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Komunala 
počasi iz rdečih 
številk
Idrijsko komunalno podjetje, ki je prvega 
aprila letos dobilo novo vodstvo, se po 
večletni agoniji počasi postavlja na trdnejše 
temelje. Temeljito so prevetrili poslovanje, 
ukinili nekatere nedonosne programe, stalno 
zmanjšujejo stroške in rešujejo terjatve iz 
minulih let. V prvih štirih mesecih letošnjega 
leta je komunala že poslovala s približno 
80.000 evri dobička.

27
zabojnikov je pregledala medobčinska inšpektorica

Do celovite sanacije podjetja, ki so 
ga v dolgove pahnile slabe odločitve 
prejšnjega vodstva in sistematično 
zavlačevanje s prilagajanjem cen 
javnih gospodarskih služb, bo še dolga 
pot. Odraz nakopičenih likvidnostnih 
težav so tudi visoke obveznosti do 
dobaviteljev, katerim podjetje dolguje  
1,2 milijona evrov. Z rebalansom 
občinskega proračuna zagotovljena 
sredstva v višini dobrih 205.000 
evrov, ki jih je Občina Idrija namenila 
za poravnavo terjatve komunale 
iz naslova upravljanja športnih in 
kulturnih objektov v minulih treh 
letih, bodo zato več kot dobrodošla za 
izboljšanje tekočega likvidnostnega 
položaja.

Kot je potrdila direktorica Brigita 
Šen Kreže, so kljub pozitivnemu 
poslovanju podjetja kot celote, v 
nekaterih delih poslovanja še vedno 
negativne številke. To velja na primer 
za zbiranje komunalnih odpadkov 
na območju Občine Cerkno, kjer je 

še vedno evidentirana izguba, ki je v 
prvih štirih letošnjih mesecih presegla 
16.000 evrov. Glede na to, da je 
Občinski svet v Cerknem potrdil nove 
cene z veljavnostjo od prvega aprila 
2020 naprej, pa se rezultat tudi v tem 
delu že izboljšuje.

tudi za območje Občine Cerkno (za 
idrijsko občino pa že precej prej) 
mesečno poračunavajo zaračunane 
količine glede na količino dejansko 
zbranih odpadkov. Štiričlanska 
družina je zaradi tega za odpadke 
plačala skoraj 10 evrov več.

Tudi na območju Občine Idrija je 
komunala pri ravnanju z odpadki 
v  tem obdobju zabeležila izgubo, in 
sicer približno 5.300 evrov. Druge 
obvezne občinske gospodarske 
javne službe so poslovale pozitivno. 
»Vsekakor pa moramo pri presoji 
rezultatov v navedenem obdobju in 
ocenah pričakovanih dosežkov za 
celotno leto 2020, upoštevati tudi 
druge dejavnike, ki bodo vplivali na 
poslovanje,« je rezultate komentirala 
direktorica Brigita Šen Kreže.

Med prednostnimi nalogami 
komunale v prihodnjem obdobju 
bo zagotovo izboljšanje poslovanja 
v delu gradbene dejavnosti ter 
vzdrževanja cest in javnih površin. 

Cene za izvajanje teh storitev so 
nespremenjene od leta 2012 in 
temeljijo na stroških delovne sile 
iz leta 2008. To pa je po mnenju 
direktorice glavni razlog, da v teh 
programih tudi v letošnjem letu 
ustvarjajo negativen rezultat.

Korenito prevetritev poslovanja 
napovedujejo tudi na področju 
upravljanju nepremičnin. To velja 
tako za občinske, kot tudi druge 
objekte, kjer komunala nastopa v vlogi 
upravnika. Spremembe napoveduje 
tudi na področju tržnih dejavnosti, kjer 
bodo vzpostavili učinkovit nadzor nad 
izvajanjem oziroma vodenjem del.

Veliko priložnosti za izboljšave je 
tudi na področju ravnanja z odpadki. 
To se nanaša tako na količine zbranih 
odpadkov, kakor tudi na uspešnost 
pri  ločevanju le-teh. Tik pred 
poletjem je komunala v sodelovanju 
z medobčinskim inšpektoratom 
izvedla  poostren nadzor  nad 
izvajanjem ločenega zbiranja 

odpadkov. Od 27 pregledanih 
zabojnikov v obeh občinah so v 19 
primerih  zabeležili hujše in v šestih 
primerih manjše kršitve pravil 
o ločenem zbiranju odpadkov. 
Samo dva zabojnika pa so označili 
z oznako »vzorno«. Komunala je 
razdelila 37 opozoril v Idriji in 14 
v Cerknem ter eno pohvalo pri 
individualni hiši v Spodnji Idriji. 
Nespoštovanje občinskih odlokov 
o ločenem zbiranju odpadkov sedaj 
obravnava medobčinski inšpektorat, 
ki bo v okviru pristojnosti ukrepal 
zoper kršilce. »Verjamem, da smo 
naredili vihar, ljudje pa so o tem 
vendarle začeli govoriti. Prepričana 
sem, da smo sprožili val nujnih 
sprememb na tem področju in da 
bodo občani v prihodnje dosledneje 
upoštevali navodila za ločeno zbiranje 
odpadkov, da skupaj dosežemo bolj 
ekonomičen in do okolja prijaznejši 
sistem ravnanja z odpadki,« je še 
dodala direktorica komunale. / DABO

evrov dobička ima komunala v prvih 
štirih mesecih tega leta

80.000

Pri zbiranju odpadkov na območju 
Občine Cerkno izstopa skokoviti 
porast količin zbranih kosovnih 
odpadkov v maju 2020, ko je bilo 
odpeljanih 26 ton kosovnih odpadkov, 
kar je vsaj štirikrat več kot običajno, 
in to se je poznalo tudi pri izračunu 
mesečnih količin za obračun stroškov 
ravnanja z odpadki na ravni občine 
kot celote. Od lanske jeseni namreč 
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Rado Raspet je novi predsednik

Konec podjetja Lindab IMP Klima v 
Godoviču 
Kot je poročal Primorski val, je v torek, 30. junija, Roman Krutšinkin, 
direktor podjetja Lindab IMP Klima iz Godoviča, na jutranjem zboru 
delavcev, ki je bil sklican pred stavbo družbe, zaposlenim sporočil, da 
zapirajo podjetje v Godoviču. Zaprli bodo tudi vse njihove poslovalnice 
v Srbiji, Črni Gori ter Bosni in Hercegovini.

Lastniki v švedskem Lindabu so se za zaprtje odločili po strateškem pregledu 
poslovanja podjetja. Družba posluje z negativnim izidom, razmere zaradi epidemije 
pa so situacijo še poslabšale. Metka Rupnik je v novici dneva še zapisala, da bo po 
napovedih pristojnih proizvodnja v IMP Klimi tekla še do konca tega leta, nato pa 
bo uveden likvidacijski postopek.  

Švedski Lindab je IMP Klimo kupil leta 2015 od spodnjeidrijske Hidrie. Švedi so ob 
nakupu zagotavljali, da bodo dolgoročno razvijali lokacijo v Godoviču, kjer je bilo 
ob nakupu podjetja zaposlenih 320 ljudi, celotna korporacija Lindab pa je takrat 
zaposlovala 4.900 delavcev v 32 državah. V letu 2014 je IMP Klima ustvarila 30 
milijonov evrov prodaje. / ITA

Ali vas zanima, če 
vas imamo radi?
Drago Mislej Mef

Seveda vas imamo. Tako kot imamo radi vse ljudi tega 
sveta in Slovenci s kontinenta niste nič slabši od glasnih 
Italijanov na štiri ure trajajočem kosilu, Nemcev s črtico na 
steklenici Radenske in Rusov, ki imajo občutek, da lahko 
kupijo vse …

Saj smo vendar poslušali naše vizionarske turistične delavce, ki so grulili 
o tem, kako bo treba naše turistične kapacitete zapolniti z domačimi gosti. 
Zdaj so jih zapolnili, pa jim je velikokrat žal. 

»Niti misliti si ne moreš, kaj vse prihaja k nam,« mi je potarnala receptorka 
enega od izolskih hotelov. »Nekateri ljudje sploh še niso bili v hotelu in 
jim moramo razlagati, kako se odklene vrata in, da ne morejo brezplačno 
izprazniti bifeja, ki ga imajo v sobi.«

Sobodajalec je potarnal, da mu s turističnimi boni pred nosom mahajo 
družinski poglavarji in protestirajo, ker niso vedeli, da je do njihovega 
apartmaja toliko stopnic. S sto petdeset kilogrami jih seveda ni lahko 
premagovati vsak dan vsaj štirikrat.

Med vožnjo po Ljubljani sem nenadoma zagledal Mateja iz soseščine, ki vabi 
v naše mesto, kjer naj bi odkrivali skrivnosti. Lepo sem se počutil, nekako 
domače. Dokler se nisem spomnil zadnjega vikenda, kjer je bilo skrivnosti 
bore malo, saj so enodnevni gostje s kontinenta dobesedno zasedli vse skrite, 
manj skrite in nič skrite kotičke našega mesta. Odkrivali so tudi parkirna 
mesta, ki jih mi, domačini, niti slučajno ne poznamo, kaj šele, da bi jih 
uporabljali.

V svoji preprostosti in neiznajdljivosti smo Izolani parkirali v Jagodju in 
se od tam spuščali v naše mesto, ki v resnici ni bilo več naše. Ampak smo 
potrpeli, ker je zelo nevarno zdaj govoriti o tem, da imamo v mestu preveč 
gostov. Ne turistov, ampak gostov, ki so vzeli to mesto za svoje.

Vzeli so nam naše trgovine in nenadoma je sobotni ali nedeljski obisk 
trgovine misija nemogoče. Vrsta pred trgovino je takšna, da se raje odločiš 
za shujševalno kuro, kot pa za čakanje, kdaj si boš lahko nadel masko in 
vstopil. Morda boš celo edini, kajti za marsikoga epidemije ni več. Konec 
koncev smo njen konec tudi uradno razglasili in kolikor vem, ga še nismo 
uradno preklicali. 

Popoldne se raje izognemo lokalom, saj jih že zasedajo potomci nekdanjih 
Gaviolistov, ki so prepričani, da je svet njihov, skupaj s svetom pa tudi naše 
mesto in jim je prav vseeno, če se derejo tako na glas, da normalne ljudi mine 
veselje do pogovora. »To so naši otroci,« mi je namignil prijatelj ob mojem 
obračanju oči spričo takšnega obnašanja. Moji, k sreči, niso. Tako ali tako 
sem bolj redek obiskovalec izolskih plaž. Zdaj pa me tja ne spravijo niti vrvaši 
nekdanjega Delamarisa, ker res ne vem, kaj bi počel med vsemi tistimi telesi, 
ki se navdušujejo nad vodo v našem zalivu. Še nedolgo tega so govorili, da za 
nič na svetu ne bi zamenjali Hvala ali Lošinja, zdaj pa je, kar naenkrat, tudi 
naše morje povsem spodobna H2O. Še sonce se mi zdi utrujeno od vsega 
tega nastavljanja teles in ponedeljek je za nas, ki tukaj živimo, dan odrešitve. 
Sploh, če pade rahel dež.

Zato me nikar ne sprašujte ali vas imam rad. Seveda vas imam. Še posebej 
tiste, ki imate radi naše malo, zaspano mediteransko mesto z dušo. To 
prodajamo slovenskim gostom, čeprav malega, mediteranskega mesta z 
dušo ni nikjer več.

Rado Raspet je novi predsednik Slovenske zveze za avtošport AŠ2005, ki je 
po volilni skupščini na tem mestu nasledil dosedanjega predsednika Antona 
Anderliča.

