ali na robu cestišča hitro opazili. »Pešcem želimo varen korak,« 
so še zapisali v sporočilu za javnost v idrijskem združenju.

V pozno jesenskih in zimskih mesecih so pešci zaradi slabe vidljivosti, 
temnih oblačil in neustrezne javne razsvetljave pogosto ogroženi. Vozniki 
vozil jih pozno zaznajo ob robu vozišča in to botruje tudi prenekateri 
prometni nesreči. / ITA
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Zadnji septembrski konec 
tedna je bila Idrija v 
znamenju odprtja festivala 
Betrib, ki je na območju 
Jaška Frančiške in drugih 
lokacijah po mestu v 
ospredje postavil specifično 
idrijsko industrijsko 
kulturo.

Med 24. septembrom in 3. 
oktobrom je v organizaciji Zavoda 
ID20, ob sodelovanju Občine 
Idrija in številnih partnerjev kot 
del projekta Youind potekal prvi 
festival industrijske kulture – 
festival Betrib. Namen le-tega je bil 
povezati idrijsko dediščino ter jo 
navzven predstaviti na atraktiven 

način z vsemi njenimi specifikami. 
V dobrem tednu dni se je v Jašku 
Frančiške in na nekaterih drugih 
lokacijah v mestu zvrstil pester 
niz dogodkov, ki so številnim 
obiskovalcem živo prenesli čar 
idrijske kulture. 

Pomemben del festivalne 
postavitve je zavzemala razstava 
sodobnih čipk Ariadnina nit, 
ki so jo pri Mestnem muzeju 
Idrija pripravili v sodelovanju 
z eksperimentalno skupino 
Čipkarske šole Idrija. Čipke so ob 
svetlobnih poudarkih v družbi 
nekdanjih rudniških naprav 
zaživele v precej drugačni luči, 
obenem pa izpostavile ustvarjalno 
plat idrijskih klekljaric. V 
strojnici Jaška Frančiške je bila 
obiskovalcem na voljo projekcija 
intervjujev Ohranjeni spomini, ki 

Industrijska 
kultura na 

festivalu 
Betrib 

sta jih s starejšimi Idrijčani opravila 
Dušan Moravec in Matjaž Mrak. 
Po drugi strani pa sta festivalno 
prizorišče z mladostno energijo 
napolnjevali razstava Idrija memes, 
ki se je v Frančiške preselila s 
Facebooka, in instalacija Terme 
Frančiška, s katero so pri Društvu 
Kumšt interpretirali nekdanjo 
rudniško obsevalnico z UV žarki. 
Pravo popestritev so predstavljala 
tudi očala za virtualno resničnost, 
ki so jih posodili avstrijski partnerji 
pri projektu in s pomočjo katerih 
so se obiskovalci virtualno 
preselili v industrijsko regijo v 
okolici Eisenerza na avstrijskem 
Štajerskem.

A festivala Betrib niso sestavljale 
le razstave, projekcije in instalacije, 
temveč ga je bogatilo tudi pestro 
spremljevalno dogajanje. V okviru 

tradicionalnih Odsevov srebrnega 
časa so pri CUDHg v spomin na 
pokojnega dr. Alfreda Kobala 
organizirali posvet in priredili 
odmeven koncert Idrijskega 
plesnega orkestra, ki se je odvil 
v filmskem gledališču. V mestni 
dnevni sobi Pr' Golitu so lokalni 
izdelovalci prikazali sodobno 
sojšno – s svojimi 3D tiskalniki so 
pokazali, kaj vse nastaja v idrijskih 
garažah »po šihtu«. Prav poseben 
dogodek pa je predstavljal sobotni 
nastop domačega ustvarjalca 
elektronske glasbe Eliaza, ki je 
pod mogočnim kolesjem Kleyeve 
črpalke predstavil posebej za to 
priložnost pripravljen glasbeni 
program. Edinstven nastop je bil v 
neposrednem prenosu predvajan 
tudi na Facebooku.

Prvi festivalski petek je bil 
namenjen dijakom drugega letnika 
Gimnazije Jurija Vege. Na njem 
so mladi v spremstvu mentorjev 
spoznavali pojem industrijske 
dediščine, Idrijo pa postavili v 
kontekst z ostalimi delavskimi 
območji na svetu. Po uvodnih 
predstavitvah v Jašku Frančiške 
in strojnici Jaška Inzaghi so se 
dijaki udeležili niza delavnic, kjer 
so na različne načine raziskovali 
idrijsko kulturno dediščino. Na 
likovni delavnici so s pomočjo 
tehnične risbe na papir prenašali 
detajle iz industrijskega okolja, 
s fotoaparati beležili svetlobne 
kontraste na rudniških strojih, 
po mestnih ulicah pa se je odvijal 
foto-lov na Unescovo dediščino 
Idrije. Program se je ob poskušanju 
izdelkov s kulinarične delavnice 

zaključil v novi zunanji učilnici 
idrijske gimnazije.

Festivalno dogajanje pa je 
imelo tudi mednarodno noto. Na 
študijskem obisku so se namreč 
v času odprtja festivala Betrib v 
Idriji mudili projektni partnerji, 
člani Združenja Štajerska železna 
pot ter predstavniki lokalnih 
institucij z okolice avstrijskega 
Leobna, kjer imajo z organizacijo 
tovrstnih dogodkov že bogate 
izkušnje. Avstrijski partnerji so 
obljubili nadaljnje sodelovanje, 
obenem pa zaželeli, da prvi festival 
industrijske kulture v Idriji ne bi bil 
zadnji. 

Festivala Betrib ne bi bilo brez 
partnerjev: Center za upravljanje 
z dediščino živega srebra Idrija, 
Mestni muzej Idrija, Čipkarska šola 
Idrija, Mestna knjižnica in čitalnica 
Idrija, Društvo Kumšt, Društvo 
VAO. 

Aktivnosti so del projekta 
»YOUIND. Krepitev 
institucionalnih zmogljivosti za 
preprečevanje izseljevanja mladih 
iz industrijskih mest«. Projekt je 
sofinanciran v okviru programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Avstrija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Poleg Občine 
Idrija kot partnerji sodelujejo še 
Geografski inštitut Antona Melika 
ZRC SAZU, Oddelek za geografijo 
in regionalno znanost na Univerzi 
v Gradcu in Združenje Štajerska 
železna pot. Zavod ID20 je zunanji 
izvajalec.

Avstrijski partnerji na obisku / Foto: Lenka Grošelj

Razstava  
Ariadnina  
nit  
/ Foto:  
Natalie 
Rupnik
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Sopotnikom priznanja za požrtvovalnost
Tina Benčina

Zavod Sopotniki se je tudi letos 
pridružil akcijam v sklopu 
Evropskega tedna mobilnosti, 
ki je potekal med 16. in 22. 
septembrom. Tako smo tudi 
v idrijski enoti poskrbeli za 
nekoliko drugačen teden. 

Za začetek smo župana Tomaža Venclja 
povabili, da se v akciji #županizavolani tudi 
letos preizkusi v vlogi voznika Sopotnika. 
Gospo Ivano Kokošar, ki je bila po 
opravkih v mestu, je odpeljal domov v 
Čekovnik. Med vožnjo sta se pogovorila 
o marsičem. Imata kar nekaj skupnih 
znancev, pa tudi izkušenj z vrtičkarstvom 
in srnami, ki znajo vedno pohrustati 
najboljšo solato. Gospa Ivana Kokošar je 
pohvalila storitev Sopotniki, ki jo redno 
uporablja, župan pa je povedal, da je vesel, 
da je storitev tako lepo zaživela in sta obe 
vozili veliko na terenu. 

Pred dnevi smo pripravili srečanje 
prostovoljcev, ki so vključeni v projekt 
S o p ot n i k i .  Z b r a n e  s o  n a g ovo r i l i 
župan Tomaž Vencelj, svetovalka za 
družbene dejavnosti Maja Majnik in 
koordinatorka enote Tina Benčina, 
župan pa je v imenu Zavoda Sopotniki 
in Občine Idrija prostovoljcem podelil 
priznanja za požrtvovalno in nesebično 
delo v času epidemije covid-19. Čeprav 
je nekaj prostovoljcev zaradi drugih 
obveznosti manjkalo, smo bili veseli, 
da smo se lahko srečali v tako velikem 
številu in pokramljali o naših sopotniških 
poteh. 

Prihaja hladnejši čas leta in obeta se nam 
veliko prevozov na zdravniške preglede. Pri 
Zavodu Sopotniki se trudimo, da bi starejšim 
še na kakšen drug način olajšali ali polepšali 
dan, zato je konec poletja zaživela tudi 
dodatna storitev z imenom »Ugodnosti za 
starejše s Sopotniki«, s katero lahko naši 
uporabniki pri nekaterih ponudnikih storitev 

ali v določenih trgovinah unovčijo popuste 
na storitev oziroma nakup. Tako lahko na 
primer dobijo popust na frizerske storitve, 
nakup v cvetličarni, trgovini s spodnjim 
perilom, popust za pedikuro in podobno. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem partnerjem, 
ki ste pristopili k akciji!

Vsi starejši od 65 let, ki potrebujete prevoz 

ali pa bi radi o naši storitvi izvedeli še kaj več, 
ste lepo vabljeni, da nas pokličete. Prav tako 
bomo zaradi velikega števila prevozov veseli 
tudi dodatnih moči v naši prostovoljski ekipi, 
ki je, kot lahko vidite na fotografiji, tudi po 
letu in pol pridnega prostovoljenja še vedno 
nasmejana. Za vse informacije smo vam na 
voljo na telefonski številki 051 299 555.

Srečanje prostovoljcev, ki so vključeni v projekt Sopotniki / Foto: Maja Majnik

Turizem ostaja obetavna razvojna priložnost
Renata Karba

Vremenski pogoji vplivajo na 
človekovo ugodje, zato je podnebje 
ključni del ponudbe vsake turistične 
destinacije. Pričakuje se, da bodo 
podnebne spremembe v prihodnosti 
povsod po svetu vplivale na 
konkurenčnost destinacij in povzročile 
pomembne spremembe turističnih 
tokov. Analiza ranljivosti in tveganj 
na podnebne spremembe za turizem 
je v občini Idrija pokazala, da je 
ranljivost idrijskega turizma kot celote 
majhna, saj strateško najpomembnejši 
turistični produkti destinacije (Rudnik 
živega srebra Idrija, muzejski turizem, 
idrijska čipka in gastronomska 
ponudba) niso neposredno odvisni od 
vremena oziroma podnebja.

Podnebnim spremembam so v večji 
meri izpostavljene turistične dejavnosti 
na prostem – prireditve, športno-
rekreativne aktivnosti, spoznavanje 
kulturne dediščine na prostem ter tudi 
turizem na podeželju. Za ta segment 
turizma obstaja večje tveganje, da se 
bo njegova ranljivost zaradi podnebnih 
sprememb v prihodnosti povečala. Do 
leta 2040 je ocenjeno tveganje sicer še 
zmerno, za obdobje od 2041 do 2070 
pa je tveganje veliko. 

Podnebne razmere v občini Idrija so 
bile v preteklih desetletjih ugodne za 
razvoj raznolike turistične ponudbe 
v vseh letnih časih. V prihodnosti bo 
destinacija izpostavljena povišanju 
temperature zraka in spremenjenim 
padavinskim vzorcem. Pri tem pa 
ima občina Idrija, zaradi nekoliko 
hladnejšega podnebja od povprečja 
Slovenije in bogastva z vodnimi viri, 
relativno ugodno izhodišče. Segrevanje 
bo lahko pozitivno vplivalo na 
konkurenčnost destinacije v toplejših 

delih leta, saj bodo temperature na 
Idrijskem tudi poleti ostale prijetne 
za dejavnosti na prostem, medtem 
ko bodo nekatere tradicionalne 
obalne destinacije v Sredozemlju 
postale prevroče. Povečevali se bosta 
privlačnost naravnih kopališč in 
potreba po gostinski ponudbi. Na 
Idrijskem se bodo v prihodnosti pogoji 
za aktivnosti na prostem spomladi in 
jeseni zaradi otoplitve še izboljšali. 

Toplejše zime in napovedano 
nadaljnje zmanjšanje števila dni s 
snežno odejo pa za občino Idrija 
pomenijo poslabšanje naravnih razmer 
za zimski turizem. Aktivnosti na snegu 
– smučarski tek in alpsko smučanje, 
prestavljajo najbolj ranljiv del idrijske 
turistične ponudbe, saj bo izdelava 
umetnega snega, kot način prilagajanja 
na zelene zime zaradi previsokih 
temperatur, verjetno že sredi stoletja 
tehnološko neizvedljiva. 

Destinacija Idrija lahko z umnim 
prilagajanjem zmanjša svojo 

občutljivost na podnebne spremembe 
in tudi izkoristi njihove pozitivne 
učinke. Pri tem je ključno, da razvije 
od snega neodvisno zimsko ponudbo, 
dobro priložnost pa predstavlja tudi 
nadaljnji razvoj turizma na podeželju. 
Trženje bi bilo smiselno usmeriti v 
privabljanje več obiskovalcev, ki lahko 
dopustujejo izven visoke sezone, 
kot so družine brez šoloobveznih 
otrok in starejši ter tako izkoristiti 
dobre pogoje spomladi in jeseni. K 
uspešnemu prilagajanju podnebnim 
spremembam pripomorejo 
ozaveščanje in usposabljanje 
turističnih delavcev, učinkovito 
upravljanje z zaščitenimi območji 
narave (Krajinskim parkom Zgornja 
Idrijca) in prilagoditev infrastrukture. 
Vzpostavitev sistema zgodnjega 
opozarjanja na izjemne vremenske 
dogodke, kot so neurja in poletni 
vročinski valovi, pa lahko pripomore 
k zaščiti zdravja in varnosti 
obiskovalcev in turističnih delavcev.



petek, 22. oktober 2021 Idrijske novice / ABC         številka 5018 Š O L S T V O

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)

Delo dobi  

- GOZDAR SEKAČ 
- GOZDAR TRAKTORIST
Informacije na telefon: 031 602 401

Črni Vrh 27D, Črni Vrh nad Idrijo
gozdarstvo.rupnik@gmail.com

Jeziki so bogastvo Evrope Pesem ptic miru tudi na 
ulicah Idrije

V petek, 17. oktobra, smo učenci in učitelji v oddelkih 
podaljšanega bivanja Osnovne šole Idrija izvedli pohod 
miru po ulicah Idrije. 

Pohod je bil krona celotedenskega dogajanja, ki smo ga posvetili svetovnemu 
dnevu miru, ki ga sicer obeležujemo 21. septembra. Obenem smo se s 
pohodom pridružili projektu Pesem ptic miru, h kateremu so nas povabili 
iz Osnovne šole Lava Celje. Z učenci smo se skozi cel teden pogovarjali o 
pomenu miru, strpnosti in dobrih medosebnih odnosov. O tem, da mir ni 
samoumeven in da si moramo zanj prizadevati vsi. Skrb za mir se prične 
v odnosih v naših družinah, v razrednih skupnostih in med prijatelji. V 
skupinah podaljšanega bivanja smo likovno ustvarjali in pripravili plakate 
ter zastavice miru, s katerimi smo odšli na pohod miru do Mestnega trga in 
nazaj v šolo. Kljub neprijaznemu vremenu smo s pisanimi plakati prenesli 
sporočilo miru med naše someščane in pobarvali sivi dan z dobrimi željami.
/ Tanja Andder

Foto: Brigita Šepec in Anita Vihtelič Janež

Evropski dan jezikov na 
p o b u d o  Sve ta  Ev r o p e 
obeležujemo že vse od leta 
2001, letos torej praznuje 
20. rojstni dan. V ta namen 
smo na Osnovni šoli Idrija 
pripravili prireditev, katere 
cilj je bil na zabaven način 
spomniti gledalca na pomen 
učenja tujih jezikov, na 
pestro raznolikost jezikov in 
kultur ter nenazadnje ceniti 
svoj materni jezik.

Voditelja Alina Mohorič in Drejc 
Boškovič sta v uvodu predstavila 
nekaj dejstev o jezikih, nato pa 
povprašala nekaj učencev o tem, 
koliko poznajo svetovne jezike 
in kaj mislijo o učenju tujih 
jezikov. Učenci so spoznali nekaj 
zanimivosti o tujcih, ki se učijo 
slovenščine, pa tudi o izmišljenih 
jezikih in znanih osebnostih, 
ki govorijo tuje jezike. Z lomilci 
jezika so se spoprijeli učenci 
izbirnih predmetov italijanščina, 
španščina, nemščina in ruščina, 
kako se na sproščen način učijo 
jezikov v šoli, pa so prikazali 
petošolci. Učenci iz Podružnične 
šole Zavratec so pripravili kratko 
točko v znakovnem jeziku, 
osmošolci pa so pripravili dva 
zabavna skeča. Za konec pa so 
učenci v številnih jezikih povedali, 
da imajo radi jezike. 

Na prireditvi je sodelovalo veliko 
število otrok različnih starosti, 
ki so jih vodili mentorji Melita 
Rutar in Urška Boškovič, tudi 
idejni vodji in snovalki scenarija, 
ter Tanja Andder, Maria Ana 
Kremžar Jerman, Urša Erjavec, 
Darja Petkovšek in Branka Skrt. 
Izvedba v živo zaradi danih 
razmer ni bila mogoča, zato smo 
se odločili za virtualno prireditev. 
Pri tem je odlično delo opravil 
šolski računalničar Ciril Čuk, ki 
je poskrbel za montažo in zvočno 
opremo posnetka. Na ta način 
smo omogočili ogled prireditve 
vsem učencem naše šole, pa tudi 
drugim. 

Evropski dan jezikov na šoli 
obeležujemo vsako leto. Za 
lansko virtualno prireditev je OŠ 
Idrija prejela priznanje Zavoda 
RS za šolstvo, ki ga prejme deset 

najboljših prispevkov na spletnem 
pedagoškem forumu. To prireditev 
je pripravila Tanja Andder v 
sodelovanju z učitelji tujih jezikov 
in Univerze za tretje življenjsko 
obdobje. 

Tudi na programu OŠ NIS 
vsako leto obeležijo evropski 
dan jezikov. Na obisk povabijo 
učitelja tujega jezika, ki jim 
predstavi jezik in kulturo. Lani 
jim je učiteljica italijanščine Tanja 
Andder predstavila italijanski 
jezik, spomladi pa so načrtovali 
še kuharsko delavnico na temo 
italijanske kuhinje. 

Zaradi zaprtja šol so jo izvedli 
letos, 30. septembra, ko so skupaj 
pripravili tiramisu, zraven pa so 
se naučili tudi imena sestavin v 
italijanščini in nekaj uporabnih 
fraz. 

/ Urška Boškovič in Melita Rutar

Znanje jezikov odpira 
poglede preko obzorja  
/ Foto: OŠ Idrija
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Filmsko gledališče zakoračilo 
v novo digitalno dobo
Pred desetletjem so se največji filmski studii odločili, da se kinematografska dejavnost 
digitalizira, a pri tem ohrani ekskluzivnost, da piratske verzije filmov ne bi prehitro 
zašle na svetovni splet. Tako je nastal Digital cinema Package ali po domače DCP. Gre za 
format v digitalni obliki, ki omogoča zaklenjene filmske vsebine v visoki resoluciji, za 
njihovo predvajanje pa je treba imeti profesionalen kino projektor.

Tim Božič

Po letih načrtovanj je Mestni 
knjižnici in čitalnici Idrija, ki 
upravlja Filmsko gledališče Idrija, v 
sodelovanju z Občino Idrija uspelo 
zagotoviti ustrezna sredstva za nakup 
DCP projektorja, preko javnega 
razpisa Ministrstva za kulturo, 
ki je bil namenjen javni kulturni 
infrastrukturi. 

Ta investicija bo v pr vi vrsti 
idrijskemu kinu odprla programska 
vrata za filme ameriške produkcije 
studiev Warner Bros, Universal, 
Disney, A24, Searchlight Pictures 
in Sony. Velika pridobitev pa bodo 
tudi nekateri evropski, kinotečni 
in celo slovenski filmi (na primer 
Pr '  Hostar) ,  k i  so  bi l i  zaradi 
ekskluzivnosti domačemu občinstvu 
do sedaj nedostopni. Najbolj očiten 
primer tovrstne ekskluzivne vsebine 
je Dune: Peščeni planet, eden bolj 
pričakovanih filmov letošnjega leta. 
V Idriji je bil predvajan 21. oktobra, 
na dan, ko je prišel v redno kino 
distribucijo po Sloveniji. V ZDA pa 
je imel film izid šele dan kasneje, 22. 
oktobra. Kar je neverjetna kupčija za 
samo Idrijo.

