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Čas 
odkrivanja in 
raziskovanja
Zadnji teden oktobra je bil tudi letos 

rezerviran za prve šolske počitnice tega 

šolskega leta. Tokrat smo s koledarjem 

imeli srečo in smo lahko proste dni uživali 

cel teden, praznik pa nam je dodal še prost 

prvi novembrski ponedeljek. Za razliko 

od lanskega leta, ko nam je vse jesenske 

načrte prekrižala epidemija, smo letos 

uspešno izpeljali vseh pet počitniških 

aktivnosti.

Počitniški teden smo pričeli 
z ogledom animiranega filma 
Škratki v Filmskem gledališču 
Idrija. Za skoraj uro in pol smo 
se preselili v svet, kjer poleg ljudi 
živijo tudi škratki, in se z glavnimi 
likom, škratinjo Škrati, podali 
na pravo pustolovščino. V torek 
smo se že zgodaj zjutraj z dvema 
avtobusoma odpeljali na izlet v 
Ljubljano. Lepo vendar precej 
mrzlo dopoldne smo preživeli 
v družbi najrazličnejših živali v 

Živalskem vrtu Ljubljana. Pobližje 
smo se lahko spoznali z mlečno 
kačo, pitonom, gožem, činčilo 
in morskim prašičkom. Pobožali 
smo pujsa in prikupne kozice 
ter se čudili izvedenim trikom 
dveh morskih levov. V sredo je 
sledila jesenska ustvarjalnica v 
mestni dnevni sobi Pr’ Golitu. 
S pisanimi jesenskimi listi smo 
ustvarili čudovite obeske in 
lovilce sanj ter se ob ustvarjanju 
tudi res lepo zabavali. Četrtkovo 

dopoldne smo preživeli v 
prostorih Strelskega društva 
Jožeta Mihevca Idrija, kjer so se 
kar tri skupine otrok spoznale 
s streljanjem z zračno puško. 
Lahko se pohvalimo, da smo ob 
kar nekaj izstreljenih nabojih 
marsikatero tarčo preluknjali 
natančno skozi sredino. Za zadnji 
dan počitniškega tedna pa nam 
je ostala še težko pričakovana 
kulinarična delavnica z 
Masterchefovko Patricijo Horvat. 

V prostorih idrijske kmečke 
tržnice smo se naučili izdelati 
domače testenine in omako s 
paradižnikom in svežo baziliko. 
Otroci so hitro osvojili tehniko 
in pridno valjali testo med prsti, 
nastali rezanci pa so bili tako 
dobri, da smo krožnike pomazali 
do zadnje kapljice.

Zanimanje za vse naše počitniške 
aktivnosti je bilo močno nad 
pričakovanji, kar kaže na vse 
večjo potrebo po organiziranih 

počitniških dogodkih za otroke. 
Zaradi velikega zanimanja so bila 
mesta na programih kar hitro 
zasedena, zato smo se po naših 
najboljših močeh potrudili in na 
posameznih dogodkih povečali 
število mest. Veseli smo, da smo 
planirane aktivnosti, ob skrbnem 
upoštevanju varnostnih priporočil, 
lahko nemoteno izpeljali in 
počitnice polepšali tako velikemu 
številu otrok. 
/ Petra Likar

V prostorih idrijske kmečke tržnice smo se naučili izdelati domače testenine in omako s paradižnikom in svežo baziliko. / Foto: arhiv ZPM
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Nevednost 
je izgovor za 
nevedneže
Drago Mislej Mef 

 Včasih je bilo iskanje pravega izgovora za storjeno 
napako zelo pomembno opravilo. Izgovor je 
moral biti jasen, prepričljiv in tak, da bi se lahko 
zgodil komurkoli. Seveda pa obstajajo tudi za lase 
privlečeni.

Nekateri ljudje so mojstri izgovorov in si izmislijo tako 
nemogoče razlage, da tistega na drugi strani enostavno zmedejo. 
To so ljudje, ki običajno odgovorijo z vprašanjem in tako speljejo 
pogovor na drugo pot. Večina nas smrtnikov pa še vedno operira 
s tistimi standardnimi: ura ni zvonila, avto ni vžgal, nesreča in 
gneča na cesti, prijatelji so me zvlekli na pivo, na tenisu sem si zvil 
gleženj, dvigalo je obstalo med nadstropji, računovodja mi je tako 
svetoval, nisem vedel, da so spremenili zakonodajo, ... Ti izgovori 
v normalnem okolju, na primer v kakšni ameriški firmi ali javni 
službi, ne vžgejo. Pri nas pa je drugače. 

Pri nas lahko rečeš karkoli, še posebej v politiki in v javnem 
nastopanju, saj se zdi, da izgovor dejansko nikogar ne zanima. 
Razen morda tistega, ki vpraša in dobi pod nos odgovor v stilu: saj 
to počnejo vsi.

Spomnim se nekaterih zadnjih volitev, kjer so kandidati 
poslušali o tem, kaj vse so v življenju naredili narobe, pa se ne 
spomnim, da bi zaradi tega kdo odstopil od kandidature. Če 
bi take obtožbe poslušal doma, bi zagotovo reagiral drugače, v 
javnosti pa je dovolj, da nekaj zineš. Tvoji ti bodo itak verjeli, 
tisti, nasprotni, pa ti ne bi verjeli, tudi če bi povedal po resnici. 
Izgovarjanje je odveč.

To ve tudi minister, ki pravi, da je bil gostilniški način 
pogovarjanja o milijonih v časih posttranzicije nekaj običajnega 
in se mu to ne zdi nič nenavadnega, kaj šele kaznivega ali odstopa 
vrednega. Niti na poskuša iskati izgovora, ker ga ne potrebuje, 
saj so izgovori za otroke, za odrasle, posebej politike, pa so čisti 
balast.

Pred leti je eden najbolj nagrajevanih slovenskih managerjev 
preiskovalcem odgovoril, da ni vedel, da mora tudi športno 
društvo, ki ga je vodil, plačevati davke. Njegov izgovor je bila 
nevednost. In tudi pri nas se nekateri te dni izgovarjajo na 
nevednost.

Seveda nevednost na vžge pri vseh. Če pride kurji tat na sodišče, 
mu izgovor, da ni vedel, da se kokoši ne sme krasti, ne bo prav nič 
pomagal. In če boste pozabili plačati RTV naročnino, vam ne bo 
nič pomagal izgovor, da vam je televizor crknil. Izmisliti si boste 
morali kaj bolj prepričljivega, pa še takrat vam ne bo pomagalo.

Skratka izgovori so za preproste ljudi, za tiste, ki si lahko 
privoščijo drage odvetnike pa je dober izgovor že to, da se nečesa 
ne spomnijo. Vse to spremljamo po svetu, v naši državi in tudi 
v naši mali skupnosti, ki redno prihaja na prve strani s takimi 
izgovori njenih prvakov. Nisem vedel.

Lepo in zdravo jedro 
skriva v sebi nekaj 
grenkega, lažnega

Preganjajo me aksiomi moje stare matere. Vse dni mojega bitja so kot nevidni 
rob, preko katerega ne stopam, kot rdeča luč, alarm, še bi lahko naštevala. So 
podzavestno zavedanje, da vse moje početje pušča za seboj sledi, dobre in slabe. 

Upam, da je več prvih, koliko mi to uspeva, 

ne vem, upam, da mi. Ko pomislim na ta zadnji 

aksiom, me ni ravno strah padanja okostnjakov 

iz omare mojega popotovanja. Ne trdim, da v njej 

ni nobenega. Vsiljujejo se mi potrditve domnev 

izpred let in desetletij, ko sem tako mimogrede 

nehote slišala kakšen pogovor, bila slučajna priča 

kakšnemu dogodku, prebrala članek, da so bila 

moja takratna sklepanja in domneve pravilne. Ne 

vem ali je trditev stare matere, ki jo je neštetokrat 

ponovila, del ljudske modrosti, ki se je prenašala iz 

roda v rod, ali del takrat veljavnih naukov. Vendar 

še vedno drži, kot pribito, smo imeli navado reči. 

Če je ta besedna veza danes še v rabi, ne vem. 

Stara mati zagotovo ni vedela ničesar o Frideriku 

Preglu, ki se je rodil desetletje pred njo in je z 

izumom postopka mikroanalize organskih snovi 

omogočil dokazovanje najmanjših organskih 

sledi ter prejel Nobelovo nagrado za kemijo. 

Skupna jima je bila le monarhija, v kateri sta se 

rodila, sam je ostale dni svojega bitja preživel 

v ostanku le-te, ona pa najprej v državi, ki se je 

združila slabo desetletje pred njenim rojstvom, 

nato pa preostanek v novi, tudi že bivši. Od izuma 

postopka mikroanalize do danes se je veliko 

spremenilo. Zadnje stoletje nam je prineslo nove, 

staro-nove metode, ki se jih posamezniki ali 

interesne skupine poslužujejo za doseganje ciljev, 

ki niso vselej v splošno korist, ampak le v njihovo. 

Če se potrudimo in odvijemo embalažo leporečja, 

zdrobimo lupine zvenečih parol, pridemo vselej 

do istega jedra, do iste resnice. Spremenila 

so se le orodja. Zagotovo je bilo veliko lažje v 

preteklosti prepričati množico, ki je bila komaj 

pismena, v resničnost posamezne trditve. V bitki 

Dragica Čuk Novak

za osnovno preživetje, ko je letina odločala o lakoti 

in preživetju, ko so se razdalje premagovale peš, 

na vozovih in redkih vlakih, ko je potovanje čez 

morje trajalo tedne, je zmanjkovalo časa za branje 

redkih tiskovin. Danes se srečujemo z nasprotjem 

- obilja novic, ki se spreminjajo iz minute v minuto 

in enostavno nimamo časa v hitenju za vsemi 

dobrinami, ki to vedno niso, ukleščeni v strah, ki ga 

nam prinašajo vselej nove različice virusov. 

Ste kdaj pobirali orehe? Pogosto se plodov drži 

še del zelenega ovoja, ki nam, če slučajno pri tem 

početju na rokah nimamo rokavic, pusti na rokah 

rjave sledi, ki jih težko odstranimo. Do okusnega 

jedra nas loči še lupina, to moramo streti na tak ali 

drugačen način, na koncu nas čaka sladko jedro ali 

pa nekaj gnilega in neužitnega. Do jedra resnice je 

zelo podobna pot, namesto rokavic potrebujemo 

nekaj treznega razmisleka, drobljenje lupine je 

drugi korak, jedrce pa je še vedno lahko resnica ali 

njeno nasprotje. Odločanje o tem zahteva od nas 

malo več miselnega napora. Velikokrat na videz 

lepo in zdravo jedro skriva v sebi nekaj grenkega, 

lažnega. Do te ugotovitve pa pridemo šele takrat, ko 

jedro prelomimo na polovico in na četrtine. Včasih 

tudi to ni dovolj.

Verjetno ne bom odkrila Amerike, jo je že Kolumb 

leta 1496, niti izumila smodnika, že zdavnaj so ga 

Kitajci, s trditvijo, da v stiski večina, kako preživeti 

skozi mesec, poravnati vse položnice, imeti dovolj 

hrane, reagira na horuk, na prvo žogo, nima časa 

niti orodij, strah se nabira v njih. Le sledi, ki jih 

puščajo storilci, bodo odkrite jutri, pojutrišnjem, 

naslednji teden, naslednji mesec, drugo leto, 

desetletje, ... Za mnoge prizadete prepozno. Saj bi 

še kaj dodala, pa naj ostane pri tem.
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Kleparska in ličarska  popravila vseh znamk vozil 

Cenilno mesto poškodovanih vozil  za zavarovalnice 

Popravilo vozil poškodovanih od toče

Stavanja d.o.o.   
info@stavanja.si / www.stavanja.si

TOLMIN: Na logu 1, t.: 05 38 00 560  
NOVA GORICA: Industrijska c. 4d, t.: 05 33 84 593

Okoli Idrije se potika vsaj 15 medvedov

Maksimilijan Mohorič

Medvedje so se v okolici Idrije 
prekomerno namnožili. 
Po izjavi gozdarskega 
strokovnjaka Emila Miklavčiča 
je v neposredni okolici Idrije 
najmanj 15 medvedov. 

Populacija medvedov je prevelika in 
ne najde več zadosti hrane v naravnem 
okolju, zato jo išče tudi v naseljih. 
Najbolj  so  na  udar u čebelnjaki , 
nato domače živali, škoda je tudi na 
sadnem drevju in na balah krme, ki 
jih medvedje radi poškodujejo. Letos so 
medvedi v okolici Idrije to jesen naredili 
škodo že na 17 čebelnjakih. Si lahko 
zamislite razočaranje čebelarja, ko 
zjutraj najde čebelnjak z zazimljenimi 
panji uničen? Napadov na ljudi na srečo 
še ni bilo. Več čebelarjev že razmišlja o 
opustitvi dejavnosti. 

Medvedje se zadržujejo že praktično v 
naseljih, kar predstavlja veliko tveganje 
za prebivalce. Okolica Idrije predstavlja 
rekreativno cono, kjer se občani po 
napornem delu rekreirajo. Kdaj bo 
prišlo do napada medveda na človeka, 
je samo vprašanje časa. Tveganje je 
vedno večje. Medvedi živijo prikrito 
življenje, gibljejo se predvsem ponoči 

in se izogibajo ljudem. Pojavijo pa 
se tudi situacije, ko napadejo ljudi.

Pred dvema letoma je medved 
ve č k r a t  n a p a d e l  č e b e l nj a k e 
v Čekovniku, delal pa je tudi 
škodo na kmetijskih kulturah 
in sadnem drevju. Na KS Idrija 
in Občino Idrija sem posredoval 
pisni predlog, da bi na ustrezni 
organ podali pobudo za odstrel 
medveda. Krajevna skupnost mi 
je odgovorila, občina pa sploh ne. 
Ukrenili niso ničesar, da bi se z 
rednim in legalnim upravljanjem 
populacije  medvedov uredilo 
nevzdržno stanje.

Zaradi  neodzivnost i  občine 
sem se obrnil na strokovnjaka 
za prostoživeče živali na ZGS OE 
Tolmin, da bi podali predlog za 
interventni odvzem. Prejel sem 
odgovor, da ta medved ni nevaren. 
Ko je bil nato izdan vladni odlok 
za odstrel rjavega medveda, je 
LUO razdelil odstrel po lovskih 
družinah. Uplenjen je bil medved 
na oddaljenem krmišču na Hudem 
Polju,  ki  nikogar ni  ogrožal , 
medvedov okrog mesta pa je vedno 
več. To je nazoren prikaz zgrešene 
politike upravljanja populacije 
rjavega medveda.

Naravovarstvene organizacije so 
se pritožile na Upravno sodišče z 

argumentom, da bi z odstrelom 
medvedov nastala nepopravljiva 
škoda, zato je je ta odlok padel, 
torej so bili medvedje uplenjeni 
nezakonito. EU se je zavezala 
za  ekos i s temski  pr i s top  pr i 
ohranjanju narave. Pomembno 
spoznanje je, da če v ekosistemu 
podpiramo eno vrsto, škodimo 
drugim. Preštevilna medvedja 
p o p u l a c i j a  o g r o ž a  n a r av n o 
ravnovesje in škodi ljudem in 
drugim, predvsem ogroženim 
vrstam.

Medved je v Habitatni direktiv 
uvrščen v prilogo IV, v režim 
najstrožjega varstva. Nekatere 
države so dosegle uvrstitev v 
aneks V, ki ni tako strog. Odvzem 
medvedov po Habitatni direktivi je 
mogoč le, če predlagatelj dokaže, 
da je nujen za preprečitev resne 
premoženjske škode, da zavaruje 
zdravje in varnost ljudi, ali drugi 
bistveni okoljski, gospodarski 
in socialni interes. Konvencija o 
ohranjanju biotske pestrosti pa 
določa, da je potrebno upoštevati 
t u d i  i n t e r e s e  p r e b i v a l c e v 
podeželja, ki pa v Sloveniji na 
tem področju niso upoštevani. 
Upravno sodišče je pri odločanju 
o  p r i to ž b i  o ko l j eva r s t ve n i h 
organizacij  odpravilo priloge 
odlokov vlade, ki so določale 
osnovne parametre odvzema. 
Njihovi zaključki o nepopravljivi 
škodi ne zdržijo resne strokovne 
p r e s o j e .  A n k e t o ,  k i  j e  b i l a 
izvedena za utemeljitev prilog, je 
ocenilo kot neustrezno. Prebivalci 
podeželja so v manjšini in takšno 
izživljanje zanje predstavlja nasilje 
večine, saj preštevilna populacija 
rjavega medveda ogroža njihovo 
varnost. S tem je kršena temeljna 
človekova pravica do varnosti. 
Ne izva janje  zavez ,  k i  j ih  j e 

Slovenija sprejela s podpisom 
konvencije, ogroža prebivalce 
pode ž e l j a ,  k i  t ako  r avnanje 
doživljamo kot okoljski teror. 
Vladavina prava naj bi se izvajala 
v korist ljudi. Ali bo EU postala 
nova ječa narodov?

Kako torej naprej? Po sedanjih 
p r e d p i s i h  b i  b i l o  p ot r e b n o 
identificirati medvede po kriterijih, 
kot jih določajo direktiva, priloga 
IV in nacionalni predpisi, nato jih 
izvzamemo iz naravnega okolja. 
Strokovno utemeljene predloge 
bi morali posredovati organom, 
ki so pristojni za izdajo dovoljenj 
za odstrel. Ta pa bi morala biti 
izdana v takšni obliki, da bi jih bilo 
mogoče izvesti na etičen in lovsko 
pravičen način.

Dosedanji  način odvzema z 
odločbo v paketu je  v  bistvu 
protipraven. Za takšno stanje 
ne moremo kriviti vlade temveč 
institucije, ki to področje interesno 
in  s trokovno obvladujejo .  V 
ko n k r e t n e m  p r i m e r u  b i  K S 
Idrija, Občina Idrija in čebelarsko 
društvo morale zavzeti aktivnejšo 
držo. Uveljaviti bi bilo potrebno 
odgovornost Zavoda za gozdove 
Slovenije  ter  Agencije  RS za 
okolje, ker ne delujejo skladno z 
veljavnimi predpisi.

Preštevilna 

medvedja 

populacija ogroža 

naravno ravnovesje 

in škodi ljudem in 

drugim, predvsem 

ogroženim vrstam.

- - - - - - - - - -

To jesen so 

medvedi v okolici 

Idrije naredili 

škodo že na 17 

čebelnjakih.

Naravovarstvene 
organizacije so se pritožile 
na Upravno sodišče

Habitatna direktiva, ki pravno 
ureja ohranjanje habitatov in vrst, 
je zapletena in neživljenjska ter ne 
omogoča učinkovitega upravljanja 
s populacijo medvedov, predvsem 
pa ignorira pravice prebivalcev 
podeželja. Enako je s predpisi, ki 
so bili v Sloveniji sprejeti na osnovi 
te direktive. Naši EU poslanci in 
birokrati, ki so zastopali slovenske 
interese pri pripravi predpisov v 
Bruslju, niso korektno opravili 
svojega dela, da bi jih spremenili, 
pa tudi ne storijo nič.
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Drevo za vsakega zaposlenega v cerkljanski Eti

V lanskem letu je E.G.O. pričel s 
sajenjem dreves na vseh lokacijah 
koncerna. Akciji se je pridružilo 
tudi podjetje Eta d.o.o. Cerkno, ki je 
del tega mednarodnega koncerna. 

Na sončno jesensko sobotno dopoldne je 
tako 30 prostovoljcev v okolici Cerknega na 
0,35 ha posadilo 830 sadik bukve ali eno 
drevo na zaposlenega. Ne glede na 70-odstotno 
poraščenost z gozdovi na Cerkljanskem, zelene 

Z ozaveščanjem, 

da je gozd naše 

bogastvo, ki 

izboljšuje klimo 

in zmanjšuje 

ogljični odtis, 

smo združili 

vse elemente 

družbeno 

odgovornega 

podjetja – ljudi, 

okolje in dober 

namen.

,,

doline in sončne planote, so v sodelovanju 
z Zavodom za gozdove in Občino Cerkno 
našli primeren prostor, potreben sanacije 
po žledolomu in napadu lubadarja ter ga 
zapolnili s sadikami novih dreves. 

Drevo predstavlja simbol nove korpo-
rativne strategije koncerna E.G.O. – 
korenine predstavljajo odgovornost in 
podjetništvo, deblo predstavlja poslovne 
enote, digitalizacijo in marketinške 
strategije, krošnja pa trajnost za vse 
generacije, inovativnost, kakovost in 

globalnost. Strategija temelji na dejstvu, 
da je podjetje trdno zakoreninjeno in ga 
tudi najmanjša nevihta ne more podreti, 
po drugi stani pa je fleksibilno in prožno 
brez trdnih temeljev. 

»Z ozaveščanjem, da je gozd naše bogastvo, 
ki izboljšuje klimo in zmanjšuje ogljični 
odtis, smo združili vse elemente družbeno 
odgovornega podjetja – ljudi, okolje in dober 
namen,« so zapisali v cerkljanski Eti, ter 
dodali, da ima zdaj vsak zaposleni v okolici 
Cerknega posajeno eno drevo. 

Drevo predstavlja simbol nove 
korporativne strategije koncerna 
E.G.O.:

korenine - odgovornost in podjetništvo

deblo - poslovne enote, digitalizacija in 
marketinške strategije

krošnja - trajnost za vse generacije, 
inovativnost, kakovost in globalnost

prostovoljcev 
je na sončno jesensko sobotno dopoldne posadilo 

sadik bukve 
ali eno drevo na vsakega zaposlenega v Eti30 830
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OBVEŠČAMO JAVNOST

ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE 
Prevoznost skoraj 450 kilometrov cest na 
razgibanem geografskem terenu občine Idrija 
in čiščenje površin za pešce se bosta pozimi 
zagotavljala po prednostnem vrstnem redu 
glede na kategorijo cest, gostoto in strukturo 
prometa, geografsko-klimatske razmere ter 
lokalne potrebe. 
Vozila in stroje za pluženje bomo skladno s 
predpisi in izvedbenim programom zimske službe 
v Občini Idrija ponovno zagnali, ko bo višina snega 
na cestah I. in II. lokalnega prednostnega razreda 
presegla 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm. Ob 
napovedih obilnejših in neprekinjenih snežnih 
padavin bomo s čiščenjem lahko začeli tudi pri 
nižji višini zapadlega snega. 
Pri tem velja opozoriti na naslednja pravila: 
šteje se, da je cesta prevozna tudi v primeru, 
ko je promet možen z uporabo zimske opreme 
vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 
10 odstotkov se upošteva, da je prevoznost 
zagotovljena tudi, če je promet možen le z 
uporabo snežnih verig. V izrednih snežnih 
razmerah, kot so izjemno močno sneženje, močni 
zameti, snežni plazovi in poledica, ki onemogočajo 
odstranjevanje ledu z razpoložljivimi tehničnimi 
sredstvi, zagotavljanje prevoznosti ni obvezno, 
promet vseh ali posameznih vrst vozil na 
problematičnih cestah pa se lahko začasno 
prepove ali omeji. 
O zaporah določenih cestnih odsekov bo 
Komunala Idrija ažurno seznanjala vse ustrezne 
službe in udeležence v prometu prek sredstev 
javnega obveščanja in družbenih omrežij.
Aktualnim vremenskim napovedim se prilagaja 
tudi izvajanje posipanja. Redno se bo posipalo 
ulice v Idriji in Spodnji Idriji ter ceste, na katerih 
se izvaja javni promet. Zaradi nepredvidljivosti 
zimskih razmer se lahko (kljub pozornemu 
spremljanju vremenskih napovedi in dolgoletnim 
izkušnjam) zgodi, da so sprejeti prekomerni ukrepi 
posipanja ali pa so sprejeti prepozno. Takrat se 
stopnja varnosti v prometu bistveno zmanjša, 
zato je nujno, da vsi udeleženci v prometu 
ravnajo odgovorno in se prilagodijo razmeram na 
cestah oziroma drugih javnih površinah. 

Za varnost na cestah smo odgovorni tudi vozniki in drugi uporabniki 

Dosegljivi tudi na  
dežurni številki
V sezoni zimske službe 
(med 15. novembrom tekočega leta 
in 15. marcem prihodnjega leta) 
Komunala zagotavlja tudi 24-urno 
dežurno službo in operativno službo, ki 
spremljata stanje na cestah in stanje 
vremena prek terenskih ogledov, 
vremenskih portalov, spletnih kamer 
in terenskih informatorjev, da se 
intervencije po potrebi izvajajo tudi 
izven tega obdobja. Za informacije o 
nepluženih ali poledenelih delih cestišč 
smo dosegljivi na dežurni številki  
051 440 556, morebitna vprašanja 
ali pobude pa lahko pošljete tudi na 
zimska@komunalaidrija.si.
Informacije o morebitnih zaporah 
objavljamo na spletnih straneh 
www.komunalaidrija.si in 
www.idrija.si ali na Facebook 
strani Komunale Idrija. Na spletni 
strani Komunale Idrija je objavljen 
tudi prednostni red pluženja.

Komunala in Občina Idrija vsem uporabnikom 
cest in javnih površin oziroma vsem 
udeležencem v prometu v času zimskih 
razmer svetujeta še večjo mero previdnosti 
in strpnosti. Ob močnem sneženju voznikom 
odsvetujeta ne nujne napotitve na pot in 
jih hkrati pozivata, naj svoja vozila vselej 
umaknejo s cest oziroma jih parkirajo na 
ustrezna mesta, da ne ovirajo dela vozil 
in strojev za pluženje in posipanje. 
Na sedežu Komunale lahko občani tudi to 
sezono prevzamejo 25-kilogramske vreče 
soli za posipanje. 
Še zlasti velja opozorilo občanom, naj 
na površine za pluženje in posipanje 
(pločnike, ceste, ulice), cestne požiralnike 
in jarke ali ob hidrante, prometne znake 
in oglasne deske ne odmetavajo snega 
z lastnih dovozov in dvorišč, saj s tem 
močno otežujejo in nalagajo dodatno delo 
izvajalcem zimske službe. 
Da bo izvajanje zimske službe potekalo 
čim bolj nemoteno, morajo s prometnih 
površin odstraniti ograje in vse druge 
podobne ovire (ograje, električne pastirje, 
zidove, žive meje, kole, železne palice ipd.), 
ki bi se med izvajanjem lahko poškodovale 
ali onemogočale pluženje. Ob tem velja 
opozoriti, da za postavitev objektov v 

5-metrskem varovalnem pasu na lokalnih 
cestah oziroma 3-metrskem pasu na 
javnih poteh lastniki potrebujejo soglasje 
Občine. V nasprotnem primeru izvajalci 
zimske službe ne morejo odgovarjati 
za morebitno povzročeno škodo na 
tovrstnih objektih.
Vsi lastniki oziroma uporabniki 
stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 

prostorov so dolžni smetarskim 
vozilom zagotoviti neoviran dostop 
do zbirnih in prevzemnih mest ter 
po potrebi očistiti sneg na in ob 
zabojnikih. Hkrati so odgovorni za 
odstranitev ledenih sveč s streh, 
namestitev snegobranov oziroma 
čiščenje površin pred svojimi 
objekti. 

Foto: Komunala Idrija
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Slabo izvedena dela bodo morali popraviti
Damijan Bogataj

Podžupan Občine Idrija Branko Lapajne je po 
pooblastilu župana zadolžen za spremljanje 
investicij. Gre za pomembno področje delovanja 
občine, saj se lahko z uspešno izvedbo javnih 
investicij pomembno dvigne kakovost življenja 
občanov. S smotrnim trošenjem javnega 
denarja in s strogim uveljavljanjem kakovostne 
izvedbe del pa lahko občinska uprava prihrani 
marsikateri evro. Na pobudo številnih občanov 
smo podžupana povabili na pogovor, v 
katerem je predstavil nekatere večje projekte, 
končane v letu 2021, in težave, s katerimi se 
soočajo.

Letošnje poletje je potekala celovita prenova Triglavske 
ulice. Rezultati pa niso najbolj spodbudni.

Vaša ugotovitev drži. Pri tem projektu nismo imeli srečne 
roke pri izbiri izvajalca, a zvoniti po toči ni smiselno, kot 
pravi star pregovor. Celovita prenova Triglavske ulice je bila 
nujna. To vam znajo povedati tako domačini, ki na tej ulici 
živijo, kot tudi vsi tisti, ki se po tej ulici vsak dan vozijo. Pred 
rekonstrukcijo in prenovo je bilo cestišče ozko in vozna 
površina na več odsekih neravna. V ulici ni bilo pločnikov 
za pešce niti skupno urejenega odvodnjavanja. Posebej v 
zimskih mesecih so domačini pogrešali javno razsvetljavo. Vse 
te elemente so projektanti vključili v projekt in ko smo imeli 
gradbeno dovoljenje, smo začeli iskati izvajalca. Na javni razpis 
sta se prijavila podjetji Zidgrad d.d. in IMP d.d. iz Ljubljene. 
Glede na pogoje razpisa je bilo izbrano podjetje IMP. Priznati 
moramo, da je bilo operativno delo oteženo, saj je sočasno 
z gradbenimi deli po delu trase redno potekal tudi promet, 
kljub delnim zaporam cestišča.