V Ljubljani so po štirih letih spet izpeljali 
volilno skupščino Aš2005, na kateri so izvolili 
predsednika, člane upravnega odbora in 
nadzornega sveta. Kandidatov za upravni 
odbor je bilo 22, za mesto direktorja le eden, 
za predsednika pa dva.

reprezentanco. Moja začetna sredstva so 40 tisoč 
evrov na leto v naslednjih štirih letih, toda v tem 
vidim šele začetek. Po koncu epidemije bodo 
taka sredstva več kot dobrodošla, morda celo 
nujna,« je v programu zapisal Rado Razpet.

Zveza AŠ2005 je imela lani 365 tisoč evrov 
celotnih prihodkov in 290 tisoč evrov odlivov, 
tako da je ustvarila presežek v višini slabih 75 
tisočakov. Toda neposrednih prihodkov je bilo 
dobrih 190 tisoč evrov. Največji posamezni vir 
financiranja zveze so prihodki od licenc. Lani so 
vozniško licenco podelili 395 voznikom (všteti 
tudi sovozniki v reliju), ob tem pa še več kot 
50 tako imenovanih enodnevnih licenc. Tako 
velikega števila izdanih licenc v 20 letih še ni 
bilo. S strani licenc je tako zveza dobila 66 
tisoč evrov, od pokroviteljev 52 tisočakov, od 
Ministrstva za šolstvo in šport pa 50 tisočakov.

Kot je za Siol.net poročal Gregor Pavšič, je bila 
rdeča nit razprave na skupščini nezavidljivo 
stanje v slovenskem avtomobilskem športu, ki 
ga je letošnja epidemija s koronavirusom le še 
poglobila. Vse ljubitelje moto športa 11. julija v 
Velenju čaka prvi reli letošnje sezone. Kako se 
bo nadaljevalo prvenstvo, pa je ta trenutek sila 
nehvaležno napovedovati.

Za predsednika je na skupščini 
glasovalo 63 članov.  
Anderlič je prejel 29,  
Raspet pa 34 glasov.

Rado Raspet je v programu poudaril, da ga 
zanima predvsem prihodnost. »Po 20 letih so 
spremembe dobrodošle in za njih je napočil 
čas. Sem neobremenjen. Skupaj smo sestavili 
program za prihodnost - osnovne točke prek 
marketinga, kjer že sam zagotavljam začetna 
sredstva za zvezo. Nikoli ne bomo imeli toliko 
sredstev kot nogometna ali smučarska zveza, 
če pa naberemo na primer sto tisočakov, jih 
lahko uporabimo v dobro vseh. Ključna je 
boljša komunikacija z mediji, urediti je treba 
področje v Gaju. S finančnimi sredstvi je treba 
podpreti tudi voznike in zagotoviti pogoje za 
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Koncesionar prinaša sodobno tehnologijo
V idrijski Mestni hiši so 
predstavniki podjetja 
Interenergo in Občine 
Idrija slovesno podpisali 
koncesijsko pogodbo o 
daljinskem ogrevanju v 
Idriji.

Kot so zapisali v sporočilu za 
javnost, si Občina Idrija od podpisa 
koncesijske pogodbe s podjetjem 
Interenergo obeta zanesljivo in 
uporabnikom prijazno dobavo 
toplotne energije ter vzpostavitev 
e n e r g e t s k e  u č i n k o v i t o s t i 
sistema daljinskega ogrevanja z 
vključevanjem obnovljivih virov 
energije ter izkoriščanje možnosti 
za širitve sistema v prihodnje.

daljinskega ogrevanja po vsej Avstriji.
Slovenskemu podjetju Interenergo, 

ki letno zabeleži okoli 700 milijonov 
evrov prometa in se po doseženem 
prometu uvršča med deset največjih 
podjetij v Sloveniji, je znotraj skupine 
Kelag zaupana skrb za mednarodno 
poslovanje, izvajanje investicij v 
vetrne, sončne in hidroelektrarne 

na območju bivše Jugoslavije, 
borzno trgovanje z električno 
e n e r g i j o  i n  i z v a j a n j e 
energetskih storitev, kamor 
med dr ugim sodijo  tudi 
upravljanje in investicije v 
sisteme daljinskega ogrevanja. 
Sistem daljinskega ogrevanja v 
Idriji je za podjetje Interenergo 
četrti v Sloveniji, ki ga bodo 
upravljali.

S podpisom koncesijske 
pogodbe koncesionar za 20 
let od Občine Idrija dobi v 
upravljanje obstoječi sistem 
daljinskega ogrevanja s tremi 
kotlovnicami, na katerega je 
sedaj priključenih okoli 20 
objektov, hkrati pa prevzema 
tudi obvezo, da bo poskrbel 
za energetsko učinkovitost 
s is tema.  Kot  je  ob  robu 
podpisa pogodbe povedal 
Miran Podobnik iz službe za 
investicije na Občini Idrija, je 
Občina Idrija po energetskem 
zakonu za energetsko sanacijo 
osnovne šole in zdravstvenega 

vložka pa bo povezan tudi s celovito 
obnovo zelo dotrajane kotlovnice 
na Prelovčevi 1a. Poleg popolne 
prenove bo koncesionar posodobil 
tudi daljinski nadzor nad sistemom. 
Predvidena je tudi širitev daljinskega 
sistema ogrevanja s priključevanjem 
novih porabnikov, kar omogoča 
zlasti kotlovnica na Lapajnetovi 48, 
ki je bila pred šestimi leti sanirana. 
V načrtu so pogovori s stanovalci 
večstanovanjskih objektov na Arkovi 
ulici, objektov ob Lapajnetovi, možna 
je priključitev doma upokojencev 
ter objektov, ki bi bili v prihodnje 
zgrajeni na zazidljivem zemljišču za 
Nanosom.

Kot je po podpisu pogodbe povedal 
Mohor Vrhovnik, direktor področja 
energetskih storitev pri družbi 
Interenergo, bo podjetje na osnovi 
koncesijske pogodbe upravljalo s 
sistemom daljinskega ogrevanja v 
Idriji, zagotavljalo varno, zanesljivo 
in odjemalcem prijazno toplotno 
energijo in zagotovilo energetsko 
učinkovitost sistema, v kar bo 
letos in prihodnje leto vložilo 
skupno okoli pol milijona evrov. 
Sistem bodo namreč nadgradili z 
ustrezno velikimi kogeneracijskimi 
napr avami ,  k i  bodo  sočasno 
proizvajale električno in toplotno 
energijo, investicijo pa si bo podjetje 
v času trajanja koncesije poplačalo 
iz energetskih prihrankov. Velik 
potencial vidijo v priključevanju 
novih porabnikov, s čimer bi sistemu 

skupne kotlovnice ta trenutek že 
obratujejo v Idriji

večstanovanjskih in javnih objektov se 
ogreva preko daljinskega sistema

3

20

zagotovili še večji odjem, saj bodo 
daljinski sistemi ogrevanja usmeritev 
Evrope tudi v prihodnje.

Na obstoječi sistem, ki je v lasti 
Občine Idrija, je sedaj preko treh 
kotlovnic, dveh v Prelovčevi in ene 
v Lapajnetovi ulici, že priključenih 
okoli  20 objektov, od občine, 
stare osnovne šole, f i lmskega 
gledališča do Magazina ter bližnjih 
večstanovanjskih objektov v starem 
mestnem jedru, pa tudi zdravstveni 
dom, nova osnovna šola, športni 
center, Modra dvorana in bližnje 
poslovne zgradbe./ ITA

Koncesionar bo posodobil 
in 20 let upravljal sistem 
ogrevanja v Idriji.

Podjetje Interenergo iz Ljubljane je 
od 2009 del avstrijske skupine Kelag, 
ki se uvršča med vodilne energetske 
družbe na področju obnovljivih 
virov energije v Srednji Evropi. 
Ukvarja se s proizvodnjo električne 
energije, zagotavljanjem distribucije 
elektrike na avstrijskem Koroškem, 
njihovo avstrijsko hčerinsko podjetje 
pa upravlja z okoli 200 sistemi 

V petek, 10. julija, so v Mestni 
hiši koncesijsko pogodbo 
podpisali idrijski župan 
Tomaž Vencelj in direktorja 
družbe Interenergo Blaž 
Šterk ter Martin Dolzer. 

doma dobila nepovratna sredstva 
ministrstva za infrastrukturo s 
pogojem, da v doglednem času 
zagotovi tudi energetsko učinkovitost 
sistema na daljinsko ogrevanje z 
uporabo obnovljivih virov energije. 
S podpisom koncesijske pogodbe je 
to obvezo sedaj prevzel Interenergo, 
znaten del njegovega finančnega 

Občina Cerkno - vprašanja in pobude občinskih svetnikov
Ob koncu rednega julijskega zasedanja občinskega sveta v Cerknem so svetniki postavili kar nekaj zanimivih vprašanj.

Jurija Kavčiča je zanimalo, kako je s 
sklicem ključnih deležnikov na področju 
turizma, ki naj bi razpravljali o razvoju 
turizma v luči epidemije Covid-19. Na 
tem srečanju naj bi udeleženci podali tudi 
smernice za pripravo dolgoročne strategije 
promocije turizma. Zanimalo ga je tudi kako 
je s prodajo gostinskega lokala pred Franjo. 
Po njegovem mnenju je ena od pomembnih 
strateški točk razvoja turizma postavitev 
sprejemnega centra pred Franjo. Sam 
podpira zamisel, da bi občina odkupila lokal.

Župan Gašper Uršič je pojasnil, da se 
je Občina Cerkno odrekla predkupni 
pravici. Občinska uprava meni, da bo 
vsak zasebnik bolje poskrbel za stavbo, s 
katero ima interes služiti. Res pa je, da je 
v upravljavskem načrtu, ki pa ni sprejet, 
glede sprejemnega centra omenjen odkup 
poslopja. Poudaril je še, da je potrebno 
doseči dogovor z muzejem oziroma drugim 
upravljavcem, »da bo kak evro od prodanih 
kart prišel tudi v občinski proračun«, s 
čimer bi lahko občina financirala take 
nakupe. Ocenjena vrednost stavbe na 
okroglih 100.000 evrov se zdi županu zelo 
visoka. Po njegovem mnenju pa ima tudi 
država možnost predkupne pravice ter 
potem možnost, da objekt odstopi občini v 
brezplačno upravljanje. Je pa po njegovem 
mnenju potrebno pogledati tudi finančne 
vplive, zlasti z vidika prihodkov.

Jurija Kavčiča je še zanimalo kako 

napreduje gradnja trgovskega središča. 
Sam ugotavlja, da se projekt premika zelo 
počasi. Po izjavi župana Gašperja Uršiča 
so na občini naredili vse, kar so lahko, da 
bi se stvari uredile hitro. Ugotavlja pa, da 
se je projekt zataknil pri vodarjih, nekoliko 
pa tudi pri cestarjih.

Stanko Močnik se je pridružil pobudi 
Jurija Kavčiča glede nakupa bifeja pred 
Franjo. Šlo naj bi za strateško odločitev 
občine, saj je največji turistični obisk 
zabeležen prav v Bolnici Franji. »Gre 
za velik potencial, ki ga mora občina 
zaznati in take priložnosti ne bo več, zato 
podpiram nakup te stavbe,« je še povedal 
Stanko Močnik.

Direktor občinske uprave Oton Lahajnar 
je dodal, da se s predhodnimi razpravljavci 
strinja, da pa je potrebno na zadevo gledati 
širše ter predvsem kot sogovornika dobiti 
muzej ter državo. »Če prihodke od prodaje 
kart prejema ta, ki upravlja Franjo, in v 
sprejemni center ne vloži ničesar, je to več 
kot žalostno.« Zamisli, da bi občina poslopje 
odkupila in uredila ter oddala v najem za 
majhno najemnino, sam ne podpira. Glede 
lokala pred Franjo pa se mu zdi pomembno, 
da bi pridobili takega kupca, ki bi k projektu 
pristopil s potrebno širino.