Resda se je v zadnjih nekaj letih 
nekajkrat zgodilo, da je idrijski kino 
na svoj program uspel uvrstiti tudi 
nekatere vidne ameriške filmske 
naslove, kot so Bohemian Rhapsody, 
Zvezda je rojena in Joker (studio 
Warner Bros), a je šlo za nekoliko 
bolj zapleteno uveljavljanje licenc za 
javno predvajanje, ki so bile izdane 
šele, ko film ni bil več dostopen v 
redni kino distribuciji. To pomeni, 
da so filmi lahko bili predvajani, 
ko so opravil svojo 90-dnevno pot 
po kinematografih in dobil izid na 
DVD ali Blu-ray nosilcu. V primeru 
Slovenije pa je to lahko trajalo tudi 
pol leta.

V zadnjem letu se je v svetu 
kinematografov zgodilo veliko 
vihravih odločitev.  Vse pa so 

izvirale iz dveh dejavnikov. Leta 
2019 smo bili najprej priča tako 
imenovani vojni platform za spletne 
pretočne vsebine ali bolje rečeno 
vojni za čim večje število njihovih 
uporabnikov, pri kateri sta bila med 
definitivnimi zmagovalci HBO Max 
(studio Warner Bros) in Disney+. 
Z epidemijo Covida in posledičnim 
zapiranjem kinematografov pa so se 
ustvarile razmere, ki so bile pisane 
na kožo izključno studiem. Prvo 
resno merjenje moči med studii in 
kinematografi se je zgodilo aprila 
2020, ko je studio Universal preko 
spletne platforme izdal otroški 
animirani film Troli na svetovni 
turneji. Takrat je kinematografska 
veriga AMC, ki šteje več kot 1.000 
kinodvoran,  zagrozi la,  da bo 
bojkotirala vse filme studia, saj 
film po pogodbi ni uspel izvesti 
svojih ekskluzivnih 90 dni po 
kinematografih. Veriga in studio 
sta kasneje dosegla dogovor, a 
precendens je bil storjen in prvi 
hibridni izid večjega studia je odprl 
vrata vsem ostalim. 

Resnejši spor je storil studio 
Warner Bros decembra 2020, ko 
je napovedal, da bodo njihovi filmi 
imeli hibridni start istočasno v 
kinematografih ter na platformi 
HBO Max. Christopher Nolan, 
režiser filmov Vitez teme, Dunkirk, 
Izvor, Tenent, je zato s studiem 
prekinil dolgoletno sodelovanje. 
Njega in dr uge ustvarjalce je 
zbodla strategija izdajanja filmov 
neposredno na male zaslone preko 
spletnih platform, saj jih studio o 
tem ni obvestil. Nolan je sicer znan 
po tem, da zastopa stališče, da je 
edini prvinski način doživljanja 
filma izključno na filmskem platnu. 

Julija letos se je Disney zapletel v 
tožbo z igralko Scarlett Johansson, 
saj  v njeni  pogodbi za f i lm o 
super junakinji Črna vdova ni bilo 
navedeno, da bo film istočasno 
dostopen tudi preko platforme 

Disney+, s tem pa so jo oropali za 
delež dohodka od prodaje vstopnic 
v kinodvoranah. Pokazalo se je, da 
filmi pri hibridnih izidih iz spletnih 
platfor m prehitro zaidejo  na 
piratske spletne strani, kar povzroča 
tudi manjši uspeh v kinematografih. 
Podobnega rezultata je bil deležen 
tudi letošnji film Odred odpisanih. 

Finančni neuspeh teh dveh večjih 
studijskih filmov pa je na srečo 
pripeljal do tega, da se je na novo 
ovrednotil pomen ekskluzivnega 
predvajanja filmov v kinematografih. 
Disneyjev drugi letošnji super 
junaški film Shang-Chi in legenda 
o desetih prstanih je izšel izključno 
po kinematografih. Pri svetovni 
distribuciji filma Dune: Peščeni 
planet pa so ga prav zaradi tega 
ponekod izdali že mesec dni prej. 
Warner Bros je napovedal, da bodo 
s pričetkom leta 2022 vsi filmi dobili 
ekskluzivno 45-dnevno predvajanje 
po kinematografih, zatem pa bodo 
dosegljivi na spletu.

Idrijski kino bo brez težav ponujal 
sveže in ekskluzivne filmske naslove 
od animiranih filmov za najmlajše 
do bolj zahtevnih in kvalitetnih 
f ilmov za starejše. Tisti  nekje 
vmes pa bodo prav tako zagotovo 
našli nekaj zase. Poleg bolj pestre 
ponudbe f ilmov bo za gledalce 
zagotovo pridobitev tudi to, da se 
jim ne bo potrebno voziti v kino v 
Kranj ali Ljubljano. S tem pa bodo 
privarčevali tudi čas in denar.

Medtem ko bodo gledalci uživali v 
kino predstavah, bo organizatorje 
skrbelo, kako izkušnjo v dvorani 
še dodatno izboljšati. Možnosti 
je veliko: naj bo to nadaljevanje 
Virtualne arene (igranja konzolnih 
iger na velikem filmskem platnu), 
p o n u d b a  s l a s t n i h  m a s l e n i h 
kokic, ali pa si bodo gledalci sami 
pričarali vzdušje gledanja filmov 
doma preko VR očal iz platforme 
spletni.kinoidrija.org. Možnosti so 
brezmejne.
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Petošolci na balinišču
Na pobudo Balinarskega kluba Idrija smo se z 
učenci 5. razredov Osnovne šole Idrija odzvali 
vabilu na predstavitev balinanja. Učenci so najprej 
poslušali teoretične osnove, ki jim jih je predstavil 
Franc Miklavčič. Po teoretičnem uvodu so se učenci 
razdelili v skupine in spoznavali osnove tega športa 
kot so približevanje, zbijanje, ... in pri praktičnem 
delu uporabljali različne rekvizite, ki jih balinarji 
uporabljajo tudi na tekmovanjih. Preizkusili so se tudi v 
tekmovanju med skupinami.

Na koncu so jih mentorji povabili k šoli balinanja za otroke 
in jim razložili potek srečanj in tekmovanj. Učenci so bili nad 
predstavitvijo navdušeni, kar povedo tudi spodnje izjave učencev:

- Balinanje se mi je zdelo zelo dobro, ker smo zmagali. Zelo veliko 
sem se naučil in bom hodil na balinanje. |Liam
- Balinanje je zelo zanimiv šport. Smo ciljali in zbijali. Uživala sem 
in se zabavala. Naučili smo se veliko novega in celo podrli rekord 
dvorane. Upam, da bom balinanje lahko še kdaj poizkusila. Hvala 
vse trenerjem. | Eva
- Moja izkušnja z balinanjem je enkratna. Ugotovila sem, da 
nogomet, košarka, tenis, … niso zame, a za balinanje sem ugotovila 
drugače. Všeč mi je in mogoče bom hodila. | Tinkara
- Meni je bilo zelo všeč. Balinanje obožujem že od sedmega leta in 
končno sem dobil priložnost, da pokažem, kaj sem se naučil. | Job
- Na balinanju mi je bilo zelo všeč, saj smo bili v skupinah in 
tekmovali proti nasprotni skupini. naša skupina je bila tudi 
poražena, a važno je, da se zabavaš. | Ana
- Meni je bilo zelo dobro na balinanju, ker je bilo zabavno in zelo 
hecno zadeti ravno tisto majhno žogico. Balinanje mi je šlo kar 
dobro. Upam, da bom imela čas za balinanje še kdaj« | Sofia
- Na balinanju je bilo zelo zabavno in super. Kljub temu, da smo se 
imeli lepo, je bilo malo težko. Všeč mi je bilo, ker smo zmagali in 
se veliko smejali. | Anila
- Na balinanju mi je bilo všeč. Bilo je zabavno, nisem se dolgočasila. 
Lepo mi je bilo, ker smo zmagali in imeli dobrega trenerja. | Dina
- Na balinanju mi je bilo všeč, ampak ga ne bom mogla obiskovati. 
Drugače se mi zdi zelo zanimiv in zabaven šport. | Iza

Iz Ledin smo se odpravili na 
Ermanovec

Maja Vegelj

Šolsko leto se je ravno 
dobro začelo in ker nas je 
september razveseljeval s 
prijetnim vremenom, nismo 
mogli kaj, da ga ne bi dobro 
izkoristili. Tako smo se 
odpravili na pohodniško 
turo, ob kateri je marsikdo 
raje dvakrat vprašal, kam 
gremo, saj ni bil prepričan, 
da je slišal prav.

»Ja, prav zares gremo peš iz Ledin 
na Ermanovec,« smo zatrjevali učenci 
in učitelji. Tako smo se v enem od 
septembrskih juter odpravili na 
malce daljši pohod. Iz Ledin nas je 
pot vodila mimo Šuštarjeve luknje 
do Mrzlega Vrha, kjer smo pri 
kapelici zavili navzdol proti Likarju. 
Tam smo krenili po gozdni poti do 
Laniš, od koder smo nadaljevali pot 
po cesti do Sovodnja. Po dobrem 
okrepčilu na Sovodnju smo se 
odpravili po razgledni poti proti 
Ermanovcu. Vzpon na Ermanovec 
je bil kar »konkreten«, vendar niti 
naši najmlajši učenci, ki nekateri 
ne štejejo še niti šest let, z njim niso 
imeli težav. Učitelji smo tekom dne 
prišli do ravno nasprotnih ugotovitev 
– da imajo ledinski otroci energije še 

na zalogo, saj smo z učenci aktivno 
preživeli še ves preostanek dneva. 
Po kosilu smo odšli na ogled bližnje 
kasarne, ki leži višje v gozdu. Nato 
smo se na prečudoviti jasi v bližini 
igrali razne igre, v katerih so vsi 
otroci neizmerno uživali. Kasneje 
popoldan smo se vrnili h koči. Tam 
smo priredili tekmovanje v vlečenju 
vrvi, v katerem so se pomerili tako 
fantje kot tudi punce. Še danes 
nekateri sprašujejo, kdaj bomo 
spet vlekli vrv, saj tega pa res niso 
še nikdar počeli in so ugotovili, da 
je strašansko zanimivo. Ker se še 
ni povsem znočilo, smo po večerji 
odšli še na krajši sprehod, nato pa 
so otroci brez težav zaspali in spali 
kot polhi do jutra.

Naslednji dan je učitelj Radko 
učencem pripravil orientacijski 
pohod – pohod, ki je vodil po stezi 
od koče do vrha Ermanovca, vmes 
pa so učenci imeli določene naloge, 
ki so jih morali opraviti. Da smo 
imeli učence pod nadzorom, smo 
bili učitelji na vnaprej določenih 
lokacijah, od koder je bil razgled nad 
izbrano potjo. Učenci so v skupini 
sledili danim navodilom in opisom 
poti ter opravljali dane naloge. 
Učitelji smo prišli do zaključka, da 
so se učenci izkazali na več nivojih – 
tako so se nekateri učenci izkazali, ko 
so nudili pomoč mlajšim učencem in 
jih lepo usmerjali in vodili; nekateri 
so se izkazali v uspešnem vodenju 
skupine – kjer so si delo medsebojno 

porazdelili. Tudi naši najmlajši so se 
izkazali kot odlični pomočniki.

V teh dveh dneh, ki smo jih 
preživeli skupaj, smo doživeli 
in izkusili ogromno lepega. Vsi 
učitelji se v en glas strinjamo, da 
je takšno doživetje pravo učenje za 
življenje. Vsak otrok je sam skrbel 
in poskrbel zase, ob tem pa nihče 
ni pozabil tudi na druge okoli sebe. 
Tako nesebično so drug drugemu 
nudili pomoč; s takim navdušenjem 
so vzklikali, kako se imamo lepo in 
tako prijetno je bilo opazovati te naše 
otroke, kako radostno uživajo v igri 
in medsebojnem druženju. Ni kaj. 
Tudi v tem smo si učitelji enotni – 
peljati jih bo treba še kdaj.

Orientacija v bližini Ermanovca

Učenci POŠ Ledine

Klavdija Pavšič Bajc
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100% ročno delo -slovenski proizvod

SEDEŽNE GARNITURE  
 POSTELJE    
VZMETNICE   

POSLOVNA OPREMA

Gradiška cesta 5, 5271 Vipava  I  Damjan: 031 335 443, Matija: 040 822 171  I  info@tapetnistvo-damjan.si            tapetnistvodamjan

Prvošolci v prometu V Ljubljano!
Dijaki prvih letnikov gimnazijskega programa in 
programa strojni tehnik so se 14. septembra odpravili na 
ekskurzijo v Ljubljano. 

V lepem vremenu so se vsi prvošolci sprehodili po centru Ljubljane in 

si z zanimanjem ogledali mestne znamenitosti, njihovi radovednosti 

in ustvarjalnosti pa so zadostili tudi v Hiši eksperimentov. S pomočjo 

demonstracijskih eksperimentov so učenci obnovili ter nadgradili svoje 

znanje o tlaku in težišču. Gimnazijci so si potem pod strokovnim vodstvom 

sistematično ogledali še botanični vrt ter barvit tropski rastlinjak v njem, 

učenci programa strojni tehnik pa so obiskali ljubljanski živalski vrt. Ob 

vodenem ogledu so imeli možnost neposrednega stika z nekaterimi živalmi, 

ki pri ljudeh zbujajo strah, kot so pajki in kače. 

Veseli nas, da smo ekskurzijo, navkljub vsem oviram, ki jih za organizacijo 

pouka predstavlja covid-19, uspeli organizirati.

/ Marjanca Poljanšek

Mateja Kogej

September je mesec, ko se v šolo vračajo 
učenci. V okolici šole ponovno postane zelo 
živahno, poveča se število pešcev in prav 
tako tudi vozil. Ker je cilj vseh, da bi bila 
šolska pot učencev varna, brez nezgod, 
prve tedne novega šolskega leta policisti 
Policijske postaje Idrija in upokojenci iz 
Zveze šoferjev in avtomehanikov Idrija 
opozarjajo voznike in šolarje na dosledno 
upoštevanje prometnih predpisov in 
previdnost v prometu.

Vsako leto pa veliko pozornosti posvetimo tudi 
najmlajšim šolarjem, prvošolčkom. Čeprav sami še 
ne smejo v šolo in iz šole, jih moramo vsi, učitelji in 
starši, tekom prvega šolskega leta naučiti prometnih 
pravil, saj bo leto kmalu naokrog in bodo tudi oni sami 
udeleženci v prometu. Tudi pri tem nam priskočijo na 
pomoč policisti PP Idrija, člani ZAŠM Idrija in člani 
ZAŠM Vrhnika, ki so tudi letos prvošolcem Osnovne 
šole Idrija pripravili čudovito in zelo poučno dopoldne.

Policist Edo Miklavčič se je s prvošolci in njihovimi 
učiteljicami odpravil na sprehod v okolico šole. Na 
poti smo spoznavali pravila hoje v prometu, pravilno 
prečkanje cestišča ter prometne znake, namenjene 
pešcem in kolesarjem. Opozoril nas je tudi na pasti in 
nevarnosti, ki v prometu prežijo na nas. 

Na šolskem dvorišču so nam člani ZŠAM pripravili 

zabavne in poučne naloge. Učenci so bili najbolj 
navdušeni nad prometnim poligonom, na katerega so 
se podali s skiroji – seveda ne brez varnostne čelade. Na 
poti so morali pokazati veliko spretnosti in upoštevati 
veliko pravil, paziti na pešce v prometu in celo na vlak, ki 
je pripeljal mimo. V štafetnih igrah so utrjevali znanje o 
barvah na semaforjih. Spoznali so tudi prometne znake, 
ki se razlikujejo po obliki in barvi, s prometnim kolesom 
pa smo preverili in ugotovili, da učenci o prometu že 
veliko vedo.

Vsem udeležencem, policistoma in PP Idrija, članom 
ZŠAM Idrija in Vrhnika, se prvošolci in učiteljice iskreno 
zahvaljujemo in upamo, da bomo sodelovali tudi v 
prihodnjih letih.

Foto: Danijela Brložnik
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Z gradnjo kolesarske steze 
bodo pričeli še pred zimo
Dobrega pol milijona evrov, ki jih je vlada namenila delovanju občine 
Idrija, so občinski svetniki razporedili po različnih proračunskih 
postavkah. Večina tega denarja je bilo namenjenega infrastrukturnim 
projektom in med temi v Mestni hiši posebno pozornost namenjajo 
cestam. 

Kot je v pogovoru v TV studiu Idrijskih 
novic povedal župan Tomaž Vencelj, bodo 
z državnim denarjem še pred zimo pričeli 
z gradnjo kolesarske steze od Podroteje do 
Likarce ter z Marofa do Spodnje Idrije. Za 
slednji odsek bo država namenila vrtoglavih 
10,5 milijona evrov, dela pa naj bi končali 
predvidoma v dveh koledarskih letih. 
Zgrajena nova kolesarska steza ter dvignjeno 
cestišče v zadnjem zavoju pred Spodnjo Idrijo 
pa ne bodo vplivali na načrtovano vrtanje 
predora pod pokopališčem v Spodnji Idriji. 
S predorom in novim mostom čez Idrijco, ki 
bo povezal oba bregova reke na območju tik 
za zadnjim poslovno-stanovanjskim blokom 
na Slovenski cesti, bo staro središče Spodnje 
Idrije dobilo novo podobo ter zagotavljajo 
večjo varnost vsem udeležencem v prometu.

Veliko slabe volje je bilo v preteklih letih 
na Triglavski ulici, ki je bila infrastrukturno 
povsem zastarela. Letos je občina naročila 
temeljito rekonstrukcijo, s katero pa številni 
domačini niso bili zadovoljni. Motila jih je 
predvsem kakovost opravljenih del, saj se je 
izkazalo, da občina ni imela najbolj srečne 
roke pri izbiranju izvajalcev. Župan Tomaž 
Vencelj zagotavlja, da bodo morali izvajalci 
popraviti slabo narejene podrobnosti in 
odpraviti napake. Občina pa je naročila 
tudi analizo položenega asfalta, saj je ta na 

nekaterih delih cestišča sumljive kakovosti.
Župan Tomaž Vencelj je v pogovoru v TV 

studiu Idrijskih novic spregovoril tudi o 
načrtih za gradnjo optičnega omrežja, ki bo 
tudi v odročne kraje pripeljal širokopasovni 
dostop do interneta. Država bo v ta projekt 
vložila kar 1,5 milijona evrov. Občina bo 
poskušala Telekomu odprodati zemeljsko 
infrastrukturno kanalizacijo, po kateri bodo 
napeljali optično omrežje. Izvajalec teh del 
je podjetje GVO, dela pa bodo končali v dveh 
letih.

Ob veselju, da je občini uspelo kupiti 
nov zmogljivejši digitalni videoprojektor 
za dvorano v f ilmskem gledališču, pa 
župan Tomaž Vencelj še ne ve kdaj bo 
dvorana dočakala dozidavo in prenovo. Ob 
soglasju varuhov stavbne dediščine bodo 
dvorano posodobili in na malem trgu med 
Magazinom in banko zgradili garderobe in 
druge spremljajoče prostore. Občina računa, 
da bo potrebni denar za gradnjo dobila na 
državnem razpisu iz sredstev za okrevanje 
po pandemiji.

Več in podrobneje o načrtih občinskih 
oblasti pa v pogovoru župana Tomaža Venclja 
z urednikom Damijanom Bogatajem iz TV 
studia Idrijskih novic. Pogovor si lahko 
ogledate na spletni strani www.idrija.com v 
kategoriji STUDIO.

Emil Svetlik kot kolorist 
zmagovalnega filma
Emil Svetlik, vrhunski mojster za korekcijo filmske slike, je bil na nedavnem 
Festivalu slovenskega filma v Portorožu med vsemi sodelavci zagotovo avtor 
z največjim številom prihodov na predstavitveni oder. Kot vrhunski kolorist 
je sodeloval pri postprodukciji vrste filmov in med temi je bil tudi absolutni 
zmagovalec letošnjega festivala film »Prasica, slabšalni izraz za žensko«. Za 
piko na i je film Prasica osvojil tudi nagrado občinstva: povprečna ocena na 
oddanih glasovalnih lističih je bila 4,47.

Zmagoslavje filma so poznavalci napovedali 
še pred slovesno premiero v avditoriju. Do 
zadnjega kotička nabita dvorana je dihala s 
filmom pod očitnim vtisom številnih sodelavcev, 
ki so soustvarjali film. Gre pravzaprav za 
generacijski film današnje mladine, ki je ujeta 
v brezizhodnih situacijah in si bolj ali manj 
uspešno išče svoj prostor v družbi. 