Vendar pa s kakovostjo opravljenih del niste bili 
zadovoljni.

Ob pregledu opravljenih del smo postali pozorni na kakovost 
izvedbe. Izkazalo se je, da so bili jaški in pokrovi vgrajeni 
prenizko in zato so jaški ob prehodu avtomobilov pokali. 
Preverili smo standarde in ugotovili, da je vseh 20 jaškov 
napačno vgrajenih. Postali smo pozorni tudi na kakovost 
vgrajenega asfalta, ki je bil že ob prvem ogledu sumljive 
kakovosti in debeline. Za ugotovitev dejanskega stanja smo 
najeli zunanje presojevalce z licenco in ti so naše domneve 
potrdili. Izvajalci so najeli svoje ocenjevalce, a se ugotovitve 
obeh skupin niso bistveno razlikovale.

Bodo res morali zamenjati asfalt na vozišču?
Izvajalec je priznal reklamacijo. Odstranil bo zgornjo plast 

asfalta na celotni trasi obnove in položil novo plast. Vse 
jaške bodo po višini prilagodili na koto cestišča, tako kot to 
narekujejo veljavni predpisi.

Kdaj bodo ta dela izvedli?
To še ni povsem dogovorjeno, saj v teh hladnih zimskih 

mesecih ni smiselno polagati asfalta v naših krajih. Zavzemamo 
se, da bi izvajalci te napake odpravili spomladi prihodnje leto 
in s tem se bomo izognili morebitnim izgovorom, da smo jih 
silili v odpravljanje napak ob prenizkih temperaturah.

Koliko so stala ta dela?
Pogodbena vrednost del na Triglavski ulici je znašala 

271.377,67 evrov.

Se vam ne zdi, da ste pri teh reklamacijah prestrogi?
Sploh ne. Vsak izvajalec je dolžan v dogovorjenih rokih in 

za pogodbeno ceno dela opraviti strokovno in kakovostno. 
Pri tem ni in ne bo nobenega popuščanja. Občinska uprava 
dosledno terja kakovostno izvedbo gradbenih del. Zavedamo 
se, da upravljamo z javnim denarjem, ki ga preko davkov 
zbirajo občani in zato moramo zahtevati kakovostno izvedbo 
vseh del. Zagovarjam dosledno spoštovanje odgovornega 
upravljanja z javnim denarjem.

Kako pa je z obnovo ceste do Kovačevega Rovta?
Cesta s Triglavske ulice se res nadaljuje proti Kovačevemu 

Rovtu. Na širšem območju tega zaselka smo cesto sanirali na 
dveh deloviščih. Ta dela so bila dražja od del v Triglavski ulici, 
saj je bila pogodbena vrednost 364.904,94 evrov. Občina plača 
polovico tega zneska, drugo polovico pa je prispevala država, 
ki je bila dolžna pokriti del stroškov ob popravilu obvozne 
ceste ob gradnji galerije v Zali. Z opravljenimi deli na tem 
odseku smo zadovoljni in sedaj je cestišče bistveno širše in 
vožnja tudi bolj varna.

Na območju Črnega Vrha občina že več let posodablja 
ogrevanje v osnovni šoli.

Ta projekt res traja več let, a smo z opravljenim zadovoljni. Za 
ogrevanje šole in vrtca imamo podpisano koncesijsko pogodbo 
s podjetjem Eko les iz Tolmina. V skupni kotlovnici smo sedaj 
uspeli zamenjati vse inštalacije in tudi vir ogrevanja. Prejšnje 
kotle na nafto smo zamenjali s kotli na biomaso – sekance, 
ki je naravno gorivo iz obnovljivih virov. Načrti, da bi s to 
kotlovnico ob šoli in vrtcu ogrevali tudi bližnje stanovanjske 
hiše in bloke, se niso uresničili, saj stanovalci niso pristopili 
s svojo odločitvijo k izvedbi daljinskega ogrevanja. 

Kdo dobavlja sekance?
Sekance dobavlja podjetje, ki ima sedež na planoti in tako 

smo sklenili krog. Šola se ogreva z domačim lesom in s 
sistemom upravljajo domači ljudje.

Kakšni so prihranki?
Sploh ne zanemarljivi. S prvimi podatki in primerjavami s 

podobnimi sistemi smo potrdili napovedi, da se bo cena za 
ogrevanje zmanjšala za 10 do 20 odstotkov.

Kako pa je z energetsko sanacijo objektov?
To je zelo pomembno, saj velike prihranke lahko dosežemo le 

s kombinacijo ukrepov. Poslopje šole v Črnem Vrhu energetsko 
še ni sanirano, vrtec pa je že zgrajen po sodobnih merilih 
za vgradnjo potrebne toplotne izolacije na fasadah. V objekt 
šole bomo morali vložiti še vsaj 300.000 evrov za izvedbo 
minimalne energetske sanacije poslopja. S temi posegi bomo 
stroške ogrevanja zmanjšali še za dodatnih 20 odstotkov.

Že več let se načrtuje tudi gradnja čistilne naprave v 
Črnem Vrhu.

Ne samo to, načrtuje se tudi gradnja kanalizacijskega 
sistema, rekonstrukcija cestišča skozi naselje in ureditev 
parkirišč na osrednjem vaškem trgu in prenova dovozne ceste 
do šole. Večina teh del se bo izpeljala v letih 2023 in 2024. 
Posodabljanje državne ceste skozi naselje bo plačala država, 
ostala dela pa občina.

Osnovna šola Spodnja Idrija je dočakala prenovo 
pritličja in jedilnice.

To je pravzaprav eno in isto. Na razpis za izvedbo 
rekonstrukcije in prizidka Osnovne šole Spodnja Idrija sta se 
prijavila dva izvajalca, podjetji Kolektor Koling d.d. in Zidgrad 
d.d.. Izbrano je bilo podjetje Zidgrad d.d., pogodbena vrednost 
pa je bila 419.265,61 evrov. Vendar smo pri sami gradnji 
ugotovili, da so potrebna nujna dodatna dela (na primer 
dvigalo, okolica, …), zato se bo dejanski znesek povišal za 
84.000 evrov. Med poletnimi počitnicami so gradbeni delavci 
opravili večino del pri prenovi pritličja v osnovni šoli. Prenovili 
so se vsi prostori, šola je tam dobila štiri učilnice za prvo triado, 
novo jedilnico, ustrezne sanitarije in avlo z garderobami. Na 
novo smo uredili tudi vhod in okolico zgradbe. Objekt je 
povezan tudi z vrtcem, saj imata oba zavoda skupno kuhinjo, 
kar je najbolj racionalno tako z vidika stroškov kot tudi z 
vidika organizacije priprave hrane.

Na fotografijah spodaj so novi pridobitve na Osnovnih 
šolah Spodnja Idrija, Črni Vrh in Idrija.

Branko Lapajne, podžupan Občine Idrija, skrbi za občinske 
investicije / Foto: Branka Štremfel
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Šola je dobila tudi dvigalo.
Dvigalo je bilo med željami že 

vrsto let. Sedaj se je pokazala 
prilika in smo dvigalo postavili na 
zunanji strani poslopja. Zdaj je preko 
dvigala mogoč dostop do vseh treh 
nadstropij poslopja. S tem smo 
načrtovano rekonstrukcijo objekta 
izpeljali v polni meri. Dela so se 
resda malo zavlekla, a smo sedaj z 
opravljenimi deli kar zadovoljni.

Stanovalci na Koreji pa niso 
zadovoljni zaradi hrupa, ki ga 
povzroča toplotna črpalka ob 
novem vrtcu.

Pripombe poznam in bližnji 
stanovalci ob novem vrtcu imajo 
glede hrupa čisto prav. Ob koncu 
gradnje novega vrtca smo zabeležili 
nekaj napak, kar je nekaj povsem 
običajnega pri takih projektih. Ko 
je bila otvoritev mimo in ko so vrtec 
v okviru rednega letnega razporeda 
dela poleti zaprli, smo tisti čas 
izvajalcem naročili naj napake 
odpravijo. Tako so v času rednega 
zaprtja vrtca odpravili tudi napake 
v okolici vrtca, ki so jih opazili tudi 
bližnji sosedje.

Zagon takega objekta terja svoj čas 
in prilagoditve. Ob zasnovi vrtca je 
bilo predvideno, da bodo na primer 
v kuhinji za kuhanje uporabljali plin 
iz plinovoda. Vendar kljub obljubam 
koncesionarja Petrol d.d. na sestanku 
oktobra 2020, zemeljskega plina v 
letošnjem letu na to lokacijo še niso 
uspeli zagotoviti. Zaradi tega je 
bilo potrebno na primer v kuhinji 
na gospodinjskih aparatih, kjer se 
uporablja plin, zamenjati vse šobe 
na gorilcih, saj se sedaj še vedno 
uporablja utekočinjeni naf tni 
plin namesto načrtovanega plina 
iz plinovoda. Sedaj so te težave 
odpravljene.

Kako boste reševali hrup toplotne 
črpalke?

Projektante smo že med gradnjo 
opozarjali na morebitne težave 
in sedaj se je izkazalo, da je to 
res problem. Tudi na tablici na 
toplotni črpalki jasno piše, da 
naprava proizvaja 84 decibelov 
hrupa. Po vgradnji in zagonu 
smo izvedli meritve hrupa, ki so 
potrdile dejansko prekomerno 
obremenjevanje okolja s hrupom. Ob 
tem se sprašujem, kako projektanti 
poznajo konkretne naprave in 
predpise, ki uravnavajo dovoljene 
emisije hrupa v okolje. Najprej smo 
sanirali ventilatorski del toplotne 
črpalke z dušilci zvoka, ob tem 
smo dobili kar ugodne rezultate. 
Izmerjeno je bilo 57 decibelov na 
ventilatorskem delu, kar zadošča 
za dnevno uporabo. Za nočno 
uporabo pa moramo hrup znižati 
še za 10 decibelov. Sedaj načrtujemo 
še postavitev posebne protihrupne 

ograje in dodatnih panelov s ciljem, 
da hrup znižamo tudi na mejo, ki 
dovoljuje nočno obratovanje črpalke.

Kdaj bodo ta dela izvedena?
Zaradi dolgih dobavnih rokov 

protihrupnih ograj bomo zaščito 
namest i l i  v  mesecu januar ju 
prihodnje leto.

Osnovna šola Idrija bo 
dobila novo knjižnico na prej 
neizkoriščenem podstrešju šole.

Novi del poslopja osnovne šole v 
Idriji je že dolgo klical po izkoriščenju 
podstrešja. Na razpis za dokončanje 
knjižnice v Osnovni šoli Idrij, sta se 
prijavili podjetji Zidgrad d.d. in IMP 
d.d.. Izbrano je bilo podjetje IMP d.d. 
iz Ljubljane s pogodbeno vrednostjo 
234.855,30 evrov brez opreme. 
Notranja oprema (mize, stoli, omare, 
police, ...) je še v vrednosti 80.000 
evrov. Ob energetski sanaciji poslopja 
smo dvignili ostrešje in s tem ustvarili 
pogoje za nove vsebine. Potem smo 
postopoma urejali inštalacije, zalili 
tlake in naročali opremo. V teh 
dneh monterji sestavljajo opremo. 
Planirano je,  da bo v mesecu 
decembru opravljen tehnični pregled 
in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Kako velika bo knjižnica?
Šola je s tem gradbenim posegom 

pridobila 700 m2 uporabnih površin. 
Ob knjižnici so urejeni še štirje 
kabineti, nova računalniška učilnica 
s kabinetom, strojnico. Ob preselitvi 
obstoječe knjižnice na to lokacijo bo 
prostor funkcionalno zaživel. Ko se 
bo v te prostore preselil tudi otroški 
živ-žav, bo investicija dosegla svoj 
namen.

Šola ima na strehi tudi sončno 
elektrarno. Kako deluje?

Kot slišim, deluje zelo dobro in 
prinaša šoli kar nekaj prihrankov 
pri zagotavljanju energije. 

Letos končujete tudi prenovo 
starega zdravstvenega doma. Kaj 
bo po novem v tem objektu?

Kot veste, imamo na območju 
zdravstvenega doma novo poslopje 
ter dve stari poslopji. Hišo, ki se 
drži novega zdravstvenega doma, 
so zgradili Italijani, druga je iz časov 
stare Avstrije. Sedaj končujemo 
prenovo italijanskega poslopja, 
kjer smo izvedli sanacijo statike 
in prilagoditev novemu namenu. 
Popotresno sanacijo je plačala 
popotresna pisarna, prenovo za 
novo uporabo pa občina. V kletišču 
že deluje Center za krepitev zdravja, 
v pritličje se bo selil  program 
fizioterapije, v nadstropju pa bo 
delovne prostore dobila uprava. Za 
470 m2 smo plačali okoli 300.000 
evrov.

Kakšne vsebine bodo v 
avstrijskem poslopju?

V gradbenem dovoljenju piše, da 
smemo tam urediti stanovanja. Že 
v preteklem letu je bila pobuda za 
ustanovitev in izvedbo dializnega 
centra, vendar smo ugotovili, da za 
normalno delovanje takega centra 
žal potrebujemo 25 bolnikov, zato 
je ta zamisel odpadla. V zadnjih 
mesecih pa je vse več predlogov, da 
bi tudi to poslopje namenili javnim 
programom v zdravstvu. V zraku 
je zamisel, da bi zdravstveni dom 
tam pridobil prostore za izvajanje 
regijskega programa otroške 
psihiatrije. Čakamo na predlog 
projektne naloge, ki bo osnova za 
naročilo idejnega projekta in kasneje 
projektov za izvedbo del. Objekti so 
spomeniško zavarovani in to nam 
določa prilagajanja pri sami izvedbi.

Kakšni so investicijski načrti 
občine za prihodnje obdobje?

Pred nami je zelo velik zalogaj 
prenavljanja Modre dvorane v Idriji. 
Objekt je energetsko potraten in ne 
ustreza sodobnim pogojem. Ob tem 
pa streha pušča in zato smo sprejeli 
trdno odločitev, da bomo končali 
z eksperimentiranjem z ravnimi 
strehami in na prenovljenem 
poslopju bo taka streha, s katere 
bo dež odtekal v žlebove. Dovolj 
je bilo eksperimentov in zato smo 
sprejeli tako odločitev. Pred nami 
je tudi posodobitev šole v Ledinah 
ter gradnja telovadnice. Športni 
objekt bo dobil tudi Godovič, v Idriji 
pa bomo morali pripraviti pogoje 
za začetek energetske sanacije 
starega Športnega centra. Ob vsem 
naštetem pa so pred nami še korenite 
posodobitve lokalnih cest na širšem 
območju Jeličnega vrha, Ledin – 
Mrzlega Vrha, Vojskega, … Brez 
skrbi, projektov ne bo zmanjkalo.

Proračun Občine Idrija v letu 2021
2,2  milijona evrov za javne poti, ...
3,3  milijona evrov za zgradbe in lokalne ceste, ...      
1,6  milijona evrov za tehnično dokumentacijo in investicije, ZD Idrija,  
        knjižnico OŠ Idrija, ...
1,4  milijona evrov za čistilne naprave, kanalizacije, javno  
       razsvetljavo, kolesarsko omrežje, …
8,5  milijona evrov skupaj za investicije

Maja Velikajne znova direktorica VDC
Na rednem novembrskem zasedanju občinskega sveta v Idriji so svetniki 

dali soglasje k imenovanju Maje Velikajne za direktorico Varstveno-delovnega 
centra Vrhnika-Idrija. Na javni razpis se je prijavila samo dosedanja direktorica 
Maja Velikajne. Svet zavoda jo je izvolil za nov petletni mandat in za soglasje 
zaprosil še svet Občine Idrija. Občinski svetniki so o tem predlogu najprej 
razpravljali na matičnem odboru in potem še na plenarnem zasedanju. Vsi 
prisotni svetniki so novo imenovanje podprli in s tem izkazali nedeljeno 
zaupanje in priznanje za uspešno vodenje javnega zavoda.

Kot je v kratki predstavitvi povedala kandidatka, poklicno deluje na 
področju sociale že polnih 30 let. Zadnjih deset let vodi varstveno-delovni 
center, ki ima v Idriji svetle in sodobne delovne prostore v Rožni ulici. Vsak 
dan je v delo zavoda tako ali drugače vključenih 85 odraslih uporabnikov 
z motnjo v duševnem razvoju. Javni zavod je na tem področju edini, ki 
sistematično in strokovno skrbi za te uporabnike. Visoke ocene za delo 
mu dajejo tudi panožne strokovne organizacije, ki spremljajo delovanje 
in razvoj programov na tem področju. Maja Velikajne si v bodoče želi 
več tvornega sodelovanja med zavodom in vsemi nosilci javnih funkcij 
v lokalnem okolju. Zadnji korak do polnega imenovanja direktorice je v 
rokah resornega ministra, ki ga bo sveta zavoda sedaj seznanil s potekom 
postopkov in ga pozval k izdaji soglasja.

Spremembe pri predstavnikih v svetih
Občinski svet Občine Idrija je kot predstavnico Občine Idrija v svet javnega 

zavoda Vrtec Idrija imenoval Natašo Kunc, Tamaro Velikanje in Polono 
Lapajne Pavšič. V svetu Osnovne šole Spodnja Idrija bo namesto Darije 
Velikanje po novem kot predstavnica Občine Idrija delovala Milena Burnik, 
v svet Mestne Knjižnice in čitalnice Idrija pa so imenovali Brigito Smolnikar. 

Turizem smo ljudje
Valerija Božič, direktorica Zavoda za turizem Idrija, je občinskim 

svetnikom predstavila Poročilo o trajnostnih dosežkih občine v zeleni shemi 
slovenskega turizma. V njem skladno z veljavno metodologijo poročajo o 
stanju na področju turizma in v zaključku ugotavljajo, da se je občina v 
Strategiji razvoja turizma 2019-2023 zavezala, da bo Idrija postala zelena 
butična zakladnica dediščine svetovnih razsežnosti, ki zna povezati izročilo 
prejšnjih rodov z novo dediščino svetovnih razsežnosti. »S ponosom lahko 
zapišemo, da smo strategijo, s pomočjo vseh, ki so pri njenem nastanku 
in izvedbi sodelovali, uspešno izpolnili in da Idrija danes natanko to je.«

Valerija Božič je še poudarila, da so uspeli prepričati vodstvo Kolektorja, 
da se je Hotel Jožef kljub vsemu odprl, pohvalila je organizatorje Praznika 
idrijskih žlikrofov zaradi trajnostne naravnanosti in povedala, da se 
bo prireditev prihodnje leto vključila v novo shemo najbolj trajnostnih 
prireditev v Sloveniji, kar bo festivalu prineslo veliko mednarodno 
promocijo.

V razpravi na predloženo poročilo se je občinska svetnica Ana Ogrič 
Lapajne vprašala, komu je ta dokument sploh namenjen in ali imajo občani 
kakšno korist od tega dokumenta. Sama ni prepričana, če se Idrijčani sploh 
želijo ukvarjati s turizmom, saj so v Idriji težave že z osnovno turistično 
postrežbo, sredi tedna namreč ni nobenega ponudnika tople hrane.

Nižje najemnine za poslovne prostore
Občinski svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli popravljen Odlok 

o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v najem. Na občini 
ugotavljajo, da za najem nekaterih občinskih poslovnih lokalov ni zanimanja 
že več let. Za zasedbo teh prostorov bi bilo potrebno bistveno znižanje 
izhodiščne vrednosti najema, saj dosedanji sistem znižanja najemnin ne 
zadošča. Občina ima tako v Idirji že več kot dve leti nezasedene poslovne 
prostore: Kavarna na Mestnem trgu 1 (119,17 m2), trgovski lokal na Mestnem 
trgu 4 (80,67 m2), v katerem je bila nazadnje trgovina Alpina, in trgovski lokal 
na Prelovčevi 3 (112,06 m2), v katerem je bila nazadnje trgovina Vitaminčk.

Sedanje izhodiščne vrednosti najema po obravnavanem odloku so za te 
prostore odločno previsoke in zato ni zanimanja za najem. 

S popravljenimi določili odloka bo poslej omogočeno, da se izhodiščne 
vrednosti najemnin bistveno znižajo tudi do 70 % v primerih, ko je poslovni 
prostor nezaseden že dve leti ali pa je nezaseden v štirih letih s krajšimi 
vmesnimi zasedenostmi prostora v skupnem trajanju do enega leta.

V občinski upravi so prepričani, da bodo lahko preko javne dražbe z do 
70 % znižano vrednostjo najemnine prostore uspeli oddati v uporabo. 

Popravljen odlok omogoča tudi možnost najema prostorov na uro. Gre za 
oddajo telovadnice, sejne sobe, dvorane, … Občinski svetniki so predlagane 
spremembe sprejeli brez razprave.

Prerazporedili nekaj denarja v proračunu
Občinski svetniki so soglasno sprejeli predlog malega rebalansa proračuna 

za prihodnje leto. V njem so povečali sredstva za Lokalni energetski koncept. 
Zmanjšali so sredstva za zdravstveno zavarovanje občanov in mrliško 
ogledno službo ter pogrebnine, saj po novem te stroške pokriva državni 
proračun. Za nakup novega rentgenskega aparata v ZD Idrija bo občina 
prihodnje leto namenila 60.000 evrov. Nekaj več denarja bodo namenili 
tudi za povečano zaposlitev delavca v programu Dnevni center za otroke 
in mladostnike iz štirih ur dnevno na šest ur dnevno. S tem si bodo odprli 
vrata za kandidiranje na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve za pridobitev dodatnih sredstev. 
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Zala Velkavrh

Stari balinplac v Rožni 
ulici, kjer so nekoč 
trenirali in zmagovali člani 
Balinarskega kluba Škafar, 
je bil več kot desetletje 
zapuščen in ograjen z 
visoko ograjo. Trije Idrijčani 
so letos prepoznali lepoto 
v zaraščeni goščavi. V pol 
leta so prostor spremenili 
v nov lokalni park, ki ga 
bo do sredine decembra 
osvetljevala tudi svetlobna 
skulptura Luke Savića.

V žepnem parku so pobudniki 
prenove Katja Martinčič, Jože Carli 
in Primož Pavšič ohranili nekatere 
elemente bivšega balinplaca. Na 
balinarsko zgodovino spominjata 
obnovljena tabla BK Škafar in utrjena 
peščena površina, ki je urejena na 
nekdanjem balinišču. V času, ko je bilo 
balinišče zapuščeno, so se na lokaciji 
samoniklo zasadila številna drevesa, 
med njimi gabri in javorji, na robu 
parka pa rasteta tudi češnja in ringlo. 
Najlepša in najmočnejša drevesa so 
pobudniki ohranili in zaščitili. S svojo 
poševno rastjo zdaj prostoru dajejo 
poseben značaj.

S tem, ko so okrog prostora 
odstranili visoko panelno ograjo, se 
novi park odpira proti Rožni ulici, 
hkrati pa se nov razgled odpre tudi 
proti potoku Nikova in Lapajnetovi 
ulici. Ob urejanju parka so s prostora 

Poleg naših predstavnic iz Slovenije so se 
tečaja udeležili še predstavniki Romunije, 
Poljske, Nemčije in Francije, ki so urili 
medsebojno komunikacijo in terminologijo 

v angleškem jeziku ter istočasno spoznavali 
različne kulture, navade in metode 
poučevanja z vključevanjem digitalnih 
tehnologij. Novo pridobljena znanja in 

izkušnje v tujini bosta v 
prihodnje samozavestnejše 
uporabljali pri podajanju 
z n a nj a  u d e l e ž e n c e m 
izobraževanj za odrasle. 
Čipkarska šola Idrija 
v zadnjih letih beleži 
porast povpraševanj po 
izobraževanju odraslih v 
tujem jeziku, zato so stalna 
izobraževanja strokovnega 
k adr a  pomembna za 
rast in razvoj šole ter 
u r e s n i č eva nj u  c i l j ev 
– ohranjati  kulturno 
dedišč ino,  prenašat i 
veščino klekljanja idrijske 
čipke, ki je v okviru enote 
Klekljanje čipk v Sloveniji 
vp isana  na  UNESC O 
Reprezentativni seznam 
n e s n o v n e  k u l t u r n e 
dediščine. / ITA

Sreda, 8. december
16.00 – 17.00 (Mestna knjižnica in čitalnica Idrija) Otroška pravljica Tanje 
Badalič, Jazburček in njegovo zeleno poslanstvo 
17.00 – 18.00 (Galerija Magazin) Odprtje razstave Morje Zale, Odpaden 
tekstil piše nove zgodbe
18.00 – 19.00 (Avla Filmskega gledališča Idrija) Pop-up trgovina izbranih 
kosov rabljenih oblačil Tjaše Nardin, Indigo Second hand
19.30 (Filmsko gledališče Idrija) Predvajanje filma, Zgodba o plastiki

Četrtek, 9. december
17.00 (Filmsko gledališče Idrija) Predvajanje animiranega filma, Wall-e
19.00 – 20.00 (Mladinski center Idrija) V sodelovanju z Mladinskim centrom 
Idrija, Predavanje fotoreporterja Iztoka Bončine, Vpliv človeka na klimatske 
spremembe našega planeta – potrebne so predhodne prijave na 
info@mcidrija.si ali 051 231 049
20.30 (Filmsko gledališče Idrija) Predvajanje filma, Les: razkritje resnice

Petek, 10. december
17.00 (spletni dogodek) V sodelovanju s Pr` Golitu, Predstavitev knjige 
Boštjana Vidmška, Plan B
19.00 (Filmsko gledališče Idrija) Predvajanje filma, Živeti spremembo

Za več informacij nam lahko sledite na Facebook ali Instagram profilu Gaia 
Film Festival ali nam pišete na tim.bozic@idr.sik.si ali pa nas pokličete na 
031 755 364. Vabljeni!

Program festivalaUčiteljici klekljanja v Sevilli
Čipkarska šola Idrija po nekaj letih premora zopet sodeluje v mednarodnem projektu. 
V okviru projekta Erasmus+ Lacing, ki ga sofinancira Evropska unija, sta se učiteljici 
klekljanja Ines Čuk in Jožica Klanjšček udeležili strukturiranega tečaja English for 
Teachers v Sevilli v Španiji. 

Prihodnost je 
Rožna(ta)!

počistili več vreč plastične embalaže 
in drugih smeti. Pobudniki so za 
žepni park oblikovali nov model 
klopi, pri katerem so namesto nog 
uporabili kar betonske cevi. Na 
neformalni otvoritvi, ki je potekala 
prejšnjo sredo, je bila najbolj 
priljubljena kratka klop z naslonom, 
tesno ji je sledila dolga klop brez 
naslona. 

Park še ni osvetljen - čeprav v 

njem še stojijo reflektorji, ki so 
osvetljevali balinišče, ti ne delujejo 
več. Namesto javne razsvetljave 
letos park osvetljuje skulptura 
slovenskega umetnika Luke Savića 
Kot v nebesih, tako na zemlji. 
Skulptura, ki bo v parku stala do 
10. decembra, preiskuje mejo med 
vidnim in nevidnim, materialnim in 
duhovnim, pa tudi med različnimi 
epizodami iz zgodovine umetnosti. 

Motiv stiska rok je hkrati dejanje 
harmonije ter gesta, ki združuje 
nebo in zemljo. 

V Idrijo je skulptura pripotovala 
z največjega britanskega festivala 
svetlobne umetnosti Light Night Leeds. 

Ureditvi parka v Rožni ulici sledijo 
premiki po celotni ulici. Občina Idrija 
trenutno pripravlja spremembo 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN), s katero bo uredila 

parkirišča za objektom Soča in vilo 
Treven, parkirišča ob balinišču in EKO 
otok. Izdelana bo tudi zasnova celovite 
prenove Rožne ulice do Aumeškega 
trga, s katero želijo na občini urediti 
parkiranje na ulici in jo hkrati narediti 
bolj prijetno. 

Nova ureditev bo v čim večji 
meri ohranjala zelenje na ulici, v 
okviru OPPN pa se bo uredilo tudi 
lastništvo na območju balinišča. 
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Okoljevarstveniki vračajo udarec
Tim Božič in Dijana Čataković

Že drugi prihajajoči 
Gaia film festival v Idriji 
nagovarja ljudi, da je moč 
za svetlo prihodnost tudi v 
nas samih.