Urška Lahajnar Ubajiogu se je pridružila 
pobudi ter podprla predlog Jurija 
Kavčiča, a je s strani občine pogrešala 

pravi odziv. Dala je tudi pobudo, da se 
skliče izredna seja odbora za finance, kjer 
bi konkretno govorili o zamisli in možnih 
rešitvah.

Jerca Prezelj je opozorila, da glede 
Franje sama ni bila vključena v nobeno 
razpravo preko elektronske pošte, zato 
sklepa, da je bila očitno komunikacija 
samo med določenimi svetniki. Ugotovila 
je, da svetniki razporejajo sredstva sem 
in tja s premislekom, sedaj pa bi vložili 
kar 100.000 evrov v nakup objekta pred 
Franjo, sočasno pa občina išče sredstva 
za deseti oddelek vrtca, ki je res nujno 
potreben. Sama se strinja, da je je tak 
objekt potreben, vendar pa bi bilo pred 
nakupom potrebno preveriti tudi možnost, 
da bi občina ta denar dobila iz enega od 
EU skladov. Jerca Prezelj je še opozorila na 
železno ograjo pred CŠOD, ki varuje pešce 
in je zelo dotrajana.

Andraž Drešček je povedal, da mu je 
ideja glede Franje všeč in da je bil tudi 
sam del podobne zgodbe v dolini Soče v 
Tolminu, kjer so pričeli razvijati podobno 
destinacijo. Tam je na podobnem projektu 
delalo vsaj šest zaposlenih.

Marko Čadež je vprašal, če je medobčinski 
inšpektorat že pričel z delom ter če se 
bo inšpektorica tudi kaj predstavila 
svetnikom. Župan Gašper Uršič je 
povedal, da je inšpektorica že pričela z 

delom in je vsak ponedeljek prisotna na 
Občini Cerkno. Ugotovila je, da je v občini 
Idrija ostalo na mizi veliko manj zadev kot 
v Cerknem in da se bo aktivno spopadla 
z vsem. Ogromen problem so priključki 
na črno, razne prilastitve javnega dobra 
in podobno ter občinski odloki, ki jih bo 
potrebno urediti.

Silva Jerama je zanimalo, če je že narejen 
popis del in koliko denarja bo morala 
občina še vložiti v dokončanje gasilskega 
doma v Otaležu. Direktor občinske uprave 
Oton Lahajnar je pojasnil, da so glede 
gasilskega doma v Otaležu ravno pri 
pripravi vloge za elektro priključek. Popis 
del je projektantka pripravila in vrednost 
načrtovanih del ocenila na okoli 153.000 
evrov. V pripravi je tudi javno naročilo za 
naslednjo fazo.

Stanko Močnik je vprašal, kako se 
rešuje prostorske težave društva C.M.A.K. 
Občinski svetniki namreč od članov tega 
društva še vedno prejemajo elektronska 
sporočila. Župan Gašper Uršič je pojasnil, 
da je občinska uprava dala društvu 
C.M.A.K. na razpolago vse, kar ima, in 
to so članom tudi ustrezno obrazložili. 
»Ustreznost dodeljenih prostorov je 
potrdilo več inštitucij in v občini je še 
veliko drugih društev, ki bi mogoče 
potrebovali prostore,« je še dodal župan.
Ko je ura odbila 23 in 15 minut, je župan 
sejo sveta občine zaključil.
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Občina Idrija - vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Andrej Poglajen je predlagal, naj občina 
zagotovi možnost uporabe mestnega 
stadiona mladini tudi izven uradnih ur. Za 
uporabo naj bi se zanimalo veliko mladih, 
ki že sedaj na različnih športnih področjih 
zastopajo Idrijo. Primer, ko je mladino s 
stadiona preganjala policija, je označil za 
nesprejemljivega. Župan Tomaž Vencelj 
je potrdil, da je do neljubega dogodka res 
prišlo. Fantje so splezali preko ograj in 
izvajali športne aktivnosti na igrišču. Ker 
je šlo za aktivnosti brez soglasja upravljavca, 
so posredovali policisti. Neljubemu dogodku 
bi se izognili, če bi nadebudni športniki 
pridobili soglasje upravljavca in se s športom 
ukvarjali na zeleni površini v okviru rednih 
dejavnosti nogometnega stadiona v Idriji.

Karin Peternel je sosvetnike spomnila 
na to, da so morale krajevne skupnosti ob 
začetku mandata občinski upravi predložiti 
spisek investicijskih želja. Na upravo je 

naslovila vprašanje, kje so se ti spiski 
zataknili in kdaj namerava vodstvo občine 
investicijske načrte pripraviti za izvedbo.

Dorica Gnjezda je vprašala zakaj se na 
odzivnik idrijske lekarne oglaša Lekarna 
Ljubljana. Opozorila je še na nezadržno 
zaraščanje kulturne krajine zaradi česar je 
»izgled občine kar porazen«. Predlagala je, 
naj občina sprejme odlok o izgledu naselij.

Marija Bizjak Pavšič je povedala, da je že 
lanskega oktobra prvič in decembra še drugič 
dala pobudo za postavitev defibrilatorja v KS 
Idrijske Krnice. Ker se doslej ni zgodilo nič, 
je prosila za konkreten podatek, kje se je 
njena pobuda zataknila. Zanimalo jo je tudi, 
kako napreduje uresničitev zamisli, da bi ob 
robovih občinskih cest zarisali črte. 

Ana Ogrič Lapajne je ugotovila, da so v 
Mejci spet parkirani osebni avtomobili. 

Nered je tudi na novem parkirišču ob 
nogometnem stadionu. Tam ni oznak, ki bi 
voznike opozarjali na zagotavljanje nujnega 
prehoda za reševalna vozila od glavne ceste 
do stadiona, kjer pristaja helikopter z ekipo 
nujne medicinske pomoči.

Aleksander Paglavec je ugotovil, da je 
idrijsko pokopališče v »groznem stanju, saj 
nihče ne odstranjuje plevela«. Moti ga tudi 
to, da nobena od mestnih fontan ne deluje.

Gregor Rupnik je opozoril na nesmisel, 
ko občina sofinancira delovanje društev in 
sočasno od njih zahteva plačilo stavbnega 
zemljišča.

Franci Medic je sosvetnike spomnil na 
obljubo predsednice nadzornega odbora 
občine, da bo na tej seji predložila letni delovni 
načrt odbora. Zanimalo ga je, zakaj napoved 
ni izvedena. Zanimalo ga je tudi kako deluje 

odbor za idrijsko čipko. Poleg tega je opozoril 
na socialno bombo, saj bo v Godoviču ob 
napovedani likvidaciji podjetja Lindab IMP 
Klima delo izgubilo več kot 200 delavcev, nekaj 
manj kot polovica teh pa je občanov občine 
Idrija. Sosvetnikom je s fotografijo nazorno 
pokazal, kako podjetje Tuš izigrava občinski 
odlok, ki prepoveduje postavljanje velikih 
oglasnih plakatov na območju občine.

Metod Habe je upravljavce občinske ceste 
po Ključih pohvalil za odlično opravljeno 
delo, saj je cestišče vzorno vzdrževano.

Milovana Lukan se je zavzela za primerno 
urejanje mestnega pokopališča ne glede na 
to, da je komunalno podjetje v finančnih 
težavah. Predlagala je postavitev klopi, kjer 
bi si starejši obiskovalci pokopališča lahko 
tudi oddahnili. S to pobudo so občinski 
svetniki ob 22. uri in 54 minut sklenili 
tokratno zasedanje občinskega sveta.

Občina z rebalansom poravnala dolg do komunale

Idrijski občinski svetniki 
so na rednem julijskem 
zasedanju, ki je bilo zadnje 
pred poletnimi počitnicami, 
razpravljali o rekordnih 
sedemnajstih točkah 
dnevnega reda. Zato se je 
napeta razprava razvnela 
že ob potrjevanju dnevnega 
reda, saj so najbolj izkušeni 
svetniki opozarjali na 
to, da se bodo zaradi 
preutrujenosti v poznih 
večernih urah morali 
spremeniti v glasovalne 
avtomate.

Damijan Bogataj

Uvodoma so pregledali poročila 
o delu javnih zavodov v minulem 
koledarskem letu. Pred svetnike 
so stopile direktorice oziroma 
ravnateljice osnovnih šol iz Črnega 
Vrha, Idrije in Spodnje Idrije, 
glasbene šole, muzeja in knjižnice. 
Predstavile so delovanje zavodov 
in svetniki so brez obsežnejših 
v s e b i n sk i h  r a z p r av  p ot r d i l i 
predlagane sklepe o porabi presežkov 
iz lanskega leta.

Svetniki so se seznanili s pred-
č a s n i m  o d h o d o m  d o s e d a nj e 
direktorice Zdravstvenega doma 
Idrija Marije Magajne na drugo 
delovno mesto. Svet zavoda je 
na izpraznjeno mesto kot vršilko 
dolžnosti direktorice do rednega 
razpisa in imenovanja imenoval 
dosedanjo strokovno vodjo v zavodu, 
zdravnico specialistko interne 
medicine Ano Ogrič Lapajne, ki v 
zavodu vodi internistično ambulanto.

Po skrajšanem postopku so sprejeli 

predlagane spremembe odloka o 
Zavodu za turizem Idrija. Ta bo po 
uveljavitvi popravkov lahko izvajal 
tudi gostinsko dejavnost. Temu je 
odločno nasprotoval le svetnik Franci 
Medic. Trdil je, da mora zavod skrbeti 
za ustvarjanje ugodne poslovne klime 
za razvoj turistične panoge in da so 
najučinkovitejši izvajalci konkretnih 
gostinskih dejavnosti vedno le 
zasebniki. Mešanje pridobitnih in 
nepridobitnih dejavnosti v okviru 
enega javnega zavoda po mnenju 
svetnika ni dobra rešitev.

Občinski svetniki so potrdili 
predlagano sistematizacijo delovnih 
mest v vrtcu za novo šolsko leto. 
Število vpisanih otrok v vrtec je letos 
nekoliko nižje od preteklega leta in 
zato bodo oblikovali 29 oddelkov ter 
še dodatni polovični oddelek, ki bo 
začel delovati 1. decembra. 

Vodja f inančno-računovodske 
službe v občinski upravi Margerita 
Strnad Kos je občinskim svetnikom 

predstavila rebalans proračuna, 
s katerim bo občina poravnala 
dolg do komunale. Gre za stroške 
upravljanja in ogrevanja, ki jih je 
imela komunala v letih 2017, 2018 
in 2019 z upravljanjem športnih 
in kulturnih objektov, ki so v 
lasti občine. Vodstvi komunale in 
občine v preteklih letih nista sproti 
poračunavali teh stroškov in tudi 
zato je komunala zdrsnila v rdeče 
številke. V teh letih se je nabralo za 
205.617 evrov teh stroškov, ki jih 
bo sedaj občina nakazala komunali. 

Občinski svetniki so z večino glasov 
tak rebalans proračuna občine 
sprejeli.

Na predlog mandatne komisije so 
za novo članico sveta javnega zavoda 
Zdravstveni dom Idrija namesto 
Milovane Lukan, ki je brez pojasnila 
odstopila s te funkcije, imenovali 
Natalijo Kovač Jereb.