Komična drama Prasica, slabšalni izraz 
za žensko, je žirijo, kot so zapisali, najbolj 
presenetila in očarala, češ da poka od energije, 
življenja in naklonjenosti do svojih likov. 
»Ne igra na karto v evropskem art filmu 
trendovskega minimalizma, ampak izrablja 
vse, kar se mu ponuja – od plazu besed do 
tišine, od plesa do posedanja v mali kuhinji in 
drogeraških tripov. In v vsem je dober. To je 
film sijajno zrežiranega igralskega ansambla, 
dinamike in neke čisto nove, sveže filmske 
energije,« so zapisali člani žirije Primož Bezjak, 
Dana Budisavljević in Želimir Žilnik.

V filmu spremljamo zgodbo mlade slikarke 
Eve (Liza Marijina), ki ji gre trenutno v življenju 
narobe skoraj vse. Znajde se v čudnem razmerju 
z mentorjem, najboljša prijateljica se seli v 
Berlin, za delo v knjigarni ne dobi plačila in 
vrh vsega ji tik pred 27. rojstnim dnevom že 
tri mesece izostaja menstruacija. Zave se, da 
mora spremeniti način življenja in se po pomoč 
obrne na spletni iskalnik. »Glavni lik pripada 
generaciji 30-letnih umetnikov, ki za ta liberalni 
kapitalizem niso ravno dobrodošla generacija. 
Ampak dajmo reči, tudi oni preživijo, kot vse 

generacije,« je o svojem filmu povedala režiserka 
Tijana Zinajić.

Emil Svetlik je mladost preživel v Idriji. 
Življenje ga je kasneje zaneslo na študij in tako 
je po vzoru številnih svoj delovni prostor našel 
v Ljubljani. Vrsto let je bil vodilni kolorist na 
nacionalni televiziji. Danes deluje v podjetju 
Teleking 001, kjer sodeluje kopica vrhunskih 
mojstrov za končno obdelavo filmskega 
zvoka in slike. Emil Svetlik je za svoje odlično 
obvladovanje in izjemen prispevek k nacionalni 
kinematografiji že pred leti prejel nagrado 
Kosobrin, ki jo društvo režiserjev podeljujejo 
za izstopajoče dosežke v neavtorskih, a 
nepogrešljivih filmskih poklicih. 

Na nedavnem festivalu v Portorožu smo 
tako ob že omenjenem zmagovalnem filmu 
Prasica videli tudi filme Inventura, Morena, 
Septembrska klasa, Sanremo, Zastoj in kratki 
film Kazenski strel. Vsem tem je končno barvno 
podobo dal prav Emil Svetlik. 

»Vsake nagrade smo v ekipi iskreno veseli. 
V teh mesecih pa gledamo naprej, saj že 
finaliziramo nove projekte in filme, ki bodo na 
programu nacionalnega festivala šele prihodnje 
leto,« je po slovesni podelitvi Vesen v Portorožu 
za Idrijske novice povedal Emil Svetlik. 

Zmagovalni film Prasica bodo producenti 
poslali v redno kinematografsko distribucijo šele 
v marcu prihodnje leto, premiero pa načrtujejo 
v Kinu Šiška v Ljubljani, kjer bodo za dobro 
glasbo po premieri poskrbeli vsi ansambli, ki 
so prispevali glasbo za film. / Damijan Bogataj
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ODDAJA LOKALA V NAJEM 

V Spodnji Idriji 
oddamo v  
najem lokal 
okrepčevalnico: 
Picerija pod 
skalco.  
 

Lokal se nahaja ob glavni cesti, v centru Spodnje Idrije. V pritličju 
obsega 90 m2, v kleti pa 60 m2. Oba prostora sta opremljena. 
V bližini je veliko javno parkirišče. Cena najema 1.000,00€ / mesec.  

Več informacij na:   
T: 041 412 440 (Mira) ali na E: mira@gotrade.si          

Spodnja Idrija, 18. 10. 2021

Optika Planinšek Lah, 
Tržaška cesta 34, 1370 Logatec                              

T: 01/754 33 88

Brezplačni pregled vida  
za očala

Strokovno svetovanje  
optometrista in mojstra 
očesne optike

Velika izbira očal in  
kontaktnih leč

Za vas v naših novih in posodobljenih prostorih. Vabljeni!

Koncert ob obletnici smrti 
skladatelja Petra Jereba
Rado Božič

V letošnjem letu poteka 
70-obletnica smrti 
slovenskega zborovskega 
skladatelja Petra Jereba. 
Ob tej priložnosti bo Javni 
sklad RS za kulturne 
dejavnosti izpeljal koncert 
v spomin domačemu 
skladatelju. 

Peter Jereb je bil rojen leta 1868 v 
Cerknem, kjer se je v okviru Čitalnice 
tudi navdušil nad glasbo in se pričel 
učiti violine. V Cerknem je dokončal 
štiri razrede ljudske šole. Po prerani 
smrti njegovih staršev pa ga je k sebi 
vzel stric v Tunjice pri Kamniku, ki 
je tudi skrbel za njegovo nadaljnjo 
glasbeno izobrazbo. Leta 1884 se je 
mladi Peter Jereb vpisal v orglarsko 
šolo v Ljubljani, po končanem 
šolanju pa je 40 let opravljal službo 
občinskega tajnika in organista v 
Litiji. Celotno svoje obdobje v Litiji je 

bil tudi zborovodja znanega pevskega 
društva Lipa. Ustvarjal je predvsem 
za moške in mešane pevske zbore. 
Jerebove zborovske posvetne skladbe 
so zgrajene v narodnem duhu in s 
svojo sentimentalno liričnostjo slone 
na slovenski ljudski pesmi. Njegove 
cerkvene skladbe so liturgično 

zelo ustrezne in so pisane v duhu 
cecilijanske reforme. Jerebove 
skladbe karakterizirajo iskreno 
doživeta in zelo prikupna melodika 
ter izredna barvitost harmonije. Peter 
Jereb spada v generacijo zborovskih 
skladateljev, ki so v slovensko glasbo 
vnašali nacionalni izraz, kot so Josip 
Pavčič, Anton Schwab, Oskar Dev, 
Zorko Prelovec, Vinko Vodopivec, …

Ko n c e r t  v  s p o m i n  n a š e m u 
skladatelju bo izvedel odličen zbor 
Goriški oktet Vrtnica, ki prav v 
letošnjem letu obeležuje 40-letnico 
delovanja. Zbor sestavljajo izbrani 
pevci iz širše Goriške regije iz obeh 
strani meje. Zasedba se uvršča v 
kakovostni vrh tovrstnih sestavov 
v Sloveniji, kar potrjujejo številne 
prejete nagrade na domačih in 
tujih tekmovanjih in odlične ocene 
glasbenih kritikov doma in v tujini. 
Zbor je v letošnjem letu ob njihovi 
40-letnici posnel ploščo z deli samih 
primorskih skladateljev. Njihov 
umetniški vodja je priznani slovenski 
dirigent Matjaž Šček. Koncert v 
spomin našemu skladatelju Petru 
Jerebu bo v petek, 5. novembra, v 
Osnovni šoli Cerkno.

Peter Jereb

Oktet Vrtnica

S kulturo prežeto 
delovanje šole v Idriji
Javni sklad za kulturne dejavnosti je pred dnevi nekaterim 
šolam v državi podelil nazive »Kulturna šola«. Med 
prejemnike tega laskavega naziva se je letos spet uvrstila 
tudi Osnovna šola Idrija, ki že vrsto let daje poseben 
poudarek prav kulturnim vsebinam. 

Kot je po prejemu naziva poudarila pomočnica ravnateljice Zdenka Skrt, 
ki na šoli koordinira izvajanje tega projekta, učitelji in šolarji pridobitev 
naziva sprejemajo z velikim veseljem in navdušenjem. Dolgoletno 
zavzeto posvečanje kulturnim vsebinam je na vseh umetniških področjih 
pomembno zaznamovalo življenjski utrip na šoli. 

Osnovna šola Idrija je s 730 učenci ena največjih osnovnih šol v državi. 
V obdobju pred zdravstveno krizo je na šoli delovalo 26 dejavnosti 
od pevskih zborov, lutkovnih skupin, gledališča, filma, fotografije, 
novinarstva do likovne ustvarjalnosti. Gre tako za vsebine, ki so del 
rednega učnega načrta kot tudi za projekte, ki sodijo pod okrilje krožkov 
in prostovoljnih aktivnosti. V devetih letih, ko otroci obiskujejo osnovno 
šolo v Idriji, se praktično seznanijo z vsemi nosilci kulturnih programov 
tako v kraju, regiji kot tudi v Ljubljani. 

Posebno pozornost pa ob odkrivanju velikih kulturnih ustanov 
posvečajo tudi spoznavanju dediščine v kraju in občini. Idrijski šolarji 
se redno udeležujejo regijskih in državnih, v redkih primerih pa celo 
mednarodnih predstavitev otroške ustvarjalnosti. V zadnjem obdobju jim 
je to uspelo s programi na področju filma, saj je film, ki so ga ustvarili 
idrijski učenci, gostoval celo v Moskvi in Rimu.

Kulturne vsebine so izjemnega pomena tudi za delovanje podružničnih 
šol. Pod okrilje Osnovne šole Idrija sodita tudi podružnici v Godoviču in 
Zavratcu. Kulturno dogajanje na teh šolah ima velik odmev tudi v lokalni 
skupnosti, saj so podružnične šole jedra kulturnega utripa vasi. 

Šolarji pa pomembno sooblikujejo tudi kulturni utrip v občinskem 
središču. Redno pripravljajo odmevne prireditve ob pomembnih državnih 
praznikih ali pa ob obeleževanju pomembnih zgodovinskih datumov. 
S kakovostnimi programi so si med ljubitelji kulture in omike pridobili 
velik ugled. Kot je povedala pomočnica ravnateljice OŠ Idrija Zdenka Skrt 
v TV studiu Idrijskih novic, pa šola uspešno sodeluje tudi s številnimi 
društvi in zavodi v občini. Posnetek oddaje si lahko ogledate na spletni 
strani www.idrija.com v kategoriji STUDIO.

Zdenka Skrt, 
pomočnica 
ravnateljice na 
Osnovni šoli Idrija  
/ Foto: IN
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September je čas za spletanje novih vezi 
 

Pred nami je čas, v katerem 
nas čaka veliko sproščene 
igre in prijetnih trenutkov. 
Za vsakega izmed nas je 
začetek malo drugačen. 
Drugačen tako za odrasle 
kot tudi za otroke. Tiste, 
malo starejše otroke, ki že 
dobro poznajo vse kotičke 
vrtca, ter tiste najmlajše, ki 
bodo prvič prestopili prag 
našega vrtca.

Pri Metuljčkih, v skupini najmlajših 
otrok, je v mesecu septembru 
potekalo uvajanje. Veliko staršev je 
svojega otroka prvič pospremilo v 
vrtec. Otroci so se srečali z novimi 
prostori, igračami ter spoznali nove 
vzgojiteljice in otroke, s katerimi se 
bodo skupaj igrali. Večina otrok, ki je 
vstopila v vrtec pri tej starosti, je bila 
prvič za daljši čas ločena od svojih 
staršev. Prilagajanje je od otrok in 
staršev zahtevalo veliko energije, da 
novo okolje ter osebe sprejmejo in 
jim zaupajo.

Vzgojiteljici sva poskrbeli za 
prijetno okolje ter sproščeno vzdušje 
v igralnici.  Preko dopoldneva 
smo spoznavali nove igrače ter 
materiale za 
igro, slikali 
s  p r av i m i 
č o p i č i  t e r 
spoznali 
pravo 
kobil ico in 
čisto majhno 
žabico.  Ker 
je september 
č a s ,  k o 
pride k nam 
j e s e n ,  s m o 
starše  otrok 
p ova b i l i ,  d a 
nam pomagajo 
z  z b i r a n j e m 
jesenskih 
p lodov.  Tako 
j e  p r e d  n a š o 
igralnico 
nastala mizica 
letnih časov, ki 
jo krasijo različni 
jesenski plodovi. 
Septembrski 
d n e v i  s o  b i l i 
sončni in topli, 
z a to  s m o  v s a k 
dan izkoristili za 
igro na igrišču. Ob 
koncu meseca pa 
so otroci postali že 
pravi junaki, ki ob 
prihodu v igralnico 
i z t e g n e j o  s v o j e ročice in 
z nasmeškom skočijo v naročje svojih 
vzgojiteljic.

/ Anja Rupnik in Andreja Feltrin

Vsako jutro rački zapojemo 
pesem

Tudi v skupini  Račke smo v 
uvajalnem obdobju v svojo družbo 
sprejel i  otroka,  ki  je  pričel  z 
obiskovanjem vrtca v letošnjem 
šolskem letu, med ostalimi otroki 

pa so bile prijateljske vezi  že 
stkane. Vzgojiteljice se zavedamo 
kako pomembno je, da se otrok 
počuti sprejet in enakovreden 
član svoje skupine, zato smo naše 
vezi poglabljali tudi na jutranjem 
srečanju. Vsako jutro smo medse 
poklicali maskoto naše skupine - 
račko in ji zapeli pesmico. Starejši 
otroci so rački pripovedovali o 
svojih doživetjih, mlajši pa so jo 
nežno pobožali in objeli. Odpravili 
smo se tudi na čisto pravi sprehod 
v okolico vrtca. Iz barvnih obročev 
smo ob tej priložnosti izdelali naš 
»avtobus«, za katerega smo se zaradi 
naše varnosti vso pot močno držali. 
Med sprehodom smo opazovali 
spremembe, ki se v naravi zgodijo 
prav v jesenskem času. Preko 
različnih dejavnosti pa so otroci 
spoznavali jesenske pridelke in jih 
razvrščali. 

/ Tanja Grošelj in Sonja Hvala

Starejši otroci so bili zelo 
ponosni

Uvajanje pa ni potekalo zgolj v 
najmlajših skupinah. Tudi v skupino 
Petelinčki smo letos sprejeli nove 
otroke. Nekaj otrok je ostalo skupaj 
že od lanskega leta, nekaj otrok pa se 
nam je pridružilo letos. 

v novo vrtčevsko okolje. Pri tem so 
imeli pomembno vlogo tudi starejši 
otroci v skupini. S svojim zgledom, 
osvojeno dnevno rutino ter svojo 
živahnostjo so nove otroke spodbujali 
k vključevanju v igro. Starejši 
otroci so bili zelo 
ponosni, da so lahko 
pomagal i  svoj im 
mlajšim prijateljem. 
S skupnimi močmi 
s m o  u s p e š n o , 
crkljivo in prijetno 
p r e ž i v e l i  p r v i 
mesec skupaj in se 
že veselimo novih 
skupnih doživetij.

/ Anita Bizjak in 
Polona Leskovec 
Grassi

Kaj storiti, 
ko zmanjka 
elektrike

V skupini Zajčki 
se otroci zelo radi 
igrajo socialno 
igrico »elektrika«. 
Hitro so ugotovili 
kako elektrika 
» p o t u j e «  o d 
enega otroka do 

drugega, 
o d  e n e 
ročice do 
druge. 
V mesecu septembru 
smo se pogovarjali  kaj 
se  zgodi ,  če  e lektr ike 
zmanjka in česa vse se ne 
da uporabljati. Od doma 
smo vsi prinesli baterijske 
svetilke, zatemnili smo 
igralnico ter v odsevu 
svet i lk  prepoznava l i 
različne vrste živali in 
lovili zajčke. Naredili 
s m o  t e m n e  kot i č k e 
pod mizami, v katerih 
smo s i  s  svet i lkami 
popestrili igro. Ogledali 
smo si poučno risanko 
za otroke o elektriki. 
Otr oc i  so  po  svoj i 
zamisli na risalni list 
z ogljem v svinčniku 
narisali umetnije in 
jih razstavili v naši 
garderobi. 

/ Romana 
Ostrožnik in 
Nevenka Tratnik

Imeli bomo pravi 
pevski zborček

V skupni Čebelice 
je bilo s prvim septembrom 

vpisanih devetnajst otrok, tekom 
meseca pa so se nam pridružili 
še štirje otroci, ki so vrtec začeli 
obiskovati na novo. Otroci, ki 
vrtec že dobro poznajo, so obe 
vzgojiteljici po počitnicah toplo 
in prisrčno sprejeli. Zelo smo se 
razveselili tudi prenovljene in na 
novo opremljene igralnice, v kateri 
se odlično počutimo. Otroci so se še 
posebej razveselili igralnega kotička 
»kuhinja«, ki sva ga vzgojiteljici 
opremili z različnimi predmeti 

iz prave kuhinje (porcelanaste 
skodelice, krožniki, čajnik,i …). Ker 
so otroci glede na starost, že sposobni 
aktivnega sodelovanja, so letos sami 
izbrali in narisali svoj znak, s katerim 
bodo označili svoj prostor za osebne 

predmete 
ter za označevanje prisotnosti 
v vrtcu. Skupaj smo izbrali tudi 
imena za naše igralne kotičke. Veliko 
časa smo preživeli v naravi ter na 
igrišču. V skupini bomo letos imeli 
pevski zborček, ki se bo imenoval 
Pomaranča. Ime smo izbrali na 
predlog otrok, ker nam je tako všeč 
naša nova prenovljena oranžna 
igralnica. 

/ Barbara Zabukovec in Daša 
Rupnik

Na novo smo označili kotičke
Zvončki, najstarejša skupina 

otrok, pa je že v mesecu septembru 
zakorakala v že znano dnevno 
rutino. Skupaj smo na novo uredili 
našo igralnico in označili igralne 
kotičke. Otroci so aktivno vključeni 
v načrtovanje dejavnosti. Preko 
njihove participacije ter upoštevanja 
njihovih želja in potreb bomo 
skupaj dosegali zastavljene cilje 
naše skupine. Otroci imajo veliko 
potrebo po gibanju. V ta namen smo 
se tudi letos odločili za sodelovanje 
v množičnem teku otrok, ki se je 
odvijal 23. septembra pod okriljem 
Atletske zveze Slovenije. S to akcijo 
se želi spodbuditi otroke k prvim 
atletskim korakom in jih ozavestiti 
o pomenu zdravega načina življenja. 
Množični tek pod geslom »Začni 
mlad, tekmuj pošteno« je potekal 
na vrtčevskem igrišču v okviru 
Dneva slovenskega športa. Otroci 
so pretekli 200 metrov in so kot 
aktivni udeleženci prejeli medalje, 
ki smo jih naredile vzgojiteljice, ter 
priznanje s strani Atletske zveze 
Slovenije. 

/ Katja Gnezda in Nataša Rus

V vrtcu si pomagamo in se 
dopolnjujemo

V skupini Ježki se igramo otroci, 
stari od 4 do 7 let. Kljub temu, da 
smo različno stari, se med seboj 
dobro razumemo, si pomagamo 

in  se  dopo lnjujemo.  Vsak 
otrok v skupini 
je  edinstven in 
p u s t i  s k u p i n i 
svoj  peča t .  Kot 
skupina delujemo 
d o b r o  s a m o  č e 
s m o  p o v e z a n i 
m e d  s e b o j ,  s e 
spoštujemo, slišimo 
drug drugega, smo 
prijazni dr ug do 
dr ugega.  Skupaj 
z m o r e m o  v e č 
kot  p o s a m e z n o . 
Vzgojiteljice smo v 
začetku septembra 
s k u p a j  z  o t r o k i 
oblikovale dogovore 
n a š e  i g r a l n i c e . 
Otroci  so  pravi la 
narisali, vzgojiteljici 
pa sva poleg njihovih 
i l u s t r a c i j  d o d a l i 
še besedilo. Ko bo 
prišlo med otroki do 
problema, si bomo 
d o g o v o r e  s k u p a j 
ogledal i  ter  preko 
n j i h  p r e p o z n a t i 
naše vedenje ter se 

pogovorili k a j  j e  p o t r e b n o 
spremeniti, da se bomo imeli v 
skupini lepo. Uredili smo tudi igralne 
kotičke ter jih skupaj poimenovali. 
Otroci so predlagali zanimiva 
imena kotičkov, na primer kotiček, 
v katerem so predmeti za dom in 
družino, so poimenovali kotiček 
»Grdobec«, prostor s knjigami ter 
materialom za opismenjevanje pa je 
dobil ime »Triceratops«. 

Raziskovali smo tudi človeško telo. 
Spoznavali smo svoje telo ter kako 
smo si med seboj podobni in hkrati 
tudi različni. Likovno smo upodobili 
samega sebe in nastali so prečudoviti 
avtoportreti. Na igrišču smo našli 
gosenico in jo odnesli v igralnico, 
kjer smo ji uredili prostorček v 
terariju. Tukaj se je zabubila, sedaj 
pa čakamo, kakšen metuljček bo 
nastal iz nje. Tudi mi smo se udeležili 
množičnega teka na 200 metrov, v 
Skirci pa smo po strugi iskali, kam 
je izginil potoček. 