O čem točno govorimo, ko 
beseda nanese na podnebne 
spremembe? Pomislite na pogovor 
o neki resni bolezni, ki jo spremlja 
občutek resnega nelagodja. Za 
nekatere je to trenutek streznitve, 
ko udarimo z vso močjo nazaj in 
se postavimo na stran življenja. 
Nekateri pa o tovrstnem možnem 
scenariju raje ne razmišljajo in 
je zanje ignoranca dobesedno 
blagoslov. Če ignorirajo obstoj 
nečesa, mislijo, da bo to izginilo 
kar samo od sebe ali pa jih bo 
ignoranca obvarovala pred 
nezdravim načinom življenja. 
Zato obiskujemo zdravnika, 
da nam postavi diagnozo, 
predpiše zdravilo in pove, kako 
bolezen uspešno preboleti. Iz 
podobnih razlogov imamo tudi 
znanstvenike, ki spremljajo 
vremenske pojave in nas svarijo, 
da je tovrsten nezdrav način 
življenja na planetu Zemlja močno 
načel naš lagoden in brezskrben 
način življenja. A brez skrbi, tako 
kot je možno z zdravniškimi 
pregledi in ustrezno prehrano 
zmanjšati holesterol, je zaenkrat 
še čas za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. A za to so 
potrebna dejanja.

opisuje prav tovrstno zastrupitev.
Idrija ali Minamata sta zgolj 

manjši zgodbi v zgodovini našega 
sveta, a kljub temu ključna dela 
mozaika, ki tvori celoto našega 
ravnovesja na tem planetu. Zato 
je pri nas ključno zavedanje, da je 
kino, katera koli kinodvorana na 
tem svetu, del neke večje celote, ki 
ne bo preživel dobe antropocena, 
če tudi sam ne bo spregovoril in 
nagovoril ljudi, da si izborimo 
prihodnost za naše prihodnje 
rodove. Predvsem pa zato, ker 
še nismo obupali nad človeškim 
rodom, četudi je ta bolj sila za 
izkoriščanje in uničevanje, kot pa 
za neko svetlo prihodnost.

Kako sploh nastane tovrsten 
festival? Verjetno vsi poznate 
alegorijo metuljčkov v trebuhu, 
ko ima nekdo nekoga rad. 
Podoben občutek je tudi, ko 
te obdaja občutek nelagodja 
– v našem primeru je šlo za 
okoljsko krizo. Največkrat gre 
pri izvedbi filmskega festivala, 
iz organizacijskega stališča, 
za izredno zamuden proces. 

s podnebnimi spremembami: 
pričeti moraš z lastnim vložkom 
in (nemalokrat prostovoljnim) 
delom, da dosežeš želeni cilj. 
Programska vodja festivala 
Dijana Čataković je poskrbela 
za komunikacijo s producenti 
in oblikovanje programa; Tim 
Božič iz Filmskega gledališča 
Idrija je poskrbel za prevode 
podnapisov v filmih; Tržačan 
Tiziano Biagi pa za pripravo 
in oblikovanje promocijskih 
materialov. Tak je bil sam 
začetek, z enostavno vizijo in 
željo, a ogromno oprtanega dela, 
ki smo ga z veseljem sprejeli. 
Letos pa utečena vaja ni bila 
zgolj ponovljena, temveč so 
organizatorji sam spremljevalni 
festivalski program želeli 
še dodatno obogatiti z vrsto 
dodatnih aktivnosti: razstavo 
v galeriji, literarnim večerom, 
predavanji, uro pravljic in pop-up 
priložnostno trgovinico.

Namen festivala je v lokalnem 
okolju spodbujati izobraževanje o 
okoljskih tematikah ter zavedanje 
o klimatskih spremembah, 
vse bolj perečemu problemu 
današnjega časa. Čeprav živimo 
v kotlini, obdani z drevesi, in 
nas na marsikatero vroče poletje 
hladi Idrijca, bodo klimatske 
spremembe pustile pečat tudi 
pri nas, slej kot prej. Morda že 
poznate kakšnega okoliškega 
kmeta, ki vam je povedal, da 
letos ni bilo veliko jabolk in 
ostalih pridelkov? Gre namreč za 
svetovni problem, pri katerem 
ne bo izvzet prav nihče. Letos 
se festival vrača med 8. in 10. 
decembrom. Na njem boste lahko 
spoznali kako z majhnimi koraki, 
a velikimi za naš svet, obvarovati 
zapuščino za naše zanamce.

Celoten program je za vse 
obiskovalce brezplačen!

Z majhnimi koraki, a velikimi 
za naš svet, moramo 
obvarovati zapuščino za naše 
zanamce.

Najbrž se boste vprašali, kaj 
ima pri vsem tem naš kino? 
Čemu v Idriji, tako majhnem 
mestu, izvajati okoljevarstveni 
filmski festival? Vse se prične z 
enostavnim spoznanjem, da smo 
del nečesa večjega. Vsako dejanje, 
pa naj bo še tako majhno, za 
seboj pusti posledice. Dajmo en 
preprost primer: vsi smo ponosni 
na to, da ima Idrija UNESCOV 
naziv dediščine živega srebra. 
To je bilo 500 let steber našega 
gospodarstva. Na račun našega 
okolja in zdravja sta se cedila 
med in mleko, medtem ko se je 
denar iztekal iz mesta. Veliko 
živega srebra je odplaknilo po 
reki navzdol v Tržaški zaliv, 
kjer se je nakopičil v velikih 
količinah. Vsakdo vam bo rekel, 
da ne uživajte školjk in rib iz 
tega območja, saj to za vas ne bo 
zdravo. Tovrstnega opozorila žal 
Minamata, mesto na Japonskem, 
ni bila deležna, zaradi česar stroka 
danes pozna bolezen Minamata, ki 

Živo srebro je bilo 500 let 
steber našega gospodarstva. 
Na račun našega okolja in 
zdravja sta se cedila med in 
mleko, medtem ko se je denar 
iztekal iz mesta.

A na neko srečo v nesreči 
organizatorjev je prišlo začetek 
leta 2020 do zaprtja države, 
kar pa je prineslo priložnost 
za oblikovanje ekipe, idej in 
nenazadnje programa. Filozofija 
pri izvedbi prve edicije festivala, 
ki je potekal zadnji vikend 
septembra 2020, pa je bil 
popolnoma v duhu z bojevanjem 
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Na družbeno 
stanje se 
je treba 

odzivati, če 
želimo živeti 

drugače, 
bolje!     

Damijan Bogataj

Pred dobrim desetletjem smo vas poznali še kot 
novinarko in poročevalko za nacionalno RTV 
hišo iz Bruslja. Leta 2009 pa ste bili izvoljeni v 
Evropski parlament. Je bil preskok težak?

H kandidaturi za evropsko poslanko na listi Socialnih 
demokratov me je povabil takratni predsednik stranke 
Borut Pahor. Ni mi dal veliko časa za premislek, 
odločiti sem se morala skorajda čez noč. Ker sem bila 
že dolgo dopisnica in sem se ukvarjala z evropsko 
politiko - vsebina mi torej ni bila neznana -, in ker 
imam rada izzive, sem skočila. In splavala.        

Še pred tem ste po diplomi na FDV kot novinarka 
delali na Republiki, Radiu Glas Ljubljane in na 
RTV Slovenija. Menite, da so EU teme dovolj 
pogosto vključene v vsebine medijev v Sloveniji?

V Bruslju se zelo veliko dogaja. Vse odločitve v 
institucijah vplivajo na naše vsakodnevno življenje. 
Ljudje se pogosto ne zavedajo, da tako imenovane 
»evropske teme« niso neka zunanja politika, temveč 
da so vse to tudi naše, domače teme. V medijih dobijo 
več pozornosti predvsem tiste vsebine, ki se zelo 
neposredno dotikajo ljudi - denimo spremembe režima 
na notranjih mejah, okoljski, kmetijskih standardi, 
pa recimo razpisi in finančna sredstva. Ali pa tiste, ki 
povzročajo deljena mnenja in dileme. Ljudem morda 
bolj kot informacij o samih evropskih temah manjka 
zavedanje, kako in na kakšen način lahko na odločitve 
tudi sami vplivajo. Manjka jim poznavanje vloge 
evropskih institucij, zato se počutijo od njih oddaljeni.      

Znanje je temelj uspešnega javnega delovanja. Ste 
se zato dodatno izobraževali na Univerzi v Parizu 
in na IECD Bled?

Rada se učim novih stvari in znanje je vedno 
koristno. Tudi če ne deluješ javno. Dobra izobrazba 
in razgledanost sta gotovo temelj za uspešno delo. 
Res pa je tudi, da je za pravi uspeh temu treba dodati 
še vztrajnost in predanost poklicu. Pa vera v cilje, 
zaupanje v sodelavce. Pri politiki je to zelo pomembno.     

Zgodovinska razdelitev Evrope na vzhodni 
in zahodni del je bila presežena z vključitvijo 
tudi Slovenije med polnopravne članice. Diha 
Evropa danes res enako kakovostno na celotnem 
območju?

Po letu 2004 in zgodovinskih širitvah smo omenjeno Ta
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tadelitev res presegli. Nove države smo dosegle 
ekonomske in pravne kriterije in se uspešno vključile 
v evropsko družino. Seveda pa gospodarska razvitost 
in življenjski standardi v članicah nikoli, že od začetka 
skupnosti niso bili na čisto enaki ravni, tako da EU 
v tem smislu nikoli ni povsem enako kakovostno 
dihala. A kar vzbuja skrb je dejstvo, da se samo 17 
let po veliki širitvi nekatere vzhodnoevropske države 
spet oddaljujejo od evropskih vrednot in temeljev 
demokracije – predvsem spoštovanja pravne države in 
zagotavljanja temeljnih človekovih pravic, neodvisnosti 
institucij in svobode medijev. Mislim predvsem na 
Madžarsko in Poljsko. Na moje presenečenje in veliko 
žalost se temu vzorcu pod vladanjem Janeza Janše 
pridružuje tudi Slovenija. In to nedvomno zmanjšuje 
kakovost našega življenja in povečuje razlike. 

   

Bomo znali Slovenci v EU družini ohraniti svojo 
identiteto?

Se spomnite, kaj je bil eden od sicer redkih strahov 
pred vključitvijo Slovenije v EU? Da bomo izgubili 
svoj jezik. Ki je brez dvoma zelo močan gradnik 
narodne identitete. No, do sedaj se je izkazalo, da 
nobena država s članstvom v EU ni izgubila ne jezika 
ne kulture. Ne vidim razloga, da bi Slovenija izgubila 
svojo identiteto. EU še vedno spodbuja povezovanje v 
različnosti. To nas bogati. In obenem krepi.   

Biti član velike povezane družine zagotavlja 
določeno varnost. Na katerih področjih sami 
vidite najmočnejše vezi?

Nedvomno je varnost s povezanostjo večja. Ne le v 
klasičnem pomenu, temveč tudi gospodarsko, socialno, 
družbeno. Svet je globaliziran. Napredek lahko dosežemo 
samo s sodelovanjem, izolacija pa vodi v odrinjenost. Za 
majhno državo, kot je Slovenija, je nedvomno koristno 
in veliko bolj varno, da je članica povezave brez meja, 
brez carin, s prostim pretokom ljudi, dela, storitev in 
kapitala, z visokimi skupnimi standardi, ki prav tako 
predstavljajo pomembno obliko varnosti. Poleg tega pa 
z združevanjem pridobivamo moč in vpliv.    

Zanimanje za mednarodne odnose in zunanjo 
politiko ste vtkali tudi v vaše delo v EU 
parlamentu. Ste redna članica Odbora za zunanje 
zadeve. Je EU še daleč od enotne zunanje politike?

Zunanja politika EU je sestavljena iz zunanjih politik 
vsake posamezne članice. To pomeni, da mora združevati 
poglede na mednarodne odnose, politične, trgovinske, 

ki so zaradi zgodovinskih in kulturnih značilnosti 
držav pogosto zelo različni. Zato je za EU težko, da bi 
v svetu govorila z enim glasom. Moramo biti iskreni in 
priznati, da veliko vlogo igrajo včasih tudi zelo parcialni 
interesi. Kar se tiče reševanja sporov v svetu pogosto zato 
ostanemo na ravni diplomatskih izjav, ki sicer zagovarjajo 
vrednote EU, promovirajo demokracijo, mir, a v resnici 
ne morejo veliko spremeniti. So pa zunanji odnosi tudi 
mednarodna pomoč državam v razvoju, humanitarna 
pomoč, čemur EU namenja veliko pozornosti in je pri 
tem tudi uspešna.        

Kot namestnica delujete tudi v Odboru za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve. S čim se ukvarja ta odbor?

Odbor, krajše mu rečemo LIBE, pokriva zelo 
širok spekter področij od zaščite temeljnih pravic, 
spoštovanja demokracije in pravne države do 
migracije, integracije, pa široko polje zaščite na 
e-področjih, za primer – zaščito otrok pred spletno 
pornografijo, varovanje zasebnosti na spletu itd. 
Zame je v odboru LIBE trenutno ena pomembnejših 
tem delovanje schengenskega prostora, za kar sem že 
drugič zapored tudi poročevalka.     

V zadnjih mesecih je v mednarodni politiki veliko 
govora o novi delitvi meja na območju Balkana. 
Kakšno je vaše stališče do te problematike?

S tem verjetno mislite na non-paper dokument, 
torej neuradno pismo, ki se je nenadoma pojavilo, 
brez avtorja, brez države izvora, in je v njem orisana 
vizija dokončnega razpada Jugoslavije. Po neuradnih 
informacijah naj bi pismo prišlo od slovenskega 
vladnega vrha, kar je premier Janša sicer zanikal. Ali 
so to storili ali ne in zakaj, vedo avtorji sami, moram pa 
poudariti, da so me v tistem času dobesedno zasuli klici 
in številna zaskrbljena sporočila iz BiH, ki opozarjajo, 
da skuša PV Janša s predlogom o mirnem razpadu 
BiH dokončati načrt Milošević-Tudžman za oblikovanje 
velike Srbije in Hrvaške. To je zelo neodgovorno in 
zelo nevarno ravnanje, ki lahko povzroči novo vojno 
na Balkanu. Spreminjanje meja med državami v regiji 
neizogibno vodi v prelivanje krvi. Ne vem, kakšna 
stališča dejansko zastopa naša vlada, ampak sama 
sem prepričana, da sta mir in stabilnost na Balkanu 
vitalnega pomena tudi za Slovenijo, zato moramo 
podpirati modernizacijo držav, njihovo integracijo v 
EU, nikakor pa ustvarjati novih delitev ali meja glede 
na etnično pripadnost.

E U  P A R L A M E N T
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Delujete tudi v delegaciji pri 
stabilizacijsko-pridružitvenem 
parlamentarnem odboru EU-Srbija. 
Sprejem Srbije v EU družino bi bila 
verjetno zelo pomemben korak pri 
umirjanju razmer?

Kot sem rekla – stabilnost regije zahodnega 
Balkana je pomembna za njene prebivalce, 
za njihovo življenjsko perspektivo, in za EU, 
za naše strateške varnostne, gospodarske 
strateške interese. V tej luči je napredek Srbije 
ter Bosne in Hercegovine izjemno pomemben. 
Spodbujanje kakršnega koli nacionalizma je zato 
nesprejemljivo in neodgovorno. Kot predsednica 
delegacije, ki ste jo omenili, imam težko delo, 
saj srbski predsednik Vučić z avtokratskimi 
potezami ne sledi dogovorom, s čimer največjo 
škodo povzroča lastnim državljanom. Glede 
te delegacije pa je žalostno tudi dejstvo, da 
slovenska vlada preko srbskih medijev proti 
meni vodi negativno kampanjo. Nezrelo vedenje 
članice, ki je tik pred predsedovanjem.         

Zunanji opazovalci naše zunanje politike 
opažajo različna stališča nosilcev 
najvišjih funkcij v državi ob mednarodnih 
vprašanjih. Je to dobro ali slabo?

Če država v svet pošilja mešana sporočila, 
je to gotovo slabo. Če predsednik vlade 
samovoljno pošilja po svetu razna pisma, če 
čestita poražencem, ker zmagovalci niso po 
njegovem okusu … ne vem, potem bi tem 
»mešanim« sporočilom lahko spredaj dodali 
še »z«. Videni smo kot država, ki ima milo 
rečeno čudnega premierja, nedavno se je 
v enem od člankov pojavil celo zapis, da je 
opravilno nesposoben. Slovenija se ob svoji 
30-letnici vse bolj naslanja na države, kot je 
Madžarska, išče zaveznike v avtoritarnosti, 
trdem vladanju. To me skrbi.    

Vlada se je ob spopadih med Izraelci in 
Palestinci postavila na stran Izraela in 
izobesila Izraelsko zastavo na pročelju 
vlade v Ljubljani. Je to modra poteza?

To je še ena od potez, ki kaže, da se vlada 
Janeza Janše požvižga na dosedanjo usmeritev 
Slovenije, ki se v bližnjevzhodnem konfliktu 
nikoli ni postavljala na stran Izraela.    

Ta poteza gotovo ni modra, je pa javen izraz 
vladne podpore državi, ki je zelo militantna, 
kar je po volji premierju Janši.   

Med vsemi EU poslanci iz Slovenije ste 
zagotovo najtesneje vpeti v politično 
dogajanje v Sloveniji. Ste aktualna 
predsednica stranke SD. To prinaša ugled, 
pa najbrž tudi veliko dela in odgovornosti.

Te  f u n k c i j e  n i s e m  s p r e j e l a  z a r a d i 
morebitnega ugleda, temveč zato, ker 
resnično želim, da v Sloveniji ustvarimo 
življenje, ki bo boljše za vsakega njenega 
prebivalca. Imam voljo, sem zelo delavna 
in ne ustrašim se zlahka izzivov. Dela imam 
veliko, veliko več. Ne prinaša mi nobenih 
finančnih ugodnosti, kot si ljudje pogosto 
narobe predstavljajo. Zato pa toliko več 
odgovornosti. Ta je res zelo velika, tudi zato, 
ker spremembe, uspeh in neuspeh nikakor 
niso odvisni zgolj od mene, zanje pa v veliki 
meri nastavljam svojo glavo in ime.     

Kako današnja mladina sprejema idejo 
povezane Evrope?

Današnja evropska mladina je rojena v 
celino demokracije, v okolje relativnega 
blagostanja, v svet miru in svobode. Potujejo 
brez meja, študirajo v tujini, učijo se jezikov, 
lahko ustanovijo podjetje v drugi državi, se 
povezujejo praktično brez omejitev. Vse to 
jemljejo za samoumevno, ker je to edino, kar 
poznajo. Zato jim tega ne moremo zameriti. 
Jim pa moramo pojasniti in jih opozarjati, 
kakšne žrtve prednikov so bile potrebne, da 
je bilo to doseženo.  

Priča smo spreminjanju nekdaj črno-bele 
podobe zgodovine. Gre za potvarjanje ali 
odkrivanje novih pogledov?

Prav je, da odkrijemo in se poučimo tudi o 
tistih plateh zgodovine, ki jih je prejšnji režim 
zakopal ali potisnil v arhive. To je odkrivanje, 
ki pomaga razumeti zgodovinske dogodke. 
Prav je tudi, da se priznajo storjene krivice. 
Ko pa začnemo zgodovinskim dogodkom 
v zasledovanju političnih ciljev načrtno in 
sistematično spreminjati vlogo in pomen, 
postane to potvarjanje. Janez Janša te tematike 
izkorišča za ustvarjanje razkola med ljudmi 
in za preusmerjanje pozornosti od resničnih 
težav, ki so prisotne tukaj in zdaj in ki bi jih 
morali reševati. Od konca 2. svetovne vojne 
je 80 let, 30 let smo že v svoji državi, v kateri 
odraščajo mlade, sposobne generacije, ki se 
želijo pomakniti v prihodnost. To prihodnost 
smo jim dolžni zagotoviti.         

 

Kot vodja opozicijske stranke, ki 
zagovarja drugačna stališča od vladajoče 
SDS, z Janezom Janšo verjetno nimate 
rednih stikov?

Z Janezom Janšo nimam nobenih stikov. 
Nikoli me ni povabil na posvet, sestanek, 
kakršen koli pogovor.   

Sami predlagate predčasne 
državnozborske volitve, za kar pa ni 
posebnega navdušenja med sedanjimi 
poslanci. Ščitijo le svoje plače ali je to plod 
tehtnega premisleka?

Tako je, predčasne volitve predlagam, ker je 
to edina možnost, da se rešimo škodljive vlade 
in preprečimo nadaljnjo škodo državi. Dve 
tretjini Slovencev te vlade ne podpira. Vlada 
v državnem zboru težko zbere večino. Poslanci, 
ki so ali ki še kalkulirajo, so predvsem poslanci 
v Desus in SMC. Nekoč bodo plačali ta račun, 
najtežji pa so računi lastne vesti.            

 

Epidemija je razgalila številne težave 
zdravstvenega sistema. Je Slovenija dovolj 
socialna država?

Zdravstveni sistem je vzdržal in sicer zaradi 
požrtvovalnih zdravstvenih delavcev. Ljudje so 
bili strokovno in učinkovito oskrbovani. Če bi 
se vlada ustrezno pripravila, bi lahko preprečili 
marsikatero smrt in vsem olajšali življenje. 
Tudi s primerno komunikacijo, ne pa z 
žaljenjem in podcenjevanjem državljanov. Bilo 
je res veliko nedopustnih napak, zaradi katerih 
bi v resnih državah premier takoj odstopil.  
Slovenija je socialna država, seveda z nekaj 
anomalijami, ki bi jih morali odpraviti, da bi 
do pomoči zares prišli tisti, ki jo potrebujejo. 

Kot nekdanja novinarka vsako besedo v 
katerem koli mediju skrbno pretehtate. Se 
je Twitter izrodil ali je problem v njegovih 
uporabnikih?

Ne kot  nekdanja  novinark a ne  kot 
državljanka ne kot politik ne čutim nobene 
potrebe, da bi žalila in podcenjevala ljudi, 
nikakor si ne bi vzela pravice za kaj takega. 
Twitter je bil, kot druga družbena omrežja, 
ustvarjen z namenom komuniciranja. To 
komunikacijo sestavljajo ljudje. Žal je politično 
sfero slovenskega Twitterja preplavila množica 
izmišljenih predvsem desničarsko usmerjenih 
profilov, ki so namenjeni zgolj žaljenju, 
zmerjanju, poniževanju in širjenju lažnih 
novic. In če še lahko razumemo, da tako 
ustijo posamezniki, varno skriti za lažnimi 
imeni, je toliko bolj grozljivo, da nizkoten jezik 
prevzemajo ministri, premier, visoki vladni 
uradniki. Zelo globoko smo padli.        

Živimo v času epidemije lažnih novic. 
Se kot družba znamo varovati pred to 
informacijsko pandemijo?

Ne dovolj dobro. V poplavi informacij, ki so na 
voljo na vsakem koraku in na vsaki napravi, je 

težko ločiti prave od lažnih informacij. Težko se 
je prebiti med različnimi podatki in si ustvariti 
neko objektivno mnenje. K temu svoje dodajo 
tudi mediji, posebej tisti, ki jih vodi denar 
političnih strank in so namenoma neobjektivni. 
Nekateri ljudje tega ne vedo, nekateri preprosto 
nimajo moči ali znanja, da bi izluščili resnico. 
Dodaten problem je tudi dejstvo, da predvsem 
preko družbenih omrežij praktično vsak lahko 
napiše kar koli, pridobi svoje sledilce - »vernike«, 
če hočete. V času covida se je to zelo jasno 
pokazalo. Poleg zmedene komunikacije oblasti 
so lonček v kaos dodali še razni »strokovnjaki 
in poznavalci«. Težava je tudi v tem, da za 
širjenje lažnih novic nikomur ni treba prevzeti 
odgovornosti, nihče ni kaznovan.       

kakih 10 let. Sem pa bila na Hlevišah ob 
prvem maju še tudi kasneje. Se strinjam z 
vami, res se zdi, kot da usiha. S spremembami 
delovnih navad, novimi oblikami in vrstami 
delovnih mest in seveda s preoblikovanjem 
družbenih razredov se je preoblikoval tudi 
delavski razred. Veliko pravic je že doseženih, 
pri boju za izboljšave pa ne gre več za tako 
revolucionarne premike. Zato ta vtis. Kar pa ne 
pomeni, da spremembe niso potrebne. Videli 
smo, kako je delavce prizadela zdravstvena 
kriza. Delo ni več vrednota, ampak mora to 
nujno spet postati. Presekati moramo začarani 
krog prekarnosti, ki je v Sloveniji zelo velik 
problem, pa ne le za mlade. Ljudje si zaslužijo 
varnost, dostojno plačo. Dobre prakse kažejo, 

da lahko skrajšamo delovni čas in veliko 
bolje uredimo delo na daljavo, hkrati 
s pravico do odklopa. Podpiram tudi 
pravico delavcev pri delitvi dobička, ta 
je ne nazadnje produkt njihovega dela. 
Opažam pa pri Slovencih precej močno 
apatijo. To ni dobro, na družbeno stanje 
se je treba odzivati, če želimo živeti 
drugače, bolje.     

So od prestolnice oddaljeni kraji 
obsojeni na večno zapostavljenost? 
Z boljšo cestno in predvsem 
informacijsko infrastrukturo bi se 
razlike lahko hitreje odpravljale.

O tem v Sloveniji razpravljamo že dolgo. 
Precej smo že izboljšali, denimo, povezljivost 
Prekmurja. Veliko nas še čaka. Naša največja 
transportna pomanjkljivost ostaja predvsem 
železnica. Smo se pa v času covida naučili, da 
lahko ogromno dela naredimo od doma, a 
za to je, kot pravite, seveda potrebna odlična 
informacijska infrastruktura. 

Se strinjate, da Slovenija potrebuje 
regionalizacijo, a zdi se, da tudi tokratni 
poskus ne bo uspešen?

Regionalizacija je zelo pomembna z 
vidika enakomernejšega razvoja Slovenije 
in zagotavljanja, da ljudje ostajajo v svojih 
lokalnih okoljih. Policentrični razvoj je 
nasprotje sedanji centralizaciji, ki sili ljudi 
k dnevnim migracijam, posebej v Ljubljano, 
Maribor, in jim kvari kakovost življenja v 
mnogih pogledih. Bi pa morali pristojnosti za 
spodbujanje gospodarskega razvoja z države 
prenesti na pokrajine. Z državnimi pomočmi 
in subvencijami bi tako dejansko lahko dobile 
možnost odpiranja novih delovnih mest. 
Občine sedaj take moči nimajo.  

Kako epidemija covid-19 vpliva na vaše 
javno delovanje?

Zaradi karanten in drugih ukrepov smo 
poslanci številne aktivnosti v Evropskem 
parlamentu opravljali na daljavo, tudi 
glasovanja. Sedaj enkrat mesečno potujem 
v Bruselj, na poti sem podvržena različnim 
pravilom različnih držav, včasih je kar kaotično. 
Po drugem cepljenju je nekoliko lažje. Sicer 
pa sem se prilagodila, podobno kot drugi – 
veliko sestankov še vedno opravimo preko 
računalnika, manj je srečanj v živo, manj se 
rokujemo. Doletela nas je nova realnost.   

Zaupate cepivu?
Cepila sem se dvakrat, prvič z Astro 

Zeneco, drugič zaradi zdravstvenih razlogov 
s Pfizerjem. Ne verjamem v teorije zarote in 
zaupam cepivom, kolikor jim v kratkem času 
lahko. Ni vedno vse idealno, a sprejeti moramo 
življenje s covidom. Veliko sem med ljudmi, 
zato spoštujem ukrepe in se vedem odgovorno. 
Sicer pa srčno upam, da bo kriza kmalu pri 
koncu.  

Kdaj pridete kaj v naše kraje?
Z veseljem se bom odzvala, če me povabite. 

Še sploh, če bodo v igri žlikrofi! 

Ste se tudi sami kdaj znašli v primežu 
lažnih novic?

Oh, seveda. Ničkolikokrat lahko o sebi 
preberem neverjetne stvari. Največkrat jih 
preslišim, nekatere pa so mi povzročile precej 
škode. Denimo nenehno ponavljanje trditve, 
da sem Soroseva plačanka, ki jo je lansirala 
Nova24 TV in jo širi skupaj s svojimi satelitskimi 
spletnimi portali. Pa, denimo, iz istega vira, da 
sem sama spisala pismo o premikanju mej v BiH. 
Gre za dobro naoljen lagalni stroj. Žal se ljudje 
ne zavedajo njegove nevarnosti. 

  

Je razprava o svobodi medijev v Sloveniji, 
ki je potekala v EU parlamentu, kaj 
škodovala ugledu naše države?

Seveda je škodovala. Nobena taka blamaža ne 
more ostati neopažena. Državi seveda v prvi 
vrsti škodujejo dejstva, zaradi katerih smo se 
sploh znašli v taki razpravi, dodatna škoda 
pa je nastala s fiaskom, ki si ga je privoščil 
premier ob svojem nastopu. In to po tem, ko 
so posebej zaradi njega spremenili dosedanji 
ustaljeni postopek poteka seje. Janševa in 
Simonitijeva aroganca brez primere. Kolegi 
še vedno sprašujejo, kaj se dogaja. Za ugled 
države me skrbi, take stvari se ne pozabijo.      