Občinski svet se je seznanil s 
poročili  o delu podžupanov – 
Branka Lapajneta in Kristjana 
Brusa. V razpravi sta o predloženih 
poročilih razpravljala le dva občinska 
svetnika. Samo Kuščer je povedal, da 
ni zadovoljen z delom podžupana 
Kristjana Brusa, ki po njegovem 
mnenju ni opravil povezovanja 
med krajevnimi skupnostmi. Cirila 
Hladnik, ki je bila pobudnica za 
obravnavo dela podžupanov, pa 
je povedala, da je s poročilom 
Kristjana Brusa zadovoljna, poročilo 
Branka Lapajneta pa je ocenila »kot 
preddispozicijo diplomske naloge«.

evrov bo Občina Idrija komunali 
plačala za stroške in upravljanje 
kulturnih in športnih objektov od leta 
2017 do 2019

205.617
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Na komunali omara polna okostnjakov
Damijan Bogataj

Občinski svetniki so 
na julijskem zasedanju 
osrednjo pozornost posvetili 
javnemu komunalnemu 
podjetju, ki opravlja večino 
javnih gospodarskih služb 
na območju občine Idrija. 
Pred občinske svetnike 
sta stopili predsednica 
nadzornega odbora Danica 
Kržišnik in direktorica 
podjetja Brigita Šen 
Kreže, ki podjetje vodi od 
letošnjega aprila. Sama 
je sicer predstavljala 
poslovanje podjetja v 
minulem koledarskem 
letu, pojasnjevati, zakaj je 
podjetje zašlo v tako veliko 
izgubo, pa ni mogla.

Podjetje Komunala Idrija ima 
danes 67 zaposlenih, ki so v 
povprečju stari 44 let. V okviru 
pogodbe o izvajanju javnih 
gospodarskih služb idrijska 
komunala skrbi za vzdrževanje 
cest in drugih javnih površin, 
pokopališko dejavnost ter oskrbo s 
pitno in odpadno vodo in zbiranje 
odpadkov. 

Leto 2019 je podjetje končalo 
z 477.000 evri izgube kljub 
optimističnim napovedim 
prejšnjega vodstva, da se bo 
poslovanje stabiliziralo. Ta izguba 

se prišteva izgubam iz prejšnjih 
let in seštevek le-teh znaša 
dobrih 900.000 evrov. V letih 
2017, 2018 in 2019 je podjetje na 
področju upravljanja s športnimi 
in kulturnimi objekti ustvarilo 
205.000 evrov izgube, na področju 
javnih gospodarskih služb 366.000 
evrov in na tržnih dejavnostih še 
333.000 evrov izgube.

Na dan 1. junija 2020 je imela 
komunala 70.000 evrov še 
neodplačanega dolgoročnega 
kredita ter 43.000 evrov obveznosti 
iz naslova finančnega najema. 
Ob tem pa je bila dobaviteljem 
dolžna še 1.248.000 evrov za že 
dobavljeno blago, čemur je treba 
prišteti še 378.000 evrov posojila 
v sklopu odobrenega bančnega 
limita. Kot je povedala direktorica 
komunale Brigita Šen Kreže, 
banka za podaljšanje limita v višini 
600.000 evrov od 1. oktobra do 31. 
marca prihodnje leto zahteva vpis 
hipoteke na nepremičnino podjetja 
in 8 bianco menic.

Poslovanje podjetja so pregledali 
tudi pooblaščeni revizorji in ti so 
v revizijskem poročilu zapisali, da 
podjetje posluje negativno zaradi vsaj 
osmih tehtnih razlogov. Ugotovili 
so, da občine neustrezno financirajo 
dejavnosti v sklopu gospodarskih 
javnih služb, da so programi 
tržnih dejavnosti neustrezno 
vodeni in organizirani, da niso 
vzpostavljene notranje kontrole 

poslovanja, da v računovodstvu 
podjetja beležijo visoko število 
napak, da se računovodenje 
ne izvaja na predpisan način, 
da ima podjetje neustrezne in 
pomanjkljive analitične evidence in 
da so nepojasnjena stanja na kontih 
stanovanjske dejavnosti tudi pred 
začetkom leta 2018.

Za izhod iz te neljube situacije 
je direktorica Brigita Šen Kreže 
napovedala korenite reze v 
organizacijo poslovanja podjetja. 
Prihodke bodo povečali na račun 
višjih cen na področju vodarine, 
kanalščine in odpadkov, znižali 
bodo stroške zunanjih storitev 
ter število zaposlenih. Ob vsem 
naštetem pa bodo opustili izvajanje 
programa energetika in zmanjšali 
obseg gradbene dejavnosti. Z 
vsemi temi ukrepi naj bi komunala 
poslovno leto sklenila z okoli 
38.000 evri dobička.

Še pred razpravo na zasedanju 
občinskega sveta je predsednica 
nadzornikov Danica Kržišnik 
povedala, da se stanje v tem letu 
izboljšuje, kar gre pripisati novemu 
vodstvu in ukrepom, ki jih je nova 
direktorica odločno uvedla.

V razpravi je občinski svetnik 
Samo Kuščer predlagal ukinitev 
strogega kaznovanja občanov, ki jih 
inšpektor zaloti pri nedoslednem 
ločevanju odpadkov. Opozoril je 
še na to, da reorganizacija službe 
za vzdrževanje občinskih cest ni 

uspela, saj naj bi v ekipe za čiščenje 
cestišč napotili delavce komunale, 
ki so ostali brez dela na svojem 
strokovnem področju. Pogodbeni 
partnerji so v preteklosti to delo po 
njegovem mnenju opravljali bolje.

Franci Medic je menil, da je 
predstavljanje letnega delovnega 
načrta sredi leta skoraj nesmiselno. 
Poslovni načrt mora vsako podjetje 
pripraviti še pred začetkom 
koledarskega leta. Ob pregledu 
revizij za zadnji dve koledarski 
letih se sam sprašuje, kaj so delali 
člani prejšnjega poslovodstva. 
Po njegovem mnenju niso imeli 
pregleda nad poslovanjem podjetja, 
ki je zašlo v visoke izgube. Podprl 
je ukrepe nove uprave, ki mora 
radikalno spremeniti način vodenja 
javnega podjetja, saj ta popravnega 
izpita ne bo imela. Zavzel se je še za 
osveščanje občanov pri ločevanju 
odpadkov z mehkimi metodami.

Milovana Lukan je opozorila na 
to, da komunala beleži 200.000 
evrov izgube pri upravljanju s 
športnimi in kulturnimi objekti, ki 
so v lasti občine. Ob podatku, da 
komunala dobaviteljem ta trenutek 
dolguje kar 1,2 milijona evrov, pa 
je pogrešala načrt odplačevanja teh 
obveznosti.

Erik Logar je opozoril na 

podatek, da zbirni center v 
Ljubevču ne obratuje skladno z 
zakonodajo, saj je odprt premalo ur 
na teden. Zanimalo ga je tudi kako 
preprečiti nenadzorovano krajo 
vode iz vodovodov. Opozoril je še 
na to, da številni občani poročajo 
o tem, da komunalci ločeno 
zbrane odpadke pobirajo le z enim 
tovornjakom. 

Marija Bizjak Pavšič je 
poudarila, da so za ažurno vodenje 
podjetja nujni tudi podatki o 
obveznostih, ki jih imajo kupci do 
komunale. 

Gregor Rupnik je povedal, da 
se ljudje trudijo, da embalažo in 
komunalne odpadke ločujejo, na 
ekoloških otokih pa teh odpadkov 
nimajo kam odložiti. Ugotovil je še, 
da ekoloških otokov nihče ne čisti 
in to meče čudno luč na komunalo. 

Tatjana Majnik je povedala, da 
občanom veliko pomeni, ko vidijo 
delavce komunale pri zavzetem 
delu. Pohvalila jih je, da so cesto v 
Belo zelo lepo uredili. 

Kritičen do delovanja komunale 
pa je bil Bojan Režun. Ugotovil je, 
da so kontejnerji polni in zato ljudje 
nimajo kam odložiti odpadkov. 
Ekoloških otokov v mestu skoraj 
ni. Idrija ima le kontejnerje, ki 
so postavljeni na improviziranih 
površinah. »Žal je tudi ta neurejenost 
odraz lokalne skupnosti. Idrija je 
zelo umazana in to še posebej velja 
za središče mesta.«

Roberta Šinkovca je zanimalo 
pri kakšni količini ločeno zbranih 
odpadkov bodo začele za občane 
cene komunalnih storitev padati. 
Po njegovem mnenju bi morali 
biti občani, ki vestno ločujejo, za 
to tudi primerno nagrajeni. Pri 
166.000 evrih dolga občanov do 
komunale pričakuje intenzivno 
izterjavo.

Miha Velikanje je vprašal koliko 
terjatev ima komunala do prejšnjih 
upravljavcev stanovanj in če se 
ukvarja tudi z izterjavo sredstev 
rezervnih skladov. 

Občinski svetniki so razpravo 
sklenili brez sprejemanja sklepov. 
Upravi javnega podjetja so 
priporočili izdelavo sanacijskega 
načrta s konkretno časovnico.

Direktorica idrijske Komunale Brigita Šen Kreže je povedala, da banka za 
podaljšanje limita v višini 600.000 evrov od 1. oktobra do 31. marca 2021 
zahteva vpis hipoteke na nepremičnino podjetja in 8 bianco menic.

Stanje na dan 31. 5. 2020
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POLETNA KRVODAJALSKA AKCIJA
RKS Območno združenje Idrija obvešča, da bo 
poletna krvodajalska akcija potekala: 
 
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA  
Ponedeljek, 24. 8., in torek, 25. 8., od 7. do 13. ure, 
ter v sredo, 26. 8., od 7. do 14. uro. 
 
OSNOVNA ŠOLA CERKNO 
Četrtek, 27. 8., od 7. do 13. ure.

Krvodajalci se morate predhodno dogovoriti za 
termin in uro odvzema - vsak delovni dan  
od 7. do 15. ure na 051 389 270, 051 671 147  
ali 030 716 796.

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš. 

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

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

Izvajamo:

- gradbena dela

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

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

- vzdrževanje okolice in zelenic

SODELUJTE PRI OBLIKOVANJU 
‘‘IDRIJSKEGA KOSILA’’  

Povabilo za mlade od 18-35 leta in starejše od 55 let

Zavod za turizem Idrija skupaj s partnerji izvaja projekt Krovna 
destinacijska znamka Idrija. V okviru projekta se oblikuje celostna grafična 
podoba naše destinacije, novi turistični programi in spominki. 
Kot del projekta smo pripravili tudi natečaj za oblikovanje "idrijskega 
kosila". Lepo vas vabimo k sodelovanju z vašimi idejami in predlogi.
Iščemo torej predloge za ‘’idrijsko kosilo’’ – kulinarični produkt, ki bo 
izhajal iz lokalne kulinarike in z okusi predstavljal Idrijsko. Predlagajte 
svoj menu kosila, za katerega menite, da bi moral biti v stalni ponudbi za 
obiskovalce. Tradicionalnim jedem lahko dodate svoje, sodobne kuharske 
izboljšave ali predlagate nove jedi, kjer se uporabljajo lokalne sestavine.
Natečaj je namenjen posameznikom, starejšim od 55 let in posameznikom 
od 18-35 leta. 

Kako sodelujete:
Predstavite svojo idejo za "idrijsko kosilo", ki mora biti sestavljeno 
iz 3 delov (predjed, glavna jed in sladica). Kosilo na kratko opišite. 
Iz opisa naj bodo razvidni posamezni hodi/jedi in sestavine.
Ob poslanem predlogu posredujete svoje kontaktne podatke in 
zabeležite starostno kategorijo, v kateri sodelujete.
Predloge pošljite po e-pošti na masa.cibej@geopark-idrija.si ali po 
navadni pošti na Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija 
z zadevo/pripisom "idrijsko kosilo".
Natečaj je odprt do 16. 8. 2020.