/ Alenka Tratnik in Karmen 
Mavri

Šolsko leto se je šele dobro začelo. 
Kljub temu pa je bilo v mesecu 
septembru v naših igralnicah že 
zelo aktivno in sproščeno vzdušje. 
Najmlajši otroci so spoznali novo 
okolje in ga lepo sprejeli, malo 
starejši otroci pa so bili že aktivno 
udeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
različnih dejavnosti.

Vsi se bomo trudili, da bo bivanje v 
našem vrtcu prijetno, veselo in polno 
zanimivih aktivnosti, v katerih bodo 
otroci uživali in se jih še dolgo radi 
spominjali, kot nekaj lepega, kar so 
doživeli v vrtcu.
Foto: Andreja Feltrin

Ker smo ostali v isti igralnici, smo 
jo nekoliko preuredili, da je okolje 
nekoliko drugačno tudi za tiste 
otroke, ki so v tej igralnici že bili.

Med uvajanjem smo seveda največ 
pozornosti namenili novincem. 
Nekateri so potrebovali nekoliko 
več pozornosti, drugi malo manj. 
Pomembno je, da se v tem obdobju 
osredotočimo prav na vsakega otroka 
in njegove potrebe ter mu čim bolj 
olajšamo prehod iz domačega zavetja 
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Igra krepi telo in spleta dragocena prijateljstva
Petra Likar

Pri Zvezi prijateljev mladine 
Idrija smo uspešno zaključili 
naš prvi mednarodni projekt 
»Mladi za otroke«, ki smo ga 
izvedli s podporo, prejeto v 
okviru programa Evropska 
solidarnostna enota. V okviru 
projekta se nam je v začetku 
junija pridružila prostovoljka 
Olya iz Ukrajine in v poletnih 
mesecih z nami soustvarjala 
naše počitniške programe. 
Projekti prostovoljstva 
mladim nudijo priložnosti za 
sodelovanje v solidarnostnih 
aktivnostih, odgovarjati 
morajo na pomembne potrebe 
družbe, izzive na terenu, 
prispevati h krepitvi skupnosti 
in ob tem prostovoljcem 
omogočati pridobivanje veščin 
in kompetenc za osebni, 
izobraževalni, socialni, 
državljanski in profesionalni 
razvoj.

 
S pripravami smo pričeli že konec leta 
2019, saj smo najprej pridobili Znak 
kakovosti Evropske solidarnostne enote. 
Pridobljeni znak zagotavlja kvaliteto 
in skladnost organizacije z načeli in 
cilji programa Evropske solidarnostne 
enote. Po uspešni pridobitvi znaka 
kakovosti smo se lotili priprave samega 
projekta in bili uspešni že na prvem 
prijavnem roku v letu 2020, za kar 
se moramo v veliki meri zahvaliti 
Mladinskemu centru Idrija za vso 
pomoč in deljeno znanje glede prijave. 
Žal pa nam je negotova situacija zaradi 
epidemije virusa covid-19 prekrižala 
prvotne načrte in izvedbo projekta 
smo iz poletja 2020 prestavili na 
leto 2021. Po precej dolgotrajnem 
izbirnem postopku in nemalo težavah s pridobitvijo vseh informacij, potrebnih za prihod 
prostovoljke, se nam je v začetku junija pridružila Olya. Sodelovala je pri izvedbi počitniškega 
varstva, udeležila se je letovanja v Poreču, pomagala pri pripravi in izvedbi preostalih aktivnosti 

poletnega programa Počitnikarija 
in pripravila ustvarjalnice, ki so v 
septembru ob četrtkih potekale v Idriji 
in ob torkih v Cerknem. Poleg zadolžitev 
v naši organizaciji ji je sodelovanje pri 
projektu prineslo tudi mnogo priložnosti 
za osebno rast in doseganje lastnih ciljev. 
Čas v Sloveniji je namenila za izboljšanje 
angleščine, udeležila se je mladinskega 
parlamenta, ki je potekal avgusta v 
Ljubljani in septembra v Berlinu, na 
zasedanjih pa so mladi iz vseh evropskih 
držav razpravljali o pomembnih temah 
kot so revščina, zaposlitve in podnebne 
spremembe. Ob prostih vikendih je z 
veseljem raziskovala Slovenijo, ki jo je 
navdušila s svojimi naravnimi lepotami. 
Olyina izkušnja s prostovoljstvom v tujini 
zagotovo nakazuje, da je to enkratna 
izkušnja, ki lahko prinese mnoge pozitivne 
učinke na življenje mladih in jim daje dobro 
popotnico za nadaljnje življenje. 

Začetek oktobra pa ni bil zaznamovan 
le s koncem našega mednarodnega 
projekta, pač pa je napočil čas tudi za 
teden, ki je vsako leto namenjen otrokom. 
Teden otroka je program Zveze prijateljev 
mladine Slovenije že od leta 1954, začne se 
prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 
sedem dni. Vsako leto se izbere tema, na 
katero se pripravi poslanica. Poslanice so 
vselej skupek stališč organizacije ZPM do 
obravnavane tematike ter priporočil za boljše 
in učinkovitejše aktivnosti, povezane z otroki 
in mladostniki. Osrednja tema letošnjega 
Tedna otroka je bila »Razigran uživaj dan!«, 
s katero smo želeli, kot protiutež posledicam 
epidemije covid-19, poudariti pomen igrivosti, 
sproščenosti in druženja. Letošnja poslanica 
je bila prvič v obliki stripa, pripravil jo je 
Boštjan Gorenc – Pižama, ilustriral pa Jaka 
Vukotič. Ključna sporočila poslanice so: igra 
ti pomaga razvijati domišljijo, igra krepi telo, 
igra spleta prijateljstva in najpomembnejše: 
igra nas povezuje!

V času Tedna otroka smo pri ZPM Idrija 
pripravili dogodke v sodelovanju z Mestno 
dnevno sobo Pr' Golitu, društvom Zakonctedna 
in Mladinskim centrom Idrija. Za otroke smo 
planirali mestno igrišče, mestni poligon in 
tudi čisto pravo cirkuško predstavo za otroke. 
Žal pa nam jo je zagodlo vreme in zaradi dežja 
smo morali vse tri dogodke na Mestnem trgu 
odpovedati. Ker pa sporočilo letošnjega Tedna 

otroka ni pomembno samo sedem dni v oktobru, upamo, da bomo dogodke za otroke lahko 
izvedli ob kakšni drugi priložnosti.
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Oddamo neopremljen poslovni prostor!
Na naslovu: Lapajnetova ulica 61, 5280 Idrija

- lasten vhod

- lastne sanitarije

- velikost 28,9m2

Primeren za storitveno dejavnost.

Informacije: Ivan Radič, 051 322 645

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

GANTAR INŠTALACIJE

• NOVO -  akcija 
toplotnih črpalk 
Buderus za 
ogrevanje 
prostorov in 
sanitarne vode!

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

• Pomagamo pri 
urejevanju okoljskih 
kreditov.

• Urejamo dokumentacijo 
za okoljske subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

NOVO
Ogrevalne toplotne črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski Weishaupt

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

Vaš partner 
za prijazno 
ogrevanje
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KGZ Idrija, z.o.o.,  
Vojkova 2, Idrija 

TRGOVINA IDRIJA 
05 37 43 271

TRGOVINA ČRNI VRH
05 37 43 267

TRGOVINA CERKNO
05 37 43 269

www.kgz-idrija.si

V naših trgovinah 
dobite vse za jesenske 

zasaditve vrtov in 
urejanje grobov. 

Pestra izbira jesenskih 
rastlin, različnih granilij, 
sveče, lubje, zemlja za 
grobove, okrasne 
posode in še več ...

NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 13h

VELIKA IZBIRA - IZDELAVA PO MERI- SVETOVANJE - MONTAŽA - IZMERA  
- HITRI ROKI IZDELAVE / SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e,  
Logatec, T: 01 75 43 672, M: 041 691 323, info@sm-sencila.com,  

www.sm-sencila.com

Spomin na pesnika iz Ledin se ohranja

Ivica Šemrov

Spet je tu oktober in z njim 
obletnica rojstva našega rojaka 
Antona Žaklja – Rodoljuba 
Ledinskega. Že vse od leta 2016, 
ko smo praznovali 200-letnico 
njegovega rojstva, v Ledinah 
pripravljamo dogodke, ki so 
posvečeni našemu rojaku. 

Anton Žakelj se je rodil na današnji 
dan leta 1816 pri Veharju v Ledinah. 
Življenjska pot ga je v ranem otroštvu 
odpeljala iz naše vasi v Dole, od tam pa 
najprej v številne kraje po Sloveniji, kjer 
se je šolal in služboval kot duhovnik. 
Žakelj je zapisal besedila ljudskih pesmi, 
ki mu jih je prepevala mati Ana. Ustvarjal 

je tudi svoje pesmi in jih objavljal v 
Bleiweisovih Novicah in tudi v Kranjski 
Čbelici. Na rojstne Ledine ni pozabil, 
saj je k svojemu imenu dodal Rodoljub 
Ledinski. 

Ledinci smo o njegovem delu in življenju 
vedeli bolj malo. Kljub skromnemu 
poznavanju tega velikega moža, pa v 
Ledinah ni šel povsem v pozabo. Župnik 
Janko Žagar je že pred drugo svetovno 
vojno naročil spominsko ploščo, ki naj 
bi jo vgradili na njegovo rojstno hišo. 
Uresničitev njegove zamisli je čakala 
vse do leta 1953. Leta 2000 so tudi na 
cerkvi na Velikem Trnu, kjer je umrl in 
je pokopan, pesniku postavili spominsko 
ploščo. Prireditve smo se udeležili tudi 
Ledinci.

Z njegovim življenjem in delom so 
se ukvarjali le nekateri raziskovalci 
in strokovnjaki, Ledinci pa ne. Ob 
200-letnici njegovega rojstva pa smo prav 

Ledinci dali pobudo, da spomin na našega 
rojaka ohranimo pred pozabo. Ustanovili 
smo delovno skupino za ohranitev 
spomina na Antona Žaklja – Rodoljuba 
Ledinskega in pripravili slavnostno 
prireditev. 

Letos se pripravlja knjiga  Anton Žakelj 
– Rodoljub Ledinski, Pesmi, ki sta jo 
uredili drr. Marija Stanonik in mag. 
Marija Velikonja. 14. oktobra je na SAZU-
ju potekalo znanstveno posvetovanje ob 
205-letnici njegovega rojstva z naslovom 
Anton Žakelj – Rodoljub Ledinski in 
njegov čas.  

V Ledinah smo v petek, 8. oktobra 
zvečer, pripravili literarni večer, ki je 
potekal na podstrešju župnišča, kjer si 
lahko obiskovalci Ledin ogledajo tudi 
stalno razstavo o tem našem rojaku. 
Recitirali smo njegove pesmi ter skozi 
besede Marije Velikonja spoznavali 
njegovo zanimivo življenje in bogato delo.
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Evangelij po Čušinu

IDRIJA - filmsko gledališče 

ponedeljek, 15. novembra, ob 18. uri 

Založba Bogataj in Gregor Čušin v sodelovanju s 

KUD Sloga Črni Vrh in Mestno knjižnico in čitalnico Idrija 

predstavljata knjigo in vabita 

na dramsko uprizoritev gledališke predstave

ČRNI VRH - kulturna dvorana

nedelja, 31. oktobra, ob 18. uri

»Avtor prižene človeškost Jezusa iz Nazareta do skrajnosti. Zagotavljam pa vam, 
da gre v tej knjigi za precej globlje reči. Prva realnost je šaljiva, celo groteskna, 
a vedno vrhunska izbira besed in mojstrsko igranje s človeško domišljijo. 
Globlji uvid pa je čisto nekaj drugega.« 
Gabriel Kavčič, recenzent knjige

Izjemne ilustracije
Ilustracije v knjigi so delo Luke 
Modica, brata kapucina z Blok. 
Da bo slikar, je vedel že od svojega 
četrtega leta. Po srednji šoli za 

oblikovanje in fotografijo v Ljubljani 
se podal v Benetke na študij slikarstva. 

Po končani likovni akademiji se je vpisal še na 
Teološko fakulteto v Ljubljani in vstopil k bratom 
kapucinom. V zadnjih letih se vrača k slikanju in 
umetniškemu ustvarjanju.

»Evangelij po Čušinu je bila najprej predstava, dokaj uspešna 
monodrama. Nastajala je vse moje življenje. Po štirinajstih letih in tristo šest ponovitvah je predstava 
postala knjiga, pripoved pa zapisana črka. In kot evangelisti, ki so se pred skoraj dva tisoč leti trudili 
ujeti v črke Jezusovo življenje in besede, sem se tudi sam znašel pred nalogo, kako odrsko govorico 
preliti v prozni zapis. Ne vem, koliko in kako mi je uspelo, sem se pa na pomoč zatekal k istemu 
Duhu, ki je nekoč navdihoval evangeliste«.
Gregor Čušin ob izidu knjige
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V Salonu pohištva Nova oprema d.o.o. VIPAVA bogata ponudba pohištva ALPLES d.d. in sedežnih garnitur ŽAKELJ d.o.o.!

Salon Nova oprema d.o.o. 
 

PE Vipava,  
Goriška 21, T: 05 366 41 60

 
PE Jelšane,  

Jelšane 7, T: 05 711 83 60

Stara Mejca skriva                     
      botanične zaklade

Anka Rudolf

Mejca je idrijski prostorček 
sprostitve, je poligon športa 
željnih, pribežališče mladih 
družin, ki v svojih skopo 
odmerjenih prostih uricah 
tu preživljajo čas s svojimi 
malimi nadebudneži. Mejca 
je idrijski športni objekt in 
kraj druženja. A nedaleč 
stran proti Podroteji je 
še njena sestra – Stara 
Mejca. Mar to pomeni, 
da je starejša, da jo je 
nadomestila ta pod jaškom 
Kajzer? Morda. Zdaj je 
Stara Mejca košček prave 
divjine na robu mesta na 
vstopu v Krajinski park 
Zgornja Idrijca. 

Pred 90 leti so Italijani na robu 
Stare Mejce zgradili monumentalen 
zid in tankovski jarek. Objekt je 
sodil v sklop obrambnih vojaških 
linij, s katerimi naj bi ščitili Idrijo 
pred vojaškim napadom z vzhoda. 

Uspela sem izbrskati le to, da je 
bilo na tem prostoru prvo idrijsko 
nogometno igrišče med leti 1906 
in 1910, ko so se nogometaši selili 
na prejnutarski travnik. Brcali pa 
so tam tudi kasneje, ko so gradili 
sedanji stadion pri Likarci, enako 
tudi idrijski gimnazijci med urami 
športne vzgoje še v šestdesetih 
letih. Tam je bilo tudi prvo idrijsko 
igrišče za tenis. 

Izpod vodnega kanala Rake se v 
Staro Mejco stekajo potočki. Čeprav 
je urejenih nekaj propustov do 
Idrijce, je tukaj zdaj v precejšnjem 
delu mokrišče. Čisti izviri ustvarjajo 
pravi naravni biser.  Mokrišča 
so območja, na katerih občasno 
ali stalno zastaja voda. Zaradi 
njihove gospodarske nekoristnosti 
so eden izmed najbolj ogroženih 
ekosistemov na svetu. So zelo 
občutljivi in izredno dinamični 
sestoji s čisto posebno združbo 
rastlin in živali, prilagojenimi na 
visoko vlažnost in kislost prsti. 
Mokrišča združujejo značilnosti 
vodnih in kopnih ekosistemov, ki 
se med seboj stikajo, so med seboj 
povezani in se prepletajo. Zaradi 
tega je v mokriščih rastlinski in 
živalski svet tako zelo poseben. 

S t a r o  M e j c o  s o  b o t a n i č n o 
popisovali sodelavci Biološkega 

inštituta ZRC SAZU leta 2011, 
v  okvir u raziskav rast l instva 
ob Idrijci od njenega izvira do 
izliva v Sočo. Popise je naredil 
Igor Dakskobler in jih deloma 
ponovil letošnjo jesen. Na podlagi 
teh popisov sklepamo, da v Stari 
Mejci uspeva vsaj 230 praprotnic 
in semenk, med njimi jih je 14 
naravovarstveno pomembnih, ki 
so zavarovane ali pa na rdečem 
seznamu, kar je zavidljivo velika 
številka za tako majhno površino. 

Od zavarovanih rastlin v Stari 
Mejci  uspeva kar  šest  vrst  iz 
družine kukavičevk: Fuchsova 

prstasta kukavica, mesnordeča 
p r s t a s t a  k u k av i c a ,  n av a d n i 
k u k o v i č n i k ,  j a j č a s t o l i s t n i 
muhovnik, širokolistna močvirnica 
in navadna močvirnica. Druge 
zavarovane vrste so mali zvonček, 
pomladni veliki zvonček, rumena 
maslenica, brstična lilija, turška 
lilija, črni teloh, blagodišeči teloh 
in šmarnica. Med rastlinami z 
rdečega seznama v Stari Mejci 
rastejo Shuttleworthov rogoz, 
ozkolistni munec, dlakavi mleček, 
rumena maslenica in črna čmerika. 
Na rdečem seznamu je tudi črno 
grozdičje, toda v Stari Mejci najbrž 

Fotografije: Anka Rudolf

V svetovnem merilu so mokrišča 

najbolj ogroženi ekosistemi, 

zato si zaslužijo posebno 

pozornost in varstvo. Varovani 

so z Ramsarsko konvencijo 

- medvladnim sporazumom, 

ki zagotavlja mednarodno 

sodelovanje pri ohranjanju 

funkcij mokrišč in biotske 

raznovrstnosti. Pri nas jih varuje 

še omrežje Natura 2000.

nima naravnega nahajališča, 
temveč se je tja razširilo z 
vrtov, kjer ga gojijo.

Videz Stare Mejce je zelo 
prvinski, tu je prava divjina. 
Jeseni  pokraj ino krasijo 
mnoge redke močvirske trave 
in šaši, slednjih je šestnajst 
vrst. Se je pa v to pisanost 
priteplo tudi nekaj tujerodnih 
invazivnih vrst,  kar šest: 
žlezava nedotika, kanadska 
zlata rozga, orjaška zlata 
rozga, navadna ambrozija, 
japonski dresnik in robinija. 
Med močvirskim svetom in 
vodnim kanalom Rake raste 
tudi visoki pajesen, zato je 

samo vprašanje časa, kdaj se bo 
naselil tudi nižje. 

Prof. dr. Jože Čar pravi, da je 
tudi geologija zanimiva, nastanek 
in dogajanje v Stari  Mejci  pa 
komplicirano. Seveda je zelo pester 
tudi živalski svet, ki mu celovite 
pozornosti ni namenil še nihče. O 
srečanju z redkim polžkom jantarko 
in ptičjim metljajem je pisala Marija 
Bavdaž v Idrijskih razgledih. Čaka 
nas še mnogo raziskovalnega dela. 

V svetovnem merilu so mokrišča 
najbolj ogroženi ekosistemi, zato 
si zaslužijo posebno pozornost in 
varstvo. Varovani so z Ramsarsko 
k o n v e n c i j o  -  m e d v l a d n i m 
s p o r a z u m o m ,  k i  z a g o t a v l j a 
mednarodno sodelovanje  pr i 
ohranjanju funkcij mokrišč in 
biotske raznovrstnosti. Pri nas 
j ih  var uje  še  omrežje  Natura 
2 0 0 0 .  O b m o č j e  S t a r e  M ej c e 
pa je zavarovano tudi v okviru 
Krajinskega parka Zgornja Idrijca. 
Zgornja Idrijca je območje rek 
Idrijce in Belce s pritoki in okolico, 
ki je zaradi posebnih geoloških, 
geomorfoloških, hidroloških in 
botaničnih posebnosti ter visoke 
stopnje naravne ohranjenosti od 
leta 1993 razglašeno za krajinski 
park. Mokrišče Stara Mejca je 
njegov zelo poseben del.
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Na Črno prst!