Očitali so vam, da sodelujete pri pranju 
domačega umazanega perila v EU 
parlamentu. Je ta problem res samo stvar 
Slovenije?

Ravno nasprotno. Razprave o denimo 
svobodi medijev, stanju pravosodnega sistema, 
spoštovanju zakonodaje, pravne države, stanju 
človekovih pravic, manjšin in podobno - to 
ni nikakršno pranje perila. To so razprave o 
spoštovanju pravil, ki so jim zavezane vse 
države članice. Ker z njimi ustvarjamo močno 
Evropo. EU ni jedilni list, s katerega izbiraš 
samo to, kar ti trenutno ustreza. Če je nekaj 
narobe, se o tem razpravlja. Toliko bolj, ko 
gre za spoštovanje demokratičnih standardov. 
Žalostno, da je Slovenija, ki je veljala za zvezdo 
med novimi državami, pristala na takem 
dnevnem redu. Ampak kot poslanka imam 
dolžnost, da izboljšujem stvari, zato ne bom 
pristala na pometanje problemov pod preprogo.     

Pred leti ste ob 1. maju govorili na Hleviški 
planini nad Idrijo. Kljub zavidljivim 
tradicijam delavskega gibanja v zadnjih 
letih ta žar usiha. Zakaj?

O, res je, od takrat je verjetno minilo že 

E U  P A R L A M E N T
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GSM: 041 636 346

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

SLIKOPLESKARSTVO 
vsa notranja in zunanja dela, toplotne  

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

MONTAŽA GIPS PLOŠČ
predelne stene, spuščeni stropovi, 

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

 

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

tekstilnih podov, ...

KLIMATIZACIJA, PREZRAČEVANJE, 
OGREVANJE

Pokličite in pripravimo vam najugodnejšo ponudbo!
Toplotne črpalke: 041 479 282

Klimatske naprave, lokalna rekuperacija: 031 703 079 
E-pošta: info@mamo.si

Spletna stran: www.mamo.si

Vsak dom je nekaj posebnega,  
zato si privoščite le najboljše!

TOPLOTNE ČRPALKE FUJITSU WATERSTAGE  
Izredno učinkovita toplotna črpalka zrak voda Fujitsu Waterstage 
vas bo naredila neodvisne od kurilnega olja ali plina oziroma drugih 
energentov. Zajema celotno zahtevo po toploti stanovanjskega objekta 
in potrebi po topli sanitarni vodi. Učinkovita za okolje in zelo varčna, 
zato velja za kraljico ogrevanja.

Model DAIKIN ALTHERMA visoko temperaturna
Dva zaporedno vezana inverterska kompresorja, na podlagi 
termodinamičnih načel, omogočata pripravo 
80°C vhodne vode brez dela dodatnega 
električnega grelca. Sistem je energijsko 
učinkovit, okolju prijazen in nudi celoletno 
bivalno udobje na najvišjem nivoju.

Klimatske naprave DAIKIN in MITSUBISHI 
Široka ponudba split sistemov z vrhunsko učinkovitostjo, 
klimatske naprave poskrbijo za svežino v prostoru, 
spremljajo gibanje in usmerjajo pihanje vstran od ljudi, so 
vse tišje in enostavne za vzdrževanje. Nizki stroški energije 
po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do razreda A+++ 
in energijsko varčnih funkcij. Nadzor in upravljanje klimatske 
naprave na daljavo ter spremljanje stroškov porabljene 
električne energije. Aplikacija na voljo za  iOS in Android.

LOKALNO PREZRAČEVANJE UTEK - AURA
ELEKTRONIC
Lokalno prezračevanje z rekuperacijo je namen jeno 
prezračevanju enega prostora. Odlično na ob jektih, kjer 
smo zamenjali okna. Odpiranje oken za prezračevanje ni 
več potrebno. V bivalnih prostorih ni 
več komarjev in drugih insektov.

Zgodovina naj nas uči strpnosti in 
sodelovanja v dobro vse skupnosti

Danilo Carli

Pobudo za pohod mimo 
spominskih obeležij v 
Idrijskih Krnicah je 
oblikoval Danilo Carli, ko 
sta z Vladom Sedejem čez 
poletje pripravljala pohod 
in srečanje pripadnikov 
nekdanjega jurišnega 
odreda Teritorialne 
obrambe Idrija, katerega 
pripadnika sta bila. 

Na tem območju so se namreč od 
4. do 20. julija 1991, v času vojne za 
osamosvojitev Slovenije, zadrževale 
enote teritorialne obrambe občine 
Idrija v pripravljenosti, da po potrebi 
z orožjem branijo novonastalo 
državo. Ob tem so uživale gostoljubje 
in polno podporo domačinov. K sreči 
so se sovražnosti končale hitro in 
na tem območju brez spopadov in 
žrtev. Prav pa je, da se ne pozabi, da 
je vojna lahko neprimerno bolj kruta 
in da so naši predniki veliko žrtvovali 
za svobodo in boljšo bodočnost. 
Spominska obeležja iz časa druge 
svetovne vojne na območju Idrijskih 
Krnic pričajo o tem, da v vojni 
pridejo do izraza najbolj plemenite pa 
tudi najbolj zavržne lastnosti človeka. 
Pozivajo nas k razumnim dejanjem, 
strpnim medsebojnim odnosom in 
sodelovanju v dobro skupnosti. Zelo 
aktualno za današnji čas. 

sodelujemo, saj obe izhajata iz 
domoljubnih tradicij in vrednot 
ter ohranjata spomin na dejanja 
za osvoboditev in osamosvojitev 
S l o v e n i j e  v  d v e h  r a z l i č n i h 
zgodovinskih obdobjih. V spomin 
in izraz spoštovanja žrtvam v času 
narodnoosvobodilnega boja smo 
na vseh obeležjih položili sveče in 
naglje, zanimivi in pristni pa so bili 
tudi pogovori z domačini, s katerimi 
smo se srečali na poti. Vsem se prav 
lepo zahvaljujemo za topel sprejem.

Pohod smo začeli pri lovski koči LD 
Jelenk, kjer je postavljena plošča v 
spomin lovcem, ki so padli med 
NOB, ter plošča, posvečena delovanju 
partizanske šole. Ta je na tem mestu 
delovala od 1. oktobra 1944 do konca 
vojne. Drugo obeležje stoji na robu 
vrtače pod vrhom Jelenka. Plošča 
je posvečena trem članom družine 
Močnik, ki so jih na tem mestu 
ustrelili Nemci in domobranci v 
zadnji ofenzivi 25. marca 1945. 

Povzpeli smo se na vrh Jelenka in 
uživali v čudovitem pogledu na 
okoliške hribe. Ob spustu z Jelenka 
ob poti zlovešče štrlijo iz tal ruševine 
starih italijanskih vojaških objektov 
iz časov rapalske meje. Sesedajo se 
same vase in preraščajo jih podrast 
in drevje. Počasi izginjajo, kot bled 
spomin na tiste hude čase.

Nekoliko skrenemo s poti, saj nas 
pri Mlakarju čakajo potica, kava in 
čaj. Ne zadržimo se preveč, kajti 
pot pred nami je še dolga. Pot nas 
vodi mimo domačije Pr' Hladniku, 
kjer je doma Janez Kenda, še 
živeči pričevalec takratnih časov. 
Čeprav je bil med vojno še otrok, 
se dobro spominja dogodkov, ki 
so se zgodili med vojno v Idrijskih 
Krnicah. Pripoveduje pretresljive 
spomine na tisti čas. Krenemo na 
pot in mimo Grape prispemo do 
domačije Pr' Erjavcu. Plošča na hlevu 
je posvečena šestim mučenim in 
umorjenim krajanom Idrijskih Krnic, 

nad katerimi so se znesli Nemci 15. 
junija 1944 po neuspešnem napadu 
na partizansko okrevališče v Peklu. 
Najmlajši je štel komaj 12 let, med 
njimi je bila tudi noseča mati, ki 
je za sabo pustila majhne otroke. 
Domačina nas prijazno sprejmeta, 
pogostita in po kratkem klepetu 
krenemo do domačije Pr' Kogeju. 

Nedaleč stran pod strmimi skalami 
v gozd stoji plošča, posvečena dvema 
domačima organizatorjema upora in 
aktivistoma OF, ki so ju tu ubili Italijani 
21. marca 1943. Le malo obiskovalcev 
za ide  v  te  konce .  Post av imo 
elektronsko svečko, položimo nagelj 
in se po komaj vidni stezi po strmem 
pobočju, prizadetem od žledoloma, 
vzpnemo v Pekel. Tu, v osamljeni 
hiši, je bilo od novembra 1943. leta 
do 15. junija 1944. leta Okrevališče 
št. 2 Partizanske bolnice Pavle. Okrog 
120 partizanov si je v vsem tem času tu 
nabralo novih moči za boj. Iz Pekla se 
dvignemo na razpotje na vrhu Tamajc 

in nadaljujemo pot po gozdni cesti proti 
Rupi. Nekje na pol poti stoji spominska 
plošča, posvečena padlemu domačinu 
Pavlu Tušarju - Graparskemu. Zadeli 
so ga, ko je hitel sporočit ranjencem 
v Peklu, da prihajajo Nemci. S svojo 
smrtjo jih je rešil, saj so se lahko, ko so 
slišali streljanje, pravočasno umaknili 
iz okrevališča. 

Iz Rupe vodi gozdna pot do zaselka 
Rajda, kjer stoji spomenik dvema 
sanitetnima postajama in sicer 
sanitetni postaji št. 2 Primorske 
operativne cone NOV in POS, ki je 
delovala blizu domačije na Hribu 
spomladi 1943, in Okrevališču št. 
2 Partizanske bolnice Pavle v Peklu. 
Spominja tudi na žrtve nemškega 
napada na to okrevališče 15. junija 
1944.

Po kolovozu se povzpnemo na 
razgledni Kal. Gospe Mariji Strel, 
sestri padlega Pavleta, voščimo 
za nedavni visoki jubilej. Tokrat 
le na kratko obudimo spomine, a 
obljubimo, da še pridemo, saj so 
njene pripovedi vselej zanimive. 

Po gozdni poti se spustimo do 
Sedeja. Tu stoji obeležje – spomenik, 
posvečen dvema neznanima borcema 
Vojkove brigade. Od nemškega 
okupatorja sta bila zverinsko mučena 
in nato 11. junija 1944 obglavljena.

Nadaljujemo do domačije Na griču, 
kjer so ohranjeni italijanski bunkerji, 
poleg njih pa nov počitniški objekt – 
Hiška na griču. Po kratkem postanku 
in pogovoru ter prijetno utrujeni se 
opravimo še na zadnji del poti skozi 
gozd in pot zaključimo na parkirišču 
pod lovsko kočo. Danilo in Vlado 
sta se odpeljala še na domačijo Pr' 
Kendu, kjer stoji spominska plošča. 
Marca 1945. leta je nemški okupator 
iz te hiše odgnal in umoril štiri člane 
družine Močnik. Trije člani so umrli 
pod Jelenkom, kjer je spominska 
plošča, ki smo jo obiskali na začetku 
pohoda, četrta žrtev je bila umorjena 
v Kanomlji. 

Tako Idrijske Krnice kot vse 
okoliške vasi so v času NOB plačale 
velik davek. Naj se te grozote nikoli 
ne ponovijo in naj se nikoli ne 
pozabijo. Slava jim.

Foto: Vlado Sedej

V spomin in izraz 

spoštovanja žrtvam v času 

narodnoosvobodilnega 

boja smo na vseh obeležjih 

položili sveče in cvetje

Dan pred praznikom spomina 
na mr tve se je  zbrala manjša 
skupina pohodnikov, prijateljev 
in članov organizacij ZB Idrija-
Cerkno ter OZVVS Idrija-Cerkno. 
Ni zgolj naključje, da člani oziroma 
simpatizerji teh dveh organizacij 
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MODA ZA VSO DRUŽINO - konfekcija preverjene kvalitete po zmernih cenah

ČRNI VIKEND

na  C E L O T N O  
ponudbo konfekcije

26., 27. in 
29. 11.

2021.

Vabljeni! 

Vsi imajo matere
Irena Hvala

»In vsi imajo matere!« 
prizadeto ugotavlja Desiree 
v isto imenskem romanu 
Anamarie Selinko, ko 
potuje mimo bojišč in 
zre v gomile z naglo 
postavljenimi križi. Ta 
stavek se mi je prikradel 
v misli, ko sem na prvi 
novembrski dan stopala 
med vrstami grobov na 
vojskarskem pokopališču. 

Na severni strani je prostor za 
padle v drugi svetovni vojni. Pričela 
sem preračunavati, koliko let jim 
je bilo dano živeti. Ob prebiranju 
enega od imen na skromnem 
pomniku sem ugotovila, da je 
pokojni komaj stopil v najstniška 
leta. Tuji vojaki so ga pred 
usmrtitvijo strahovito mučili in kot 
so pripovedovali ljudje, ki so morali 
biti priče temu dejanju, je deček 
med trpinčenjem klical mamo.

Pri grobu Jožeta Winklerja 
se mi je pred očmi zarisala 
podoba njegove matere. Vsako 
leto ob prazniku spomina na 
mrtve je z Vipavske prihajala 
na obisk k svojemu sinu. Komaj 
enaindvajsetleten je padel tik 
pred koncem vojne. Spominjam 
se, da je na Vojsko prišla že dan 
pred prvim novembrom, da 
je poskrbela za lepo okrasitev 
poslednjega bivališča svojega 
edinca. Vedno se je udeležila 
praznične maše. Morebiti mi 
je ostala v spominu zato, ker 
je v cerkvi vedno sedela v prvi 
klopi, morebiti zato, ker je bila 
oblečena v črno, najverjetneje 
pa so me ganile njene solze, 
ki so ji polzele po zgubanem 
obrazu.

V zadnji vrsti grobov počivata 
Nace in Jelinka Kogej, oče in 
hči. Ob njuni smrti 23. junija 

1943 je tedanji vojskarski 
župnik Jeklin v župnijski 
kroniki zapisal: »Mučenika 
počivajta v miru! Naj vajina po 

nedolžnem prelita kri vpije v 
nebo in nam čim prej izprosi 
narodno in versko svobodo!« 
In za njima je vse do smrti 

žalovala žena in mama Jerica. 
Koliko žalostnih zgodb je 
napisala vojna v vsej svoji 
krutosti. Koliko mater nikoli ni 
dočakalo vrnitve svojih otrok, 
ki so izginili sredi zmedenosti 
takratnih težkih časov.

Stara mama me je učila, 
naj vsako leto pri križu na 
pokopališču prižgem eno svečko 
za vse, ki so pokopani na mestu, 
kjer ni nikakršnega obeležja. 
Tudi ti so imeli matere, mar 
ne? Kot so jih imeli vsi padli 
med prvo svetovno vojno. Se 
kdo na Vojskem še spominja 
šestinpetdesetih rojakov, 
umrlih v bojih za tedanjo 
cesarsko domovino? Tudi 
letos sem skupaj z ostalimi 
člani Kulturnega društva 
Planika obiskala poslednji 
dom domoljubov, pokopanih 
na vojščiški gmajni. Po 

končani komemoraciji pa sem 
se spomnila groba šestletne 
deklice. Njeno življenje je 
vzela poškodba z eksplozivnim 
sredstvom. In spet se mi je kar 
samo vsililo vprašanje, kako 
je njena mama živela dalje? 
Pa pomislila sem še na mamo 
Maričko Podgornik s Suhe na 
Vojskem, ki je po vojni tu na 
Vojščici pokopala svoja sinova.

Še bi lahko pisali o mamah, 
mnogo je spominov, ki bi 
morali ostati. Tudi spomin na 
nesrečnike, ki počivajo v gozdu 
za kapelico svetega Jožefa. In 
zakaj ne bi gorela svečka tudi 
zanje, saj so bili vendarle ljudje? 
Kdo ve, kakšna usoda jih je 
pripeljala do tako žalostnega 
konca. Ali so njih mame vedele?

Mama
Mrzla jesen je v srcu neke 
mame tisoč spominov 
prebudila,
njena misel se na dolgo pot je 
napotila,
preko strmih hribov in dolin,
kjer v tihem grobu spi njen sin!

V duhu svetlo lučko na gomili 
je prižgala,
o vseh novicah – kot včasih – z 
njim je pokramljala,
»Le mirno spi, moj fant 
pogumni,«
je nežno šepetala, 

in tiho, tiho zajokala.

/Irena Hvala na komemoraciji 
na Vojščici /
 

Grobovi z vojskarskega pokopališča / Foto: Ivan Šinkovec

Grobišče na Vojščici / Foto: Ivan Šinkovec



petek, 26. november 2021 Idrijske novice / ABC         številka 50214 Č A S  I N  L J U D J E

Ponosni na vrednote NOB
Aldo Carli

V nedeljo, 10. oktobra, 
se je pri spomeniku v 
Brd v Gorenji Kanomlji 
zbrala presenetljivo velika 
množica ljudi. 

Organizatorji ocenjujejo, da jih 
je bilo okrog 120, med njimi so 
bili tudi člani Društva vojnih 
invalidov Severne primorske 
Nova Gorica, med drugim tudi 
predsednik tega društva Franc 
Anderlič. Spominsko slovesnost 
so popestrili tudi praporščaki s 
prapori. Krajevna organizacija 
ZB za ohranjanje vrednot NOB 
Kanomlja v sodelovanju z 
Območno organizacijo ZB za 
vrednote NOB Idrija - Cerkno 
je organizirala spominsko 
slovesnost z namenom obuditve 
in počastitve spomina ob 
obletnici tragičnih dogodkov 
med NOB, ko je nemška vojska 
s pomočjo domobrancev na 
območju Kanomlje zagrešila 
najokrutnejše zločine nad 
civilnim prebivalstvom, med 
drugim tudi nad nebogljenimi 
otroki.

Odmevnost spominske 
slovesnosti, v smislu 
ohranjanja vrednot NOB, je bila 
podkrepljena tudi z organizacijo 
in izvedbo pohoda, ki se ga je 
udeležilo dvajset pohodnikov. 
Pohod je potekal od Šinkovca 
v Srednji Kanomlji mimo 
spominskih obeležij iz NOB do 
Žirovčkove planine, do Rovtarja 
ter mimo domačij na Fežin in 
Ivaniša do Brdarjeve domačije, 
kjer je potekala spominska 
slovesnost. 

Vsebina spominske svečanosti 
je bila torej zasnovana s ciljem 
obujanja in ohranjanja spomina 
na dogodke med NOB ter vojnih 
grozot. Nočne more, ki so bile 
v teh krajih resničnost, so se 
odvijale tudi v času, ko so ljudje 
mislili, da je vsega zlega končno 
konec in že vsaj z majhno 
iskrico v očeh strmeli v boljšo 
prihodnost. Bilo je tik na pragu 
svobode 1. aprila leta 1945, ko 
se je zgodila tragedija tudi v 
Brd. Na tej kmetiji sta takrat 
živeli dve družini. Da človeški 
um ne pozna meja, priča prav 
dogajanje na tej domačiji. Člane 
obeh družin je nemška vojska 
mučila, jih zaprla v hišo, zvezala 
z vrvjo in nato žive zažgala. Obe 
družini, deset jih je bilo, sta tako 
končali v ognju. Med njimi je 
bilo šest otrok. Gospodarja Ivana 
Bončino so odpeljali stran od 
hiše, ga zverinsko mučili in ubili 
na poti, ki pelje na Vojsko. 

Iz zgodovinskih virov je 
razvidno, da je bilo z ozemlja 
današnje Krajevne skupnosti 
Kanomlja v NOB 148 domačinov. 
Skoraj četrtina borcev je padla 

in žrtvovala svoje življenje za 
svobodo. Poleg tega je bilo iz 
Kanomlje še 21 internirancev 
in trije zaporniki. Pri tem je 
spodbudno, da so bili aktivisti 
OF pri vsaki hiši ter da med 
prebivalstvom skoraj ni 
bilo sodelavcev okupatorja. 
Spodbudno je tudi, da so 
krajani Kanomlje, razen redkih 
izjem, kljub času, v katerim 
živimo, zaradi gonje proti NOB 
in ZB, ki jo izvajajo nekateri 
politiki, še vedno naklonjeni 
narodnoosvobodilnemu boju, 
kar je pokazala številna udeležba 
teh ljudi, med katerimi je bilo 
presenetljivo veliko starejših, ki 
sicer niso bili vsi pri partizanih. 
Za primerjavo pa so povsem 
drugačne razmere v eni od 
sosednjih podeželskih krajevni 
skupnosti, kjer je stanje 
skoraj kaotično. Gre torej za 
organizirano gonijo in sejanje 
sovraštva zoper ZB in njene 
člane. Človek se pri tem mora 
vprašati ali niso taki ljudje 
skregani s kulturo in s pieteto 
do padlih in umrlih civilnih 
prebivalcev, saj si te žrtve vendar 
zaslužijo, da obujamo spomin 
nanje na raznih svečanostih, 
posvečenim žrtvam padlim in 
umorjenim s strani fašističnega 
in nacističnega okupatorja 
med drugo svetovno vojno. 
Spodbudno pa je, da se razmere 
na tem področju počasi vendarle 
spreminjajo. Ob prazniku 
spomina na mrtve so nekateri iz 
te in drugih krajevnih skupnosti 
samoiniciativno organizirali 
in se udeležili pohoda oziroma 
obiskov vseh spomenikov in 
spominskih obeležij na celotnem 
območju te krajevne skupnosti 

in hkrati pri teh spomenikih 
prižgali tudi sveče. Za tako 
pogumno in človeka vredno 
spoštovanje se jim borčevska 
organizacija iskreno zahvaljuje. 

Osrednji govornik na 
svečanosti je bil rojak iz 
Kanomlje prof. dr. Ivan Svetlik, 
ki je med drugim poudaril, da 
so se skoraj vsi ljudje navdušeno 
opredelili za OF in NOB. 
Opozoril je, da se moramo 
boriti proti razvrednotenju 
zaslug NOB z lastnim zgledom 
pri preprečevanju širjenja 
nestrpnosti ter sovraštva med 
ljudmi. Hkrati pa moramo biti 
ponosni na pridobitve NOB. 
Ta ponos pa nam bo uspelo 
ohranjati, če bomo skrbeli za 
ohranjanje vrednot NOB ter 
spomina na trpljenje in grozote 
druge svetovne vojne. To od 
nas upravičeno zahtevajo žrtve, 
ki so svoja življenja žrtvovale 
za zmago nad fašizmom in 
nacizmom ter osvoboditev naše 
prelepe dežele Slovenije, je še 
dodal slavnostni govornik.

Ivan Janez Winkler, sicer 
rojak iz Idrije, star 93 let, je v 
nagovoru, ki ga je izvedel kar 
na pamet, požel dolg in bučen 
aplavz s strani množice. Obujal 
je spomine na partizanska 
leta, saj je v partizane odšel 
star komaj 15 let. V partizanih 
se je boril tudi na območju 
Primorske oziroma Kanomlje, 
Idrije in okoliških vasi. Večkrat 
je bilo v nevarnosti njegovo 
življenje, vendar mu je uspelo, 
tudi s premišljeno taktiko, rešiti 
življenje.

Program proslave so popestrili 
nastop Ženskega pevskega 
zbora Kanomlja, recital in 
predvajane glasbe, pri čemer ni 
manjkalo partizanskih pesmi. 
Program je povezovala Anja 
Erjavec. Udeležence proslave 
je po zaključku formalnega dela 
proslave pogostilo Turistično 
društvo Kanomlja, druženje pa 
se je nadaljevalo še po zaključku 
proslave.

Bojan Režun, Ivan Janez Winkler, Ivan Svetlik in Viktor Medved v Brd v 
Gorenji Kanomlji / Foto Danica Markič

Podražitve občinskih taks ne bo
Občinski svetniki so soglašali s predlogom župana Tomaža Venclja 

in sprejeli sklep, s katerim bodo vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za določitev izhodiščne 
cene stavbnih zemljišč, za vrednosti točke za obračun najemnine za 
zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, v letu 2022 
enake kot letos. Na isti vrednosti bo ostala tudi vrednost točke za 
izračun občinskih taks. 

Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Redno novembrsko zasedanje idrijskega občinskega 
sveta, ki je potekalo preko aplikacije Zoom, so občinski 
svetniki sklenili z vprašanji in pobudami. Tej točki so 
namenili dobro uro in pol tokratnega zasedanja.

Med zanimivejšimi pobudami in vprašanji, na večino katerih je 
župan v svojem imenu in v imenu uslužbencev občinske uprave 
odgovoril kar na zasedanju, sta Marija Pavšič in Nada Golja 
prosili za podatke o poteku razpisa za pokrivanje sivih in belih lis na 
področju širjenja širokopasovnega internetnega omrežja na območju 
občine Idrija.

Metod Habe je spomnil župana Tomaža Venclja na njegovo 
obljubo, da se bo skladišče soli selilo iz Kajzer parka na območje 
zbirnega centra v Ljubevču. Zanimalo ga je tudi, kdaj bodo izdelani 
projekti za ureditev krožišča pri Likarici in kdaj se bo projekt 
uresničil. Zbrane je opozoril tudi na primere nedovoljenega 
oglaševanja. Veljavni predpis naj bi kršila Mehanika Pelhan s 
postavitvijo avto prikolice z oglasom ob mestnem stadionu in 
lastniki blagovne znamke začimbe.si, ki so v Zali parkirali vozilo 
Yugo, ki je oblepljeno z oglasom za njihovo dejavnost. Razpravljal 
je tudi o parkirišču pred zdravstvenim domom, ki se stalno ureja, a 
pravega uspeha ni. Po njegovem mnenju bi bilo ceneje, če bi položili 
tanko plast grobega asfalta.

Samo Kuščer je opozoril na raziskavo o transparentnosti 
delovanja občin do občanov. Predlagal je resnejši pristop k tej 
problematiki. Zanimalo ga je tudi, kaj je s kolegiji občinskega sveta, 
kako potekajo seje, kdo pripravi teme za sejo kolegija, ali je ta seja 
javna, ali se piše zapisnik in ali ga dobijo tudi občinski svetniki. 
Predlagal je še tehnične izboljšave za izvedbo sej na daljavo.

Branko Lapajne je povedal, da so končali z rekonstrukcijo v osnovni 
šoli v Spodnji Idriji, sklenili projekt prenove kotlovnice v Osnovni šoli 
Črni Vrh in prenovo starega poslopja zdravstvenega doma v Idriji. 
Končali so tudi prenovo in rekonstrukcijo na dveh odsekih ceste na 
Kovačevem Rovtu. Občinske svetnike je seznanil tudi s tem, da je občina 
nezadovoljna s kakovostjo izvedenih del v Triglavski ulici, kjer bodo 
morali izvajalci popraviti slabo izvedena dela.

Erik Logar je poudaril, da je informiranje občanov zelo 
pomembno, pa naj si gre za informiranje preko časopisa ali preko 
oddaj v TV studiu Idrijskih novic. Pohvalil je še vse, ki so sodelovali 
pri urejanju nekdanjega balinišča za Sočo.

Dorica Gnijezda je vprašala, zakaj morajo potencialni investitorji 
v občini Idrija na gradbeno dovoljenje čakati tudi do šest let, tudi v 
primerih gradnje garaž ob stanovanjskih hišah. 

Milovana Lukan je vprašala, če kdo na občini spremlja podatke o 
številu občanov, ki živijo na pragu revščine. 

Franci Medic je prosil za aktualne podatke o številu precepljenih 
med občani v občini Idrija in prosil za informacijo, koliko časa bodo 
še trajala dela na križišču na Korejo v Spodnji Idriji.

Ana Ogrič Lapajne je sosvetnike seznanila s tem, da je v križišču 
pri Likarci prehod za pešce pogosto v temi, saj sistem napajanja 
javne razsvetljave z električno energijo očitne ne deluje optimalno.

Aleksander Paglavec je ponovil že velikokrat zastavljeno 
vprašanje, kdaj bodo tudi ceste v občini Idrija opremljene z nočnimi 
odsevniki modre barve, ki dokazano uspešno odganjajo živali s 
cestišč. Povedal je, da so isti problem uspešno rešili v sosednji občini 
Ajdovščina, v Idriji pa projekt nikakor ne steče.

Andrej Poglajen je prosil za podatke o tem, kdaj bo ustanovljen 
mladinski svet v Občini Idrija.

Bojan Režun je razpravljal o informiranju. Prosil je tudi za 
podatke o poteku prodaje poslopja ob vstopu v Krajinski park 
Zgornja Idrijca.

Gregor Rupnik je zbrane opozoril na varnost v cestnem prometu 
na območju Godoviča. Zanimalo ga je tudi, zakaj so zaustavljena 
dela pri sanaciji vodovoda in zakaj je gradbena jama še vedno 
odprta.

Robert Šinkovec je prosil za podatek o stroških selitve skladišča 
soli z območja Kajzer parka v Ljubevč. Zanimalo ga je tudi, kdaj 
bo mestni stadion dočakal posodobitev in kdaj bo urejena javna 
razsvetljava ob kolesarski stezi od Idrije do Marofa.