Nagrade: Izmed prejetih predlogov bomo izbrali tri najboljše v vsaki 
starostni kategoriji in avtorje povabili na skupinski ogled idrijskih 
znamenitosti s kosilom. 

Za vsebino odgovarja Zavod za turizem Idrija. Operacija Krovna destinacijska znamka Idrija se financira 
iz Programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja pristojen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.

1.)

2.)

3.)

Namen okrogle mize je bil v prvi 
vrsti predstavitev naravovarstvenih 
statusov in aktov, zakona o varstvu 
narave in v zvezi s tem povezano 
pr ob lemat iko  te r  zgodov ino 
varovanja narave Krajinskega parka 
Zgornja Idrijca. 

Kljub temu, da je bilo območje 
Krajinskega parka Zgornja Idrijca z 
odlokom razglašeno že leta 1993, bo 
potrebno še veliko dela in aktivnosti, 
da bo prišlo do konkretnih ukrepov, s 
katerimi bodo zadovoljni tako turisti 
oziroma obiskovalci krajinskega 
parka kot tudi sami domačini. 
V ta namen je Martina Pišlar z 
Občine Idrija predstavila občinski 
prostorski načrt in z njim povezane 
naloge v območju krajinskega 
parka. Dotaknila se je problematike 
obremenjenosti krajinskega parka 
z osebnimi vozili, problematike 
p a r k i r a nj a  t e r  g o s t i n s k e  i n 
k o m u n a l n e  i n f r a s t r u k t u r e . 

Navzoče je seznanila s finančnimi 
sredstvi, s katerimi občina trenutno 
razpolaga in so namenjena ureditvi 
problematike v krajinskem parku 
ter s stroški, ki v krajinskem parku 
trenutno nastajajo. 

Valerija Verhovnik, direktorica 
Zavoda  za  tur iz em Idr i ja ,  j e 
p r e d s t a v i l a  n a č r t  p r i p r a v e 
upravljavskega načrta in aktivnosti, 
ki jih je zavod od marca letošnjega 
leta,  ko je  postal  upravljavec 
krajinskega parka, že izvedel. 
Poudarila je, da je zavod že dal v 
izdelavo študijo nosilnih kapacitet, 
ki je osnova za določitev števila 
parkirišč v krajinskem parku kot 
tudi za prometni režim v njem. 
Navzočim je predstavila cilje, ki si 
jih je delovna skupina, ki pripravlja 
upravljavski načrt, zastavila. V 
naboru teh so omejitev vstopa, 
opredelitev turističnih in športnih 
aktivnosti ,  uvedba prispevka 

oziroma nadomestila za vzdrževanje 
ter ureditev naravovarstvenega 
nadzora. Ob tem je predstavila 
tudi aktivnosti, ki jih bo zavod, 
skupaj z občino, izvedel v letošnji 
poletni sezoni. Organizirali bodo 
deljenje letakov ob vikendih s pravili 
obnašanja v krajinskem parku, 
zagotovili prisotnost rediteljev na 
petih točkah v krajinskem parku, 
ki bodo obiskovalce informirali o 
možnostih parkiranja, delili letake in 
jih opozarjali, če bo bodo parkirišča 
zasedena. Postavili bodo tudi znake, 
ki bodo prepovedovali parkiranje ob 
cesti do Lajšta, kaznovali kršitelje s 
povečanim policijskim, redarskim 
ali inšpekcijskim nadzorom ter 
zagotovili prisotnost turističnega 
informatorja na parkirišču pri 
Divjem jezeru.

Po uvodni predstavitvi je sledila 
javna razprava, kjer so prisotni (bilo 
jih je okoli 50), predvsem domačini, 
izpostavili problematiko komunalne 
infrastr ukture,  parkiranja na 
nedovoljenih mestih, nepravilnega 
obnašanja  v  naravi ,  prehitre 
vožnje, vzdrževanja gozdnih cest, 
pomanjkanja javnega prevoza do 
Lajšta, nelegalnega kampiranja in 
šotorjenja ter neupoštevanja ostalih 
cestno-prometnih prepisov, kot tudi 
pomanjkanje policijskega, redarskega 
in inšpekcijskega nadzora.

Kljub različnim pogledom so se 
na koncu vsi navzoči strinjali, da 
nov upravljavec ne more narediti 
sprememb čez noč in urediti stvari, 
ki bi morale biti urejene že leta 
nazaj, da pa se je le začelo premikati 
v pozitivno smer. »Vprašanje je samo 
ali bomo imeli vsi dovolj potrpljenja 
in strpnosti, da stvari izpeljemo 
tako, da bodo vsaj naši nasledniki 
lahko obiskovali urejen krajinski 
park, ki bo v ponos destinaciji Idrija 
tako z vidika turizma kot z vidika 
ohranjanja narave in njene dediščine, 
na katero smo tako zelo ponosni,« 
pa je povedala direktorica Zavoda 
za turizem Idrija Valerija Verhovnik.
/ Mojca Gorjup Kavčič, 
vodja Geoparka Idrija

Občina Idrija in Zavod za turizem Idrija sta 1. julija v preddverju Osnovne šole Idrija 
organizirala 1. javno okroglo mizo o upravljanju Krajinskega parka Zgornja Idrijca. 
Poleg splošne javnosti so bili na okroglo mizo še posebej vabljeni predsedniki krajevnih 
skupnosti, občinski svetniki in prebivalci Idrijske Bele, med govorce pa predstavniki 
Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Klemen Kosmač iz družbe 
Slovenski državni gozdovi ter Sabina Tehovnik Kumar iz medobčinskega inšpektorata.

 Krajinski park ima  
končno upravljavca
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Do konca svojih dni
večer slovenskih ljudskih pravljic in pesmi bajate

Petek, 24. julija 2020, ob 20. uri 
pred Rudarsko hišo za Frančiškovim jaškom v Idriji

GALLUS FEST 2020

Zdravstveni dom vodi  
Ana Ogrič Lapajne
Svet zavoda Zdravstveni dom Idrija se je 
v torek, 30. junija, sestal na izredni seji, 
na kateri je razrešil dosedanjo direktorico 
Marijo Magajne in na izpraznjeno mesto 
imenoval Ano Ogrič Lapajne, ki bo 
funkcijo opravljala kot vršilka dolžnosti. 

Donedavna direktorica ZD Idrija Marija Magajne je bila 
imenovana za vršilko dolžnosti generalne direktorice 
Direktorata za zdravstveno varstvo pri Ministrstvu za 
zdravje RS. Zaradi tega je odstopila z mesta direktorice 
Zdravstvenega doma Idrija, saj je 1. julija prevzela 
funkcijo vršilke dolžnosti direktorata. Z odločitvijo je 
seznanila tudi predstavnike ustanoviteljev ZD Idrija, 
člani sveta zavoda pa so jo na izredni seji na njen 
predlog razrešili z mesta direktorice, za vršilko dolžnosti 
direktorice pa imenovali Ano Ogrič Lapajne, zdravnico, 
specialistko interne medicine, ki bo še naprej opravljala 
tudi naloge strokovne vodje in zdravnice v internistični 
ambulanti zdravstvenega doma.

Marija Magajne je bila kot specialistka epidemiologije 
od 1. julija 2017 do 30. junija 2020 direktorica ZD 
Idrija. Na to mesto je bila sicer imenovana za štiri leta, 
mandat bi sklenila 30. junija 2021. Kot so sporočili v 
izjavi za javnost, mesto vršilke dolžnosti ZD Idrija po 
sklepu Sveta zavoda ZD Idrija s 1. julijem prevzema Ana 
Ogrič Lapajne, ki bo to funkcijo opravljala največ za 
šest mesecev oziroma do rednega imenovanja novega 
direktorja ZD Idrija. Na izredni seji je namreč svet 
zavoda ZD Idrija imenoval tudi razpisno komisijo za 
vodenje postopka pred imenovanjem direktorja zavoda. 
Glede na odločitev svetnikov na izredni seji bo razpisna 
komisija razpis objavila v drugi polovici meseca avgusta. 
/ DABO

Jože Erjavec prejel visoko 
priznanje
Na glavnem zboru Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo, ki je v soboto, 27. junija, 
potekal v Ljutomeru, so bila podeljena 
tudi priznanja Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo. Red Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo III. stopnje, ki je eno najvišjih 
priznanj veteranske organizacije, je za 
svoje dolgoletno, odgovorno in predano 
delo prejel tudi Jože Erjavec iz Spodnje 
Idrije.

Jože Erjavec je bil pripadnik Teritorialne obrambe 
Idrija od leta 1976, kjer je opravljal različne dolžnosti od 
namestnika poveljnika Voda za protispecialno delovanje 
pa do člana Območnega štaba Teritorialne obrambe. 

Bil je član Manevrske strukture narodne zaščite v 
Idriji. V času priprav na vojno in med osamosvojitveno 
vojno za Slovenijo je bil član vojne sestave Občinskega 
štaba Teritorialne obrambe Idrija. Leta 2001 je bil med 
pobudniki in ustanovnimi člani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno. En mandat 
je opravljal funkcijo podpredsednika, dva mandata 
funkcijo sekretarja območnega združenja, vse preostalo 
obdobje do danes pa je član predsedstva veteranske 
organizacije. Jože Erjavec je bil in je še vedno eden izmed 
stebrov dejavnosti Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno. 

»S svojim odgovornim in predanim delom ter s 
prispevkom, ki ga je dal uspešnemu delovanju naše 
veteranske organizacije, si je Jože Erjavec nedvomno 
zaslužil prejeto priznanje, za kar mu iskreno čestitamo,« 
je v sporočilu za javnost zapisal predsednik združenja 
Marijan Platiše. / ITA

Kdo bo stoti sopotnik?
Odkar je konec januarja po idrijskih ulicah zapeljalo 
vozilo iz projekta Sopotnik, se je v lokalni skupnosti 
marsikaj spremenilo. Prvo navdušenje nad brezplačnimi 
prevozi je za nekaj tednov pomladi prekinil virus, po 
izboljšanju razmer pa projekt Sopotnik spet deluje. 
Kmalu bodo prepeljali stotega uporabnika.

Sopotnikovanje je trenutno zaradi epidemiološke situacije nekoliko 
drugačno. V avtomobilu se lahko pelje samo en uporabnik naenkrat, vsi 
potniki morajo nositi maske in vse površine razkužujejo še bolj skrbno 
kot ponavadi. A potnikom med vožnjo seveda nikoli ne zmanjka tem 
za pogovor. »Na naših skupnih poteh se je nabralo že kar nekaj prigod, 
predvsem pa ni manjkalo sproščenih klepetov, zanimivih zgodb in obujanj 
spominov. Veseli smo tudi, da se v našem vozilu po tem, ko se že nekaj 
let niso videli, srečajo stari prijatelji, sošolci, sodelavci. Tako je nekoč ena 
izmed uporabnic nestrpno pričakovala, kdo jo bo odpeljal po opravkih, 
izza volana pa jo je pozdravila ... njena sestrična,« je o delovanju projekta 
Sopotnik povedala koordinatorka Tina Benčina. 

Brezplačna storitev prevozov za starejše, ki jo financira Občina Idrija, je 
na voljo pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. Delovni čas enote je v 
ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure in v 
petek od 7. do 13. ure. Vse starejše od 65 let vabijo, da se prijavijo za prevoz 
do zdravnika, v trgovino, na obisk ali po drugih opravkih. 

Sopotniki bodo 
med 27.  ju l i jem 
i n  7.  av g u s to m 
na  ko lekt ivnem 
dopustu. Vrnili se 
bodo v ponedeljek, 
10. avgusta, spočiti 
in polni energije za 
nove sopotniške poti.