Po ovinkasti vožnji smo naš pohod 
pričeli v vasici Kal, kjer smo se 
že kmalu začeli vzpenjati skozi že 
jesensko obarvan gozd. Kljub temu, 
da smo bili še malo zaspani, je bilo 
vzdušje pozitivno in naš korak je 
bil lahek. Kmalu, ko smo iz gozda 
vstopili na odprt teren, smo prišli 
nad meglo, ki nas je kar dolgo 

časa obdajala in razgled nad belo 
»morje« pod nami nas je osupnil. 
Na grebenu se nam je odprl tudi 
pogled na najvišje vrhove Slovenije 
in na nasprotni strani sta iz megle 
kukala Porezen in Blegoš. Ko smo 
prispeli do doma Zorka Jelinčiča, 
smo se najprej povzpeli še na le nekaj 
metrov oddaljen vrh Črne prsti, nato 

pa obsedeli pred kočo ob štrudlu, čaju 
in ostalih dobrotah. Nikamor se nam 
ni mudilo in preprosto smo uživali 
v dobri družbi na svežem zraku. Do 
kombija smo prišli prijetno utrujeni in 
zadovoljni. Veselimo se že prihodnjih 
izletov in novih dogodivščin, ki 
nas čakajo. / Zala Serženta Seljak  
/ Foto: Andrej Erjavec

Luka Mlakar do srebra v Poreču

V soboto, 2. 
oktobra, smo 
se mladi, člani 
Planinskega 
društva Idrija, 
podali na 
prvi dijaško-
študentski izlet 
v letošnjem 
šolskem letu 
– osvojili smo 
Črno prst. 

Minuli konec tedna je v 
Poreču potekalo Balkansko 
prvenstvo v karateju za 
otroke. Konkurenca je bila 
zelo močna, saj so se ga 
udeležile reprezentance 
Albanije, Bosne in 
Hercegovine, Bolgarije, 
Hrvaške, Cipra, Grčije, 
Kosova, Črne Gore, Severne 
Makedonije, Romunije, 
Srbije, Turčije in Slovenije. 

Kar osem malih karateistov iz 
Karate kluba Kolektor Idrija se je 
na tekmovanje podalo kot članov 
slovenske otroške reprezentance, 
s katero so ponosno predstavljali 
slovenske barve na tem tekmovanju. 
Mali karateisti so se v Idrijo vrnili z 
odličnimi rezultati. 

Med dekleti sta Nana Zupančič 
in Nika Mlakar osvojili bronasto 
odličje, med fanti pa je bronasto 
odličje osvojil Mark Filipič, naslov 
podprvaka oziroma srebrno odličje pa 

Luka Mlakar. »Za borbeno in več kot 
uspešno spoprijemanje z zelo močno 
konkurenco si vsi zaslužijo iskrene 
čestitke!« je v izjavi za medije po koncu 
tekmovanja zapisala Nina Bratož.

Kaskader zgradil 
most v Kranjski Gori 
Kranjska Gora se lahko pohvali z novo atrakcijo, saj so 
pešpot do jezera Jasna minuli konec tedna oplemenitili z 
novo visečo brvjo. Skoraj 50.000 evrov vredno postavitev 
mostu so pričeli že lansko leto, dokončali letos poleti, 
uradno pa so most odprli minuli konec tedna, ko je objekt 
pridobil še uporabno dovoljenje.

Kranjskogorski župan Janez Hrovat je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil, 
da je to območje zelo obiskano. Že pred časom so uredili pešpot ob vodi, vendar 
je bila na pločniku ob cesti velika gneča. »Zato smo zdaj uredili še to atraktivno 
brv, ki bo prispevala tudi k večji varnosti,« je dejal. Kot so sporočili iz Turizma 
Kranjska Gora, so z novim visečim mostom v Babi znova vzpostavili pešpot med 
Kranjsko Goro in območjem, kjer je nekoč stal hotel Erika, ter Vršiško cesto.

Trentarska vrv, del slovenske dediščine, povezuje sprehajalno pot po osamelcu 
v zaplavnem prostoru hudournika, imenovanem tudi Baba, z obstoječo potjo 
na strmi levi brežini hudournika. Razpon vrvi znaša 31 metrov s povesom 
74 centimetrov. Na obeh brežinah je most sidran s pomočjo vrvnih sider, 
nosilnost pa zagotavljajo jeklenice premera 24 milimetrov. Pohodna površina 
je sestavljena iz 5 centimetrov debelih hrastovih desk, ki bodo zagotovo zelo 
dolgo služile svojemu namenu. Delavci idrijskega Kaskaderja so uredili tudi 
dostope do mostu, ki ga je sicer projektiral Tadej Jeršič.

Na občini v Kranjski Gori so še poudarili, da z odprtjem visečega mostu v 
Babi znova oživljajo to območje, ki je bilo priljubljeno zbirališče že v časih 
letoviščarstva. Gradnjo, ki se je začela novembra lani in končala junija letos, je 
izvajalo podjetje Kaskader iz Idrije, investicija pa je brez davka znašala 38.500 
evrov, so sporočili z občine Kranjska Gora.

To poletje so bili delavci Kaskaderja aktivni tudi na Bovškem. Ob vtoku 
Koritnice v Sočo so podrli star dotrajan most in na istem mestu zgradili novega. 
Ta je enkrat daljši od mostu v Kranjski Gori, saj je dolg kar 60 metrov. V 
uporabo ga bodo predali takoj, ko bodo pristojni izdali uporabno dovoljenje. 
Še enkrat daljši, kar 120 metrov dolg, pa je most, ki ga je ista ekipa gradila 
v Solkanu. 

»V obdobju, ki je pred nami, se bomo posvetili tudi znanemu mostu čez Idrijco 
pri Debeli skali v Idriji. Že lani smo tam odkopali temelj na levem bregu Idrijce 
in ugotovili njegovo stanje. Za zagotavljanje potrebne varnosti bo potrebno 
ojačati temelj in zamenjati vse nosilne vrvi in pohodne površine. Napenjanje 
jeklenic pa bomo izvedli po klasičnem postopku. Vstavljanje nosilnih jeklenic 
v plastične cevi se je prav na tem mostu izkazalo kot slabo, saj so jeklenice 
zaradi stalnega kondenza prerjavele,« je za Idrijske novice povedal direktor 
podjetja Peter Poljanec. / ITA

M O Z A I K



Idrijske novice / ABC         številka 501 petek, 22. oktober 2021 21

Igor Bogataj s.p., Fužine 
10, 4224 Gorenja vas

T: 04 5191 925, M: 041 414 702, 041 436 702              
Nudimo usluge za RIBANJE zelja in repe ter SUŠENJE 

sadja.

Zdrava ozimnica: 

- zelje in repa, 
- kislo zelje in repa, 
- kisle zeljnate glave in listi za sarmo, 
- zeljnica,
- sveža in suha zelenjava v soli - domača vegeta  
  brez dodatnih konzervansov (dodana je samo sol),     
- paradižnikova mezga.

in fo@domaci ja lo jz .com / www.domaci j a l o j z . com

Po enoletnem premoru 
spet na parketu

Po skoraj enoletnem premoru je ponovno zaživelo  
dogajanje v nižjeligaških košarkarskih 

tekmovanjih.  
Vse starostne selekcije  
Košarkarskega kluba  

Hidria so v začetku  
meseca oktobra že  

odigrale uvodne tekme, 
 za katere upamo, da  

napovedujejo uspešno,  
predvsem pa dolgo sezono. 

Člani, katere že tretje leto zapored vodi trener Gašper Kolman, 
nadaljujejo točno tam, kjer so lanskega oktobra ob prekinitvi 
tekmovanja končali. Moštvo, ki se je v letošnjo sezono podalo v 
pretežno isti postavi kot lani, po uvodnih dveh tekmah ostaja pri 
popolnem izkupičku. Za uvodno tekmo je bil Logatec kar pravšnji 
nasprotnik. V Modri dvorani so košarkarji pred domačimi gledalci, 
predvsem po zaslugi učinkovitejše igre v drugem polčasu, brez 
posebnih težav dosegli prvo prvenstveno zmago (77:45). 

Med tretjo in zadnjo četrtino tekme je bil v organizaciji Mitje 
Zelenca izveden tudi zaključek dobrodelne akcije za olimpijski dres 
s podpisi vseh reprezentantov, ki so poleti navduševali celotno 
Slovenijo s premiernim nastopom na olimpijskih igrah. Žreb je za 
srečnega nagrajenca določil Srečka Gregorača. 

Tudi na Vrhniki uspeh ni izostal, tokrat pa je končna razlika 
znašala sedem točk (73:66). Poleg treh že omenjenih ekip, se 
bodo Idrijčani v zahodni skupini 3. SKL pomerili še z Jančami, 
Tolminom, Jesenicami, Pivko, Ajdovščino, Cerknico, Krvavcem 
ter Plamo Pur, medtem ko je moštvo Stražišča že pred začetkom 
tekmovanja izstopilo iz lige. Prejšnjo soboto so se idrijski košarkarji 
v tretjem kolu v Modri dvorani pomerili s Krvavcem (tekma zaradi 
predčasne oddaje članka v uredništvo ni omenjena v tem poročilu), 
30. oktobra pa v Idrijo prihaja Plama Pur iz Ilirske Bistrice, ki 
je, podobno kot Hidria, Janče ter Tolmin, sezono začela z dvema 
zmagama. 

Od mlajših selekcij bosta ekipi U15 ter U19 nastopali v drugi ligi, 
mlajši pionirji U13 pa bodo sezono nadaljevali v 1. SKL, v katero 
so se uvrstili po uspešno odigranih kvalifikacijah. Prvo srečanje 
so pionirji že odigrali, a so morali priznati premoč ekipi Ježice 
A, uspešnejša pa je bila selekcija U15, ki je v prvem krogu doma 
odpravila Globus. Mladi košarkarji so tudi že odigrali srečanja v 
MINI pokalu Spar, medtem ko članska ekipa na svojega nasprotnika 
v pokalnem tekmovanju še čaka. / Klemen Pavrič

Nuša Šubic ponovno državna 
prvakinja 
David Velikanje 

Na doslej štirih izvedenih državnih prvenstvih 
Slovenije v sankanju s sanmi na koleščkih se je 
Nuši Šubic naslov izmuznil le lani. Tekmovanje je 
tokrat potekalo v izvedbi Sankaškega kluba Idrija, 
gostili pa so ga v tako imenovanem mehurčku, 
na improvizirani sankaški progi v bližini 
Oblakovega Vrha. 

Poleg domače dirke so se idrijski sankači v letošnji poletni sezoni 
udeležili še po dveh tekem odprtega avstrijskega poletnega pokala 
in velike nagrade Hrvaške, državnega prvenstva v sankaškem 
startu, vrhunec pa so predstavljali nastopi na svetovnem prvenstvu 
avgusta v avstrijskem Tyrnau. Bera medalj in osvojenih naslovov 
morda ni bogata kot v preteklih letih, a Idrijčani kljub trenutno 
okrnjeni bazi tekmovalcev ostajajo v stiku s svetovno elito ter 
krojijo vrh domačih prvenstev. Poleg že omenjenega naslova 
državne prvakinje velja izpostaviti uvrstitve na svetovnem 
prvenstvu. V finale sta se uspela prebiti Nuša Šubic in Stanko 
Koler. Nuša je zasedla končno deseto mesto, Stanko pa je bil 
med moškimi osemnajsti. Slednji je kot član prve ekipe Slovenije 
na moštveni tekmi osvojil četrto mesto. V klubu upajo, da bo 
prihodnja poletna sezona že potekala brez covid omejitev, z večjim 
številom tekmovanj, predvsem pa z večjo udeležbo idrijskih 
tekmovalcev. 

Uspešno izpeljana tekma državnega prvenstva je idrijskim 
sankaškim delavcem dala potrditev in še okrepila željo po 
ponovni izvedbi poletnega tekmovanja v domači Grapi. 
Zaupanje je pokazala tudi mednarodna sankaška zveza ISSU, 
ki je Sankaškemu klubu Idrija ponudila možnost organizacije 
svetovnega ali evropskega prvenstva v naslednjih letih. Ker je 
taka prireditev precejšen organizacijski, predvsem pa finančni 
zalogaj, so v društvu ponudbo (zaenkrat) zavrnili.

Poletna sezona 2021
uvrstitve na stopničke

VN Hrvaške
Nuša Šubic – 2. in 3. mesto
Stanko Koler – 2. mesto

DP v sankaškem startu
Nuša Šubic – 2. mesto
Stanko Koler – 3. mesto

4. DP v sankanju s sanmi na 
koleščkih
Nuša Šubic – 1. mesto
Stanko Koler – 2. mesto
Dvosed Nejc Gregorač /
Nuša Šubic – 2. mesto

Š P O R T
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Dober tek – tako in drugače 
Urška Lahajnar Ubajiogu

V šoli nam res ni 

nikoli dolgčas. Po vseh 

spremembah in pretresih, 

ki so nam krojili šolske 

dni in mesece od lanske 

pomladi, tokrat vsi upamo 

in računamo, da bodo 

šolski prostori polni otrok 

in ustvarjalnega duha 

vse do konca prihodnjega 

junija. Še posebno 

ustvarjalnost v nas vseh 

zbudijo dnevi dejavnosti.

kmetije, ki je sedaj spremenjena v 
hotel. Najmlajši pa so se odpravili v 
Idrijo in v rudarski hiši spoznavali 
način prehranjevanja v davnih časih 
in pripomočke za pripravo hrane. 
Ker so hrano včasih pripravljali v 
precej drugačnih posodah, so nato 
še izdelali glinaste posodice, da jim 
je bila ta drugačnost nekoliko lažje 
in bolj predstavljiva. Ker je čas ravno 
pravšnji za pobiranje in spravljanje 
pridelkov, je skupina učencev zbrala 
in v šolo prinesla tudi številne 
različne vrste jabolk, predvsem 
taka starih sort. Primerjali so jih 
med seboj, se podučili, katere sorte 
so bolj primerne za v shrambe in 
katere bolj za hitro porabo. Niso 
pozabili na možnost iztiskanja soka, 
spoznali, kako se je sok »prešal« 
včasih in kako dandanes, nato pa so 
si še pripravili pravi domači jabolčni 
sok. Mmmmm, kako jim je teknil!

Zgodbe o prehrani in kmečkem 
življenju

Nekaj časa so namenili  tudi 
primerjavi del na kmetiji, kako se 
dela danes in kako je bilo včasih. 
Na kmetijah v naši okolici se je v 
preteklosti sejalo številne vrste žit. 
Dandanes je to precejšnja redkost, 
a izjemno bogata tradicija. Skupina 
učencev se je seznanila z bogatim 
naborom žitaric (pšenica, ječmen, 
rž, oves, proso, koruza, riž in tudi 
ajda), njihovim življenjskim krogom 
vse od polja do »mentrge« in nato 
krušne peči. Pripravili so tudi nabor 
različnih jedi, ki se jih pripravlja iz 
žitaric in moke ter jih doma potem 
pripravili in okušali. Dopoldne je 
nekaterim učencem obogatila tudi 
učiteljica Nataša Hvala, ki je učencem 
izbrala in predstavila nekaj zgodb o 
prehrani in kmečkem življenju iz 
svoje knjige Divje babe na žlikrofih. 

Posegli smo tudi na področje zelišč 
in dišavnic. Z njimi lahko ustvarimo 
marsikak koristen izdelek tudi doma, 
če le vemo, čemu pomagajo in kako 
z njimi ravnati. Učenci so v okolici 
svojih domov poiskali in nabrali kar 
preko trideset različnih zeliščnih vrst, 
v šoli pa so se posvetili raziskovanju 
njihovega delovanja za naravno 
preventivo in pomoč pri lajšanju 
raznih tegob, ki nas pestijo. Izjemno 
zanimiva zbirka je nastala! Seveda 
niso pozabili na pripravo pravega 
domačega zeliščnega čaja, ki so ga 
odnesli domov. Iz zelišč pa se lahko 
precej enostavno izdela tudi sirup, 
naši učenci so tokrat pripravili sirup 
iz mete in iz žajblja, oba okusa sta 
jim zelo prijala. Kako pač ne bi, saj 
je v njem tudi precej sladkorja. Je pa 
sladkor v hrani med najzlobnejšimi 
skritimi sestavinami, ki močno 
vplivajo na naše zdravje. Kar tri 
generacije učencev so se posvetile 
tudi tej tematiki, vsaka nekoliko 
drugače. Ena skupina je raziskovala 
in konkretno predstavila količino 
sladkorja, ki se skriva v raznih jedeh 
na našem jedilniku. Ste vedeli, da je 
v 100 gramih Nutelle kar 56 gramov 
sladkorja? Jo pa vseeno radi jemo, 
kajne? Druga skupina je ugotavljala, 
kako primerno je uživati različne 
kupljene artikle in pripravila pravi 
prehranski semafor, z ugotovitvami 
pa še dodatno podkrepila dejstvo, 
da je izjemnega pomena pravilno 
uravnotežena prehrana, poleg tega 
pa še gibanja poln življenjski slog, 
saj neprimerna prehrana hitro 
pusti posledice tudi na zdravju. 
Tretja skupina se je ukvarjala z 
vlogo in učinkom prigrizkov v 
našem vsakdanjem jedilniku, 
analizirali so pluse in minuse teh 
mini obrokov, seveda odvisno od 
tega, kaj zaužijemo. Na koncu so v 

obliki debate soočili svoja mnenja 
za in proti smislu 'junk' prigrizkov. 
S svojimi argumenti so bili kreativni 
in oboji po svoje prepričljivi. Hja, 
upreti se prigrizkom je kdaj pa kdaj 
pač svojstven izziv. 

Trajnostno je imeti svoj vrtiček
O b i s k a l a  p a  n a s  j e  t u d i 

dietetičarka iz Centra za krepitev 
zdravja pri ZD Idrija, ki je skupini 
mlajših učencev spregovorila o 
zdravi, uravnoteženi prehrani 
in dietah, ki so dandanes zelo 
priljubljene, lahko pa tudi zdravju 
iz jemno škodlj ive.  Na šoli  pa 
imamo tudi svoj lasten vrt. Ker smo 
pridobili nekaj novih visokih gred, 
so učenci izdelali načrt postavitve 
gredic, kompostnika, hotela za 
žuželke, krmilnic in gnezdilnic. 
Za pomladno setev so po načelu 
dobrih in slabih sosedov pripravili 
tudi plan zasaditve novih gred, da 
bo izkupiček vrta kar največji. Za že 
obstoječe in nove rastline, trajnice 
in sezonske zasaditve, so izdelali še 
označbe rastlin z vžiganjem imen 
v lesene kuhalnice in slikanjem na 
prodnike iz reke Idrijce. Z vsem 
vloženim trudom so si ob koncu 
prikimali, da je res super in tudi 
trajnostno, če imaš svoj vrtiček. 

Verjemite, da ta bogat nabor 
naštetih delavnic in dejavnosti 
ni čisto popolnjen. Dopoldan je 
minil kot bi mignil in vsi smo 
bi l i  zadovoljni  z  opravljenim 
delom. Hvala vsem zunanjim 
pomočnikom, ki so nam namenili 
svoj čas in prispevali k pestrosti 
programa. Mestnemu muzeju 
Idrija ,  dietet ičarki  Centra  za 
krepitev zdrav ja  v  ZD Idrija , 
lastnikom domačije  v  Tr neh, 
osebju Kendovega dvorca, Urošu 
Štucinu, pa tudi vsem staršem, ki 

so pomagali pri nabiranju jabolk, 
zelišč in drugih pripomočkov, 
ki smo jih koristno porabili pri 
naših dejavnostih. Velika zahvala 
in pohvala seveda gre tudi vsem 
u č i t e l j e m  z a  v l o ž e n  t r u d  i n 
zanimive vsebine, s katerimi smo 
učencem predstavili ter približali 
marsikatero novo, koristno in 
pomembno dejstvo, povezano s 
prehranjevalnimi navadami. 

Sodeloval i  smo še  pri  enem 
dogodku v kraju. Društvo klekljaric 
idrijske čipke nas je povabilo k 
svojemu dogodku v Trneh, kjer so 
predstavljale klekljane pogrinjke. 
Tudi tam smo s fotografijami in 
izdelki z zelišči našega šolskega 
vrtička sodelovali z malo razstavo. 
Najlepša hvala za povabilo, bilo 
nam je v veselje.

Naj pa ob koncu še dodamo, da 
kot UNESCO ASPnet šola tudi 
na področju prehranskih vsebin 
sodelujemo v številnih Unesco 
projektih in učencem omogočamo 
širjenje znanj o prehrani. Prav tako 
se seznanjamo s prehranskimi 
vzorc i  in  pomenom uživanja 
zelenjave in sadja, in udejanjamo 
dobre navade v sklopu Šolske 
sheme sadja in zelenjave, ukrepa 
skupne kmetijske politike EU, ki 
otrokom v osnovni šoli in zavodih 
za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s  posebnimi 
potrebami zagotavlja brezplačen 
dodatni obrok sadja in zelenjave. 
K sreči bivamo v okolju, kjer smo 
še vedno v precejšnji meri povezani 
z zemljo in tudi sami pridelujemo 
zelenjavo in sadje, kar bo zagotovo 
tud i  v  pr ihodnje  pomemben 
dejavnik pri zagotavljanju zdravih 
prehranjevalnih navad. Čisto za 
konec pa vsem vam iz OŠ Spodnja 
Idrija želimo »Dober tek!«.