Bilo je tik na pragu 
svobode 1. aprila 
leta 1945, ko se je 
zgodila tragedija 
tudi v Brd.
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Silvi Likar je kri daroval že 120-krat 
Tanja Tominec

Vsako leto v Sloveniji 
kri daruje okoli 100.000 
ljudi, kar je pet odstotkov 
prebivalstva naše države. 
To pomeni, da vsak delovni 
dan daruje kri okoli 300 
do 350 ljudi. Vsaj enkrat v 
življenju je kri darovalo kar 
81 odstotkov prebivalcev. 

Zato je prav, da se zavedamo, 
da ti rezultati Slovenijo uvrščajo 
med najboljše na svetu, kajti sami 
pokrivamo vse potrebe zdravstva po 
krvi. In tudi v letu 2021 s ponosom 
ugotavljamo, da so naši krvodajalci 
idrijsko-cerkljanske regije množično 
darovali kri, ki jo v času epidemije 
primanjkuje, hkrati pa so pogoji 
odvzema zaostreni in je zato vsak 
zdrav krvodajalec neprecenljive 
vrednosti.

Po podatkih RKS Območnega 
združenja Idrija je doslej v letu 
2021 kri darovalo 957 ljudi, od 
tega 48 oseb prvič. Med njimi je 
polovica dijakov idrijske gimnazije, 
s katero OZ Idrija že vrsto let odlično 
sodeluje in s predavanji na temo 
krvodajalstva spodbuja k prvemu 
darovanju kr vi  ob dopolnitvi 

polnoletnosti. Tako se tradicija 
mladih krvodajalcev ohranja, saj je 
dejstvo, da med darovalci prednjačijo 
»starejši«, to je v populaciji od 40 
do 65 leta. Dolgoročni cilj je tako 
vzgojiti mlajše krvodajalce, ki redno 
darujejo kri vsaj enkrat ali večkrat 
letno. 

RKS Območno združenje Idrija je 

letos podelilo trinajst priznanj za 40-
krat darovano kri, enajst priznanj 
za 50-krat darovano kri, sedem 
priznanj za 60-krat darovano kri ter 
dve priznanji za 70-krat darovano 
kri. Med najvišjimi priznanji sta 
prejemnika Marjan Novak, ki je 
daroval kri 110-krat, ter Silvi Likar, 
ki si je s 120-kratnim darovanjem 

krvi pridobil naziv »vitez«.
O s r e d nj i  d o g o d e k  s r e č a nj a 

kr vodajalcev je  bi l  predviden 
septembra Pri Zagodu, a ga zaradi 
premajhnega števila prijavljenih 
niso izpeljali. Sta pa gostiteljici 
OZ Idrija ,  predsednica Mar ta 
Pajer Šemrl in sekretarka Tanja 
Tominec, osebno izročili priznanja 

trem jubilejnim krvodajalcem, ki 
so se odzvali povabilu na kosilo in 
sicer: Florijan Mlakar in Frančiška 
Kacin sta prejemnika priznanja za 
70-darovano kri ter vitez Silvi Likar. 
Čestitke vsem prejemnikom priznanj 
in vsakemu posamezniku posebej za 
darovano kri, ne glede na število. 
Zaradi vas življenje teče dalje.

Marjan Novak je daroval 

kri 110-krat, Silvi Likar 

pa si je s 120-kratnim 

darovanjem krvi pridobil 

naziv »vitez«

Rdeči križ zbira pomoč za 
prizadete v poplavah
V začetku novembra je širše območje Bosne 
in Hercegovine prizadelo hudo neurje, ki je 
povzročilo veliko škode. Rdeči križ Slovenije 
se je takoj povezal s kolegi iz Rdečega križa 
BIH, ki na terenu pomagajo prizadetim 
širom države. 

Rdeči križ Slovenije je tako iz Sklada solidarnosti na 
račun Rdečega križa BIH nakazal 10.000 evrov za pomoč 
prizadetim ob poplavah. V poplavah je bilo prizadetih 23 
občin. Poplave so povzročile predvsem veliko materialno 
škodo, ekipe Rdečega križa BIH so prizadetim prebivalcem 
na različne načine prihitele na pomoč, tudi z deljenjem 
hrane in vode, ki več dni ni bila pitna. Ob ukrepanju na 
terenu in kasneje predvsem ob odpravi posledic poplav in 
plazov bodo najbolj potrebna denarna sredstva. Rdeči križ 
Slovenije je zato odprl sklic za zbiranje sredstev za pomoč 
prizadetim v poplavah v Bosni in Hercegovini. 

Krompirjeve počitnice za otroke na Debelem rtiču

Konec oktobra je v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču 
letovalo tudi osem otrok iz Idrije, Črnega Vrha nad Idrijo in Spodnje Idrije. 

Rdeči križ Slovenije prosi in poziva vse, ki želijo 
pomagati prizadetim ob poplavah v Bosni in 
Hercegovini, da svoj prispevek za akcijo »Poplave 
BIH« nakažejo na TRR Rdečega križa Slovenije.
Namen: Poplave BIH 
TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 
Ljubljana
SI56 0310 0111 1122 296 / SWIFT: SKBASI2X
Koda namena: CHAR / Sklic: SI00 96851
Uporabniki mobilnih storitev Telekom lahko 
prispevate tudi s poslanim SMS sporočilom na 
1919 z Besedo UJMA (prispevate 1 evro) ali UJMA5 
(prispevate 5 evrov)

Brezplačna letovanja tekom 
leta so izvedena v enajstih 
terminih za 925 otrok iz vse 
Slovenije. Ta omogočijo zbrana 
sredstva iz naslova donacij 
humanitarnih akcij, kot so 
Pričarajmo nasmeh, zbiranjem 
sredstev Radia 1 in Slovenskih 
novic ter sredstev fundacije 
FIHO.

»Pomembno pa je, da se 
letos izvede tudi brezplačno 
letovanje za starejše, ki lani 
ni bilo realizirano. Območno 
združenje Idrija bo tako na 
jesenske počitnice v novembru 
napotilo pet starostnikov, 
ki se že sedaj veselijo lepih 
skupnih trenutkov, druženja 
in mnogoterih aktivnosti,« 
je povedala Tanja Tominec 
iz idrijskega območnega 
združenja Rdečega Križa 
Slovenije, ter dodala, da so 
otroci krompirjeve počitnice 
uživali v lepem vremenu, 
številnih aktivnostih na 
prostem in plavanju v pokritem 
bazenu.

/ ITA
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Učimo se 
spoštljivega 
odnosa do 
naravnega 
okolja

Darja Lapajne

»Žabice«, to smo mi: otroci stari od 
enega do treh let in dve strokovni 
delavki Darja Lapajne in Mojca 
Mlinar. Smo v podružnični šoli 
v Ledinah, kjer imamo zelo lepo 
igralnico. 

Radi smo v njej, še raje pa smo zunaj, v igralnici 
na prostem: v gozdu, na travniku, ob njivi, na 
hribu, ... Ta nam je lepša in zanimivejša. Kolikor 
je mogoče, smo vsak dan v njej. Otrokom 
omogoča razvijanje čutnega doživljanja, razvijanje 
ustvarjalnosti in raziskovanja živega ter neživega. 
Izvajamo tudi naravoslovne poskuse in v igralnici 
razstavljamo naravne materiale. Stik z naravo je 
tako del našega vsakdanjega življenja. 

Jesen nas s sadjem žal ni bogato obdarila, 
nas pa je z različno zelenjavo. Zato smo jo 
prinesli v vrtec in se odločili, da bomo iz nje 
skuhali zelenjavno juho. Otroci so jo spoznali 
in poimenovali. Skupaj smo jo zrezali, vsak 
glede na svoje zmožnosti, in jo skuhali. Ker so 
otroci sodelovali pri njeni pripravi, so jo tudi z 
veseljem jedli. Za refleksijo, analizo dogajanja, 
smo naslednji dan izdelali še plakat, recept, ki 
so si ga v garderobi lahko ogledali tudi starši 
in drugi. Plakat je otrokom tudi v pomoč pri 
razvoju govora in obnovi dogajanja.

Jeseni je tudi čas, ko lahko poskrbimo za 
semena, ki jih bomo sadili spomladi. Zato 
smo iz kumarice izdolbli semena in jih nekaj 

dni fermentirali v kozarcu. Nato smo jih sprali 
z vodo in jih dali sušiti na okensko polico. 
Spremljali smo, kako se sušijo, jih opazovali 
s povečevalnim steklom in jih pospravili v 
suh steklen kozarec, ko so bili popolnoma 
posušeni. 

Tik ob naši igralnici imamo skupaj s šolarji 
tudi ograjeno igrišče, na katero gremo večkrat 
in tam počnemo marsikaj. Plezamo, se 
gugamo, sadimo zelenjavo in rože na visoko 
gredo in zanje skrbimo, se igramo v mivki, 
preskušamo različne oblike gibanja po igrišču, 
saj je zelo razgiban. Je namreč v hribu. Trava 
na njem hitro zraste in zanjo običajno poskrbi 
naš hišnik Marko. Tokrat smo mu na pomoč 
priskočili mi. Po košnji smo travo pograbili na 
kupe, ki jih je nato hišnik pospravil.

Tudi mi smo se tako kot mnogi otroci po 
Sloveniji udeležili Množičnega teka otrok 2021. 
Smo najmlajši, a nam je šlo zelo dobro. K 
temu pripomore tudi telovadba – gibanje, ki jo 
izvajamo dnevno. Veliko se gibljemo vsak dan 
tudi na prostem. 

Teden otroka s sloganom Razigran uživaj dan 
smo posvetili prosti igri, ki je letos tudi del 
prednostnih nalog Vrtca Idrija. Igrali smo se 
tudi različne gibalne in druge strukturirane 
igre: sprehod živali, pravljico Pod medvedovim 
dežnikom, Repo Velikanko, izdelovali lutke iz 
zelenjave in jih oživljali.

Odločili smo se, da bomo skozi vse leto v 
različnih letnih časih spoznavali znamenito 

lipo na hribu blizu vrtca-šole v Ledinah. Izziv 
nam predstavlja že hoja po stezi ali v hrib, ki 
jo otroci različnih starosti v razponu enega 
leta različno zmorejo. Lipo smo opazovali, 
poslušali zvoke ob, pod in v njej, tipali 
njene veje, deblo, lubje, se igrali v njenem 
razcepljenem deblu, nabirali jesenske liste, 
ki so padli z drevesa, jih opazovali, opisovali, 
šteli, izdelali lepljenko in ustvarjali še iz drugih 
njenih naravnih materialov. Pod njo pojemo, 
rajamo, plešemo. Prostor, kjer lipa raste, tako 
uporabljamo za gibalni in učni prostor. Učimo 
se tudi spoštljivega odnosa do naravnega 
okolja. 

Odrasli skrbimo za uravnoteženost 
med prosto in usmerjeno igro in sledimo 
zavedanju, da je otrok osredotočen na proces 
ustvarjanja in ne le na končni rezultat. 
Pomembno je, da otrok razvija lastne 
potenciale in doživlja veselje ob novi izkušnji. 
Otroci se najbolje učijo takrat, ko jim odrasli 
pomagamo, da se sami dokopljejo do novih 
spoznanj in jim pri tem nudimo primerno 
učno okolje, v katerem otroci in odrasli 
sodelujejo in se učijo drug od drugega. Otroci 
se namreč skozi igro s starejšim otrokom 
ali odraslo osebo veliko naučijo, saj jih 
odrasla oseba usmerja k novim in spoznavno 
zahtevnejšim dejanjem. Otroci iz naše skupine 
»žabic« so najmlajši, a presenečajo nas in 
razveseljujejo s svojimi sposobnostmi. Čaka 
nas še veliko novih doživetij - izkušenj. 

Otroci se najbolje 

učijo takrat, ko jim 

odrasli pomagamo, 

da se sami dokopljejo 

do novih spoznanj in 

jim pri tem nudimo 

primerno učno okolje, 

v katerem otroci in 

odrasli sodelujejo in se 

učijo drug od drugega.

- - - - - - - -

Pod lipo pojemo, 

rajamo, plešemo. 

Prostor, kjer lipa raste, 

tako uporabljamo 

za gibalni in učni 

prostor. Učimo se tudi 

spoštljivega odnosa do 

naravnega okolja.

Mmm, kako je dobra 
juha / Foto: Darja 
Lapajne in  
Mojca Mlinar
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Kako prodati leseno zobno ščetko
Denis Jurca, Sara Zećiri, Selma Šakanović, Almedina Čović ter Jani Božič in Dino ter 
Dina Šakanović smo se pod mentorstvom Tanje Pirih v dneh od 4. do 6. novembra 
udeležili inovacijskega kampa, ki je potekal na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. 
Sodelovalo je 56 dijakov iz šestih različnih šol.

Prvi dan se nam je predstavil 
podjetnik Urban Ropotar, ki nam 
je tudi zastavil izziv: Kako bi s 
prodajo izbranega produkta ciljni 
publiki na svoji spletni strani 
ustvarili profit? Po skupinah smo 
iskali ideje in možne rešitve tega 
izziva. Pred kosilom in po njem 
smo imeli z mentorjem Jernejem 
Pangeršičem predavanje in 
delavnice o prototipiranju. 

V petek smo začeli z delavnico o 

poslovnem modelu »Canvas«, ki 
smo ga nato izdelali po skupinah. 
Sledila je še delavnica o inoviranju, 
ki je potekala v angleščini, saj so 
bili na njej prisotni tudi gostje, 
profesorji iz Avstrije. Vodil jo je 
Aleš Ugovšek. Po delavnici pa 
smo v skupinah nadaljevali z 
oblikovanjem poslovnega modela 
in se pripravljali na predstavitev 
pred komisijo. 

V soboto sta nam Petra Ilar in 

Teja Primožič razložili, kako naj 
poteka javni nastop. Tako smo 
se lažje pripravili na predstavitev 
skupin, ki se je začela ob 13. uri. Po 
predstavitvah je sledila razglasitev 
zmagovalca. Najboljšo rešitev 
na zastavljeni izziv je prispevala 
skupina dijakov, v kateri je bil tudi 
dijak naše šole Dino Šakanović. 
Ukvarjala se je s prodajnim 
izdelkom - leseno zobno ščetko. 

/ Almedina Čović

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.

OSEBNO PREVERJENO, 2. del
Zdrav človek ima tisoč želja, bolnik samo eno. Kako hitro se mu bo 
izpolnila, pa je v veliki meri odvisno tudi od njega. Avtomobilski 
kasko za starejša vozila osvaja trg: za občutno nižjo ceno še 
vedno odlično zavarovanje!

Žgoča bolečina v rami je klicala po urgentnem pregledu pri ortopedu. In ker ima 
običajno »hudič več mladih«, me je dan kasneje zabolelo še v kolenu. Tako hudo, 
da sem komaj še vozil avto. Enkratna prilika, da sam preizkusim, kako zdravstveno 
zavarovanje »ZDRAVJE« Zavarovalnice SAVA d.d. deluje v praksi. Glede na televizijska 
poročanja o čakalnih dobah sem mislil, da se iz mene norčujejo. V ponedeljek sem 
poslal napotnico na zavarovalnico. Čez dobre pol ure so me že klicali in povedali, da 
lahko opravim pregled pri ortopedu v Ljubljani v četrtek. Čez 3 dni! Seveda sem 
potrdil. Ortoped mi je po pregledu dal napotnico za »magnetno resonanco«. V petek 
sem jo poslal na zavarovalnico in naslednji četrtek, čez 3 delovne dni, sem že 
bil tam! Sedaj čakam na ponovni pregled z izvidi MR pri ortopedu. Uganete, kdaj ga 
imam?! Seveda, v četrtek! In naj povem, da za vse preglede in MR nisem plačal niti 
evra, vse je krito iz moje zdravstvene police. Zanjo plačujem mesečno 13,50 EUR. In ni 
mi žal! Če bi bil mlajši, bi plačeval še manj in ko bom starejši, bom plačeval malce več. 
KASKO ZA STAREJŠA VOZILA je uveljavljeni, izjemno popularen ter edinstven produkt 
Zavarovalnice SAVA d.d.. Kasko, ki se v nobenem kritju ne razlikuje od kritij klasičnega 
kaska, razlika je le v nadomestnih delih. V slednjem se namreč vaš avtomobil 
popravlja z nadomestnimi rezervnimi deli, katere pri nas zastopa podjetje Adel. Ne 
gre torej za neke »kitajske« ponaredke, marveč za ustrezne dele preverjene kvalitete. 
Zaradi nižje nabavne cene kosov je tako tudi zavarovanje občutno cenejše. Hkrati 
se pri tem dvigne »prag totalke« in se tudi starejša vozila, pri katerih nastane večja 
škoda, ki bi sicer zapadla pod »totalko«, popravlja. Mnogo je vestnih lastnikov, ki vozijo 
starejša vozila, ki pa imajo zaradi svoje ohranjenosti še vedno določeno vrednost. 
Sedaj imate priliko, da lepo ravnanje in redno vzdrževanje vašega vozila nadgradite s 
kasko zavarovanjem, ki bo to cenil in upošteval.
Lep vstop v veseli december, pa čeprav z masko in razkužilom.                                             
                                                                                               vaš Aleksander Paglavec
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Ljudske stvaritve so naša popotnica in dota za življenje

Letošnje jesenovanje je bilo drugačno
Na Osnovni šoli Idrija že 
vrsto let z učenci v oddelkih 
podaljšanega bivanja 
pozdravljamo prihod jeseni 
z jesenovanjem. Dokler ni 
v naš vsakdan zarezala 
koronavirusna bolezen, smo 
praznovanje v vseh oddelkih 
podaljšanega bivanja izvedli 
skupaj v lepem jesenskem 
popoldnevu. Vse skupine 
so lahko zaokrožile med 
različnimi delavnicami in 
športnimi aktivnostmi, 
pogrela sta jih čaj in pečen 
kostanj iz šolske kuhinje, za 
popestritev vzdušja je igrala 
glasba.

Kljub drugačnim razmeram smo se 
učiteljice odločile jesenovanje izpeljati tudi 
v tem šolskem letu. Praznovanju prihoda 
jeseni smo namenili celoten teden, vsaka 
učiteljica (ali več učiteljic ene skupine) pa je 
organizirala dejavnosti le za svoje učence. 
Rdečo nit smo še vedno namenili jeseni, 
njenemu spoznavanju, zaznavanju od blizu 
in daleč. Pogovarjali smo se o dogajanju 
v naravi ob bližajoči se jeseni – kako se 
odzivajo rastline, živali, kmetje, gospodinje, 
… Znanje smo utrdili s pomočjo jesenskih 

Martina Jazbar Čefarin

V okviru mednarodnega 
dneva starejših je pred Domom 
upokojencev Idrija 15. oktobra 
potekal krajši kulturni dogodek 
z dobrodelno noto. V programu 
so nastopili učenci 3.b razreda 
pod mentorstvom Miroslave 
Mlakar in učenci od 5. do 9. 
razreda nižjega izobrazbenega 
standarda pod mentorstvom 
Martine Jazbar Čefarin ter 
pod glasbenim mentorstvom 
Elizabete Lampe. 

Na  O Š  I d r i j a  ž e  v r s to  l e t 
sodelujemo z Domom upokojencev 
Idrija in tkemo medgeneracijske 
vezi. Prav tako sodelujemo z 
drugimi ustanovami domačega 
okolja. K nastopu smo povabili tudi 
Čipkarsko šolo Idrija in mentorico 
mladim klekljaricam Ines Čuk.

Hkrati pa učenci od 1. razreda 
dalje spoznavajo domačo kulturno 
in naravno dediščino. Tako bodo v 
tem letu tretješolci in učenci nižjega 
izobrazbenega standarda spoznavali 
idrijske jedi, glasbeno zapuščino, 
ročna dela in mojstrovine.

Za omenjeni dogodek smo se pove-
zali tudi z razvojno agencijo ICRA 
d.o.o. Idrija. V spomladanskem 
času je potekala delavnica tkanja 

v okviru projekta LAS »Dobimo 
se na tržnici 4« pod mentorstvom 
rokodelke Alenke Rupnik iz Idrije. 
Na tej delavnici so udeleženke tkale 
odeje iz slovenske ovčje volne in 
gospa Alenka Rupnik je predlagala, 
da rezultat delavnice, ročno tkane 
odeje iz slovenske ovčje volne, še 
dodatno obogatimo in jih podarimo  
varovancem doma upokojencev. 

Učenci so preko petja, plesa 
in dramatizacij dokazali, da so 
ponosni na domačo dediščino in 
spretnosti starejše generacije. Po 
kulturnem programu sta Alenka 
Rupnik in Mateja  Lahar nar 
predali v uporabo pet tkanih odej 
iz slovenske ovčje volne, ki bodo 
grele varovance doma upokojencev.

Zmanjšajmo količino 
zavržene hrane 
V soboto in nedeljo, 16. in 17. oktobra, je na 
Ljubljanskem gradu potekal hekaton z naslovom 
»Hack4Climate« za zmanjševanje odpadne hrane. 
Sodelovalo je 33 mladih, ki smo iskali rešitve za 
zmanjševanje odpadne hrane. 

Pri razvijanju naših idej so nam pomagali različni mentorji, med njimi 
tudi Luka Jezeršek, Tina Cipot in Lara Habič. Vsaka skupina je na koncu 
predstavila svojo idejo. Gimnazijo Jurija Vege Idrija smo zastopali dijaki 
2. letnika, Kaja Gerdina, Jonas Simon Javornik,  Urban Kavčič in Gregor 
Širok. Imeli smo dve minuti časa, da navdušimo strokovno komisijo. 
Očitno smo bili uspešni, saj smo prejeli posebno nagrado, z utemeljitvijo, 
da smo se z našo idejo dotaknili posameznika, razumeli njegovo bolečino 
in ustrezno razumeli skupnost. Seveda pa nismo ves čas samo razvijali 
ideje. Imeli smo tudi zabavni program – jutranjo jogo, različne igre, kviz, 
... S svojimi dobrotami nas je med vikendom razvajal sam Luka Jezeršek 
z ekipo, v prostem času pa smo izboljševali naše sposobnosti v pikadu. 
Imeli smo se res dobro in hkrati dokazali, da kljub temu, da smo mladi, 
lahko naše ideje pripomorejo k zmanjšanju odstotka odpadne hrane in s 
tem k izboljšanju in varovanju okolja. / GJV

pravljic, zgodb, pesmi, barvanjem jesenskih 
pobarvank. Jesen smo šli iskat tudi v 
naravo. Ogledali smo si listavce, iglavce 

šolo. V culicah so se znašli obarvani odpadli 
listki, vejice, storži, razni jesenski plodovi, 
tudi semena. Nato smo ustvarjali – v 
razredih, na prostem, ob glasbi, …

Drugačno, a vseeno uspešno, je bilo 
letošnje jesenovanje. Otroci so se ga 
kot vedno razveselili, se z navdušenjem 
ukvarjali s tem in onim ter izdelali kopico 
izdelkov. V razrede in na šolske hodnike 
so prinesli prav posebno otipljivo jesensko 
vzdušje, ki nas je pospremilo na zaslužene 
jesenske počitnice. 

Znanje smo utrdili s pomočjo 
jesenskih pravljic, zgodb, pesmi, 
barvanjem jesenskih pobarvank

in nabrali material za bodoče umetnine. 
Nekateri pa so jesenski material nabrali že 
doma v prostem času in nabor prinesli v 

Tanja Andder 
Foto: Erika Kavčič in Greta Vončina
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Delo je:  
- v zgodnjih jutranjih urah,  
- od ponedeljka do sobote,  
 - primerno za samostojne podjetnike, študente ali honorarno.

Informacije na tel. 040 181 058 ali na mail dostava@ izberi.si.

NA OBMOČJU IDRIJE IŠČEMO  
NOVEGA RAZNAŠALCA ČASOPISOV 

Izberi d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana

www.izberi.si
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Še vedno drži, Idrija je center 
slovenskega relija

Erik Logar

S 14. izvedbo Rally-
ja Idrija se je končalo 
državno prvenstvo najbolj 
priljubljene avtošportne 
panoge v Sloveniji in 
ponovno imajo idrijski 
tekmovalci obilo razlogov 
za zadovoljstvo - kar 
trije so namreč osvojili 
naslov državnega prvaka 
med vozniki. V skupni 
razvrstitvi je to Rok Turk, v 
diviziji 3 Matic Humar in v 
diviziji 1 Nejc Mrak.

Na reliju v Idriji je tokrat nastopilo 
78 posadk in že obisk gledalcev 
na sobotnem testu je nakazal, 
da bodo imele posadke podporo 
številnih gledalcev in kljub manjšim 
padavinam v nedeljskem jutru, 
se je to tudi uresničilo. Malce več 
sivih las je kratkotrajno deževje 
povzročilo tekmovalcem zaradi izbire 
gum, obenem pa že tako zahtevne 
preizkušnje še dodatno otežilo. Rok 
Turk s sovoznikom Vilijem Ošlajem 
(hyundai i20 R5) je dirko tudi v teh 
razmerah začel odločno in takoj 
prevzel vodstvo ter ga nato povečeval 
iz preizkušnje v preizkušnjo. Po 
najhitrejših časih na vseh odpeljanih 
hitrostnih preizkušnjah sta Turk in 
Ošlaj v cilju slavila zanesljivo zmago 
s prednostjo minute in 42 sekund 
pred italijansko posadko Laurencich 
– Mlakar (škoda fabia evo R5) in 
Turk je sezono zaključil z zmago na 
vseh relijih letošnjega državnega 
prvenstva. Dve tretjini relija sta bila 
na tretjem mestu Darko Peljhan in 
Matej Čar (mitsubishi lancer evo 
IX), a sledile so tehnične težave na 
njunem dirkalniku, zaradi česar sta 
ostala brez boja za zmagovalni oder. 
Tega je na koncu osvojila avstrijska 
posadka Julian Wagner – Hanna 
Ostlender (opel corsa rally4), ki je 
bila obenem najhitrejša posadka z 
vozilom s pogonom na en par koles. 
Sta pa Peljhan in Čar reli sključila na 
petem mestu in bila ob tem tretja v 
razvrstitvi državnega prvenstva. 
Prednju se je uvrstila še posadka 
Žakelj - Selan (peugept 208 T16).

V razvrstitvi divizije 2 je bil v 
boju za zmago Aleks Humar, ki je 
tokrat nastopil z novim sovoznikom 

Davidom Kavčičem, ob tem pa 
pr vič  z  vozi lom citroën DS3. 
Povratnik na relijih je svoje oddelal 
po pričakovanjih, dosegal odlične 
časa, a zamuda v časovno kontrolo 
in posledično 30 sekund časovnega 
pribitka, je pomenila, da višje kot 
do drugega mesta v diviziji 2 ni šlo 
- za dobrih 9 sekund sta zaostala za 
posadko Škulj – Ocvirk (ford fiesta 
rally 4). Vse do zadnje hitrostne 
preizkušnje sta bila v boju za tretje 
mesto te divizije Martin in Miran 
Mlinar (peugeot 208 R2), prav na 
zadnji preizkušnji pa, z zaostankom 
štirih sekund, nazadovala na četrto 
mesto. Naslov državnega prvaka v 
tej diviziji sta osvojila Marko Grossi 
in Tara Berlot (peugeot 208 rally 4), 
ki se ob tem veselita tudi naslova 
podprvaka generalne razvrstitve.

Neposreden boj za naslov prvaka 
pa se je na idrijskem reliju odvijal v 
diviziji 1. Luka Brus in Mitja Ločnikar 
(renault clio rally 5) sta imela le 8 
točk prednosti pred posadko Nejc 
Mrak – Darko Vončina (suzuki 
swift). Brus je dirko začel odločno, 
bil najhitrejši med vozniki te divizije 
na prvi preizkušnji, a že na naslednji 
zapeljal s ceste in s sovoznikom sta 
bila primorana odstopiti. Mrak pa 
kljub temu ni popuščal in se celoten 

potek dirke boril za zmago, a na 
koncu moral priznati premoč tako 
posadki David Pivk – Tadej Rupnik 
(MG ZR 105) kakor tudi svojemu 
starejšemu bratu Janu Mraku, ki se je 
s sovoznikom Luko Kuštrinom (MG 
ZR 105) po nekajletnem premoru 
ponovno predstavila domačemu 
občinstvu. Pivk je bil tesne zmage, 
drugouvrščenega je prehitel za dve 
sekundi in pol, zelo vesel, še posebej, 
ker je sezono pričel z nesrečo na 
ajdovskem reliju, pri kateri je bil 
dirkalnik povsem uničen. Razplet 
boja med bratoma Mrak je bil 
neizprosen povsem do konca, šele 
na zadnji preizkušnji je Jan uspel 
prehiteti Nejca, končna razlika pa 
vsega 1.8 sekunde.