Infor mac i je  in 
prijave na telefonski 
številki 051 299 555. 
/ ITA
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Mirko Tratnik 
ničesar ne 
obžaluje

Založba Bogataj je v torek, 
30. junija, pred polnim 
avditorijem v Galeriji 
Magazin v Idriji publiki 
predstavila zajetno knjigo 
z naslovom Vedno prvi, ki 
jo kot soavtorja podpisujeta 
Mirko Tratnik in Saša 
Dragoš. Gre za obsežno 
delo o Idriji in Idrijčanih 
ter podjetju Simplex, ki je 
pred načrtnim uničenjem 
zaposloval kar 600 
delavcev.

O času slovenskega liberalizma in 
obračunu z liberalci je spregovoril 
recenzent knjige Ernest Petrič. Sam 
je bil kot član vlade Staneta Kavčiča 
udeležen v snovanju razvojnih 
načrtov in bil po pogromu umaknjen 
iz javnega življenja. V istem času je 
bil Mirko Tratnik poslanec takratne 
Skupščine RS in tam so se poti 
obeh tudi križale. Po pogromu nad 
liberalci je bil Mirko Tratnik za dve 
leti poslan v zapor na Dob, podjetje 
Simplex likvidirano, njegov ostanek 
pa pripojen skupini IMP iz Ljubljane. 
Saša Dragoš je iz zgodovinskih virov 
rekonstruirala dogajanje v tistih 

burnih časih in v knjigi predstavila 
povezanost državne in lokalne 
politike z vodstvom podjetja IMP, 
ki si je na vse kriplje prizadevalo za 
uničenje podjetja Simplex. Delavci 
slednjega so bili učinkovitejši in so 
prevzemali vse več poslov, kar je 
šlo v nos vodstvu podjetja IMP, to 
pa je imelo veliko zaslombo v vrhu 
takratne oblasti.

Pripoved v knjigi sloni na številnih 
dokumentih, ki sta jih avtorja našla v 

arhivih podjetij in družbenopolitičnih 
organizacij. Ob dokumentih pa 
prinaša tudi pregled aktualnih 
dogodkov v ožji in širši domovini 
ter svetu. Predstavitve v Idriji so se 
udeležili tudi številni nekdanji delavci 
podjetja Simplex, ki so po uradnem 
programu še dolgo obujali spomine 
na delovanje v podjetju pred 50 in 
več leti. Svoje poglede na v knjigi 
zapisna dejstva je ob glasni podpori 
Srečka Skoka predstavil Idrijčan 

Viktor Crnobrnja, ki je bil zaposlen 
na Simplexu in kasneje Kolektorju. 
Kritičen je bil do zapisov v knjigi, 
kjer se omenja delovanje direktorja 
Cirila Lazarja, s katerimi pa se Viktor 
Crnobrnja ne strinja. Saša Dragoš 
je podprla njegova raziskovanja 
delovanja velikih podjetij, saj če ne 
poznamo preteklosti ne moremo 
načrtovati prihodnosti. Zbrane sta 
nagovorila tudi arhitekta Milan Božič 
in Cveto Koder, ki sta pred desetletji 

pomembno sooblikovala javno 
življenje v občini in bila soavtorja 
številnih razvojnih programov. 
Spomine na prelomne čase usihanja 
rudnika je obudil Marjan Beričič, o 
Mirku Tratniku pa je spregovorila še 
prevajalka Tanja Šernec.

Mirko  Tr atnik  je  na  zadnje 
vprašanje urednika Damijana 
Bogataja, če kaj od stvari v svojem 
življenju obžaluje, jasno odgovoril, 
da »bi vse storil enako in da prav 
ničesar ne obžaluje«. To pa je bila tudi 
iztočnica za zaključno točko večera, 
v kateri je Metka Pavšič najprej 
recitirala potem pa še zapela pesem 
slavne francoske šansonjerke Edith 
Piaf - Ničesar ne obžalujem. Publika 
je bila ob vrhunski interpretaciji 
vidno ganjena.

Založba v sodelovanju z avtorjema 
jeseni načrtuje serijo predstavitev 
po Primorski in osrednji Sloveniji. 
Namenjene  bodo  l jub i te l j em 
zgodovine ali pa nekdanjim delavcem 
Simplexa, ki s prebiranjem te knjige 
obujajo tudi svoje spomine na leta, 
ko so soustvarjali zgodbo tega 
naprednega in uspešnega podjetja.

Mirko Tratnik in Saša Dragoš sta 
po izidu knjige prejela veliko pohval 
in čestitk tako bralcev kot tudi 
poznavalcev polpretekle zgodovine. 
/ Fotografije: Robert Zabukovec

VEDNO PRVI
416 strani / trda vezava / številne fotografije in dokumenti
Knjiga je na voljo v Knjigarni ABC in v spletni trgovini 
www.zalozba-bogataj.si
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

Gimnazijci o Kosovelu malo 
drugače 
Maja Justin Jerman 

Konec maja smo se utišanju 
ustvarjalnosti na gimnaziji 
v Idriji zoperstavili v okviru 
projekta SKUM (Razvijanje 
sporazumevalnih 
zmožnosti s kulturno-
umetnostno vzgojo), ki ga 
vodi Pedagoška fakulteta 
Univerze na Primorskem in 
ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega 
socialnega sklada. Na 
pobudo strokovne sodelavke 
SKUMA-a dr. Vesne Geršak 
smo se odločili, da po 
videokonferenci izpeljemo 
uro z umetnico na temo 
razumevanja in doživljanja 
Kosovelove modernistične 
poezije. 

Aktivnosti znotraj projekta SKUM 
smo po izteku Kulturnega maratona 
želeli nadaljevati, in sicer kot 
pripravo na ekskurzijo v Firence, ki 
smo jo lansko šolsko leto izpeljali s 
plesalko Tino Valentan. Ker nam je 
karantena preprečila marsikaj od 
načrtovanega, smo z navdušenjem 
sprejeli povabilo dr. Vesne Geršak 
in se med mnogotero ponudbo 
projekta odločili za izpeljavo ure 
z dramaturginjo Ano Duša. V 
teh posebnih, precej neobičajnih 
šolskih izvedbah, ki so tekle v obliki 
videokonferenc, smo želeli izpeljati 

ustvarjalni poskus na temo pesniške 
avantgarde Srečka Kosovela. 

Pri načrtovanju ure z Ano Duša 
nas je vodila misel, kako dijakom 
3. letnika približati razlike med 
tradicionalno in sodobno liriko s 
pomočjo ustvarjalnega procesa. 
Na začetk u j im je  mentor ica 
predstavila razliko med angažirano 
in razpoloženjsko liriko, kar so v 
nadaljevanju skušali na oba pesniška 
načina tudi uresničiti. Sledilo je 
ustvarjanje konstruktivistične 
poezije, kar jim je Ana Duša približala 
z improvizirano sestavljenim gradom 
iz predmetov, ki so jih našli v okolici 
svoje pisalne mize. V nadaljevanju 
so opisovali njegove sestavine in 
med njimi vzpostavljali pomenska 
razmerja  in  se  tako presel i l i 
na polje konstr uktivističnega 
ustvarjanja. Po enakem postopku 
so na samostojne pomenske enote 

razgrajevali poljubno aktualno 
t e m o  i n  m e d  p o s a m e z n i m i 
sestavinami vzpostavljali različna 
pomenska razmerja.  Ana j im 
je  predlagala  ekološko temo, 
nekateri pa so si samoiniciativno 
izbrali temo rasizma, kar nas je še 
posebej razveselilo. Zadnji proces 
se je odvijal v trojkah. Sledila 
je predstavitev nekaj najboljših 
pesmi. Skozi potek ustvarjalne ure 
jim je Ana Duša skušala približati 
sam proces ustvarjanja kot skrajno 
svobodno početje in prav tako 
doživljanje umetnosti. Na ta način 
jih je razbremenila strahu pred 
pisanjem in jih odprla v sprejemanju 
umetnosti. 

Največ o smiselnosti takih ur, 
čeprav okrnjenih z medijem, ki 
nam ga je karantena vsilila, povedo 
pesmi dijakov in njihove refleksije. 
Ker menimo, da so v takih pristopih 
pomembni predvsem proces in 
izkušnje, ki jih dijaki pri tem dobijo, 
zapisu dodajamo dve pesmi in 
refleksiji Patricije Tušar in Andraža 
Kosmača. 

Verjetno si je redko kdo od nas 
predstavljal, da bomo delavnico 
izvedli na tak način, kot smo jo 
in nihče ni vedel, kaj pričakovati. 
Kljub vsemu smo se vsi udeleženci 
potrudili in soustvarili delavnico, 
ki je dokaz, da je tudi v izrednih 
razmerah mogoče izpeljati 
kulturno obarvano druženje.
/ Patricija Tušar

Dijaki smo se s Srečkom 
Kosovelom, avantgardistom 
slovenske poezije prejšnjega 
stoletja, spopadli s pomočjo 
dramaturginje, lektorice in 
pripovedovalke Ane Duša, 
ki nam je Kosovela pokazala 
v nekoliko bolj umetniški, 
abstraktni luči; skozi svojstveno 
oblikovanje konstruktivističnih 
osnov nam je odprla poti do 
Kosovelove poezije, za katero se 
mora človek umiriti in začutiti 
trzanje mreže današnjega časa.
/ Andraž Kosmač

Ne črna, ne bela, 
polt ni pomembna. 
Kaj šteje? 
Tvoj odnos, 
tvoje vrednote, 
tvoje srce. 
Polt ni pomembna. 
Trupla, 
ne eno, 
ne dve, 
tisoč jih na tleh leži. 
Beseda ni nož, 
a vseeno boli.
/ Andraž Kosmač, Maruša Mlakar, 
Špela Paglavec, Deja Prelovec, Lina 
Rupnik in Daša Vončina 

 
Potrošništvo = smrt človeka
Plaža – telefon = sreča
Živali ≠ meso
Gozd > promet
Škropiva niso element sadja.
/ Taja Bizjak, Taja Šuligoj in Zala 
Serženta Seljak

Veterani ob prazniku 
dvignili zastavo
Člani Območnega združenje veteranov vojne za Slovenjo 
Idrija Cerkno so v sredo, 24. junija, v spominskem parku 
osamosvojitve Slovenije pred Osnovno šolo Idrija pripravili 
tradicionalni svečani dvig slovenske zastave v počastitev 
dneva državnosti. 
Svečanosti, ki je zaradi ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom 
Covid-19 potekala v nekoliko ožji zasedbi, brez širše javnosti in z okrnjenim 
programom, so se udeležili člani veteranskih in domoljubnih organizacij. 
Med gosti sta bila tudi župan in podžupan Občine Idrija, Tomaž Vencelj in 
Branko Lapajne, ter ravnateljica Osnovne šole Idrija Ivica Vončina in drugi.

Program se je pričel s prihodom praporščakov veteranskih in domoljubnih 
organizacij ter postroja veteranov vojne za Slovenijo in Policijskega 
veteranskega društva Sever, ki so na prizorišče prinesli slovensko trobojnico. 
Ob intonirani državni himni in ob častnem pozdravu praporov je Marijan 
Rupnik, podpredsednik območnega združenja in vodja projekta ureditve 
spominskega parka, slovensko zastavo dvignil na obnovljeni drog.