Zelišča in čaji / Foto: Darija Červ

Z letošnjo temo Dober tek! v 
sklopu dogodkov Dnevov evropske 
kulturne dediščine, ki združujejo 
prireditelje po vsej Evropi, smo 
se tudi na Osnovni šoli Spodnja 
Idrija na kulturnem dnevu spopadli 
na različne načine, vsekakor pa 
zelo kreativno in učinkovito. Prve 
priprave so se začele že ob koncu 
prejšnjega šolskega leta, da so se 
ideje lahko uspešno medile, tekom 
septembra pa smo se nekajkrat 
sestali za dokončno usklajevanje, 
tako vsebinsko kot organizacijsko, 
ter se pripravili na dejavnosti za 
petkov dopoldan prvega oktobrskega 
dne. 

Raznolikost tem in vsebin, s 
katerimi so se učenci celotne 
šole seznanili in ukvarjali tekom 
dopoldneva, skorajda nima meja, 
saj smo si dovolili zaobjeti vso 
širino področja, ob katerem si lahko 
zaželimo dober tek. Zaradi trenutno 
veljavnih ukrepov smo delovali v 
mehurčkih v okviru posameznih 
oddelkov, sodelovali pa so vsi 
strokovni delavci na šoli. 

Neolikano vedenje pri mizi?
Kaj vse smo torej počeli? Precej 

poudarka je bilo namenjenega 
bontonu pri jedi, sprejemljivemu 
in  neo l ik anemu vedenju  pr i 
m i z i ,  p r a v i l o m  k u l t u r n e g a 
prehranjevanja, pa tudi temu, 
k a k o  s e  p r a v i l n o  p r i p r a v i 
pogrinjek za nekoliko svečanejšo 
pojedino.  Nekateri  učenci  so 
tekom dopoldneva tudi obiskali 
domačijo v Trneh, kjer so spoznali 
črno kuhinjo, krušno peč, jedi, ki 
so jih včasih redno pripravljali in 
seveda celotno starožitno domačijo. 
Spet drugi so se podali na bližnji 
Kendov dvorec in se seznanili 
z bogato preteklostjo mogočne 
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Moja 
hoja na 
Triglav

Tinka Gantar

Kljub zgodnji uri smo 
bili takoj v središču 

dogajanja. Prepričani, 
da v petek zjutraj v 

Vratih ne bo posebnega 
navala, smo presenečeno 

zapeljali na skoraj 
polno parkirišče. 

Medtem ko smo se 
obuvali, so avtomobili 

še kar prihajali in 
prihajali. Pred odprtimi 
prtljažniki smo se medlo 

pozdravljali, še vsi 
matasti od vožnje. Le 

inkasantka je strumno 
in glasno brzela med 

avtomobili: »Tri evrčke, 
prosim!«

Mimo Aljaževega doma, mimo spomenika planincem 
smo se zapodili vsak k svojemu cilju: redki proti 
Škrlatici, nekaj več na Kriške pode, kljub uradno zaprti 
poti tudi po Tominškovi na Triglav, pa proti Luknji, mi 
smo se namenili čez Prag do Staničeve koče. Jutro se 
je prebujalo čemerno, gosta megla je negibno lebdela 
nad dolino. Nič obetavno ni kazalo, a smo se tolažili 
z lepo vremensko napovedjo. S čeladami in varovali 
opremljeni smo premagovali strmine in dočakali prve 
sončne žarke, ki so poblisknili skozi meglo. Ko smo ob 
žicah opremljeni skalni stopnji Prag, po kateri je ta pot 
dobila ime, stopili na »normalno« stezo, je bila debela 
meglena odeja pod nami. 

S soncem obsijane gore nasproti nas, visoke in bele, 
smo pozdravljali in jih občudovali. Kar zadovoljni smo 
bili, da smo se vzpenjali v senci, saj nas je strmina 
že dobro ogrela in prvo obžalovanje nad pretežkim 
nahrbtnikom smo tudi že slišali. Dober dan, ahoj, 
salve, pozdravljali smo srečneže, ki so se spuščali v 
dolino, jih spraševali, kakšno je vreme tam zgoraj in 
opogumljeni z lepo napovedjo sopihali navzgor, brez 
konca in kraja, je pojamral sotrpin. Počitki so postajali 
vedno pogostejši, strmina ni popustila. In potem se je 
zgodilo. Za našim hrbtom, čez Begunjski vrh, je posijalo 
sonce in v megli pod seboj smo zagledali svoje sence, 
obkrožene z mavrico – glorija! Redko se zgodi, stati 
moraš med soncem in meglo. Glorija je izginila, kakor 
hitro smo iz sonca zašli v senco in se spet prikazala, ko 
nas je steza privedla na sonce. 

Vedno pač nisi na korajži
Ko je megla postajala vse redkejša, je tudi glorija 

zbledela. Potem se je izza sive skalne gmote visoko v 
modro nebo segajoč pokazal naš s soncem obsijan cilj 
– Triglav. Mogočen, čokat, svetal pa še tako oddaljen! 
Prvič sem šla po tej poti navzgor, dooolgo nazaj sem le 
enkrat po njej sestopala, a v spominu so mi ostale samo 
opekline na rokah in nogah in sonce, ki je neusmiljeno 
žgalo. To pot je bilo drugače. Vzpenjali smo se počasi, 
med počitki sem se nagledala gora, obujala spomine na 

prehojene poti, na lepe in redke manj lepe trenutke. Iz 
sanjarjenja me je sem in tja zbudil sopotnik z utrujenim 
»a je še daleč«. Pomagati ne moreš, lahko ga le pomiluješ 
in razumeš, da vedno nisi »na korajži«. Pri studenčku, 
kjer se izteče Tominškova pot, smo malo razočarano zrli 
v mokro skalo, vsi smo se spominjali kako lepo se je bilo 
odžejati pri njem. Iz razpoke v bližini so se bahale zale 
Zoisove zvončice. Njihova modrina, z belim ozaljšani in 
na poljubček našobljeni cvetovi so bili na »trebuščkih« 
vsi prebodeni. Obiskali so jih opraševalci, ki so zaradi 
zgoraj zaprtih cvetov poiskali drugo rešitev. 

Prišli smo na razpotje in namesto čez škrapljaste 
pode na Kredarico zavili k Staničevi koči. V kotanjah, 
kjer je komaj skopnel sneg, so za kratek čas zacveteli 
nežno vijolični alpski zvončki, na soncu pa blazinice 
brezstebelnih lepnic, visoko so se vzdigovali postavni 
trnati osati in še mnogo drobnih rožic, ki so težko 
dočakale, da odide sneg. Najprej smo zagledali odrezane 
stene Rjavine, ki je branila meglam iz Krme vstop v 
triglavsko kraljestvo, nato naprave vremenske postaje 
in nazadnje težko pričakovano kočo. Prijetna, manj 
oblegana koča nam je nudila prenočišče in počitek 
za nekaj ur, nato smo se neučakano vzpeli čez Rž na 
Kredarico. Ves čas smo s pogledom spremljali drobne 
pikice, ki so gomazele gor in dol po grebenu Triglava. 

Tokrat nam je pokazal svoj prijazen obraz
Veličasten je od tu pogled nanj. Na široko objema 

Kredarico, pode, snežišče, ki je bilo (mogoče bo še?) 
ledenik, nastavlja soncu svoje strme pečine in molče 
prenaša množice planincev, ki žele na njegov vrh. Tokrat 
nam je pokazal svoj prijazen obraz, ni dovolil meglam, 
ki so potuhnjeno lezle proti njemu iz Krme in Trente, 
da bi ga zakrile. Prešernemu razpoloženju pred kočo 
na Kredarici se nismo prepustili. Malo s skrbjo smo 
začeli vzpon, skrbelo nas je srečevanje, saj se je popoldne 
večina vračala z vrha. A ni bilo težko. Uvidevno smo 
čakali drug drugega, večinoma so se nam umikali mlajši, 
saj, kakor je bleknil eden od njih: »Gospodična, vi imate 
prednost!« in s pripombo razveselil vrsto čakajočih. Tako 

pač je, ne veliko ali skoraj nobenega 70+ 
nismo opazili. Tudi pohvalo z dvignjenim 
palcem sem dočakala in se sama sebi 
nasmehnila: »Kar dobro bo, dokler 
palec ni obrnjen navzdol.« Ne pomnim, 
da bi kadarkoli šla tako z lahkoto in 
neobremenjeno na Triglav. V spominu 
so mi vzponi z otrokoma, Markom in 
Ireno, potem s tremi vnuki in strah, ki 
je spremljal sleherni korak, spomnim se 
prvega vzpona pri 12 letih, v megli in 
mrazu, pri sestopu pa tudi z glorijo. In 
v lepem spominu mi je ostala le ta, vse 
ostalo se mi je zdelo mučenje. Z mlajšo 
sestro in še mlajšim bratom sem kot 
16-letnica šla s Planike čez vrh na Dolič, 
kar dobro nam je šlo. Kriza je nastopila 
šele na vrhu Komarče s pogledom v 
globino – kar obnemeli smo. Prav 
poseben je bil obisk s stricem, ki je v 
kapeli na Kredarici daroval zlato mašo 
po meglenem vzponu na vrh. Iz megle 
se je zaslišalo ubrano petje kot poklon 
80-letnemu zlatomašniku. Čez dva dni 
je klonil, sede med pevci.

Kolikor ljudi, toliko različnih 
občutij

Mimo (pre)številnih plošč v spomin 
ponesrečenim na grebenu očaka smo 
prišli na vrh, padli prav v sredino 
praznovanja nekega rojstnega dne, med 
prešeren smeh, radost ob dosegu cilja, 
fotografiranje pred stolpom. Kolikor ljudi, 
toliko različnih občutij! Nad in med nami 
so pogumno krožile planinske kavke, tudi 
lepa planinska pevka je pobirala ostanke 
kruha, rozin, kar niso pojedle veliko bolj 
spretne kavke. A le nekaj metrov stran 
od tega vrveža je bil mir. Poiskala sem 
senco za skalo in se prepustila razgledom 
proti severu in vzhodu, južna in zahodna 
obzorja so prekrivale megle. Čez Škrlatico 
in sosednje gore so se podile nemirne 
megle in iz trenutka v trenutek odkrivale 
in skrivale njihove vrhove, kot da jim ne 
dovolijo, da bi se dotaknile neba. Po isti 
poti smo se vrnili k Staničevi, srečali 
nekaj znancev, si izmenjali vznesene vtise 
in delili nasvete. 

Večer pred in v koči je bil spokojen. 
Sonce je zahajalo v bahavem stilu, barve 
so se menjavale od bledo rumene do 

Čez Prag je bila 
speljana lovska steza, 
leta 1887 sta jo na željo 
nemških planincev 
nadelala Mojstrančana 
Požganc in Koblar 
in namesto lesenih 
lojter zabila železne 
kline. Nekaj teh je še 
ohranjenih.

***
Tominškova pot 
se imenuje po 
dolgoletnem 
predsedniku SPD dr. 
Francu Tominšku, 
ki je ta najkrajši in 
najlepši (citiram 
Miheliča) pristop iz 
Vrat poiskal s pomočjo 
Mojstrančanov 
Klinarja in Turka. 
Dograjena je bila leta 
1903.

***
Staničev dom 
na planoti pod 
Begunjskim vrhom 
so prvotno postavili 
»nemški« planinci 
in je nosil ime po 
idrijskem rojaku 
Dragotinu Dežmanu 
Deschmannhausu. 
Leta 1919 je prešel 
v slovenske roke in 
bil poimenovan po 
Valentinu Staniču, 
ki je prvi stopil na 
Grossglockner, 
Watzmann, bil na 
Triglavu, Mangartu, 
Prestreljeniku, ...Clusijev prstnik Planinska pevka / Fotografije: Tinka Gantar
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Triglavski dom na Kredarici (2515 m), najvišje 
ležeča koča v naših gorah, je tudi povezan z 
Jakobom Aljažem, zgrajen leta 1896, večkrat 
povečan, a večinoma premajhen. V njem je 
meteorološka postaja.

oranžne in rdeče. Oblaki so žareli še dolgo zatem ko se je 
sonce že skrilo. Tudi mraza ne občutiš, tako te prevzame 
ta lepota. Pojemajoča svetloba in megle nad Gorenjsko so 
pomirile vznemirjene čute. Lepo je bilo zaspati s pogledom 
na obrise našega Triglava. Še lepše se je bilo pa prebujati. 
Pod zvezdnatim nebom, kjer se je gora dotikala neba, so 
migotale in se premikale lučke. Ne, to niso bile zvezde niti 
letala, to so bili planinci na grebenu, ki so hiteli na vrh gledat 
sončni vzhod. S postelje je bilo udobneje, topleje. Zasvetil 
se je vrh Aljaževega stolpa – poljubil ga je prvi žarek, hitro 
je bil ožarjen ves stolp, nato skale, v kratkih minutah je ves 
Triglav zažarel rdečkasto, nato rumeno. »Sonce, kralj vseh 
živih stvari, svetla zvezda človeških dni« nam je naklonilo 
spet lep dan. 

Po nove razglede, po nove vtise
Še na bližnji Begunjski vrh sem šla, po nove 

razglede, po nove vtise. Na ravnem, tik pred kočo, 
sem grdo padla. A pot v dolino je bila posebna, tudi 
padec je prispeval svoje. Pustila sem se prepričati 
in krenili smo navzdol po Tominškovi, čeprav je 
bolj priporočljiva za vzpon. Priznam, da me je na 
nekaterih mestih kar malo stisnilo. Pa sem si rekla: 
»Če je pot označena, je primerna, kar korajžno!« 
Srečali smo skupino več kot 20 hrvaških planincev, 
preznojenih, a zadovoljnih, pa še nekaj samotnežev. 
Previdno in počasi smo napredovali in tudi v 
prelepem macesnovem gozdu ni bilo enostavno. 
Noge so bile utrujene od hoje po strmini in ko smo 
stopili na ravno stezico, je bilo prav čudno – noge 
kar niso znale po ravnem. No, pa so se brž privadile. 

Aljažev dom, okrepčilo s pogledom na veličastno 
severno steno z občutki zadovoljstva, s hvaležnostjo 
nad srečnim koncem in vtisi, ki so postali nepozabni 
spomini. Bilo je to letos, v začetku septembra. 
Triglav ni kar tako!
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Erik Pajntar s.p.,  
Bukovo 85282 Cerkno
T: 05 37 79 747
M: 041 352 445
E: info@betonix.si

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.

PREVERJENO!
Avtomobilska asistenca je izjemno uporabna zadeva, premalokrat 
pa smo pozorni na njeno vsebino. Najboljši asistenci Zavarovalnice 
Sava krijeta stroške prevoza do 3.000 evrov. Je sploh potrebno 
tako visoko kritje?

Pretekli teden sem stranki podaljševal avtomobilsko zavarovanje in opazil, da so imeli 
po stari polici neobičajno visok strošek asistence. Pomislil sem, da gre za pomoto, 
a mi je gospod kar pritrdil in povedal: »Z ženo sva bila na počitnicah na Sardiniji, ko 
je prišlo do težje okvare vozila. Ker bi bili stroški popravila na Sardiniji neprimerno 
višji kot pri nas in bila bi še težava z nadomestnimi deli, sva se odločila za asistenčni 
prevoz do našega mehanika v Sloveniji. Račun za prevoz je znašal 2.420 evrov!«  
Nikoli več ne bom dejal, da je do 3.000 evrov asistenčnega kritja pretiran znesek …

Pred dvema letoma v Dalmaciji. Močan vihar je v moj avto odvrgel kar nekaj 
predmetov, ki so poškodovali pločevino in razbili prednje, strešno in stransko 
steklo. Avto ni bil vozen. Še isti dan je iz Ilirske Bistrice prišla asistenca in mi 
pripeljala nadomestni avto, mojega pa so odpeljali na Autocommerce v Ljubljano. 
Popravilo je zaradi dopustov in težav z rezervnimi deli trajalo kar 23 dni. Ko je 
bilo vozilo popravljeno, ga je prevzela asistenca, mi ga pripeljala v Dalmacijo 
in odpeljala nadomestno vozilo. Vse stroške asistence je krila Zavarovalnica 
SAVA. Ni jih bilo malo: 2.552,10 evra!
In še celoletne cene naših asistenc: od 19 evrov za najcenejšo, pa 28 ali 44 evrov 
za malce močnejša kritja ter 77 evrov za tiste, ki želite kritje nadomestnega 
vozila do 30 dni in dostavo popravljenega vozila.
Lepo jesen vam želim!                                                  vaš Aleksander Paglavec
                                                                               

JESENSKE POČITNICE: Pisarna bo zaprta od 22. oktobra do 
2. novembra 2021. V tem času je sklepanje in podaljševanje 
zavarovanj možno samo preko interneta.
Pokličite me na 041 414 422 ali pišite na info@zavarovanje.net.
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Dobava betonskih kanalov (do 4 m)

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:
Materiali za uporabo v gradbeništvu 

STORITVE:
- klasični izkop 
- mešanje betona 
- planiranje, izravnava in valjanje    
  terena, 
- prevoz materiala, ...

Ivan Poženel s.p., Jelični Vrh 33, Idrija        www.kamnolomzala.si 

T: 041 646 214

No, šalo na stran, dovolj je bilo 
jutranje vožnje. Vzeli smo pot pod 
noge. Mimo posebnega izvira, kjer 
bistra studenčnica priteče izpod 
korenin košate smreke. Nekaj zavojev 
po gozdni cesti nad Slugovo dolino 
navzgor, potem pa kar v pravo strmino 
po stezi navkreber. Pa malo navzdol 
in spet navzgor mimo bunkerjev – 
ostankov Rupnikove linije. Izvemo 
še nekaj zanimivosti, zakaj so bili ti 

bunkerji zgrajeni, in že smo pri koči 
pod Blegošem. Sončen dan je očitno 
v hribe zvabil številne obiskovalce 
narave. Koča, ki vabljivo stoji na 
Leskovški planini, je bila obkrožena 
s pisano planinsko druščino. Tudi mi 
naredimo obvezen počitek za malico, 
seveda iz nahrbtnikov, da bo šlo lažje 
proti vrhu.

Nato še dobre pol ure po čisto 
pravi planinski stezi in že smo stali 
na najvišjem vrhu Škofjeloškega 
hribovja. Nebo je bilo jasno, le proti 
Primorski in Notranjski so nam 
razgled zakrivale neke sivkasto bele 
mrenice. Ves Alpski svet pa smo si 
lahko dodobra ogledali in prav »po 
šolsko« poiskali nekaj vrhov, tudi 
očaka Triglava seveda nismo izpustili. 
Le to je pravi način spoznavanja 
naše čudovite Slovenije. Tisto, kar 
le preberemo v učbenikih, se rado 
prehitro pozabi, mar ne? Med nami 
so bili nekateri prvič – sploh pa 
na višini 1.562 metrov, zato smo 
prav na hitro naredili še planinski 
krst. Na vrhu je veter kljub soncu 
pokazal svojo moč. Morali smo se 
topleje obleči in si nadeti kape, nato 
pa previdno navzdol proti koči. Tam 
je bilo toplo, kot da bi prišli v nov 
letni čas.

Starejša skupina je kar nadaljevala 

pot, ker so odšli še proti vrhu 
črnovrškega smučišča, mlajši pa so 
si vzeli še čas za preizkušanje igral ob 
koči, še za kak sendvič iz nahrbtnika, 
mentorji pa za kavico. Tudi tokrat 
ni šlo brez pripovedke. Mladi so 
prisluhnili tisti o Belih ženah na 
Blegošu in o čudežnem studencu z 
vodo posebne moči.

Vračali smo se po markirani poti 
in ugotavljali, da na nekaterih 

Blegoš ponuja kraljevske razglede Nace Breitenberger

V soboto, 25. septembra, smo 

si planinci za svoj cilj izbrali 

nam ne posebno oddaljen 

vrh Blegoš. Pisana druščina, 

od prvošolcev do študentov 

z vodniki in mentorji, se je z 

avtobusom iz Idrije odpeljala 

po dolini Idrijce, zavili 

smo v Cerkno in nato proti 

Novakom. Še nekaj ovinkov 

navzgor – taki vzponi (z 

avtobusom) so tudi planincem 

kar všeč.