Z uspehi so idrijski dirkači še 
enkrat več dokazali, da je Idrija 
center slovenskega relija. Osvojili so 
naslove državnega prvaka v skupni 
razvrstitvi, diviziji 1 in diviziji 3, le 
v diviziji 2 je naslov »romal« v drugo 
slovensko mesto. Turk pa se je s petim 
naslovom državnega prvaka izenačil 
na »večni« lestvici prvakov z Aleksom 
Humarjem, oba pa zaostajata le za 
Peljhanom, ki je bil državni prvak 
šestkrat. Veliko možnosti pa je, da 
bo tudi ta lestvica že prihodnje leto 
malenkost spremenjena.

Uvrstitve idrijskih dirkačev 
na 14. Rally Idrija

Rok Turk – Vili Ošlaj 
(hyundai i20 R5): 1. mesto skupno, 
1. DP Slovenije
Darko Peljhan – Matej Čar 
(mitsubishi lancer evo IX): 5. mesto 
skupno, 3. DP Slovenije
Aleks Humar – David Kavčič 
(citroën DS3): 7. mesto skupno, 5. 
DP Slovenije, 2. divizija 2
Martin Mlinar – Miran Mlinar 
(peugeot 208 R2): 9. mesto 
skupno, 7. DP Slovenije, 4. divizija 2
Jan Medved – Izidor Šavelj 
(ford fiesta rally 4): 13. mesto 
skupno, 11. DP Slovenije, 7. 
divizija 2
David Pivk – Tadej Rupnik 
(MG ZR 105): 15. mesto skupno, 
13. DP Slovenije, 1. divizija 1
Jan Oblak – David Vončina 
(peugeot 208 rally 4): 16. mesto 
skupno, 14. DP Slovenije, 9. 
divizija 2
Jan Mrak – Luka Kuštrin 
(MG ZR 105): 17. mesto skupno, 
15. DP Slovenije, 2. divizija 1
Nejc Mrak – Darko Vončina 
(suzuki swift): 18. mesto skupno, 
16. DP Slovenije, 3. divizija 1
Simon Mlinar – Erik Bizjak 
(peugeot 208 R2): 22. mesto 
skupno, 18. DP Slovenije, 10. 
divizija 2
Nik Prunk – Hana Vihtelič 
(peugeot 208 R2): 27. mesto 
skupno, 20. DP Slovenije, 11. 
divizija 2
Jure Jereb – Boštjan Vidmar 
(volkswagen polo): 31. mesto 
skupno, 22. DP Slovenije, 5. 
divizija 1
Aljoša Mlakar – Nives Jurca 
(MG ZR 105): 35. mesto skupno, 
24. DP Slovenije, 6. divizija 2
Primož Tavčar – Matic Kogej 
(ford fiesta rally 4): 37. mesto 
skupno, 25. DP Slovenije, 14. 
divizija 2
Denis Dekleva – Silvo Likar 
(zastava yugo): 47. mesto skupno, 
33. DP Slovenije, 14. divizija 1, 3. 
Yugo pokal

Odstopile so posadke: 
Humar – Peternel (renault clio)
Plesničar – Intihar (opel astra)
Mikuž – Dernikovič (vw polo)
Mrak – Dernovšek (zastava 850)

Na reliju je nastopilo 78 
posadk, do cilja pa jih je 
uspešno pripeljalo 58. Med 
tistimi, ki so dirko predčasno 
zaključili, sta bila tudi Matic 
Humar in Matic Peternel, 
ki sta na drugi preizkušnji 
doživela nesrečo. 

Adam Gnezda 
Čerin junak 
tekme v Stožicah
Poklicni nogometaš 
Adam Gnezda Čerin 
je v dresu državne 
reprezentance dosegel svoj 
prvi gol na zadnji tekmi 
kvalifikacijskega ciklusa 
za SP 2022 v Stožicah 
v Ljubljani. Varovanci 
trenerja Matjaža Keka so 
ekipo Cipra premagali z 
rezultatom 2:1, kar pa ni 
zadostovalo za uvrstitev na 
svetovno prvenstvo. 

»Mislim, da smo zmagali zasluženo. 
Zmaga bi bila lahko še višja, a čestitam 
fantom,« je po dvoboju dejal Matjaž 
Kek, ki bo naslednjič vodil Slovenijo 
čez štiri mesece. »Rezultatsko cilj v 
kvalifikacijah ni dosežen, a smo kljub 
temu odigrali nekaj dobrih tekem. 
Premagali smo Hrvaško, nato pa je 
bil poraz na Cipru verjetno prelomna 
točka kvalifikacij. Bilo je veliko 
dobrega in preveč slabega,« je 60-letni 
Mariborčan ocenil kvalifikacijski 
ciklus, v katerem je Slovenija zaostala 
za Hrvaško, Rusijo in Slovaško. V 
tem mesecu je ostal neporažen, proti 
Slovaški in Cipru osvojil štiri točke, od 
ciklusa pa se z zdesetkano postavo, v 
kateri je zaradi zdravstvenih težav in 
kazni pogrešal kar nekaj pomembnih 
igralcev, poslovil z zmago, kar je bila 
tudi njegova želja pred srečanjem.

V 25. minuti tekme v Stožicah se 
je Slovenija resda veselila vodstva, 
a le za nekaj minut. Takrat je zadel 
v polno debitant Žan Celar, 22-letni 
Gorenjec ni skrival navdušenja, 
saj je za prvenec v državnem dresu 
potreboval manj kot pol ure, a je 
njegovo veselje trajalo le nekaj 
minut. Ruski sodnik Sergej Ivanov 
je namreč po posredovanju VAR 
zadetek razveljavil, saj je bil napadalec 
Lugana ob podaji Benjamina Verbiča 
v nedovoljenem položaju. Da je 
bila nesreča še večja, se je pri tem 
poškodoval Vojničan, namesto njega 
pa je v igro vstopil Sandi Lovrić. 
Ravno klubski soigralec nesojenega 
strelca za vodstvo Slovenije.

Adam Gnezda Čerin je z izvrstnim 
diagonalnim strelom v desni spodnji 
kot ciprskih vrat podvojil prednost 
Slovenije, na semaforju se je izpisalo 
2:0. To je bilo ravno v času, ko so 
»njegovi« Hrvati, nogometni kruh 
si namreč služi na Reki, povedli na 
Poljudu proti Rusiji in si pozneje tudi 
zagotovili nastop na SP 2022. / ITA

Posadka Jereb - Vidmar / Foto: Uroš Modlic
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Prosto delovno mesto
POMOČNIK NA KMETIJI IN HIŠNIK  
NA TURISTIČNI KMETIJI ŽELINC,  
Straža 8, Cerkno

Opis delovnih nalog:

Zunanja dela na kmetiji
Delo v hlevu
Urejanje okolice
Vzdrževalna dela v hiši 

Naša pričakovanja:

znanje upravljanja s kmetijskimi stroji 
(traktor, cepilec, motorna žaga, itd.)
poznavanje osnov računalnika
poznavanje osnov angleškega jezika
samoiniciativnost, resnost, samostojnost, zanesljivost 
spretnost pri ročnih delih ter izpit B kat. 

Kandidatu nudimo:

Zaposlitev za eno leto (3 mesečna poskusna doba)  
z naknadno možnostjo zaposlitve za nedoločen čas
Možnost dodatnih izobraževanj
Stimulativno plačilo
Enoizmensko delo

Več informacij: 
041 424 150, 05 37 24 020 ali info@zelinc.com

Bogate idrijske likovno-
umetnostne tradicije

Neža Pavšič

Na umetnostnem področju se v tem 
času dogaja več zanimivih dogodkov in 
razstav. Glede na različne umetnostne 
tokove, katerim pritiče predvsem 
sodobna in konceptualna umestnost, 
se sem ter tja pojavi kakšna zanimiva 
likovna retrospektiva. V Idriji si v tem 
trenutku lahko ogledate razstavo ob 
120-letnici Gimnazije Jurija Vege Idrija, 
ki je nastala v sodelovanju z Mestnim 
muzejem Idrija. Sprehod čez raznolika 
in plodna ustvarjalna obdobja na 
Idrijskem vam bodo pokazala, kako 
bogata je bila in še vedno je Idrija 
v svojem likovno-umetnostnem 
mehurčku. 

Razstavo je ob strokovni pomoči kustosa idrijskega 
muzeja dr. Mihe Kosmača spretno kurirala Maja Justin 
Jerman. V Razstavišču Nikolaja Pirnata je tako zbranih 
okrog 40 likovnih del profesorjev likovne umetnosti in 
dijakov, ki so se po končani gimnaziji profesionalno ali 
ljubiteljsko posvetili likovni umetnosti. Za postavitev 
razstave je s svojim občutkom za prostor in ritem poskrbel 
arhitekt Miro Božič v sodelovanju s kustosom Mihom 
Kosmačem in likovno pedagoginjo Irmo Gnezda. 

V 120 letih mestne realke so se v Idrijo poleg 
naravoslovnih in tehniških radovednežev zgrinjali tudi 
številni zanimivi umetniki. Umetnost je bila izjemno 
produktivna in plodna, tudi napredna. Likovni pedagogi, 
ki so poučevali v Idriji, so s seboj na periferijo prinašali 
likovne in umetniške smeri, ki so bile aktualne. Poleg 
likovnih klasikov, ki so tu delovali in se učili, so najbolj 
zanimivi tisti, ki se jih kdo še spominja z idrijskih ulic. 

V 70. letih je tu poučeval Avgust Černigoj, velik glasnik 
avantgardne umetnosti, ki je s svojim delovanjem 
premikal meje klasične miselnosti v vse bolj sodobno, celo 
futuristično smer. Takoj za njim moderni in provokativni 
izrazni voz povleče Dubravka Sambolec, ki je nekaj časa 
poučevala na vzgojiteljski šoli v Idriji. Njen izraz je že 
takrat bil kritičen in oster ter je izražal pripadnost novi 
družbeni miselnosti – na primer feminizmu. Že takrat se je 
izražala predvsem z drznimi in preizprašujočimi vizualnimi 
instalacijami. 

Poleg teh dveh nekoliko bolj izstopajočih sodobnikov 
je vseh 20 avtorjev likovnih del drugačnih, domiselnih, 
igrivih, misterioznih in vračajočih v spomine bogate 
idrijske kulturne in umetniške dediščine. Če se sprehodite 
skozi razstavo, boste začutili čase, v katerih so nastajala 
dela. Presenečeni boste, kako glasna je lahko oziroma mora 
biti vizualna izraznost vsakega zgodovinskega obdobja. 
Sedaj je na pragu sodobna umetnost, ki čaka, da ji odpremo 
vrata k izraznim izzivom današnjega družbeno-kritičnega 
mišljenja. Pričujoča razstava pa nam kaže, koliko občutka 
in smisla za moderne tokove je Idrija v svoji zgodovini že 
premogla. 

Razstava ob 120-letnici Gimnazije Jurija Vege Idrija je 
razstava, ki jo z bučnim aplavzom pozdravljamo, saj nas 
opominja, kako pomembno bi bilo slediti zanimivim in 
navdihujočim kuriranim praksam še naprej, saj nas idrijska 
bogata preteklost zavezuje k podobnim dejanjem. Razstava 
je na ogled do 28. novembra v Razstavišču Nikolaja Pirnata 
in jo, kot rečeno, ne gre zamuditi.

Knjigarna ABCKnjigarna ABC Lapajnetova ul. 19, 
5280 Idrija, 

T: 05 37 71 242

V Knjigarni ABC lahko vnovčite BON 21  
za nakup vaše najljubše knjige ali pa z lepo knjigo 

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

IZDELAVA NADSTREŠKOV

INOX 

OGRAJE

Rodoljub Ledinski v Ljubljani 
Marija Velikonja 

Doslej je bil pesnik 
Anton Žakelj – Rodoljub 
Ledinski poznan širše le 
kot zapisovalec ljudskih 
pesmi, le malo ljudi je 
vedelo za njegove številne 
izvirne pesmi. Večji del 
njegovih pesmi, rokopisov, 
je bil namreč hranjen v 
Nadškofijskem arhivu v 
Ljubljani, a o tem dolgo 
nismo vedeli. Ob 200-letnici 
njegovega rojstva leta 
2016 smo začeli iskati 
poti do rokopisov in se 
odločili za izdajo njegovih 
izvirnih pesmi. Pri tem smo 
sodelovali z akademkinjo 
ddr. Marijo Stanonik, 
najprej pa nam je priskočil 
na pomoč dr. Alojz Demšar 
iz Žirov, ki je izbrskal 
rokopise, jih kopiral in nam 
omogočil, da smo se lotili 
prepisov besedil. Knjiga 
Pesmi Ledinskega torej 
nastaja.

Že spomladi pa je začel nastajati 
program, ki naj bi predstavil 
pesnika s posameznimi študijami. 
Ddr. Marija Stanonik je povabila 
raziskovalce pri Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti, 
naj vsak na svojem področju 
prouči življenje in delo pesnika, 
izsledke pa bi prestavili javnosti na 
posebnem simpoziju o Ledinskem. 
Udeležili smo se predstavitve, ki je 
bila na SAZU-ju v Ljubljani prav na 
pesnikov dvestopeti rojstni dan 14. 
oktobra 2021.

Teme predavanj so zadevale 
različna področja pesnikovega 
življenja in dela, in sicer pesnikovo 
življenje in okolje; pesnik kot 
zapisovalec ljudskih pesmi; njegova 
uporaba slovenščine; posnemovalec 
Prešerna in drugi pesniki tistega 
časa; prevodi in njegovo poseganje 
v avtorstvo. Predstavila bom 

nekatere zanimivosti in ugotovitve.
Pomembno je na pesnikovo 

življenje vplivala mati Ana, roj. 
Ažbe, doma iz Dolenčic v Poljanski 
dolini. Na kmetiji, kjer je živela, so 
se pogosto ustavljali ljudski pevci in 
romarji. Poslušala je njih pesmi, se 
jih naučila in jih kasneje prepevala 
sinu. Leta 1838 jih je zapisal in 
kasneje objavil, nekaj v tedanji 
zbirki pesmi Krajnski čbelici. Med 
vsemi je bila najbolj opažena pesem 
Mlada Breda. Mnogi so pesnika 
kasneje imenovali kar zapisovalca 
najlepših balad in romanc. Po 
materi je Anton vzljubil domači 
jezik in pridobil nadarjenost za 
pisanje.

V prvi polovici 19. stoletja, 
v Avstrijski monarhiji, je bil 
uradni jezik nemščina tudi v 
šolah, kasneje je bila slovenščina 
zgolj učni predmet, le v osnovni 
šoli so poučevali v slovenskem 
jeziku. Tako ni bilo preprosto 
bogatiti poznavanja slovenskega 
jezika. Močno je vse študente 
navduševal za slovenski jezik 
učitelj slovenščine na bogoslovju 
Fran Metelko. Žaklja je prav on 
navdušil za pisanje pesmi. Za nas 
je zanimivo, da je prav v Žakljevem 
času potekala »črkarska pravda«, 
o kateri je pisal Prešeren, nastajal 
je nov način zapisovanja besed – 
gajica, ki se je ohranil. Do takrat 
se je, na primer, pesnik podpisoval 
Shakel, z uporabo gajice Žakelj.

To je bilo tudi stoletje velikih 
družbenih, političnih, kulturnih 
in gospodarskih sprememb v 
Evropi. Spomnili se bomo marčne 
revolucije leta 1848 na Dunaju. 
Pred to revolucijo skoraj ni bilo 
mogoče objavljati del slovenskih 
avtorjev. Vse zapise je država 
močno cenzurirala, tedaj na primer 
Prešernove Zdravljice niso dovolili 
objaviti v celoti. Tako je tudi Žakelj 
objavil svojo prvo pesem Slavulj 
in roža v nemškem časopisu 
Carniolia, dodal je še nemški 
prevod in se pod besedilom prvič 
podpisal kot Rodoljub Ledinski. 
Kasneje je cenzura nekoliko 
popustila, slovenska literatura je 
postala bolj opazna. Poleg državne 
cenzure so duhovniki doživljali 
tudi nadzor cerkve, zato je opaziti 
tedaj tudi več samocenzure.

Velik Žakljev vzornik je bil France 
Prešeren, s katerim sta se tudi 
osebno poznala. Posnemal ga je 
na primer v zapisu pesniških oblik 
– sonetov (po podatkih novejše 
bibliografije, ki jo je na simpoziju 
predstavil Drago Samec, je Žakelj 
zapisal kar 33 sonetov) ter v 
domoljubni tematiki, ki prevzema 
njegove pesmi. V sonetih je pogosto 
opozarjal Slovence, naj ne častijo 
samo »ptujnosti«, to je vsega, kar 
je tuje, ampak naj se ozrejo po 
lepotah domačega kraja. Večkrat 
uporabi tudi besedo Slovenec, ki v 
tistem času ni bila samoumevna. 

Zelo je bil uspešen kot pripovedni 
pesnik. Poleg Žaklja so v tistem 
času pesnili še nekateri duhovniki 
na Idrijskem. O tem je na simpoziju 
pripovedoval dr. Robert Jereb, ki 
je predstavil duhovnike pesnike 
Frančiška Svetličiča, Jerneja 
Uršiča, Andreja Likarja in Matevža 
Hladnika. 

Žakelj je pesmi tudi prevajal, zlasti 
iz nemščine, tudi ruščine in drugih 
slovanskih jezikov. V tistem času 
je bilo mogoče ob prevodih pesmi 
prirejati, kar pomeni, da je pesmi 
lahko krajšal ali daljšal, jim dodajal 
nove vsebine in podobno. Žakelj 
je menil, da jih je tako polepšal. 
Poznavalci njegovih pesmi so bili 
mnenja, da je marsikatera prevedena 
pesem res lepša od izvirnika. 
Preurejal pa je tudi ljudske pesmi. 
Najbolj znana ljudska pesem Mlada 
Breda, ki jo je večkrat takole »lepšal«, 
je bila iz izdaje v izdajo daljša. V 
četrti izdaji leta 1856 je imela kar 
92 novih vrstic v primerjavi s prvo, 
zapisano leta 1838. Mnogi so mu 
tako spreminjanje zamerili, saj je 
ljudska pesem s tem izgubljala svojo 
izvirnost.

Posvet o Antonu Žaklju je bil 
vsekakor izjemna priložnost, da 
je bil pesnik predstavljen zlasti 
strokovni javnosti. Predstavljene 
študije pa bomo lahko prebirali, ko 
jih bo akademija izdala v posebni 
publikaciji.

Simpozij o življenju in delu 

Rodoljuba Ledinskega 

je potekal na Slovenski 

akademiji znanosti in 

umetnosti v Ljubljani prav 

na pesnikov dvestopeti 

rojstni dan, 14. oktobra 2021.

****

Anton Žakelj je objavil 

svojo prvo pesem Slavulj in 

roža v nemškem časopisu 

Carniolia, dodal je še 

nemški prevod in se pod 

besedilom prvič podpisal 

kot Rodoljub Ledinski.

Ivana Leskovec 
ne bo več 
direktorica 
muzeja

Po izteku rednega mandata 
dosedanji direktorici Ivani 
Leskovec je občina, kot 
ustanoviteljica muzeja, 
objavila razpis, preko 
katerega so k prijavi 
pozivali zainteresirane 
kandidate. Rok za zbiranje 
kandidatur se je iztekel 12. 
novembra, a med prispelimi 
prijavami ni prijave 
dosedanje direktorice. 

Kot je za Idrijske novice potrdila 
Ivana Leskovec, se sama res ni 
odločila za prijavo za nov mandat na 
čelu osrednjega muzejskega zavoda 
na Idrijskem in Cerkljanskem. Do 
izpolnitve pogojev za redno upokojitev 
bo opravljala delo kustosinje.

Postopek izbiranja novega direktorja 
vodi občina preko komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Direktor občinske 
uprave Gregor Prezelj je napovedal, 
da bo komisija o prijavah razpravljala 
na rednem decembrskem zasedanju 
in občinskemu svetu v potrditev 
poslala svoj predlog. Predvidoma se 
bodo kandidati najprej predstavili 
članom komisije in izbrani pred polno 
potrditvijo na zasedanju občinskega 
sveta še članom tega organa. 

Podatki o prijavah niso dostopni 
javnosti. Če bi sledili praksi, da 
odhajajočega direktorja nasledi njegov 
dosedanji namestnik, potem ima 
možnosti za zasedbo tega mesta Miha 
Kosmač, ki zadnja leta ob odsotnosti 
direktorice vodi muzej. Pred njim so 
to nalogo zaupali Mariji Terpin Mlinar 
in še pred njo Darku Vilerju. Kdo od 
teh se je morebiti prijavil na razpis, 
še ni znano. 

Ivana Leskovec je pomembno 
zaznamovala delo muzeja v zadnjih 
skoraj treh desetletjih. Leta 1995 
je prej kustosinja zasedla mesto 
direktorice, potem ko je s tega mesta 
na poklicno pot politika odšel Samo 
Bevk. Njen redni mandat naj bi se 
sklenil marca prihodnje leto. / DABO

Milček Komelj, podpredsednik SAZU
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Ob mejni reki Idriji
Tinka Gantar

Reka Idrija izvira pod sedlom Solarji (996 m) in se po 25 kilometrih izliva v 
Ter. Vsaj 600 let je že neprekinjeno mejna reka, a vse do leta 1947 ni nikoli tako 
temeljito zarezala med Slovence z obeh bregov kot tedaj v času hladne vojne. 
Obe oblasti, italijanska in jugoslovanska, sta se »trudili«, da sta se z vojaštvom 
in policijo znašali nad prebivalci in jim oteževali življenje, zato so se ljudje 
izseljevali, celi zaselki so se izpraznili in še sedaj se le redki vračajo nazaj.

D o  K a m b r e š k e g a  ( 5 3 9  m ) , 
osrednjega naselja hribovja z istim 
imenom, smo se pripeljali iz Ročinja. 
A nismo začeli z vzponom – ne, po 
makadamu smo se spuščali proti 
nekdanjemu mejnemu prehodu 
Podklanec z mostom čez Idrijo. 
Preko zelenih holmov Kolovrata smo 
se pozdravili s Krnom, Vrhom nad 
Peski in Batognico, tako da smo kljub 
spustu takoj dobili prave planinske 
občutke. A lahkotna hoja navzdol 
je hitro minila. Ozka stezica nas je 
med visokimi bukvami in gostim 
podrastjem pripeljala do reke in 
do čudovitega velikega tolmuna, v 
katerega je padal razpenjeni slap, ki 
ima nezanimivo ime Slap na Idriji. 
Pa to ni edini slap, je pa najvišji. Še 
smo se čudili lepim prizorom, ki 

jih je ustvarjala živahna in vodnata 
reka, ki si je izdolbla strugo globoko 
med hribovji Beneške Slovenije in 
Kanalskega Kolovrata. Vodič Simon, 
član Planinskega društva Valentin 
Stanič, nas je vodil po zapuščenih 
graničarskih stezah, tudi skozi 
zapuščene zaselke. 

Prvi je bil zaselek Kosi, kjer je bila 
med 1. svetovno vojno rezidenca 
generala Badoglia in bolnišnica za 
oficirje. Takrat je bil tudi zgrajen 

zbiralnik vode, nižje pa je tudi 
Napoleonov most, do katerega se 
bomo pa spustili kdaj drugič. Ostanki 
hiš so zanimivi in velika škoda je, da 
bodo do konca propadli. Sedaj bi se 
dalo še marsikaj rešiti. Posebno lepi so 
trije ohranjeni, na suho zidani oboki 
mogočne hiše, katere visoki zidovi so 
bogato »okrašeni« z bršljanom.

Na jasi v Mlinih smo počivali ob 
še enih ruševinah domačije. Na 
vogalnem kamnu je letnica 1890. 

Vodič je pojasnil, da je bila večina hiš 
zapuščena po letu 1960, v redkih so 
ostali starčki, ki niso hoteli ali mogli 
oditi. Le na starih fotografijah je še 
mogoče videti slikovite kamnite 
hiše z lesenimi ganki, občudovati 
krčevine, ki so jih iztrgali gozdu in 
se čuditi, kako je bilo sploh možno 
preživeti v teh težkih pogojih. Ker 
do teh domačij ni speljanih voznih 
poti, so verjetno obsojene na propad. 
Narava si bo povrnila, kar ji je bilo 
odvzeto, tako je tu in še marsikje 
drugje. Reka teče in se ne meni za 
zgodbe ljudi, ki so morali zapustiti 
svoje domove. Lepa, neoskrunjena, 
ustvarja čudovite prizore z zelenimi 
tolmuni, v katere se preko skal zlivajo 
slapiči. Nekdaj je mlelo ob njej osem 
mlinov, nekaj jih je bilo tudi na njenih 
pritokih. Zdaj se k tej neokrnjeni 
reki vračajo le redki, a po shojeni 
stezi je bilo videti, da se obiskovalci 
vračajo. Drevesa, predvsem bukve, 
so kot vpisne knjige graničarjev, ki 
so daleč od svojih domov »čuvali 
domovino«, kot se je reklo, in so si 
tako krajšali čas. Na nekaterih mestih 
je steza izpostavljena, celo zavarovana 
z jeklenico. Pohajkovanja ob in nad 
reko je bilo konec, grizli smo v 
kolena po strmem grebenu, odpirali 
so se pogledi na vasice onstran, na 
Štoblank, Breg. 

Bukve še niso odvrgle svojega 
pisanega ogrinjala, sonce je še 
poudarjalo njihovo barvitost. A lepo 
je bilo tudi sedeti pred Domom pod 
Ježo (740 m), kjer smo se pozdravili 
s prijazno dežurno ekipo, Katjo in 
Rožico, in se okrepčati. Čeprav je bil 
predviden pohod samo do koče, smo 
se korajžno odločili za podaljšek, ki 
nas je po (novem) odseku Juliane 
(Tolmin-Brda) pripeljala na vrh 
Globočaka (809 m), z ostanki jarkov 
in utrdb iz 1. svetovne vojne. Toplo 
sonce in razgibana steza sta nas 
dobro utrudila in po 7 urah hoje 
smo bili veseli »snidenja« z našimi 
avtomobili na Kambreškem. Lep 
krog smo naredili ob samotni 
reki,  po grebenih Kanalskega 
Kolovrata, s pogledi na Matajur, 
na Krnsko pogorje in na številne 
zaselke Kambreškega, naseljene in 
zapuščene. Lepo je tu, na zahodu 
naše domovine, na grebenu med 
smaragdno Sočo in skrivnostno 
Idrijo. Tudi kolesarji imajo radi te 
kraje. Obiščite jih tudi vi! 

Kolovrat, sleme med rekama 
Sočo in Idrijo, od Livka 
do sedla Solarji nosi ime 
Kolovrat, od tam pa do Brd 
je Kanalski Kolovrat. Del 
med vasema Kambreško 
in Srednje je dobilo ime 
Kambreško hribovje.

-- - - -

Pietro Badoglio, italijanski 
general, politik, predsednik 
italijanske vlade. V 1. 
svetovni vojni je bil poveljnik 
4. divizije druge armade 
na območju Sabotina. Z 
bliskovitim napadom na 
položaje AO armade je 
v 6. soški bitki omogočil 
Italijanom vstop v Gorico. V 
vojni v Abesiniji je uporabljal 
vojne strupe, obstreljeval 
bolnišnice.

-- - - -

Mejna reka Idrija ima svoj 
pomen, saj obstaja z istim 
imenom še rečica, bolje 
potok Idrija, ki teče po 
Kobariškem blatu (močvirje) 
in se pod naseljem Mlinsko 
izliva v Sočo.

Valentin Stanič  
(1774, Bodrež – 1847, Gorica)
V njem so bile harmonično 
združene dejavnosti pesnika, 
pisatelja, prevajalca, vzgojitelja, 
učitelja, prosvetnega in 
socialnega delavca, duhovnika, 
zdravnika, tiskarja, kmetovalca, 
rokodelca, fizika, zemljepisca, 
alpinista, … (Evgen Lovšin) Je 
prvopristopnik na Watzmann, 
na Visoki Goll, Veliki Klek, prvi 
izmeril Triglav in še in še. Po 
njem ima ime PD Kanal, Kulturno 
društvo Ročinj, ulica v Kanalu, 
Staničeva koča pod Triglavom.

Strokovno  
svetovanje  
optometrista in  
mojstra očesne 
optike

Velika izbira očal  
in kontaktnih leč

OPTIKA PLANINŠEK LAH 

Za vas na  
novi lokaciji  
- na Tržaški 

cesti 34!

Tržaška cesta 34, 
1370 Logatec 

T: 01 754 33 88

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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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

Marko Zrimšek na čelu košarkarskega kluba 

Franci Ferjančič

Košarkarski klub Cerkno 
neprekinjeno deluje od 
leta 1974 in je z manjšimi 
prekinitvami skoraj vsa 
leta tudi vzgajal mlade 
igralce, občasno tudi 
igralke. V juniju letos 
so delo v klubu prevzeli 
člani mlajše generacije in 
dejavnost v klubu je dobila 
nov zagon. Po osmih letih 
je predsedniško funkcijo 
od Jožeta Lipužiča prevzel 
Marko Zrimšek, tajniško 
delo pa je prevzel Primož 
Tušar – posle mu je po več 
kot 40 letih dela predal 
Franci Ferjančič. 