Udeležence je nagovoril predsednik območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Marijan Platiše. V nagovoru je med drugim poudaril, da je dan 
državnosti rojstni dan države in zato eden največjih praznikov Slovenije in 
njenih državljanov. Za udeležence osamosvojitvene vojne za Slovenijo pa 
ima ta dan še poseben, tudi čustveni naboj. Že naslednji dan po razglasitvi 
samostojne Slovenije, ko je tudi na tem drogu prvič zaplapolala slovenska 
zastava in je bila zasajena ta lipa, so se namreč odzvali njenemu klicu. Doma 
so pustili svoje najdražje ter vsak s svojimi razmišljanji in strahovi odšli 
v vojno, ne vedoč ali se bomo iz nje vrnili živi in zdravi. Ob ocenjevanju 
trenutnih družbenih razmer pa je poudaril, da bi se morali prav ob praznovanju 
dneva državnosti spominjati, da je samostojno Slovenijo izborila zahteva za 
demokracijo, ki vedno zahteva spoštovanje in sobivanje različnosti. Dan 
današnji pa bolj kot izključevanje potrebujemo enotnost in skupni napor za 
izhod iz pereče gospodarske, zdravstvene in socialne situacije. Ob razdvojenosti, 
ki se seli tudi na trge in ulice, se bodo veterani borili proti poskusom 
prikrajanja in potvarjanja zgodovinskih resnic in si prizadevali za objektivno 
vrednotenje vloge in prispevka vseh generacij braniteljev slovenske zemlje. 
V drugem delu svečanosti so se udeleženci poklonili ljudem in dogodkom, 
ki so se v času osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo odvijali na 
območju tedanje občine Idrija. 
Delegaciji veteranov vojne za 
Slovenijo in združenja Sever 
pa sta pred spominsko obeležje 
položili cvetje.

A k t i v n o s t i  u r e j a n j a 
spominskega parka se bodo 
nadaljevale glede na finančne 
zmožnosti, ki jih pokriva 
Občina Idrija.  Izdelan je 
že celoten načrt ureditve, 
od dodelave spominskega 
z n a m e nj a ,  d o s t o p o v  i n 
hortikulturne ureditve. 
/ Franci Ferjančič
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Poletje nas razvaja s toplimi 
sončnimi žarki in svojimi 
dolgimi dnevi, otroci pa na 
polno uživajo v počitnicah. 
Med tednom skupina otrok 
preživi v počitniškem 
varstvu Zveze prijateljev 
mladine Idrija, kjer se 
pod budnim očesom ZPM-
jevih vzgojiteljic zabavajo, 
ustvarjajo, tekmujejo in 
pletejo nova ter utrjujejo 
stara prijateljstva.

Petra Likar

Prvi otroci v varstvo pridejo že 
nekaj minut pred sedmo uro 
zjutraj, le približno pol ure 

kasneje pa je že pošteno živahno. Ob 
8. uri se skupini pridružijo še najbolj 
zaspani in dan se lahko začne. Najprej 
se okrepčamo z zajtrkom po izbiri, 
najbolj priljubljena jutranja jed so 
kosmiči z jogurtom ali pa karkoli z 
visoko vsebnostjo čokolade. Tako 
imamo vsi dovolj moči za celodnevne 
aktivnosti. Veliko je igre na prostem, 
večino časa preživimo kar v parku 
pred Mladinskim centrom Idrija, 
včasih se odpravimo tudi na igrala v 
Mejci ali pa se udeležimo aktivnosti 
v okviru programa Počitnikarija. 
Tako smo v prvih tednih že obiskali 
Filmsko gledališče Idrija, kjer smo si 
ogledali družinski film, v organizaciji 
Geoparka Idrija smo se udeležili 
gozdnih iger na rakah in si ogledali 

mestni čebelnjak ter s pomočjo 
čebelarja ustvarili čudovite izdelke 
iz čebeljega voska. Matevž Šlabnik iz 
Društva Idrija 2020 nas je popeljal na 
sprehod po idrijskih rudarskih hišah 
in nam povedal ogromno zanimivih 
stvari o dediščini Idrije, ugotovili smo 

tudi, da je v Idriji veliko več starih 
rudarskih hiš kot smo sprva mislili 
in smo sedaj med hojo po mestu 
veliko bolj pozorni na strme strehe 
in majhna okna. Obiskal nas je tudi 
popotniški fotograf Iztok Bončina, 
ki nam je ob čudovitih fotografijah 
pripovedoval zanimive zgodbe o 
otrocih s celega sveta. Videli smo 
kako prosti čas preživljajo majhni 
Eskimi, kako se šolajo otroci v Afriki, 
kakšni izvrstni potapljači so otroci iz 
Salomonovih otokov in tudi kako 
otroci v Aziji staršem pomagajo 
zaslužiti denar za preživetje cele 
družine. Za nekaj športne aktivnosti 
smo se udeležili plesne delavnice v 
Plesnem klubu Idrija, kjer smo z Ano 
Trček dobro razgibali svoje sklepe in 
se naučili kar nekaj novih plesnih 
korakov. Preizkusili smo se tudi v 
balinanju, ki ga je za nas organiziral 
Balinarski klub Kolektor Idrija in 
nekaterim je premetavanje krogel 

Poletje s prijatelji pod 
okriljem ZPM Idrija

po balinišču šlo zelo dobro od rok. 
Po dopoldanskih aktivnostih smo 
pošteno lačni, zato vsak dan komaj 
čakamo, da odhitimo v gostilno Kos, 
kjer si napolnimo želodčke in se 
odpravimo nazaj v mladinski center, 
kjer ob umirjeni igri počakamo na 
čas za odhod domov. Do konca 
varstva nas loči še en teden in čaka 
nas še polno zanimivih stvari. 

Zveza prijateljev mladine Idrija 
poleg počitniškega varstva v mesecu 
juliju in avgustu organizira še druge 
aktivnosti, ki otrokom popestrijo 
prosti čas. Ena najbolj pričakovanih 
je velika strateška igra, ki bo potekala 
v Mejci. Takšne igre se ponavadi 
igramo na letovanjih, ker pa na 
morje letos ne moremo, bomo igro 
na temo rudarstva pripravili kar v 
Idriji! Gre za igro, kjer morajo ekipe 
opraviti različne zabavne naloge, da 
pridobijo surovine, ki jih potrebujejo 
za zmago. Da pa stvar ni prelahka, 

se v igro vedno vključi tudi kakšen 
nepridiprav, ki nam krade dragocene 
surovine, zato se mu nikakor ne 
smemo pustiti ujeti. Alenka Pirih 
nam bo v Mejci predstavila jogo za 
otroke. V svet gibanja nas bo popeljala 
na igriv, otrokom bližji način. Zelo 
težko pričakujemo tudi predstavitev 
Bike parka v Idriji,  ki nam jo 
bodo pripravili fantje iz Društva 
Zakonctedna. V mesecu avgustu 
bomo izdelovali še origami dinozavre, 
slike iz naravnih materialov in 
kamnite kaktuse. Odpravili se bomo 
na pohod na Pšenk, se učili streljanja 
na strelišču v Idriji in možgančke 
razmigali na delavnici legorobotike 
v Idriji in Cerknem. 

Za nekatere aktivnosti v okviru 
Počitnikarije so mesta še prosta, 
zato vas vabimo, da pobrskate po 
naši spletni strani, kjer dobite vse 
potrebne informacije kako se nanje 
prijaviti.
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Kako je debeli Jaka postal prava prekla
Nataša Hvala

V okviru projekta Zdrava šola, v katerega je vključena tudi Osnovna šola Spodnja Idrija, 
smo v šolskem letu 2019/2020 razpisali literarni natečaj. Njegov namen je bil, da učenke 
in učenci napišejo domišljijski ali doživljajski spis oz. razmišljanje, v katerega so lahko 
vključili katero koli temo, povezano z zdravo šolo: npr. zdrava prehrana, spodbuda k 
uživanju sadja in zelenjave, spodbujanje gibanja, ukvarjanje z dejavnostmi, ki prispevajo k 
lepšim medčloveškim odnosom, ... Uživajmo in se zamislimo ob zapisih treh učencev.

Kako je debeli Jaka postal 
prava prekla

stanovanje, ko je ležati v postelji 
zagledal Jako suhega kot palčka. 
Paradižnik je tako ugotovil, da je 
lekcija delovala in Jaka se je znebil 
odvečnih kilogramov. Tako so vsi 
živeli srečno do konca svojih dni in 
Jaka je dobil vzdevek Palčka. 

Julija Alič, 4.r.

zmagal jaz, kajti moj osebni rekord 
je bil 11 metrov),
- metanju košarkarske žoge v učitelja 
športa, ki je sodil tekmo, 
- obmetavanju Ostržka v lutkovnem 
gledališču s čokoladnimi bonboni, 
- obmetavanju učiteljice likovne 
vzgoje z glino, ki bi jo sicer porabili 
za izdelavo glinenih skodelic. 

Ve d n o ,  k o  s m o  s t o r i l i  k a j 
hudobnega, smo se krohotali. To ni 
bil prijazen smeh, ampak grozno 
zaničevalen krohot. Med odraščanjem 
smo razmišljali samo o tem, kako naj 
ušpičimo največjo traparijo. Tok, ki je 
spal na vrhnjem pogradu, je začel jesti 
prhljaj. Iz dneva v dan se je močno 
praskal po zgornjem delu glave. 
»Zaprita usta in me poglejta!« se je 
drl. Pred presenečenima bratoma je 
jedel prhljaj, čeprav je 'smrdel' kot 
šampon za lase. Tik ni hotel zaostajati. 
Z odpadlo trsko od starega pograda 
si je očistil umazanijo pod nohti na 
rokah. Nastala je kroglica v velikosti 
Mozartove kroglice. »Zaprita usta in 
me poglejta!« je zakričal s srednjega 
pograda. Ko sva ga brata pogledala, 
je z velikim užitkom jedel Mozartovo 
kroglico. Na spodnjem ležišču sem 
se počutil, kot da močno zaostajam. 
Začel sem noro hitro razmišljati o 
tem, kako naj ju prekosim. Moja 
stopala so bila vedno polna glivic. 
Moja intuicija mi je govorila, da je to 
prava zamisel. »Zaprita usta in me 
poglejta!« sem jima naročil. Čeprav so 
glivice smrdele po mojih nogavicah, 
mi jih je nekako uspelo pojesti. Bile so 
naravnost odurne. Nekega večera je v 
sobo prišla mama, da bi nam prebrala 
prijetno pravljico za lahko noč. Bila 
je prijazna gospa. Življenje se je tako 
rekoč ponorčevalo iz nje, kajti rodila 
je tri obupne otroke. Vsi trije smo se 
nesramno zahahljali. Naš oče je že 
pred leti zbežal od doma, saj ni mogel 
preživeti s takimi otroki. Mama se je 
z Zvezdico zaspanko v rokah spretno 
izognila pastem, ki smo jih postavili 
trojčki. Skrajno previdno se je usedla 
na rob spodnjega ležišča. Tika je 
povprašala o tem, kar je pravkar jedel. 
»Nabrano podnohtno umazanijo! Bi 
rada poskusila?« ji je odgovoril. Oba 
s Tokom sva se zahihitala. Mama je 
bila na meji med jokom in jezo. »Zakaj 
sploh ješ to umazanijo?« »Rekla si pet 
obrokov na dan,« se je glasil odgovor. 
»To velja za resnično hrano,« je 
odvrnila. »Kaj ne vidiš, da je rjava? 
Tako kot dobro zapečen kruh!« se 
je zagovarjal Tik. »Ne smeš jesti 
podnohtne umazanije! Zakaj nisem 
rodila treh prijaznih, in ne obupnih 
trojčkov?!« se je zadrla. Razjeziti 
sem jo želel tudi jaz. Začel sem jesti 
glivice. »Tak! Kaj ješ?« sem jo slišal. 
»Samo glivice so!« se je glasil odgovor. 
Takrat je nastopil trenutek, ko za 
mamo na vsem svetu ni bilo dovolj 
ojojev. »Kaj pa ješ ti, moj ljubi Tok?« 