»križiščih« rdeče-beli znaki manjkajo; 
verjetno zato, ker so gozdarji 
posekali nekaj dreves. Še razlaga o 
planinskih poteh in markacistih, ki 
v svojem prostem času z urejanjem 
številnih poti po hribih in gorah 
poskrbijo, da se ne izgubimo in da je 
naš korak varnejši, seveda. In smo že 
pri zanimivem studenčku. Poizkusili 
smo nekaj kapljic čudežne vode, ki 
nam je dala neznansko moč. To, o 

čudežni vodi, smo slišali malo prej 
v pripovedki.

Vsekakor smo hitro prišli do 
avtobusa, po cesti navzdol je prišla 
tudi skupina, ki je osvojila še Črni 
vrh. Avtobus je z nami dvajsetimi 
mladimi planinci ,  vodniki  in 
mentorji odvijugal proti Idriji.

Z  ve s e l j e m  i n  z a n i m a nj e m 
pr ičak ujemo nas lednj i  i z l e t . 
Pridružite se nam – imamo se lepo!

Proti vrhu / Fotografije: Mladinski odsek PD IdrijaPlaninski krst
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Nataša Ivanović s.p.,  
Gortanova 3, 5280 Idrija 
T: 05 372 29 20, 070 745 212 
Trgovina: lepi-lasje.si

Urnik: torek 8-12 in 15-20 / sreda 8-12  / 
četrtek 12-20 / petek 8-15 ali 12-20 /  sobota 7-12 / 
Nedelja, ponedeljek in prazniki zaprto!

Lepi lasje  
so vam v okras, 

zato naj vam 
bodo v ponos!

V Jesnskem času je izpadanje las povečano.
V salonu imamo izboljšano tehnologijo za analizo 
lasišča, na podlagi katere najdemo ustrezno rešitev.
- Izpadanje las (tudi izpadanje po covidu-19)
- Prhljaj
- Občutljivo lasišče
- Mastno lasišče
- Naroči se na svoj termin
  (brezplačna analiza je na  
  voljo za moške in ženske)

Vse težave  
so rešljive!
Le zdravo lasišče ima zdrave lase!

Spomin na prijatelja in tovariša
Marijan Beričič

Sredi meseca oktobra nas je 
doletela žalostna novica, da nas 
je za vedno zapustil Marjan 
Likar. 

Rodil se je 25. marca 1935 na Predmeji. 
Življenjska pot ga je zanesla v Idrijo, kjer 
je obiskoval  rudarsko šolo. Marijan Likar 
se je vsestransko vključil v delo mladinske 
organizacije na šoli in v občini. Bil je aktiven 
na kulturnem področju, pri udarniškem 
delu, udeleževal se je srečanj mladine, zlasti 
RIŠ in gimnazije.

Znani so literarni večeri, gledališče, 
pevski zbori in drugo. Sodeloval je pri 
obnovi porušenega Cerknega, pa na progi 
Doboj-Banjaluka, kjer je sodelovala celotna 
rudarsko-industrijska šola, pri zvezni akciji 
izgradnje avtoceste Ljubljana-Zagreb in 
drugo. Kot predsednik mladine je bil tudi v 
delegaciji občine Idrija, ki je obiskala tovariša 
Tita.

Sodeloval je pri vsakoletnih srečanjih 
sošolcev ob 3. juliju – prazniku rudarjev. 

Na predstavitvi literarnih del sošolcev je 
predstavil tudi svojo knjigo »Kamnita mati« 
in pesniško zbirko zbranih misli skozi verze. 
Sodeloval je pri organizaciji 20-letnice, 
50-letnice ter tudi 60-letnice in 70-letnice RIŠ. 
Na naših srečanjih ga je vedno spremljala 
žena Rozi. Ko se je poročil, si je ustvaril 
družino, ki ji je posvetil izredno pozornost in 

Umrl je rudnik 
pod mestom
(mojim sošolcem - »rudarčkom«) 
 

Že stoletja pred nami, bradati možje -  
prvi knapi v temni grapi
kopali so v jami
belo zlato. 
 
Stoletja v jami
prelivali znoj so prašni možje,
da iz grape odnašali tujci so 
belo zlato.

Stoletja, počasi, nad jamo
rastlo je mesto
in kruha družinam 
je knapov dajalo belo zlato. 
 
»Le pojdi v jamo, sin moj!
Ta je druga mama,
sin moj, tam za kruh 
se koplje belo zlato!«

Pol tisočletja pod mestom
rudarji dolbli so rove,
njihove žene rojevale 
za mlade rudarje sinove,
da kopali bi živo srebro – belo zlato.

Zdaj tišina objela podzemne je rove.
Umrl je rudnik pod mestom,
ki stoletja nosilo bo še sledove,
da pod njim kopali smo živo srebro!

ljubezen. Nadaljeval je z izobraževanjem in se 
zaposlil na železnici na zahtevnem delovnem 
mestu, zadnja leta pa ga je načelo zdravje in 
bolezni ni uspel premagati.

Dragi Marijan, ne bomo te pozabili, 
tako kot ne vseh ostalih sošolcev in 
tovarišev, ki so že odšli od nas. Tvoji 
dr užini  izrek amo iskreno sožalje . 

Lojze Kenda, Frančiška Golob, Josip Broz Tito, Lado Božič, Mirko Tratnik in Marijan 
Likar na Dedinju maja 1957 / Foto: arhiv Mirka Tratnika

Zakaj sem postal rudar? 
Razmere štiri leta po drugi 
svetovni vojni niso bile 
preveč rožnate. Obdobje je 
bilo zaznamovano z delom 
in skromnostjo. Vse je bilo 
usmerjeno v obnovo požganih 
domov in porušenih objektov ter 
naprav.

 Pomanjkanje materiala in delovnih 
priprav, ki je spremljalo ta prizadevanja, 
je včasih ustvarjalo brezupne razmere. 
Delovno vnemo, s katero so se ljudje 
spoprijemali pri obnovi, pa je spremljalo 
tudi občutno pomanjkanje hrane in obleke. 
Za preživetje je bilo dostikrat potrebno 
uporabiti veliko mero iznajdljivosti, 
predvsem pa pridnosti. 

V naši družini so bile razmere za življenje 
skrajno nemogoče. Bolezen in invalidnost 
očeta je zaznamovala naše življenje. 

Zaradi protiitalijanske usmerjenosti so 
Italijani očetu odvzeli invalidnino, ki si jo 
je »prislužil« na Soški fronti pod Krnom. 
Brat se je učil za mizarja, sam sem obiskoval 
gimnazijo, mama pa se je dneve in dneve 
trudila s pridelavo hrane na »lehah« in pri 
raznih kmetih. Tako smo se preživljali brez 
denarja, saj oče tudi v novi domovini še ni 
dobil invalidnine ali pokojnine. 

V  t a k i h  r a z m e r a h  s e m  s a n j a l  o 
nedosegljivem, boljšem svetu. Po skromnih 
predstavah lepšega sveta, ki sem jih črpal iz 
knjig, sem želel svet tudi videti. Uresničitev 
teh sanj sem videl izključno skozi poklic 
šoferja. Želel sem si, da bi se izučil za 
mehanika in s tem bi mi bila odprta pot do 
šoferskega poklica. Konec šolskega leta 1949 
je bil čas streznitve, konec sanj o potovanjih 
v široki, beli in negotovi svet. Mama je imela 
doma en sam dinar, oče je bil vedno bolj 
bolan, brat se je učil za mizarja. Vedno 
bolj jasno se je risala pot, po kateri bom 
moral zakorakati k svojemu koščku kruha. 

Odločitev, čeprav po svoje težka, je bila po 
tehtnem razmisleku ponujena sama po sebi 
- rudarsko-industrijska šola. 

Rudnik je bil takrat v polnem zagonu, živo 
srebro je dosegalo optimalno ceno, delež 
živega srebra v rudi pa je bil vse manjši. 
Zaradi tega se je povečeval izkop, ta pa je 
zahteval novo, kvalificirano delovno silo 
– rudarje. Prvi letnik rudarske šole je bil 
že pri kraju in fantje, ki so letnik končali, 
so o pogojih na šoli govorili le najboljše. 
Poleg, za tisti čas znatne žepnine, je bilo 
poskrbljeno tudi za obleko. Ne samo 
delovna obleka, ampak tudi druga oblačila 
so bila dana brezplačno ali po zelo dostopni 
ceni. 

Ob letošnjem šestdesetem jubileju šole 
in razmišljanju o njem sem vedno bolj 
prepričan, da je bila to dobra šola. Dala 
nam je solidno znanje za delo, trdne 
temelje za nadaljnje izobraževanje, pa tudi 
mnoga spoznanja, ki so nas izoblikovala in 
pripravila za življenje. / Marijan Likar

Marijan Likar
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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.

IVANA PAVŠIČ 
(6. 11. 1933 – 16. 9. 2021)

V torek, 21. septembra 2021, smo se na pokopališču v Cerknem 

poslovili od naše drage Ivane Pavšič z Reke pri Cerknem. Iskreno se 

zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno 

sožalje ter prijazne besede. Zahvalo izrekamo tudi gospodu župniku 

za opravljen obred, violinistki za lepo spremljavo, cvetličarni Rožca za 

cvetne aranžmaje ter pogrebni službi Komunale Idrija. Za dolgoletno 

oskrbo in nego se zahvaljujemo uslužbenkam in uslužbencem Doma 

upokojencev Idrija in Doma upokojencev Podbrdo.

Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni 

zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Vse življenje si garala, 

vse za dom, družino dala. 

Sledi ostale so povsod, 

od dela tvojih pridnih rok.

Mali oglasi

KATARINA GANTAR
(18. 11. 1919 - 13. 8. 2021) 

V 102. letu je k večnemu počitku h Gospodu tiho odšla naša draga mama, 

stara mama in prababica  Katarina Gantar, po domače Zalarjeva mama.  

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in 

znancem, ki ste se prišli poklonit njenemu spominu, nam izrazili 

sožalje, darovali cvetje, sveče ali darovali za cerkev v Godoviču. 

Posebna zahvala osebju Zdravstvenega doma Idrija ter sosedom, 

pogrebni službi Komunale Idrija, gospodu župniku in cerkvenim 

pevcem za lepo opravljen poslovilni obred. 

Ostala boš v naših srcih. Počivaj v miru! 

Žalujoči vsi njeni

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

(J. Medvešek) 

MARIJA KOGOJ
(4. 9. 1930 – 29. 9. 2021)

V ponedeljek, 4. oktobra 2021, smo se na idrijskem pokopališču 

za vedno poslovili od moje mame Marije Kogoj. Rojena je bila v 

Zadlogu v Kotu, zadnjih 40 let pa je živela z možem Leopoldom 

na Prejnuti v Idriji. 

Hvala vsem, ki ste se ob njenem odhodu spomnili nanjo. Še 

posebej hvala Ireni, Majdi in Lidiji, ki so jo s toplimi besedami, 

glasbo in petjem spremljale na njeni zadnji poti. 

Hvala socialni delavki Ani Skočir iz Doma starejših Logatec za 

nepozaben sprejem tiste sončne srede, 15. maja 2019. Mama je v 

tem lepem domu našla svoj drugi dom – nekoč me je z bojaznijo 

v glasu vprašala, ali bo lahko ostala tu do konca. 

Hvala tudi mami, ki se v času bivanja v domu ni niti enkrat 

pritožila ne meni ne komurkoli drugemu. Za vsako pozornost, 

pogled, dotik nas je vedno nagradila z iskrenim nasmehom in 

prijaznimi besedami. Taka bo ostala v naših srcih za vedno. 

S hvaležnostjo, 

sin Srečko

PAVEL NAGODE
iz Hotedršice 

(1943 - 2021)

Ob slovesu moža, atija in dedija se iskreno zahvaljujemo vsem 

sorodnikom, sosedom in sokrajanom, prijateljem ter znancem za 

izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste svoj 

dar namenili za sv. maše in prispevek za cerkev sv. Janeza Krstnika. 

Najlepša hvala osebju doma starejših Bor Črni Vrh, še prav posebej 

osebju D oddelka, za vso oskrbo in nego ter sočutno razumevanje 

v njegovih zadnjih dneh. Hvala tudi dr. Katarini Turk in sestri 

Berti za zdravstveno oskrbo v preteklih letih. Za lepo opravljen 

obred se zahvaljujemo g. župniku Draganu Adamu, Darji Merlak 

ter KP Logatec.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči, 
le moja drobna lučka še brli.

(Svetlana Makarovič)

V Idriji kupim garsonjero ali manjše 
stanovanje. | Inf.: 041 748 418 

Prodamo poslovni prostor na Arkovi 
ulici v izmeri cca. 100 m2. Prostor 
je primeren za različne dejavnosti. 
Energetska izkaznica je v izdelavi.  
| Inf.: 064 133 193 (Špela) 

Prodam Renault Clio, letnik 2015, 
rdeče barve, prevoženih 28.000 km.  
| Inf.: 041 268 884 (Nataša - v pop. 
času)

Mama z dvema otrokoma išče 
stanovanje za najem v Spodnji Idriji ali 
Idriji. | Inf.: 040 607 645

Po ugodni ceni prodam kozle srnaste 
pasme za zakol ali nadaljnjo rejo.  
| Inf.: 041 636 907

Kupim traktor in ostale kmetijske 
stroje (kiper, prikolica, trosilec, cisterna, 
pajek, mini bager, motokultivator, ...). 
Lahko slabše ohranjeno.  
| Inf.: 040 657 553

Najamem garsonjero ali enosobno 
stanovanje za zakonski par v Idriji ali 
okolici. | Inf.: 069 931 729

Po ugodni ceni prodam voziček, 
oranžne barve. V kompletu lupinica, 
isofix, košara, športni del, zimska vreča, 
zaščita za dež/komarje.  
| Inf.: 031 211 153

Kupim garsonjero v Cerknem.  
| Inf.: 070 116 470 

Ugodno prodamo malo rabljen in zelo 
dobro ohranjen otroški voziček.  
| Inf.: 041 412 845

Najamem garsonjero ali enosobno 
stanovanje za zakonski par v Idriji ali 
okolici. | Inf.: 040 524 523  

Prodamo krompir ekološke pridelave. 
Cena: 1 EUR/kg. | Inf.: 041 524 441

Za daljši čas najamem enosobno ali 
dvosobno stanovanje v Idriji.  
| Inf.: 070 521 552

V okolici Idrije (7 km) oddam v najem 
več postelj v prenovljenem stanovanju 
v stanovanjski hiši. Zaželen je lastni 
prevoz. | Inf.: 05 372 26 15

Najamem garsonjero ali enosobno 
stanovanje v Idriji, dostopno za invalida. 
| Inf.: 041 274 614  

Za družino iščem stanovanje v Sp. Idriji 
ali Idriji. | Inf.: 041 729 019

Prodamo kvalitetno vipavsko vino.  
| Inf.: 031 522 117

Najamem enosobno stanovanje v Idriji 
ali Sp. Idriji zase in za dva otroka.  
| Inf.: 040 156 299 

Za daljši čas najamem garsonjero ali 
enosobno stanovanje v Idriji ali Spodnji 
Idriji. | Inf.: 070 566 718

V središču Idrije oddamo v najem 
sobe in apartmaje, primerne za samske 
delavce. | Inf.: 051 249 364

V Cerknem kupim garsonjero.  
| Inf.: 041 715 712 

Če se kdo dnevno vozi v Ljubljano 
ali pozna koga, ki se, bi prosil za klic 
glede skupne vožnje in delitve stroškov 
prevoza. Hvala. | Inf.: 041 412 845 

Kupim manjše stanovanje za eno 
osebo v Idriji ali Cerknem.  
| Inf.: 069 644 345

Najamem stanovanje v Idriji ali Spodnji 
Idriji. | Inf.: 041 386 819

Prodam krzneno jakno, kanadski 
bizam, zelo lepo ohranjeno, zelo toplo, 
velikost 42. | Inf.: 041 828 455

Prodam jedilni krompir in kokoši 
nesnice, stare slabe 2 leti.  
| Inf.: 031 212 428 

Za daljši čas najamem enosobno ali 
dvosobno stanovanje v Idriji.  
| Inf.: 069 931 729 
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I N  M E M O R I A M

JANKO ČADEŽ
(1945 – 2021)

Ob nenadni in prezgodnji smrti našega Jankota se iz srca 

zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega poslovili na njegovi zadnji 

poti in ga pospremili k večnemu počitku.

Velika zahvala vsem sosedom, sorodnikom, sodelavcem in 

prijateljem, govorniku za lep govor, pevcem in trobentaču za 

pesmi ob slovesu ter župniku za poslovilni obred.

Vse vaše tople besede in stiski rok nam lajšajo bolečino ob izgubi. 

 

Žalujoči: žena Jelka in ostalo sorodstvo

Kogar imaš rad,  
nikoli ne umre. 
Le daleč, daleč je … 

(Tone Pavček) 

POSLOVILI SO SE

Slavko Kenda  
iz Spodnje Idrije,  
star 76 let

Ivan Jereb  
iz Spodnje Idrije,  
star 82 let

Janko Čadež  
iz Podlanišča, star 75 let

Julija Razpet  
iz Zakriža, stara 88 let

Robert Novak  
iz Idrije, star 70 let

Marija Kogoj  
iz Idrije, stara 91 let

Helena Poljanec  
iz Dragomlja, stara 86 let

Anica Rudolf  
z Vrhnike, stara 73 let

Julija Peternel  
iz Spodnje Idrije,  
stara 95 let

Simon Štucin iz 
Zakojce, star 52 let

Erna Kogovšek iz 
Idrije, stara 78 let

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj 
Izdajatelj: Založba Bogataj, ABC Merkur d.o.o. Idrija, Kosovelova 10, 5280 Idrija. 
Naslov uredništva: Kosovelova 31, 5280 Idrija, T: 05 37 73 747 
Oglasno trženje: T: 05 37 222 80, T: 051 358 215, E: abc@abc-merkur.si, marketing@abc-merkur.si
Oblikovanje in grafična priprava: Branka Štremfel  
Tajništvo uredništva: Sara Prezelj 
Časopis je brezplačen. Celoletna poštnina za dostavo preko Pošte Slovenije znaša 9,96 evrov.  
Časopis izhaja enkrat mesečno. 
Delovni čas uredništva: od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure. 
Male oglase in zahvale sprejemamo preko e-pošte: abc@abc-merkur.si in marketing@abc-merkur.si. 
Tisk: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, tiskarsko središče 
Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 
Prepovedana je vsakršna reprodukcija, predelava, distribucija ali dajanje na voljo javnosti 
avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez sklenitve ustrezne pogodbe z družbo ABC 
Merkur d.o.o. Idrija.  
Število natisnjenih izvodov: 8000 
Naslednja redna številka izide 26. novembra 2021. 
Idrijske novice so vpisane v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 2100. 
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana.
Časopis smo v tiskarno oddali v torek, 19. oktobra 2021 ob 15. uri. 
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SLAVKO KENDA
(1944 – 2021)

Po težki in kratkotrajni bolezni nas je prekmalu zapustil dragi mož, 

ata, nono, brat in stric Slavko Kenda iz Sp. Idrije.

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo za ustne in pisne izraze 

sočutja, za cvetje in sveče, za darovane maše in darove za cerkev. 

Hvala vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na njegovi 

zadnji poti.

Zahvaljujemo se župniku g. Miru Mariniču in pogrebni službi 

Komunale Idrija za organizacijo pogreba, pevcem, trobentaču, 

govornici za poslovilni govor in cvetličarni Cvetje na vasi.

Za vedno bo ostal v naših mislih, besedah in srcu. Zelo ga bomo 

pogrešali, vendar smo hvaležni, da smo bili del njegovega življenja. 

Hvala za vse lepe trenutke, ki smo jih skupaj doživeli.

Žalujoči svojci

Bilo lepo je – prelepo,
skalilo srečo je slovo,
slovo za nas najhujše zlo,
spoznali smo, da te ne bo.

Po 30 letih so spomini še živi
Moram samo pripomniti, da očitno spomini hitro pešajo. Ob 

osamosvojitveni vojni, ko je bila TO nastanjena v Šebalku, je bila 
večina vseh udeležencev nastanjena v gospodarskem objektu v 
seniku gospoda Žigona, zadaj za štalo na pripadajoči šterni pa je bil 
postavljen zamaskiran pešadijski top.  