Osnovni cilj, ki so si ga zastavili, je 
delo z mladimi. Trenutno delujejo tri 
skupine: skupina učenci nižje stopnje 
(18 vpisanih), skupina učenke skupaj 
(17 vpisanih) in skupina učenci 
višje stopnje (18 vpisanih). Tako je 
skupaj vpisanih 53 učenk in učencev 
Osnovne šole Cerkno, v povprečju je 
udeležba na treningih 85 %. Zaradi 

povečanega vpisa, ter posledično tudi 
obiska treningov, sta na treningih 
vedno prisotna dva trenerja. Velik 
izziv za novo vodstvo predstavljata 
trenutna zdravstvena situacija po 
eni strani ter infrastruktura po drugi 
strani. Zato je s strani KK Cerkno 
prišla tudi pobuda za umestitev 
košarkarskega igrišča na območju 
rekreativnih površin OŠ Cerkno, ki 
je bila tako s strani Občine Cerkno 
kot tudi OŠ Cerkno lepo sprejeta in 
tudi realizirana. Sredstva za  nakup 
in postavitev košev je prispevala 
občina, izvajalec postavitve pa je bil 

Jan Pirih. Spomladi prihodnjega leta 
je načrtovana obnova talnih označb 
nogometnega igrišča in zaris črt 
košarkarskega igrišča. Sredstva za te 
aktivnosti so zagotovljena s strani KS 
Cerkno in OŠ Cerkno. 

Mlajša generacija, ki je prevzela 
KK Cerkno, se prav tako zaveda 
pomena družbenih omrežij, ki 
predstavljajo vez med potencialnimi 
in že priključenimi udeleženci 
treningov ter samim klubom, 
zato je v letošnjem letu ustanovila 
tudi profil na družbenem omrežju 
Facebook, na katerem objavljajo 

t u d i  p o s a m e z n e  a k t i v n o s t i . 
Ker se zavedajo pomembnosti 
virtualnega sveta, še posebej v teh 
zahtevnih časih, načrtujejo spletne 
medije uporabiti tudi na področju 
treniranja – v načrtu je objava 
nekaterih vaj tudi na spletnem 
profilu, kjer bodo lahko otroci 
tudi sami doma nadgrajevali svoje 
športne sposobnosti.

V oktobru so v sodelovanju s 
Košarkarsko zvezo Slovenije in 
Osnovno šolo Cerkno izpeljali tudi 
Igrivo košarko, ki je pritegnila še več 
mladih košarkarjev in košarkaric.

Za delo pa seveda potrebujejo tudi 
finančna sredstva, v prihodnjem 
letu lahko upajo tudi na sredstva 
iz občinskega proračuna. Pridobili 
so nekaj sponzorjev: ETA Cerkno - 
glavni sponzor, LOS Automation, 
PGT Peternelj ter Turistična kmetija 
Pr’ Flandru.

V zaključni fazi je tudi dogovor, 
da bi  se  KK Cerkno ponovno 
preimenoval v KK Eta Cerkno, 
kot je bil že ob ustanovitvi, saj so 
s podjetjem Eta Cerkno dosegli 
dogovor o sponzorskem sodelovanju 
za prihodnja štiri leta.

Člani kluba v svoje vrste še vedno 
vabijo nove otroke na treninge 
košarke, prav tako pa vabijo vse 
simpatizerje kluba, da priskočijo na 
pomoč po svojih močeh.

Foto: M. Zrimšek

Tija Kacin 
je svetovna 
podprvakinja
V soboto in nedeljo, 30. in 
31. oktobra, je v idiličnem 
mestu Follonica v italijanski 
Toscani potekalo svetovno 
prvenstvo v modernih 
tekmovalnih plesih.

Tekmovalci Plesnega kluba Idrija 
pod trenerskim vodstvom Renate 
Alibegović so ponovno pokazali, da 
se znajdejo čisto na vsakem plesnem 
odru. Tija Kacin je dosegla odlično 
drugo mesto v Street dance showu 
- solo mlajše mladinke, Tia Jahn in 
Anja Hartman sta zasedli sedmo 
mesto, Nik Božič in Blažka Vončina 
pa sta si priplesala peto mesto v 
Street dance showu - duo mlajši 
mladinci. Bivša klubska mojstrica 
Teja Lampe je zasedla peto mesto v 
Street dance showu - solo starejše 
mladinke. / ITA

Tija Kacin, svetovna podprvakinja  
/ Foto: arhiv PK Idrija
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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

Modra dvorana 
diha s košarko

Članska košarkarska ekipa je z odliko izkoristila ugoden 
tekmovalni razpored, ki jim je v zadnjem obdobju namenil 
tri zaporedne domače tekme. Idrijčani po petih odigranih 
krogih ostajajo neporaženi, nasprotnike pa so doslej 
večinoma premagovali z dvomestno razliko. 

Gledalci so bili v Modri dvorani tako priča gladki zmagi nad Krvavcem 
(88:55), s še višjo razliko pa je domače moštvo slavilo na srečanju 
proti Ajdovščini (99:61). Po pričakovanjih je bil najzahtevnejši prav 
derbi proti vedno konkurenčni in borbeni Ilirski Bistrici. Publika je ob 
zadnjem sodnikovem žvižgu z aplavzom nagradila zmago z rezultatom 
93:82, višja končna razlika pa je bila priigrana šele v izdihljajih 
obračuna, saj so nepopustljivi gostje v končnici nevarno zapretili. 
Prejšnji vikend je bilo odigrano srečanje na Jesenicah, to soboto, 27. 
novembra, ob 19. uri pa bo v Modri dvorani na sporedu preložena 
tekma proti Tolminu. Prvi vikend v decembru v Idrijo prihaja Cerknica, 
nato sledi serija gostovanj pri Jančah, Pivki ter Logatcu. Prvenstvo se bo 
po novoletnem premoru nadaljevalo 8. januarja 2022. 

Idrijčani so odigrali tudi dve tekmi v sklopu pokalnega tekmovanja 
Spar proti Ježici. Ljubljančani so bili dvakrat boljši in so se zasluženo 
uvrstili v naslednji krog. 

Aktivne so bile tudi mlajše selekcije KK Hidria. Fantom U13 je med 
prvoligaško konkurenco v gosteh uspelo na kolena spraviti Cedevito 
Olimpijo zeleni, premoč pa so morali priznati Vrhniki ter Ježici A. Ekipa 
U15 trenutno v svoji skupini zaseda drugo mesto, predvsem po zaslugi 
dveh zmag nad Slovanom B. V povratni tekmi so fantje tudi v drugo 
visoko premagali Globus, edini poraz v dosedanjem delu tekmovanja 
jim je na domačem parketu zadala Cedevita Olimpija oranžni. 

Fantje U19 so v prvih treh krogih premagali Cerknico, proti Krasu pa 
so bili polovično uspešni. / Klemen Pavrič

Foto: Robert Zabukovec

Idrijski kolesarji uspešni v Novem mestu
V Novem mestu je zadnji konec tedna v mesecu oktobru potekalo kolesarsko državno 
prvenstvo na velodromu, kjer so nastopili tudi trije idrijski kolesarji. Med člani sta 
tekmovala Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic) in Matevž Govekar (Tirol KTM), med 
mlajšimi mladinci pa Marcel Skok (Pogi Team Generali).

Anja Deželak in Martina Pišlar 
pomahali v slovo
Anja Deželak in Martina Pišlar sta sporočili, da v prihodnje ne bosta več sodelovali pri 
organizaciji Hg trail Idrija, ki se je v zadnjih letih prebil med tekmovanja z najvišjimi 
ocenami za organizacijo in izvedbo. 

Številne niti pri izvedbi tega 
zelo zahtevnega tekmovanja 
so bile v rokah Martine Pišlar 
in Anje Deželak. V vlogi 
koordinatork sta v pripravo 
in izvedbo prireditve vložile 
vse svoje znanje, izkušnje 
i n  p r i t e g n i l e  š t e v i l n e 
prijatelje in znance. Ti so 
kot prostovoljci, pomočniki, 
sponzorji ali podporniki  
sledili zamisli, da Idrija 
zmore in zna organizirati 
tekaški praznik na najvišji 
ravni.

»Dokler  n i s i  sam de l 
takšne ekipe, se ti niti sanja 
ne, koliko dela je treba narediti, na 
kaj vse je treba pomisliti, kaj vse je 
treba urediti in kaj vse je potrebno 
korektno skomunicirati. Kljub temu, 
da je bilo delo silno naporno, sem v 
njem uživala, ni mi bilo težko 1.000-
krat dvigniti telefona ali 1.000-krat 

klikniti z miško. Posebej so me 
hrabrili odzivi udeležencev, ki so bili 
predvsem pozitivni. Ob napakah smo 
se učili,« je v sporočilu na družabnem 
omrežju zapisala Anja Deželak.

O razlogih za odhod iz skupine 
organizatorjev pa Anja Deželak ostaja 

skrivnostna. Zapisala je le, da 
je prepričana, da bo ta tekaški 
praznik v prihodnje v Idrijo 
pritegnil še več udeležencev, 
zavrnila pa je namigovanja, da 
se s tem ne želi več ukvarjati 
zaradi družine, pomanjkanja 
časa in podobno.

Ta odločitev je dozorela 
predvsem zaradi spoznanja, da 
»se z vodstvom organizacijske 
ekipe nikakor nismo našli na 
isti valovni dolžini«.

Posebej se je zahvalila vsem 
prostovoljcem, sponzorjem 
in tekačem, s katerimi se je v 
dneh priprav in v času izvedbe 

dogodka srečevala. Juretu Gantarju, 
ki je na čelu organizacijskega odbora, 
pa zaželela uspešno izvedbo dogodka 
tudi v prihodnje.

Sicer pa še vedno velja, da je na 
koncu vsake zgodbe nov začetek.
/ ITA  / Foto: R. Zabukovec

Tekmovalci so se posamično pomerili 
v sedmih solo disciplinah in treh 
ekipnih tekmovanjih. Anže Skok 
je osvojil štiri zlate in eno srebrno 
medaljo v posamičnih disciplinah, 
skupaj z ekipo pa še zlato ter srebrno 
medaljo v ekipni vožnji na čas. 
Matevž Govekar je osvojil dve zlati, 
eno srebrno ter dve bronasti medalji 
v posamičnih disciplinah, Marcel Skok 
pa je z ekipo osvojil srebrno medaljo v 
ekipni vožnji na čas. 

Vrhunec tekmovalnega vikenda pa 
je predstavljala premierna dirka v 
disciplini Madison, kjer se je pomerilo 
devet parov. Zmago je slavil idrijski 
dvojec Matevž Govekar – Anže Skok. 
/ ITA
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Reka Kolpa je biser
Kolpa je skoraj 300 kilometrov dolga reka, ki razmejuje 
Slovenijo in sosednjo Hrvaško. Po mejni črti preteče kar 
113 kilometrov in tako predstavlja najdaljšo slovensko 
riviero, vsaj tako jo oglašujejo domačini. Ker poleti 
njena temperatura doseže tudi 28 stopinj, bi jim težko 
ugovarjali.

Kljub majhnosti naše države pa pot do doline reke Kolpe ni prav kratka. 
Vožnjo smo vzeli v zakup in kar 35 se nas je, v zgodnjih urah, zbralo na 
avtobusu, ki nas je popeljal v večini dokaj neznane kraje. Kar hitro smo 
zapeljali mimo Cerknice, čarovnice so na srečo še spale, proti Ribnici in 
naprej v kočevske gozdove. Nekje na meji z Dolenjsko pa se je začel prvi 
del našega pohoda.

Oznake v vasi Predgrad so nas napotile najprej rahlo navzdol, nato pa se je 
pot kar resno postavila v klanec. Med postankom za ogled kraškega brezna 
so si noge ravno dovolj odpočile, da smo zmogli do vrha. Dobro uro smo 
potrebovali do našega edinega vrha Kozice, ki pa ni bil edini cilj izleta. Na 
vrhu, na katerem stoji stolp z antenami, smo si najprej privoščili malico. 
Razgled tu zakrivajo drevesa, zato smo se kar hitro spustili nekaj metrov 
nižje, kjer so se nam odprli čudoviti razgledi na dolino Kolpe. Ko smo se 
naužili razgledov, smo spust nadaljevali proti vasi Dol, ki leži tik ob reki. 
Precej ovir v obliki podrtih dreves smo morali zaobiti, še nekaj padcev na 
rit in že smo bili v dolini. Hop na avtobus, da si malo odpočijemo, in vožnja 
do naslednjega cilja – najjužnejše slovenske pešpoti.

Ko se planinci podajo v neznano 

Mesec november ne sodi ravno v obdobje 
veselih sončnih dni. A planinci smo poznani 
po dobri volji, če sonca ni – ga pa pokličemo. 
Tako se že vrsto let okrog Martinovega 
idrijska planinska druščina odpravi na izlet 
v neznano. Torej, zbrana skupina prav nič 
ne ve, kam pravzaprav gre.

Pa saj je vendar naše znano vodilo: »Pomembna je 
pot.« No, pot odkrivamo in raziskujemo sproti in seveda 
skušamo ugotoviti, do katerega cilja smo namenjeni.

Tudi letos smo se, v soboto, 6. novembra, ob sedmih 
zjutraj iz Spodnje Idrije z manjšim avtobusom odpravili 
na raziskovanje. V Idriji so vstopili še ostali planinci, 
ki jih je zanimalo, kam nas letos vodi pot. Lansko leto 
tega izleta nismo izvedli zaradi korone. Zbralo se nas 
je nekoliko manj, kot v običajnih letih. Pa vendarle – 
gremo! 

Najprej zavijugamo po Zali proti Godoviču. Tam 
šofer, ki je seznanjen s smerjo poti, nagajivo prevozi 
celo krožišče. Nadaljujemo proti Kalcam. Udeleženci 
po mikrofonu prejemajo namige in skušajo ugotavljati 
predvideni cilj oziroma smer potovanja. V Logatcu 
zapeljemo proti avtocesti. O, je že nekoliko več jasnega 
– zavijemo v smeri proti Primorski. Izza oblakov 
pokukajo prvi sončni žarki – torej se nam obeta nekaj 
sonca. Na počivališču pri Ravbarkomandi se ustavimo. 
Ne iščemo ravbarjev, ampak jutranjo kavico. Sunki vetra 
nas opominjajo, da smo blizu rojstnih krajev kraške 
burje. Šofer Peter je moral tja mimo Razdrtega kar 
odločno držati za volan. Nismo zavili proti Vipavski 
dolini, ampak naprej proti Kozini. Kam torej danes? 
Na Slavnik, v Brkine, naprej na Tinjan? Iz namigov, ki 
so prihajali po zvočniku, bi težko ugotovili pravo smer:
- Danes bomo začetek poti prehodili po dokaj ravnem 
terenu.
- Del poti bomo hodili po eni od evropskih pešpoti.
- V Sloveniji je veliko krščanskih cerkva – običajno 
so na vzpetinah. Morda si danes katero pobliže 
ogledamo.
- Imamo več krajinskih parkov; po enem bo deloma 
potekala današnja pot.
- Ste že slišali, da imamo dva Triglava? V smeri 
posebnega, manj znanega, gre naša pot.
- Bomo hodili, hodili, … a s kakšnim višinskim 
rekordom se tokrat ne gre hvaliti.

Peljemo se še kar naprej po avtocesti. Smo na 
Primorskem, oblakov ni več. Burja je opravila svoje 
delo. Ob cestnih brežinah se v soncu škrlati jesenski 
ruj. V avtobusu je že kar prijeten klepet, kljub maskam, 
seveda. Nekaj listkov z odgovori je že v mapi pri vodji 

izleta. Še namig za boljše poznavalce slovenske literature: 
V krajih, kamor smo namenjeni, je več let preživel avtor 
literarnega dela, iz katerega je odlomek: »… zime so mile 
in hude, krajše in daljše. Tudi po najhujši in najdaljši 
zimi pride pomlad. Pomlad pride v vsako deželo. V 
nekatere pride prej, v druge kasneje. S pomladjo pride 
najlepši mesec – mesec maj. Maj je mesec prebujanja, 
upanja in ljubezni. 

Ljubimo naravo! Ljubimo človeka! Ljubimo svojo 
domovino! …«

Ko smo povedali še, da bomo del poti opravili po 
Parenzani in med potjo lahko poskusili sadež bogov, je 
bilo ugibanja konec. Večina zapisanih odgovorov je bilo 
seveda pravilnih. Namenili smo se na slovensko obalo.

Ta planinsko-obmorski pohod smo pričeli na Belvederju 
nad Izolo, kjer smo se že takoj zazrli čez morje nazaj 
proti Nanosu, pa tja proti Julijcem in Dolomitom. Po 
evropski pešpoti E-12 smo se sprehodili nad strmo 
obalo – klifom do strunjanskega križa, od tam pa smo 
skrenili k strunjanski cerkvi, kjer nas je prijazno sprejel 
župnik Bojan Ravbar. Seznanil nas je z nastankom te 
cerkve ter nas z besedo popeljal po bogatih likovnih 
podobah v notranjosti cerkve. Tudi nazdravili smo in 
nato nadaljevali pot skozi Krajinski park Strunjan čez 
soline naprej nad večjimi in manjšimi zalivi do turistične 
Fiese. 

Burja je imela presej opravka, morski valovi so kar 
krepko butali ob obalo, ko smo hodili proti Piranu. S 
piranske Punte je skoraj na dosegu Gradež. Aha in tisti 
Triglav? To je najgloblji del slovenskega morja nekje pred 
Piranom z globino -38 metrov.

Sonce je, kljub koroni, ali pa prav zaradi nje, privabilo 
številne turiste na obalo. Mi smo nadaljevali proti 
Bernardinu, malo potipali morsko vodo in naprej 
do Portoroža. Privoščili smo si krajši postanek, se 
nekateri spomnili na pisatelja Cirila Kosmača, ki je 
nekaj let preživel v Portorožu. Iz njegovih Medvejk je 
bil odlomek, ki smo ga slišali na avtobusu. Potem pa 
skozi predor nekdanje ozkotirne železnice Parenzane 
nazaj do Strunjana. 

Prav je, da se v Strunjanu ob spomeniku spomnimo na 
otroke - prve žrtve fašizma. Ko se je pomladnega dne leta 
1921 skupina otrok igrala ob progi, so nanje za šalo z 
vlaka streljali italijanski fašisti. Dva so ubili, ostale ranili. 

No, zaključili smo še s pokušino in nakupom kakijev, 
sadežev bogov.

V Gostišču Jasna pa zaključek s poznim kosilom, s 
pohvalami in nagradami za vse, ki so prav ugotovili, 
kam nas vodi pot.

Prijetno druženje, ki je v teh korona časih še posebno 
potrebno, smo zaključili v prijetnem vzdušju in lahko 
skupaj potrdili: »Pomembna je pot!« 
/ Nace Breitenberger

Ob škrlatnem ruju / Foto: M. Bratuš

Najjužnejša slovenska 
pešpot poteka od Radencev 
do Damlja in preči tudi 
najjužnejšo slovensko točko 
v vasi Kot pri Damlju. Pot, ki 
se vije tik ob reki Kolpi, smo 
si tokrat nekoliko prikrojili 
in drugi del našega pohoda 
pr iče l i  v  nase lju  Breg. 
Kljub temu nismo zamudili 
pogleda v začetni del jame 
Kobiljače, ki je s svojimi 
360 metri dolžine najdaljša 
jama ob reki Kolpi. Med 
hojo po vijugasti poti smo 
nekaj besed izmenjali tudi 
s policistoma, ki sta nam 
zaželela srečno pot. Našo pozornost pa so pritegnili tudi ošiljeni ostanki 
drevesnih debel. Kdo bi to naredil? Mogoče gozdarji z velikim šilčkom? 
No, hitro smo ugotovili, da so bili na delu bobri. Zanimiv je bil pogled na 
že podrta ali pa na pol otesana drevesa. Ob spoznavanju vseh zanimivosti 
smo hitro prispeli do najjužnejše točke izleta in Slovenije. Nismo se mogli 
upreti in smo si za konec naredili pravi mali piknik pod krošnjami. Polurna 
hoja, ki je sledila do avtobusa, tako ni bila več problem.

Skupaj osvojili vrh Kozice. / Foto: Branko Podgornik

Noge so bi le  prijetno 
utrujene, ko smo popadali 
vsak na svoj sedež. Še kako 
bi se prilegel  krepčilni 
spanec med vožnjo do doma, 
a zato ni bilo časa. Glasbene 
želje so se vrstile ena za 

Kar hitro smo zapeljali mimo 
Cerknice, čarovnice so na srečo 
še spale, proti Ribnici in naprej v 
kočevske gozdove.

drugo in tako je vožnja do doma minila hitreje, kot bi mislili. Že v temi 
smo prispeli v Idrijo in tako uspešno zaključili izlet, ki so se ga udeležili tako 
mlajši kot starejši planinci. »Medgeneracijsko« sodelovanje Mladinskega in 
Vodniškega odseka se je še enkrat pokazalo kot nadvse uspešno. Vodniki 
že komaj čakamo, da se vidimo na novih dogodivščinah./ Andrej Bončina
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CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

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

Opoldne na Poldanovcu
»Ostanite doma na suhem in toplem!« je kar vpilo 
megleno novembrsko sobotno jutro, ko je še dan 
zavlačeval s prebujanjem. Med hitro hojo do avtobusne 
postaje res ni bilo nikjer žive duše, iz nizkih oblakov je 
rosilo in dan ni ravno zgovorno vabil na prosto, kaj šele 
v hribe.

Po okrepčilu in štempljanju planinskih knjižic smo pohiteli v zavetrje, 
z grebena nazaj na gozdno cesto, po kateri smo z veseljem brcali mokro 
jesensko listje na tleh in zopet uživali v predstavah narave. Kolikor je bilo 
zjutraj spustov, smo jih morali sedaj navzgor premagati pri povratku, zato 
smo k avtobusu prispeli kar nekoliko utrujeni in udobna vožnja proti domu 
je marsikoga zazibala v prijeten krepčilen spanec.

Lahko bi bili doma, ker nas omejujejo pogoji za izvajanje prostočasnih 
dejavnosti (katere smo spoštovali), napoved vremena je nestabilna, lahko 
sploh ne pridemo na vrh, bomo umazani, bo verjetno deževalo, nas bo zeblo, 
… A šli smo kljub temu in domov prinesli blatne čevlje in hlače, mokre 
nogavice, planinsko knjižico z novim žigom, suh dežnik ter planinsko zgodbo 
z novimi izkušnjami in spomini./ Neža Lapajne

Kljub temu smo z mladimi planinci šli na pot, ne vedoč, ali bomo kljub 
muhastemu vremenu dosegli zastavljeni cilj ali šli bolj na lahkotno parado 
razkazovanja dežnikov po Trnovskem gozdu.

Naše izhodišče je bilo nad krajem Lokve, dobrih 100 višinskih metrov pod 
mejo megle. Po makadamski gozdni cesti so nas markacije vodile nekaj časa 
navkreber, nato malce navzdol in pri nemarkantnem križišču poti na slabo 
uhojeno stezo, še bližje pasu, kjer je kraljevalo neskončno vodnih kapljic 
megle. Ko smo zakoračili vanjo, se je pričela prava predstava silhuet bukovih 
debel in krošenj, ki so se skrivala za belo tančico. Spremljala nas je skoraj 
celo pot in bilo je celo zabavno, ko je prvi v koloni le slutil tistega, ki je hodil 
zadnji. Ker nam je dež prizanesel in so dežniki cel dal ostali suhi, smo ubrali 
pot tudi na najvišjo točko zastavljenega cilja in po pol ure hoje v precejšen 
klanec dosegli vrh Poldanovca točno opoldne. Kot ime hriba zgovorno pove, 
njegovo tême deli svetli del dneva na dopoldne in popoldne, od cerkve v 
Gorenji Trebuši naj bi sredi dneva sonce postalo tik nad špičastim vrhom 
Poldanovca. Ob času za kosilo smo varno umaknjeni od prepadnega vrha 
tudi mi veselo zagrizli v sendviče in za nekaj sekund je tudi na nas posijal 
sončni žarek iznad razkajene megle. Sicer neverjetno strmo odrezan vrh, s 
katerega se stena direktno spušča več kot 800 metrov v dolino, nam je ponudil 
le enoten bel razgled, za katerim se v jasnem vremenu pokaže prava kulisa 
dolin, grap, hribov in gora. Morda je bolje, da se nismo mogli razgledovati, 
razsežnost prepada v kombinaciji z 20 otroki na vrhu mi še doma povzroči 
cmok v grlu.

Začetna zagnanost nas je dodobra prebudila./ Foto: Neža Lapajne
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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

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

Novo vozilo za urgentnega 
zdravnika V Cerknem
Damijan Bogataj

Zdravstvena postaja 
Cerkno, ki deluje v okviru 
javnega zavoda Zdravstveni 
dom Idrija, je bogatejša za 
novo službeno vozilo. To 
bo namenjeno dežurnemu 
zdravniku ob nujnih 
vožnjah, ko je potrebno 
takojšnje posredovanje.

Kljub dobro organizirani reševalni 
službi v Idriji so kilometri, ki jih 
morajo prevoziti reševalci do hudo 
bolnih ali ponesrečenih, od Idrije 
do Cerknega predolgi. Ob nujnih 
primerih tako zdravnik, ki je v službi 
v ambulanti v Cerknem, hitreje pride 
do bolnega ali ponesrečenega, saj 
vemo, da so za ohranitev življenja 
ob nesrečah ali  hudi nenadni 
bolezni odločilne sekunde. Za 
taka posredovanja pa potrebujejo 
zdravniki primeren avtomobil, ki 
je primeren za urgentno vožnjo po 
zahtevnih cestah ter tudi dodatno 
opremljen.

Zdravstveni dom Idrija je ob 
pomoči Občine Cerkno tako za 
zdravnika v Cerknem kupil nov 
terenski avtomobil znamke Dacia 
Duster 1,5 s pogonom na na vsa štiri 
kolesa. Gre za učinkovito prevozno 
sredstvo, ki bo kos zahtevnim 
cestam tudi v času zime in ob drugih 
zahtevnih vremenskih razmerah. 
Večino denarja za nakup osnovnega 
vozila in vgraditev nekaj dodatne 
medicinske opreme je prispeval javni 
zavod iz sredstev za delovanje, manjši 

del pa je prispevala Občina Cerkno. 
Za osnovno vozilo so morali plačati 
18.000 evrov, za nekaj medicinske 
opreme pa še dodatnih 2.000 evrov.

Vozilo za zdravnika v Zdravstveni 
postaji Cerkno v organizacijskem 
smislu ni novost. Doslej so zdravniki 
uporabljali vozilo znamke Škoda, ki 
je bilo pred leti kupljeno s pomočjo 
tovarne Eta. Z zamenjavo starega z 
novim vozilom bodo ohranili enak 
obseg oziroma kakovost storitev. 

S tem nakupom se v organiza-
cijskem smislu ne spreminja shema 
delovanja ekip nujne medicinske 
pomoči. Ekipa te je v Zdravstvenem 
d o m u  I d r i j a  z a d o l ž e n a  z a 
posredovanje na območju obeh 
občin. Ob tem pa poznavalci razmer 
upravičeno opozarjajo, da so robna 
območja občin Idrija in Cerkno 
zaradi slabega in predvsem dolgega 
cestnega omrežja zelo oddaljena 
od baze reševalne službe v Idriji. 
Ko se po prejemu klica na pomoč 

reševalci z reanimacijskim vozilom 
odpravijo na primer proti Zakojci, 
v Zavratec ali na rob Vojskarske 
planote, je pred njimi zagotovo več 
kot pol ure vožnje. Z novim vozilom 
v Zdravstveni postaji Cerkno bo pot 
zdravnika do hudo bolnih ali pone-
srečenih na Cerkljanskem zagotovo 
bližja.

Ob tej pridobitvi pa ne gre spre-
gledati niti prvih posredovalcev. Ti 
so najpogosteje za hitro posredovanje 
usposobljeni gasilci, ki so se po 
uvedbi te funkcije že večkrat izkazali 
tudi na Idrijskem in Cerkljanskem.

Reševalna služba pri idrijskem 
zdravstvenem domu skrbi  za 
območje, ki meri 425 kvadratnih 
kilometrov. Na tem območju živi 
približno 17.000 prebivalcev, poleg 
Idrije in Cerknega je na tem območju 
še 68, večinoma odročnih, naselij. 
Vsak delovni dan pa na to območje 
pride še vsaj tisoč dnevnih delovnih 
migrantov.

Dan poklicev kar na prostem
Dan poklicev je priložnost za okrog 150 devetošolcev iz 
osnovnih šol iz Idrije, Spodnje Idrije, Črnega Vrha in Cerknega, 
da stopijo korak bližje sliki svoje željene prihodnosti, saj se 
na njem srečajo z učitelji in dijaki različnih srednješolskih 
programov. 