To ne govorim na pamet, ampak ker sem se dve leti pred tem priselil 
in sem bil ves čas dogajanja od jutra do večera zraven, saj tukaj, kjer 
so bivali teritorialci, sedaj stanujem. Tako da me resnično čudi, da ste 
pozabili Žigonove, ki so v tistem času nesebično kompleten objekt dali 
na razpolago slovenski teritorialni obrambi! / Emil Namar

IVAN JEREB
(2. 9. 1939 – 6. 10. 2021)

Ob izgubi našega dragega moža in očeta Ivana Jereba iz 

Spodnje Idrije se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

prijateljem, sosedom in sovaščanom za izrečene sožalne besede 

in humanitarni dar. 

Zahvaljujemo se dr. Strausu iz Idrije in patronažni sestri 

Darinki, osebju Doma upokojencev Janeza Krstnika v Ljubljani, 

Komunali Idrija, župniku g. Miru Mariniču za spoštljiv pogrebni 

obred, Ireni Hvala za ganljive poslovilne besede, Moškemu 

pevskemu zboru Provox za zapete pesmi, trobentaču Robertu 

Albrehtu za zaigrane melodije in vsem, ki ste nam stali ob strani 

v teh težkih trenutkih.

Žalujoči 

žena Ivica, sin Radivoj in hčerka Jožica z družinama

Ostala je beseda hvala, 
ki v srcih bo ostala 
in večno lep spomin na te.
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Iščem pečarja za zamenjavo stare 
lončene peči z litoželezno kamnito pečjo 
na drva. | Inf.: 040 566 181

Nujno najamem oz. kupim stanovanje 
v Idriji okoli 50 m2 oz. dve spalnici.  
| Inf.: 051 263 058 

Kupimo kamp prikolico primerno za 4 
do 6 oseb. Od letnika 1990 dalje. Lahko 
je stacionirana ali v depoju. Slovenija ali 
Hrvaška. | Inf.: 040 651 403

V Idriji ali Sp. Idriji kupim dvosobno 
stanovanje. | Inf.: 040 585 566 (Sabina)

Za daljši čas najamem enosobno ali 
dvosobno stanovanje v Idriji.  
| Inf.: 069 931 729

Prodamo staro kmečko hišo na 
Vojskem. | Inf.: 041 455 152

Prodamo garsonjero v Idriji, v velikosti 
30 m2. Garsonjera je popolnoma 
opremljena, vključno z vsemi 
gospodinjskimi aparati.  
| Inf.: 031 335 610

Prodam suha bukova in mešana drva z 
možnostjo razreza in prevozom.  
| Inf.: 041 743 671

Prodam ww golf 2, dizel 1.6, letnik 
1989, starodobnik. Kompletno 
obnovljena pločevina in sedeži. 
Registriran do maja 2022.  
| Inf.: 041 416 755 (Marjan)
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Policija išče pobeglega voznika
Policisti Policijske postaje Idrija že vse od ponedeljka, 
11. oktobra, zbirajo informacije, s katerimi bi razjasnili 
okoliščine prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo 
osebno vozilo in otrok kolesar. 

Nesreča se je zgodila ob 5. uri in 50 minut na Platiševi ulici v Cerknem. Po 
doslej znanih podatkih naj bi še neznani voznik osebnega vozila na prehodu 
za pešce z vozilom trčil v zadnjo pnevmatiko kolesa, zaradi česar je mlajša 
kolesarka izgubila ravnotežje in padla po vozišču. V prometni nezgodi 
kolesarka ni bila poškodovana. Po prometni nesreči se je še neznani voznik 
avtomobila na kraju dogodka zaustavil in po krajšem pogovoru z mlajšo 
kolesarko nadaljeval z vožnjo proti Bevkovi ulici. Ker pa ta kolesarki ni 
posedoval osebnih podatkov oziroma podatkov o vozilu, policisti dogodek 
obravnavajo kot prometno nesrečo s pobegom.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti Policijske postaje 
Idrija prosijo vse, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede prometne 
nesreče, da se zglasijo na policijski postaji v Idriji, pokličejo na številko postaje 
05 372 48 00 ali pa pišejo na elektronski naslov pp_idrija.pung@policija.
si. Lahko se zglasijo tudi na katerikoli drugi najbližji policijski postaji ali pa 
pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 
1200. Prav tako policisti prosijo še neznanega voznika, da se zaradi razjasnitve 
okoliščin prometne nesreče sam zglasi na policijski postaji v Idriji.

Dva požara v manj kot 24 urah

Cerkljanski gasilci so v dveh dneh kar dvakrat krotili 
rdečega petelina. V nedeljo, 26. septembra, so nekaj po 14. 
uri klicali na pomoč gasilce iz Dolenjih Novakov, kjer je 
bila zaradi požara ogrožena stanovanjska hiša. 

V celoti sta zgorela nadstrešek hiše in del strehe na objektu. Gasilci so v pol 
ure požar lokalizirali, nato pa odkrili še del strehe in tam pogasili še posamezna 
žarišča. Posredovali so gasilci iz PGD Novaki z dvema voziloma in 15 gasilci ter 
enota PGD Cerkno s štirimi vozili in 30 gasilci. Kraj požara so si ogledali tudi 
policisti, ki še zbirajo informacije, ter zavarovalniški cenilci, ki bodo določili 
obseg v požaru nastale škode.

Manj kot 24 ur po požaru v Dolenjih Novakih pa je zagorelo pod Zakrižem, 
odkoder so v ponedeljek, 27. septembra, ob 11. uri in 26 minut uri klicali na 
pomoč gasilce, saj je ogenj izbruhnil v lesenem objektu za spravilo orodja in 
sena. Ker je poslopje stalo neposredno ob stanovanjski hiši, so gasilci takoj 
po prihodu na kraj požara najprej začeli s požarnim varovanjem stanovanjske 
hiše. To jim je uspelo rešiti kljub temu, da je bilo zaradi visoke temperature 
na požarišču v neposredni bližini poslopja že poškodovano stavbno pohištvo. 
Gašenje požara lesenega objekta je bilo oteženo, saj je lastnik v poslopju ob 
orodju skladiščil tudi veliko sena. Gasilci so morali vse seno iznesti iz gorečega 
poslopja, saj drugače ni bilo mogoče ukrotiti požara. V akciji gašenja požara 
pod Zakrižem je sodelovalo deset članov domačega gasilskega društva z enim 
vozilom, gasilci iz PGD Cerkno z 19 gasilci in štirimi vozili ter člani enote iz 
PGD Bukovo-Zakojca.

Kot so sporočili iz policijske uprave v Novi Gorici, je lastnik v objektu 
uporabljal plinski gorilnik. Ker je bila plinska jeklenka preblizu gorilnika, je 
toplota stopila gumijasto cev in iz nje je začel nekontrolirano izhajati plin. Ko je 
lastnik to opazil, je bilo že prepozno za gašenje predmetov, ki jih je zajel ogenj. 
Uspelo mu je rešiti le jeklenko s plinom, 48 m2 velik lesen objekt pa je pogorel 
do tal. Za gašenje požara so gasilci vodo vozili iz Cerknega. V prihodnjih dneh 
bodo pregledali hidrantno omrežje v vasi Zakriž in predlagali izboljšave, s 
katerimi bi zagotovili zadostne količine požarne vode v strnjenem delu naselja.

Požar v Grilčevi
V četrtek, 14. oktobra, so nekaj 

pred 19. uro klicali na pomoč gasilce 
iz Ulice svetega Antona. V enem od 
stanovanjskih blokov so stanovalci 
zaznali dim, odprtega ognja pa 
niso opazili. Gasilci PGD Idrija so 
ob prihodu na kraj dogodka hitro 
ugotovili, da gre za dimniški požar. 
Goreče saje v dimniku so pogasili, 
pregledali vsa stanovanja s termo 
kamero, prezračili celoten objekt 
ter izmerili koncentracijo nevarnih 
plinov. Upravniku poslopja so 
svetovali pogovor z dimnikarjem.

Ob povratku v gasilni dom ob 20. uri 
in 50 minut pa so prejeli še en poziv 
za pomoč, saj je v poslovnem prostoru 
v eni od trgovin v Idriji iztekala 
voda. Gasilci so našli mesto puščanja 
vodovodne napeljave, zaprli glavni 
dovodni ventil ter tako zaustavili 
iztekanje in svetovali zaposlenim, 
naj o napaki na vodovodnem omrežju 
takoj obvestijo serviserja.

Nesreča v Zali
V soboto, 2. oktobra, so nekaj pred 

15. uro klicali na pomoč reševalce, 
gasilce in policiste, saj je v Zali spet 
prišlo do prometne nesreče. 

Vse klicane službe so se hitro 
odzvale in pomagale ponesrečenemu 
motoristu. Gasilci so kraj nesreče 
zavarovali, nudili prvo pomoč 
poškodovanemu motoristu do 
prihoda ekipe nujne medicinske 
pomoči ZD Idrija ter preprečili 
iztekanje motornih tekočin in 
očist i l i  cest išče.  Reševalci  so 
poškodovanega motorista odpeljali 
na nadaljnje zdravljenje v UKC 
Ljubljana.

Voznik tovornjaka 
pobegnil

V petek, 1. oktobra, se je ob 6. 
uri pripetila prometna nesreča s 
pobegom. Kot so potrdili na upravi 
policije, je prišlo do oplaženja 
z ogledalom med avtobusom in 
tovornim vozilom. Zaenkrat še 
neznani voznik tovornega vozila 
je po nezgodi z vožnjo nadaljeval 
proti  Idrij i .  Ko bodo policisti 
pobeglega voznika tovornega 
vozila izsledili, bodo zoper njega 
napisali prijavo.

V okolici Idrije se je 
poškodoval 42-letni 
kolesar

V četrtek, 30. septembra, se je 
ob 19. uri in 41 minut pripetila 
prometna nesreča na glavni cesti 
med Idrijo in Godovičem v Zali, 
kjer je med vožnjo padel in se 
poškodoval 42-letni kolesar. Kasneje 
so predvidoma lažje poškodovanega 
kolesarja zdravniško oskrbeli najprej 
v ZD Idrija, nato pa so ga reševalci 
odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
ljubljanski klinični center. Policisti 
so mu v nadaljevanju postopka 
odredili preizkus alkoholiziranosti 
in ta je pokazal, da je bil kolesar 
pod vplivom alkohola, saj je imel 
0.77 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. Idrijski policisti 
so kolesarja kaznovali.

Zaplenili motor
V četrtek, 30. septembra popoldne, 

so policisti v Cerknem zaustavili 
19-letnega voznika neregistriranega 
kolesa z motorjem in v nadaljevanju 
postopka ugotovili, da slednji nima 
veljavnega vozniškega dovoljenja. 
Policisti so mu vozilo zasegli ter ga 
prijavili na pogovor k sodnici na 
okrajno sodišče.

Nesreča na Mestnem 
trgu

V četrtek, 30. septembra, je nekaj 
minut po 19. uri na Mestnem trgu 
v Idriji osebni avtomobil zbil pešca. 
Posredovali so reševalci in gasilci PGD 
Idrija, ki so zavarovali kraj nesreče 
in pomagali reševalcem ekipe nujne 
medicinske pomoči iz Zdravstvenega 
doma Idrija pri oskrbi ponesrečenca.

Žaga odrezala roko
V torek, 12. oktobra, se je 

na žagi v Godoviču pripetila 
huda delovna nesreča. Kot so 
potrdili na upravi policije v 
Novi Gorici, je do nesreče prišlo 
nekaj po 14. uri, ko je večlistna 
krožna žaga 48-letnemu delavcu 
odrezala roko. Po nezgodi so 
poškodovanemu delavcu na kraju 
nesreče najprej pomoč nudili 
njegovi sodelavci, nato pa so mu 
prvo pomoč nudili reševalci ekipe 
nujne medicinske pomoči iz ZD 
Idrija. Po nudeni prvi zdravniški 
oskrbi so poškodovanega delavca 
prevzeli člani dežurne ekipe 
Helikopterske nujne medicinske 
pomoči z Brnika in ga z vojaškim 
helikopterjem prepeljali na 
nadaljnje zdravljenje v ljubljanski 
klinični center. 
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DIMNIKARSTVO IDRIJA     
Dejan Šukalo s.p.

Levstikova 5, 5280 Idrija

M: 041 775 362, 041 351 876,

E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

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

www.roletarstvo-ursic.si

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

IZOLATIVNOST - PROTIHRUPNOST - PROTIVLOMNOST
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Novorojenčki Šala tedna
PLAUDRA-PRESS

deklica Lija, starša Iuliia Vodopija in Uroš Oblak iz Idrije 

deklica Zarja, starša Anja in Srečko Čuk iz Sp. Idrije 

deklica Maruša, starša Janja Seljak in Klemen Lesjak 

iz Ledin 

deček Aleks, starša Damjana in Tomaž Bončina z Vojskega 

deček David, starša Anita Filipič in Denis Žakelj iz Dol 

deklica Neli, starša Sabina Corn in Drago Marcina iz Ledinskih Krnic

deklica Frederika, starša Karla Kosmač in Luka Homovec 

iz Črnega Vrha nad Idrijo

Prvih 100 let Viktorja Rejca
V ponedeljek, 11. oktobra, je bilo v 
idrijskem domu starejših posebej 
slovesno. Sorodniki, prijatelji ter 
sostanovalci v domu so obeležili 
stoti rojstni dan Viktorja Rejca, 
saj je ta ob 100. rojstnem dnevu 
postal najstarejši stanovalec doma 
v Idriji.

Slavljenec se je vedrega duha in obdan s 
svojimi domačimi ter sostanovalci v domu 
poveselil ob torti in šampanjcu ter celo zapel ob 
zvoku harmonike. Čestitke ob visokem jubileju 
so prihajale od vsepovsod, lepe misli in želje 
sta ob tej priložnosti izrekla tudi direktorica 
doma Urška Močnik kot tudi župan Tomaž 
Vencelj.

»Spoštovani slavljenec, Viktor Rejc. Če se 
pošalimo, vse kaže, da ste iz najhujšega, zato 
vam želimo, da preživite vse nadaljnje dni v 
zdravju, zadovoljstvu in med ljudmi, ki vas 
imamo radi ter da skupaj zabeležimo še veliko 
lepih praznovanj,« so ob njegovem jubileju 
zapisali v domu.

100-letni slavljenec Viktor Rejc si je pokojnino 
zaslužil v rudniku. Vrsto let se je ob delu v 
jami popoldne ukvarjal tudi z zidarstvom in 
podobnimi opravili. Sodi med redke Idrijčane, 
ki se še spominjajo avtobusov, ki jih ni poganjal 
motor z notranjim izgorevanjem ampak plin, 
ki so ga dobili s kurjenjem drv. Viktor Rejc si 
je že kot mladenič s prvimi prihranki kupil 
kolo in se z njim odpravil celo do Trsta. Po 
vpoklicu v italijansko vojsko so ga poslali 

v Grčijo na otok Krf in tam je dočakal tudi 
prelomne dogodke v septembru 1943, ko je 
Italija kapitulirala. V rodno Idrijo se je vrnil 
kar peš in s pomočjo priložnostnih prevoznih 
sredstev, kar je bilo v času bojev v vojnem letu 
1943 vsekakor hrabro dejanje.  

V zadnjem letu vojne je sam doživel 
raketiranje Idrije, ki so ga izpeljali, po še danes 
nepojasnjenih okoliščinah, letalci iz Južne 

Afrike. Ena od raket je zadela tudi družinsko 
hišo v Skirci, ki jo je današnji 100-letnik 
uspešno popravil. Leta po drugi svetovni vojni 
so bila težka. Ljudje so si solidarno pomagali in 
med prostovoljci je bil vedno tudi Viktor Rejc. 
Z veseljem je pomagal pri obnovah poslopij 
tako v Idriji kot tudi v okolici, vključil pa se je 
tudi v gradnjo Nove Gorice. 

Življenjsko sopotnico Albino je prvič srečal, 

ko je sodeloval pri obnovi v vojni poškodovanih 
hiš v Čekovniku. Poroka je potekala v hudi 
zimi leta 1953, družinsko gnezdo s 5 otroki 
pa sta si spletla v mestnem predelu Skirca. 
Do nedavnega slovesa žene Albine sta si v 68 
letih skupnega življenja delila dobro in slabo. 
Razveseljevalo ju je še 9 vnukov in celo že 11 
pravnukov. 

Med starejšimi Idrijčani je Viktor Rejc znan 
tudi kot odličen telovadec. Danes zaradi 
starosti ne telovadi več, rad pa se spomni 
časov, ko so bili fantje predani športu in še 
posebej orodni telovadbi. 

Sotelovadci so ga še posebej cenili zaradi 
odlično izvedenih vaj na krogih in drogu.

V družbi vrstnikov so mu tudi dnevi do 
praznovanja 100-letnega jubileja hitro 
minevali. Redno ga obiskujejo sorodniki in 
prijatelji. Otroci Štefan, Asti, Metod, Silva 
in Slavica ter njihovi partnerji so poskrbeli, 
da je bilo praznovanje slovesno in domače. 
Devetim vnukom in 11 pravnukom pa bodo 
znali ohranjati spomin na vse lepo, kar je 
doživel jubilant v svojem razburkanem 
življenju. 

Kljub tegobam, ki jih vsakomur prinaša 
visoka starost, pa ostaja Viktor Rejc dobre 
volje. 

Ob rojstnem dnevu ga je obiskal tudi župan 
Tomaž Vencelj, ki je šopku rož dodal še obilo 
dobrih želja. Seveda je bila na prvem mestu 
želja po dobrem zdravju in optimizmu, brez 
katerega ni moč živeti v teh čudnih časih. Ob 
prazniku so jubilantu primerno pozornost 
naklonili tudi sostanovalci v domu, saj je 
Viktor Rejc s svojimi 100 leti sedaj najstarejši 
stanovalec tega zavoda.

Viktor Rejc v družbi svojih otrok ob praznovanju 100-letnice / Foto: družinski arhiv

Kaj pa ti delaš?
»Kaj pa ti delaš pri 
vojakih?«
»Bombe čistim.«
»Kaj pa če kakšna 
eksplodira?«
»Kaj me pa briga, saj 
niso moje!«

Zrezek
»Natakar, zakaj moj 
zrezek držite z rokami?«
»A hočete, da mi še 
tretjič pade na tla?«

Simfonija pokrovov v čast Butal
Predsedstvo butalske skupščine je nedavno tega objavilo javni 
natečaj, s katerim k sodelovanju vabijo uveljavljene skladatelje 
sodobne glasbe. Umetniku, ki bo s svojim izdelkom prepričal 

komisijo butalske skupščine, ponujajo visoko nagrado.
Predmet razpisa je novo glasbeno delo, ki bo po krstni izvedbi postalo 

trajna last Butal. V razpisu je navedenih tudi nekaj izločilnih kriterijev, 
kot so, da mora novo glasbeno delo nastati med bivanjem umetnika v 
Butalah, da mora vključevati tradicionalne pesmi in napeve različnih 
predelov Butal, napisano mora biti za veliki orkester in nekoliko manjši 
pevski zbor. Ob navedenih pogojih pa so v rubriki »pričakovanja« 
objavljena tudi priporočila. Iz seznama teh je moč razbrati, da bo butalska 
skupščina prednostno obravnavala skladbe, ki bodo vključevale izvirne 
metode izvabljanja zvoka iz nesimfoničnih inštrumentov. V prilogi 
razpisa so kot primer takih zvočil opisani cestni pokrovi na Kosovelovi 
in Triglavski ulici v Butalah. Navdušenim stanovalcem Kosovelove 
ulice, ki že zadnje desetletje uživajo v simfoniji udarcev na cestne 
pokrove, so se te dni pridružili tudi stanovalci Triglavske ulice, ki so 
bili ob zadnji prenovi ulice deležni posebnega darila butalske skupščine 
- kot nagrado za potrpežljivost so dobili posebej hrupne pokrove. Ker 
je šlo za tehnično novost, so jih cestarji najprej vgradili previsoko, ko 
pa so napako popravili, so domačini tarnali, da so vgrajeni prenizko. 
Razlog za nezadovoljstvo je bil namreč v tem, da prenizko vgrajeni 
pokrovi proizvajajo manj kakovosten zvok ob tem, ko preko njih 
vozijo avtomobili. Njihove pripombe pa bodo ključne tudi pri izpeljavi 
natečaja za novo simfonično skladbo. Stanovalci Triglavske ulice so že 
napovedali skupinsko kolesarjenje od Pekla do Felkota v znak protesta, 
če bodo cestarji res še v tretje prekopali cesto in pokrove vgradili v višini 
vozišča. Ker bi s tem izgubili izjemno atrakcijo, so stanovalci Triglavske 
že napovedali, da bodo kolesarili vsak tretji četrtek do izpolnitve zahtev. 
Tajnik butalske skupščine pa je preko Twitterja že čivknil, da bi jih prav 

rad videl, kako bodo kolesarili sredi zime! / FIŠER  