Letošnji dan poklicev pred mladinskim centrom v Idriji / Foto: Marko Čuk

Dogodek organiziramo v Mladinskem centru Idrija, zdaj že tradicionalno 
na prvi oktobrski petek. Letos smo ga po letu premora uspeli organizirati v 
živo, izvedli smo ga na prostem pred Mladinskim centrom Idrija.

Na povabilo k sodelovanju so se odzvali predstavniki šestnajstih srednjih 
šol, lokalnih podjetij in drugih organizacij, ki so s svojimi predstavitvami 
zares raznolikih programov olajšali odločitve devetošolcem iz okoliških 
srednjih šol. Pripravili so najrazličnejše stojnice: gradiva z opisi programov, 
pogovore z dijaki, praktične preizkuse, rekvizite, izdelke, ki so jih lahko 
udeleženci odnesli domov, videe in druge virtualne preizkuse, pa tudi za 
prigrizke so poskrbeli.Udeleženci so poročali, da so v povprečju prejeli veliko 
koristnih informacij glede poklicne poti, zelo pa so se med seboj razlikovali 
njihovi odgovori glede tega, kako je dogodek vplival na njihovo odločitev za 
nadaljevanje šolanja – pri nekaterih je imel velik ali zelo velik vpliv, pri drugih 
pa sploh ne. Tudi predstavitelji so bili večinoma zadovoljni s prilagojeno 
izvedbo v epidemičnih razmerah, posebej pa nam je ostal v spominu odziv 
enega izmed njih: »Večina učencev je programe izobraževanja na naši šoli 
šele spoznavala, nekateri (manjšina) pa so že zastavljali konkretna vprašanja 
v povezavi z določenim programom. Odzivi so bili zelo pozitivni, učenci pa 
zainteresirani, motivirani in prijetni. Brez izjeme.«

V Mladinskem centru Idrija upamo in vsem devetošolcem želimo, da 
bodo dobro izbrali in imeli priložnost s svojimi talenti prispevati svoj del k 
dobrobiti naše skupnosti. / Helena Ločniškar
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Mali oglasi
POSLOVILI SO SE

Milan Jurjavčič  
iz Idrije, star 75 let

Ciril Pavšič  
iz Spodnje Idrije,  
star 82 let

Marija Rejc  
iz Jazen, stara 88 let

Marija Platiše  
iz Poljan pri Cerknem, 
stara 89 let

Zinka Albreht  
iz Idrijske Bele,  
stara 85 let

Jožica Seljak  
iz Korit, stara 80 let

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

Prodam starejšo litoželezno polnilko za klobase, 10 kg, na motorni pogon.  
| Inf.: 041 608 585

Oddam 4-sobno stanovanje v Idriji. | Inf.: 01matjaz@gmail.com
Prodam hladilnik s skrinjo. Star leto in pol, ohranjen, kot nov. Cena: 150 EUR.  
| Inf.: 041 312 428

Prodam komplet štirih zimskih pnevmatik 215/60 R17 96H DOT 1221 - 
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 830 P MO / Cena 450 EUR  
| Inf.: 031 44 99 10 

Oddamo sobe in apartmaje v središču Idrije, zaželeni samski delavci.  
| Inf.: 051 249 364

Nujno iščem stanovanje za najem, smo 2 odrasla in 2 otroka. Novembra moramo 
zapustiti stanovanje, v katerem trenutno živimo, in imam otroke v šoli. Prosim, 
pomagajte mi najti stanovanje. | Inf.: 041 416 630

Ugodno prodamo dva mlada prašiča, 220 kg težka, mlado svinjo 250 kg in 8 pujskov 
40 kg domače reje, okolica Maribora. | Inf.: 041 828 954

Prodam mini gašperček, primeren za hladno prekajevanje mesa.  
| Inf.: 041 540 676 
Kupim zračno puško. | Inf.: 041 540 676 
Prodam GOLF 1.6 diesel, 77 KW, letnik 2010/4, odlično ohranjen, prevoženih 
157.757 km. Ogled v Cerknem. | Inf.: 041 610 914

Prodaja se dvosobno stanovanje na Arkovi 40 v Idriji v velikosti 47,45 m2 (neto 
35,6 m2). | Inf.: 041 435 677

Kupim IMT, Ursus, Deutz, Torpedo, Štore, Universal, Zetor, znamka ni pomembna, 
lahko poškodovan ali v okvari. Kupim tudi ostale kmetijske stroje. | Inf.: 040 651 403

V okolici Idrije prodam starejšo stano-vanjsko hišo z nekaj zemljišča in pomožnim 
prostorom. Cena ugodna. | Inf.: 031 873 503

Kupim garsonjero v Cerknem. | Inf.: 070 116 219

V Idriji prodam stanovanje v izmeri 38 m2. | Inf.: 031 449 955

Prodam suha bukova in hrastova drva, ostalo po dogovoru. | Inf.: 040 128 431

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

Potrebujemo pomoč pri varstvu in osnovni negi starejše osebe, ki potrebuje 
24-urno prisotnost druge osebe. Izvajanje dela po dogovoru. Lokacija: na domu v 
Cerknem | Inf.: 068 615 924 (Marjan)

Sem mlada zdravnica in iščem stanovanje za čas opravljanja sekundarija v Idriji. 
Potrebovala bi stanovanje za najem za obdobje treh mesecev od januarja do 
marca. | Inf.: 041 975 027

Ugodno prodamo avtomobil znamke Peugeot 5008, letnik 2010, 7 sedežev, 
panorama. | Inf.: 041 310 743 (Damjan)

Par z dojenčkom z januarjem 2022 išče stanovanje v Idriji, lahko tudi prej, za daljše 
obdobje. | Inf.: 070 202 521

Prodam osebno vozilo Renault Megane karavan modre barve. Diesel motor 1.5 dci, 
66 kw. Letnik 2010. Cena: 3.500 evrov. | Inf.: 051 278 908 (Danijel)

Z možem kupiva dvosobno stanovanje v Idriji ali okolici. | Inf.: 051 455 993 (Sara)

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.

CIRIL PAVŠIČ
(18. 3. 1939 – 16. 11. 2021)

Ob izgubi dragega moža, ata, nonota, pranonota in strica Cirila 

Pavšiča iz Spodnje Idrije se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z 

nami v teh najtežjih trenutkih življenja. 

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga obiskovali v času 

njegove bolezni in bivanja v Domu upokojencev Idrija. Posebno 

zahvalo izrekamo zdravnici Tini Jereb za zdravniško pomoč in osebju 

Doma upokojencev Idrija za vso nego, skrb in človeško pozornost, ki 

ste mu jo nudili v času bivanja v domu. 

Iskreno se zahvaljujemo tudi govornici Ireni Hvala za njene skrbno 

izbrane besede, župniku Miru Mariniču za lepo opravljen poslovilni 

obred, pevcem iz Žirov za občuteno zapete pesmi, zahvala tudi Marku 

Gnezdi in ekipi Komunale Idrija ter Darku Božiču za cvetlične 

aranžmaje in za lepo urejeno poslovilno vežico. 

Srčno smo hvaležni sosedom za tolažilne besede ter vsem sorodnikom, 

prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste ga na pokopališču v Spodnji 

Idriji pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za izrečene besede 

in misli vseh, ki ste bili ob teh težkih dneh z nami. Bili ste nam v 

veliko pomoč in oporo. 

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo zelo pogrešali
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Počilo je na Želinu
V sredo, 17. novembra, se je 

nekaj po 16. uri na Želinu pripetila 
prometna nesreča, ko sta med 
prehitevanjem v koloni trčili dve 
vozili. Kot so potrdili policisti, se 
nihče od potnikov v nesreči ni 
poškodoval. Policisti Policijske 
postaje Idrija so obema voznikoma 
zaradi odgovornosti za storitev 
prekrška izdali plačilni nalog za 
plačilo globe.

Ogenj zajel delovni 
stroj

Iz še neznanega vzroka je v 
četrtek, 11. novembra, nekaj pred 
17. uro zagorel delovni stroj na 
gozdni poti pod vasjo Čeplez na 
Cerkljanskem. Klicu na pomoč so 
se odzvali prostovoljni gasilci iz 
Cerknega, ki pa zaradi zahtevnega 
terena z vozili niso mogli do 
kraja požara. Pri prevozu gasilnih 
aparatov in moštva so jim s 
traktorjem pomagali domačini. 
Natančen vzrok požara in obseg 
nastale škode še nista znana.

Sredi noči razbil steklo
V noči na 11. november je še 

neznani nepridiprav ob 3. uri 
in 40 minut sredi Idrije vrgel 
kovinski predmet v okno na 
enem od stanovanjskih objektov 
v mestu in s tem razbil dvojno 
steklo. S tem kaznivim dejanjem 

Letos dobra letina konoplje
Na upravi Policije v Novi Gorici so potrdili informacije, 
da so v zadnjih dneh meseca oktobra izsledili več 
preprodajalcev in proizvajalcev konoplje. 

Policisti Policijske postaje Idrija so najprej v sredo, 27. oktobra, na podlagi 
odredbe okrajnega sodišča v Tolminu na območju naselij Žirovnica in Žiri 
zaradi suma posedovanja drog opravili hišno preiskavo pri 40-letnem 
moškem, ki je sicer doma na Gorenjskem. Pri hišni preiskavi v Žireh so 
našli in zasegli manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere so 
posumili, da gre za prepovedano drogo konopljo. Na drugi lokaciji v Žirovnici 
pa so policisti med hišno preiskavo našli in zasegli večjo količino konoplje. 
Že po prvem tehtanju je bilo jasno, da so zasegli kar okoli dva kilograma 
posušenih in zamrznjenih rastlinskih delcev, ki so bili podobni konoplji. 
Njihov sum bodo potrdili ali pa ovrgli v nacionalnem laboratoriju.

Istega dne so policisti Policijske postaje Idrija na podlagi sodne odredbe 
potrkali na vrata ene od stanovalk v naselju Predgriže, saj so utemeljeno 
sumili, da ima gospa v hiši prepovedano konopljo. Pri 53-letni občanki so 
policisti zasegli približno dva kilograma zelenih suhih delcev, za katere so po 
vonju in izgledu sumili, 
da gre za prepovedano 
konopljo. Tudi te so 
poslali na analizo v 
laboratorij.

Č e  b o  a n a l i z a 
v  o b e h  p r i m e r i h 
potrdi la,  da gre za 
prepovedano drogo, 
bodo zoper lastnika 
prostorov  izpe lja l i 
prekrškovni postopek 
in jima izdali odločbe 
za plačilo kazni zaradi 
prekrška po Zakonu o 
proizvodnji in prometu 
s  p r e p o v e d a n i m i 
drogami.

Deset let zapora za umor Petra Mohoriča
Sedem mesecev po nasilni smrti Petra Mohoriča v Spodnji Idriji je novogoriško sodišče 
sklenilo sodno obravnavo z razglasitvijo sodbe. Sodišče je osumljenega Štefana Mavrija 
spoznalo za krivega in ga obsodilo na desetletno zaporno kazen. Tožilstvo je bilo 
prepričano, da je šlo za umor, ki ga je 49-letnik storil na zahrbten način, in je zanj 
predlagalo 25 let zapora. A sodišče temu ni sledilo.

je lastniku povzročil za vsaj 400 
evrov materialne škode. Policisti 
so si ogledali kraj dogodka in o 
ugotovljenih dejstvih poročali na 
Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Helikopter odpeljal 
bolnika

V torek, 9. novembra, je ob 10. 
uri in 35 minut v Idriji pristal 
helikopter Slovenske vojske z 
dežurno ekipo helikopterske nujne 
medicinske pomoči. Člani te so 
od idrijskih reševalcev v oskrbo 
prevzeli hudo obolelega občana 
in ga takoj prepeljali do urgence 
v Ljubljano. Gasilci PGD Idrija so 
varovali kraj pristanka helikopterja 
in prenesli obolelo osebo iz 
reševalnega vozila v helikopter.

Droge v Črnem Vrhu
V nedeljo, 7. novembra, so okoli 

poldneva policisti Policijske postaje 
Idrija v Črnem Vrhu nad Idrijo 
zaustavili 42-letnega voznika 
osebnega avtomobila in mu 
zaradi suma vožnje pod vplivom 
prepovedanih drog odredili 
preizkus na droge in psihoaktivna 
zdravila. Rezultat tega hitrega testa 
je bil pozitiven na prepovedane 
droge, zato so policisti vozniku 
odredili še strokovni pregled v 
zdravstveni ustanovi, ki pa ga je 
voznik odločno odklonil. Policisti 
so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo 
in mu odvzeli vozniško dovoljenje. 
Napisali so tudi prijavo na okrajno 
sodišče.

Motorista odpeljal 
helikopter

V nedeljo, 31. oktobra, se je 
ob 12. uri in 27 minut na cesti 
iz Poč proti Trebenčam zgodila 
prometna nesreča, v kateri se je 
poškodoval 42-letni motorist. Po 
doslej znanih podatkih je motorist 
ob padcu dobil hude poškodbe 
glave in prsnega koša. Posredovali 
so gasilci PGD Idrija in Cerkno, 
ki so zavarovali kraj nesreče in do 
prihoda reševalcev ekipe nujne 
medicinske pomoči iz Idrije nudili 
pomoč poškodovanemu motoristu 
ter očistili cestišče. Poškodovanega 
motorista je helikopter Slovenske 
vojske z dežurno ekipo 
helikopterske nujne medicinske 
pomoči iz Cerknega prepeljal 
na urgenco v ljubljanski klinični 
center. Policisti so odredili tudi 
strokovni pregled poškodovanega 
na prisotnost alkohola ali drugih 
opojnih substanc.

Požar na pokopališču
V nedeljo, 31. oktobra, so nekaj 

po 14. uri klicali na pomoč gasilce s 
pokopališča, kjer je zagorela ena od 
cipres. Gasilci PGD Cerkno so ogenj 
hitro ukrotili.

S sprejem nad 
avtomobil

Na upravi policije v Novi Gorici 
so potrdili informacijo, da je še 
neznani nepridiprav pred dnevi v 
Spodnji Idriji z barvnim sprejem 
»pobarval« osebni avtomobil. 
Lastnika vozila je s tem oškodoval 

za približno 1.200 evrov. Ker pa 
je oškodovanec iz nepojasnjenih 
razlogov odstopil od iskanja in 
preganjanja storilcev, so policisti 
primer zaključili z zabeležko in 
sporočilom o ugotovljenih dejstvih, 
ki ga bodo poslali na Okrožno 
državno tožilstvo v Novi Gorici.

Vozilo brez voznika s 
ceste

V torek, 19. oktobra, so nekaj po 
16. uri klicali na pomoč gasilce s 
Ceste OF v Cerknem, kjer je osebno 
vozilo brez voznika zdrsnilo s 
cestišča. Lastniku so na pomoč 
priskočili gasilci PGD Cerkno, ki 
so vozilo z vrvjo potegnili nazaj na 
cestišče.

Prehitro po preozki 
cesti

V torek, 19. oktobra, se je ob 9. 
uri in 38 minut na cesti Spodnja 
Idrija-Ledinsko Razpotje zgodila 
prometna nesreča, v kateri sta trčili 
osebni vozili. Huje poškodovan ni 
bil nihče od potnikov, nastala pa je 
gmotna škoda. Na upravi policije 
so potrdili, da je voznik manjšega 
tovornega vozila, povzročitelj 
prometne nesreče, peljal iz Govejka 
proti Ledinskemu Razpotju. Med 
vožnjo je z vozilom pripeljal v 
desni nepregledni ovinek in zaradi 
prekratke varnostne razdalje med 
vozili trčil v pred seboj vozeče 
osebno vozilo, s katerim se je po 
svojem prometnem pasu pravilno 
peljala voznica, državljanka 
Nemčije. Posredovali so gasilci 

PGD Idrija, ki so zavarovali kraj 
nesreče, nudili pomoč policiji in 
razlite motorne tekočine posuli 
z vpojnim sredstvom. Policisti so 
povzročitelju prometne nesreče 
napisali položnico za plačilo globe, 
saj so na kraju nesreče ugotovili, da 
jo je povzročil on.

Stanovalka umrla v 
goreči hiši

V torek, 19. oktobra, je nekaj 
po 14. uri zagorela hiša v vasi 
Pečine na Šentviški planoti. 
Poleg policistov Policijske postaje 
Tolmin je bilo na kraj požara s 
strani pristojne službe napotenih 
tudi 35 gasilcev iz PGD Ponikve-
Planota, Most na Soči in Tolmin, 
ki so se spopadli z ognjenimi 
zublji. Gasilci so požar kmalu 
lokalizirali in ga nato ob 18. uri 
tudi dokončno pogasili. Kot so 
potrdili na upravi policije v Novi 
Gorici, je požar zelo hitro zajel 
celotno konstrukcijo objekta in 
ta je v požaru praktično pogorel 
v celoti. Med gašenjem požara 
so gasilci v prvem nadstropju 
objekta našli delno zoglenelo 
truplo ženske. Na kraj požara je 
prišel tudi zdravnik ZD Tolmin, 
ki je odredil sanitarno obdukcijo. 
To bodo opravili na Inštitutu za 
sodno medicino, identiteta najdene 
mrtve gospe pa bo ugotovljena in 
dokončno potrjena v nadaljnjem 
identifikacijskem postopku. O 
tragičnem dogodku je Policija 
takoj obvestila tudi preiskovalnega 
sodnika okrožnega sodišča in 
Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Obtoženčev odvetnik Bruno Krivec 
je sodišču predlagal, naj očitani 
naklepni umor prekvalificira v uboj, 
saj je za slednjega predvidena manjša 
kazen. Preiskovalci so na kraju 
dogodka našli sekiro, na kateri so 
bile biološke sledi Štefana Mavrija. 
Po navedbah tožilstva naj bi Štefan 
Mavri prav s to sekiro Petra Mohoriča 
večkrat udaril po glavi, ta pa je zaradi 
ran na glavi in krvavitve umrl v 
svojem stanovanju v Spodnji Idriji. 
To je na sodni obravnavi potrdil 
tudi izvedenec medicinske stroke 
Armin Alibegović. »Ne spomnim 
se, kaj se je dogajalo. Žal mi je, bila 
sva kolega, pomagala sva si, nisem 
ga hotel ubiti,« je v zaključni besedi 
na sodišču povedal obtoženi Štefan 
Mavri. 

S o d n i k  I g o r  M a j n i k  j e  v 
obrazložitvi kazni povedal, da 
je pri sodbi upošteval specifične 
okoliščine dogodka in obsojenčevo 
nekaznovanost, prav tako pa tudi 
ne bistveno zmanjšano prištevnost 
zaradi zaužitega alkohola. Kot 
olajševalno okoliščino je štel tudi 
obsojenčevo obžalovanje dejanja.

Oteževalne okoliščine pa so bile 
predvsem zloraba prijateljstva, kot 
tudi to, da je zapustil težko ranjenega 
prijatelja, ki ni umrl takoj po napadu. 
V času storitve dejanja sta bila oba 
prisotna opita, zato je Mavrijev 
zagovornik Bruno Krivec zahteval 
postavitev sodnega izvedenca 
psihiatrične stroke. Tožilka predlogu 
za postavitev sodnega izvedenca sicer 
ni nasprotovala, čeprav se ji to ni 

zdelo smiselno, saj je bil obtoženi 
prijet več dni po storjenem dejanju.

Sodni izvedenec medicinske 
stroke Armin Alibegović je med 
glavno obravnavo povedal, da je 
poškodovani po napadu najverjetneje 
dolgo ležal na postelji nezavesten, 
umrl pa je več kot 12 ur po napadu. 
Do pravnomočnosti sodbe ostaja 
Štefan Mavri v priporu v Solkanu.

/ ITA

Črni dogodki



Idrijske novice / ABC         številka 502 petek, 26. november 2021 31M O Z A I K

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



petek, 26. november 2021 Idrijske novice / ABC         številka 50232 Z A D N J A  S T R A N

Novorojenčki Šala tedna
PLAUDRA-PRESS

deklica Ronja, 

starša Tanja in Matej 

Gantar iz Godoviča 

Ne spreglejte: 
Občina Idrija ob rojstvu 
otroka nudi enkratno 
denarno pomoč. Vlogo 
najdete na občinski 
spletni strani.

Franc Pagon obeležil 102. rojstni dan 
Damijan Bogataj

Na letošnji Martinov 
četrtek, 11. novembra, je 
Franc Pagon v Cerknem 
praznoval visok življenjski 
jubilej. Rodil se je pred 
natanko 102 leti v Zakojci, 
odkoder ga je življenjska 
pot odnesla v veliki svet. 
V 103. leto življenja je 
stopil vedrega duha, 
dobrega spomina in zelo 
solidnega zdravja. Veselje 
ob življenjskem jubileju je 
delil s sorodniki, prijatelji, 
znanci pa tudi z najbližjimi 
sosedi. Malčki iz vrtca v 
Cerknem so prijaznemu 
sosedu ob jubileju pomahali 
v pozdrav in mu zapeli 
veselo pesmico.

Življenjska pot Franca Pagona ni 
bila lahka. Delil je usodo številnih 
domačinov,  ki  so odraščal i  v 
kmečkem okolju. Ob materi šivilji in 
očetu vzdrževalcu prog na železnici je 
odraščal v spoštovanju tradicionalnih 
vrednost kot so delavnost, zmernost 
in narodni ponos. Ure in ure je 

presedel ob očetu, ki je bil kot 
vrhunski rokodelec daleč naokrog 
znan kot izdelovalec harmonik in 
popravljalec ur.

Znanje in zvedavost sta ga gnala 
v šole in veliki svet, ki je obetal 
debelejši kos kruha in manj trpljenja. 
Že kor 20-letni fant je moral v 
italijansko vojsko. Druga svetovna 
vojna je bila čas velikih preizkušenj 
ter grozot. Še danes se spominja 
kalvarije, ki jo je kot Slovenec 

v uniformi italijanskega vojaka 
preživel od Italije, Francije, Grčije 
do Krete, kjer je postal vojni ujetnik. 
Po kapitulaciji Italije se je vrnil v 
Cerkno, se vključil v osvobodilno 
gibanje in dočakal najlepšo pomlad 
svojega življenja. Pisalo se je leto 
1945, ko pomlad ni pregnala le 
zime ampak tudi okupatorje. Franc 
Pagon se je aktivno vključil v povojno 
obnovo porušene domovine. Prevzel 
je odgovorne naloge najprej kot vodja 

državne komisije za popisovanje 
vojne škode. Leta 1947 je v Idriji 
prevzel vodenje glavne pisarne 
in s tem postal tajnik okrajnega 
izvršnega odbora. Tej funkciji je 
sledilo delo v Cerknem na mestu 
tajnika občinskega ljudskega odbora, 
po reorganizaciji lokalne samouprave 
pa je bil še vodja krajevnega in 
matičnega urada v Cerknem.

Pomanjkanje vsega po drugi vojni 
mu nikoli ni jemalo veselja do dela 
in zagona pri reševanju težav, ki 
jih prinese življenje. Cerkljansko je 
dobro poznal in zato je bil pri svojem 
delu uspešen. Ljudje so mu zaupali 
urejanje najrazličnejših zadev, ki so 
bile v pristojnosti tajnika občine. V 
državni službi je vztrajal do leta 1977, 
ko je izpolnil pogoje za upokojitev.

Prehod v novo življenjsko obdobje 
pa je Franc Pagon izkoristil za 
nove dejavnosti. Ob urejanju hiše 
in vrta se je s še večjim veseljem 
in strastjo posvetil ribištvu. Ure in 
ure je prebil ob Cerknici in Idrijci, 
kjer je našel svoj mir. Kot vedno 
zavzet okoljevarstvenik, si je vselej 
prizadeval za sonaravno upravljanje 
z vodotoki in ostalo naravo, saj je ta 
naša največja učiteljica. Recept za 
doživetje visoke starosti pa se nemara 
skriva tudi v njegovi zmernosti, saj 
se Franc Pagon vse svoje življenje 
nikoli ni predajal slabim razvadam. 
Zmeren in skromen v vsem je tudi 
letošnje praznovanje 102. rojstnega 

dne želel skoraj preskočiti. Pa mu to 
ni povsem uspelo.

Sredi dopoldneva se je pred njegovo 
hišo v Cerknem zaslišala pesem »Vse 
najboljše za te …«, ki so mu jo zapeli 
varovanci vrtca. Sosedje, pravzaprav, 
saj njegova hiša stoji neposredno ob 
otroškem vrtcu. Franc je bil pozdrava 
malih vrtovčkov vesel, saj so ga 
spomnili na njegovo mladost, ki jo 
je preživel v Zakojci. 

Po pozdravu sosedov pa se je tako 
kot skoraj vsak dan odpravil do 
Metuljčka in tam v družbi prijateljev 
pokramljal o tem in onem. Prijatelji 
so mu seveda čestitali ob jubileju 
in mu zaželeli, da bi ostal še dolgo 
bistrih misli in vedrega srca. Pa 
tudi to, da ne bi pozabil nanje in na 
tradicionalno pitje kave, s katerim 
si cerkljanski upokojenci krajšajo 
dopoldanske ure. 

Popoldne so pri jubilantu pozvonili 
še sorodniki. Seveda je bil vesel 
vseh! Še najbolj pa vnukov Mitje 
iz Godoviča, ki je sedaj ravnatelj 
Osnovne šole Cerkno, in Polone iz 
Žirov ter pravnukov Anžeta, Lije, 
Žige in Gala, ki so mu prinesli izvirno 
ročno izdelane voščilnice. Hčerka 
Irma Dežela je postregla goste in 
obljubila, da bodo praznovali tudi 
prihodnje leto. Martinovo je v njihovi 
družini postalo velik praznik, saj se 
ob tem dnevu veselijo z »wačetam« 
Francem Pagonom. Naj bo tako še 
vrsto let!

Franc Pagon je iz varne razdalje pomahal malčkom iz Vrtca Peter Klepec iz 
Cerknega, ki so mu ob visokem jubileju zapeli pesmico.

Dobrodošli v deželi medvedov
V zgodbi o medvedih sredi Idrije so raziskovalni novinarji 
javnosti predstavili nova dejstva. Društvo za zaščito 
meščanov je razglasilo junaka meseca novembra.

Iz Društva za zaščito meščanov so nam sporočili, da so uspešno sklenili 
izbirni postopek za podelitev naziva »meščan meseca novembra«. To 
laskavo priznanje bo na posebni svečanosti v Mestni hiši prejel Štefan 
Kogoj. Kot je v utemeljitvi zapisala komisija, jo je Štefan Kogoj prepričal 
s pozitivnim odnosom do medvedov, ki jih kaže na vsakem koraku. 
Ker se ti kosmatinci sprehajajo sredi mesta že ob vsaki uri dneva, je 
Štefan Kogoj organiziral varno prehajanje medvedov preko glavne 
ceste na vsaj štirih lokacijah. Prvi prehod za medvede je postavil ob 
Mesni hiši, kjer sedaj lahko medvedi, ki pridejo v mesto z območja 
Faraonovša, varno prečkajo cesto in nadaljujejo pot proti Prontu, kjer 
imajo jeseni pogosto dan odprtih vrtov. Drugi prehod je uredil na križišču 
Kosovelove in Lapajnetove ob nekdanji Gostilna Soča. Tam je uporabil 
najsodobnejšo tehnologijo laserskega zaznavanja medvedov, s katero 
se uspešno preprečuje neposreden stik s katerim od v Idriji še živečih 
domačinov. Tretji prehod je urejen med Gabronom in Hotelom Didič, ki 
so ga lansko leto preuredili v penzion ostarelih in betežnih medvedov. 
Objekt lepo deluje, uporabniki tarnajo le nad tem, da se lahko z dvigalom 
iz Kanona v tretje nadstropje hkrati pelje le po pet medvedov. Uprava 
napoveduje izboljšave.

Četrti prehod pa so medvedi dobili na območju Ute. Namenjen je vsem 
medvedom, ki prihlačajo izza Vile ali po Aliji in so namenjeni v Barbare 
ali pa proti svetemu Antonu. S to novi ureditvijo varnih območij za 
medvede je Idrija stopila na prvo mesto med mesti v cesarstvu, kjer 
je za kosmate lepotce primerno poskrbljeno. Prihodnji teden si bo to 
ureditev ogledala tudi posebna ocenjevalna UNESCO komisija, ki bo 
odločala o tem, da se meščane Idrije razglasi za »zadnje staroselce v 
deželi medvedov«. / FIŠER

Lov
Kaj pa, če jutri zaprejo še živilske trgovine, bom 

potem moral na lov? Saj še vem ne, kje čevapčiči 
rastejo …

Žene in vlada
Moški med korono smo ga res »nasrkali«. Prej so 

nam samo žene govorile kako in kaj, zdaj pa se je 
vmešala še vlada.

Ropar
Vpraša sodnik roparja: »Zakaj ste oropali banko?« 

Ropar odločno: »Oni so prvi začeli!«