jo je zanimalo. »Najokusnejši prhljaj 
na svetu,« se je slišalo z zgornjega 
pograda. Mama se je od groze 
spačila, da je bila videti kot najgrša 
pošast tega sveta. Pred odhodom 
nam je svetovala še: »Če pogosto 
jeste neko stvar, se lahko spremeniš 
vanjo.« Vsi trije smo se temu smejali 
in nihče ni verjel maminim besedam. 
Če nam je kdo rekel, naj nečesa ne 
delamo, smo to delali s še večjim 
veseljem. Iskali smo priložnost, da se 
dokažemo, kdo je najboljši. Vsak je 
začel zbirati zaloge svoje hrane. Kradli 
smo jo tudi sošolcem, prijateljem in 
sovrstnikom. Nekega dne je prišel 
čas, ko smo pričeli s svojim neumnim 
tekmovanjem. Vsi trije smo pred seboj 
imeli velike količine umazanije. To 
je bilo najbolj neumno tekmovanje 
vseh časov. Po nekaj minutah se je 
Tok začel spreminjati v belo stvar, 
podobno prhljaju. Tik je glede na 
barvo njegove kože postajal vse 
bolj podoben podnohtni umazaniji. 
Sam sem se počutil kot gliva. Kljub 
spremembam videza se tekmovanje 
še ni končalo. Zaradi velikih količin 
umazanije so nas boleli trebuhi. Upali 
smo, da se bo bolečina do naslednjega 
jutra umirila. Zmotili smo se. Zjutraj, 
ko nas je prišla mama zbudit, da bi 
nas odpeljala v šolo, se je na vso moč 
prestrašila. Skoraj bi padla v nezavest. 
Odšli smo v kopalnico. Po maminem 
ukazu smo si morali umiti zobe, se 
obleči in oditi v šolo. Mama nas 
zanalašč ni peljala kot po navadi, zato 
smo morali oditi peš, da bi naše grde 
obraze videlo še več ljudi kot sicer. V 
šoli so se nam posmehovali skoraj vsi 
učenci, katerim smo dolga leta grenili 
življenje. 

Iz tega sem se naučil, da se vsaka 
nespoštljivost vrača. 

Filip Gnezda, 6.r

bo našel zdravilo za bolno babico in 
za tiste, ki jih je prav tako prizadela 
neimenovana bolezen. Najprej se je 
odločil preiskati lasten planet, ker pa 
ta ni bil eden od velikih planetov, je že 
po petih zemeljskih urah ugotovil, da 
njegov, čeprav skrivnosten planet, ne 
skriva nobenega čudežnega zdravila. 

Tako se je že naslednjega dne 
odpravil na veliko potovanje in 
raziskovanje skrivnostnega vesolja. 
Najprej je preiskal nekaj manjših 
planetov, ki so zelo oddaljeni od 
Zemlje in jih še nismo poimenovali. 
Haruto pa jih je zelo dobro poznal, 
bili so zelo blizu njegovega in je celo 
imel nekaj prijateljev med prebivalci 
sosednjih planetov, ki so mu pri 
iskanju tudi pomagali. Kljub pomoči 
ni našel ustreznega zdravila, zato je 
moral iti dlje stran od svojega planeta.

Najprej je Haruto preiskal Neptun, 
nato pa še Uran, Saturn, Jupiter in 
Mars. Ne le da ni našel zdravila, ti 
planeti tudi prebivalcev niso imeli. 
Že čisto obupan je hotel oditi domov, 
ko je zagledal moder planet Zemljo. 
Njena lepota ga je čisto prevzela in 
imel je dober občutek glede zdravila. 
Ko se je približal Zemlji, je bil malo 
razočaran, saj je videl, da je ponekod 
kar zelo umazana, zato se je podal v 
tisto smer, kjer je bila najbolj zelena. 
Haruto je tako pristal na Zemlji in 
videl, da je polna čudes, videl je 
veliko neverjetnih stvari, od velikih 
zgradb do globin morja. Ampak tako 
daleč ni prišel, da bi jo občudoval 
ali bil na počitnicah, čeprav bo 
prav gotovo nekoč prišel zaradi teh 
razlogov. Ampak danes ne, danes je 
prišel po zdravilo. Odločil se je, da 
poišče prebivalce oz. ljudi. Prišel je 
do majhne koče in potrkal. Odprl 
je starček, ki ga je prijazno in brez 
strahu povabil naprej. Haruto se je 
pozanimal glede zdravila. Starčku 
je povedal, kaj se je zgodilo njegovi 
babici in kakšni so simptomi. Prijazni 
starček je na podlagi pripovedovanja 
ugotovil, da gre za navaden prehlad. 
Tako je vesoljčku predlagal, naj na 
svoj planet odnese nekaj sadja. Ker 
je sam imel sadovnjak, mu je dal, kar 
je imel, Haruto pa je nekaj sadja dobil 
tudi pri neustrašnih sosedih. Tako 
je na vesoljsko ladjo odšel s polnim 
košem raznovrstnega sadja. Lepo se 
je zahvalil starčku in mu obljubil, da 
se bo še vrnil.

Na Harutovem majhnem planetu 
so že čakali zaskrbljeni Miročani. 
Ko jim je povedal, da ima zdravilo, 
so se vsi razveselili, Haruto pa jim je 
razdelil sadje, da so ga odnesli bolnim 
sorodnikom. In ne boste verjeli, vsi so 
ozdraveli, tudi Harutova babica, ki se 
je po zaužitju jabolka počutila odlično. 
Miročani tako še vedno hodijo na 
zemljo po sadje. Kadar kdo reče, da je 
slaba letina, pomeni, da so prebivalci 
planeta Miroh potrebovali veliko sadja 
oz. je bilo takrat veliko prehladov.

Pametni in optimistični Haruto 
pa je predlagal starčku, naj vsem 
prebivalcem Zemlje pove, da je sadje 
zelo zdravo in da deluje kot čudežno 
zdravilo. Povedal je, da se mu zdi, da 
ljudje premalo cenimo sadje in da bi 
ga morali uživati v večjih količinah, 
tako kot bi to počeli Miročani, če bi 
seveda raslo na njihovem planetu.

Veronika Vončina, 8.r

Nekoč je živel deček z imenom 
Jaka. Jaka je bil sovražnik zelenjave 
in sadja. Zato ker je jedel samo 
sladkarije, je, ko je stopil na tehtnico, 
ta zahreščala in se zdrobila. Tudi v 
šoli je imel nekaj težav, ko se je usedel 
za mizo, da bi pomalical. Klop se je 
pod njegovo težo zlomila in zdrobila. 
Sošolci niso bili najbolj prijazni in 
so ga zaradi njegove obilnosti klicali 
Slon.

Neke noči je Jaka na licu začutil 
mrzlo dlan in se prebudil. Pred sabo 
je zagledal gromozansko artičoko, ki 
ga je nagovorila: »Jaka prišla sem, 
da te naučim jesti zdravo hrano.« 
Jaka si je pomel oči. Artičoka je 
nadaljevala: »Naslednji dan pride 
moja prijateljica koleraba, za njo 
pa še prijatelj paradižnik.« Zdaj pa, 
preden grem, še poučna pesem zate:
»Tra-la-la tra-la-la
artičoka je prišla,
da te nauči
živeti zdravo tri-li-li.«

Nato pa je izginila. Naslednjo noč 
je prišla koleraba. Ogovorila ga 
je: »Prišla sem, da te naučim jesti 
zdravo. Preden grem, te bom naučila 
pesmico:
»Sadje, mleko, zelenjava,
to je zate družba prava.
Hitro nas vse pojej,
da še bolj boš zdrav kot prej.«

Neke noči, ko je minil en mesec, ga 
je prebudil paradižnik, ki ni bil tako 
prijazen kot artičoka in koleraba. 
On je prišel s strašnim treskom. 
Paradižnik ga je z rezkim glasom 
ogovoril: »Vidim, da ti besede mojih 
prijateljic niso zlezle pod kožo, zato 
te bom lekcije naučil jaz. Če ne boš 
v enem mesecu suh kot palčka, boš 
postal paradižnik!« je rekel in odšel. 

Točno čez en mesec se je paradižnik 
vrnil k Jaku in sprva je mislil, 
da je zgrešil ulico, hišo, mesto in 

Gorje ti, če poznaš 
nesramne trojčke

Živijo, jaz sem bil v prejšnjem 
življenju Tak. (Zdaj sem Filip.) Imel 
sem dva brata po imenu Tik in Tok. 
(Trenutno sem edinec.) Po navadi je 
tako, da ko se rodijo trojčki, je med 
njimi vsaj eden prijazen. Tokrat smo 
bili poredni vsi trije. 

Tik, Tok in Tak smo bili rojeni 
drug za drugim. Pretepali smo se 
in se odrivali s komolci, da bi se 
prej rodili. Nihče od nas ni hotel 
izgubiti. S takšnim obnašanjem smo 
nadaljevali tudi pozneje. Ves čas smo 
tekmovali, kdo bo zmagal. Tekmovali 
smo, kdo bo najboljši v najslabšem. 
Ko smo bili še dojenčki, smo Tik, Tok 
in jaz tekmovali v naslednjih zlobnih 
disciplinah: 
- kričanje,
- lomljenje igrač, 
- čečkanje s kredami po steni,
- škropljenje očeta pri kopanju. 
Ko smo bili malčki, smo tekmovali v: 
-  h i t r i  vo ž nj i  p o  t r g ov i n i  v 
nakupovalnem vozičku, 
-  posredovanju  pozdr avov  iz 
Notranjske na Božičkovih kolenih,
- pokanju balonov, napolnjenih s 
helijem in s tem spravljanju otrok 
na zabavi v jok. 

Ko smo nesramni trojčki postali 
šolarji, smo se prepirali še bolj 
nasilno. Tekmovali smo v: 
- metanju želeja po šolski jedilnici,
- uriniranju v daljino med sedenjem 
na straniščni školjki (vedno sem 

Čudežno zdravilo

Nekoč je na planetu Miroh živel 
majhen vesoljec oz. Miročan po 
imenu Haruto. Haruto je bil vedno 
vesel in nasmejan, vse, česar se je lotil, 
ga je zabavalo. Če je po nesreči padel 
v krater, se je smejal svoji nerodnosti, 
če je začelo lavati (na planetu Miroh 
namesto dežja z neba pada lava), je 
zanalašč ostal zunaj votline. Tako 
brezskrbno in veselo je potekalo 
njegovo življenje, dokler mu ni nekega 
dne zbolela babica. Zbolela je za zelo 
redko boleznijo, ki jo poznajo le na 
Harutovem planetu in je tako zelo 
redka, da nima niti imena. Tistim, 
ki zbolijo za to boleznijo, se ne piše 
dobro.

Vsi so bili obupani, še posebej pa 
Haruto, ampak ne bi bil pravi Haruto, 
če spet ne bi imel rešitve. Odločil se 
je, da bo preiskal celoten planet in 
celo vesolje, če bo potrebno, samo da 
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Delovna mesta
Podjetje Klimaoprema d.o.o. je specializirano podjetje za 
prodajo izdelkov za prezračevanje ter projektiranje in izvedbo 
čistih prostorov. Glede na svojo širitev poslovanja objavlja 
sledeča delovna mesta:

- Prodajni inženir

- Razvojne inženirje  za področje razvoja elementov   
  za distribucijo zraka, požarno tehniko, talne       
  konvektorje in tehniko čistih prostorov

Vaše prošnje bomo obravnavali zaupno. Prosimo, če jih 
lahko pošljete na zgoraj naveden naslov.

Sistem za UV dezinfekcijo  
zraka v sistemih ventilacije
- odpravlja večino patogenih  
  mikroorganizmov, kot so bakterije  
  in virusi

- zagotavlja razkužen zrak v prostoru, 
  kjer živite

- zmanjša tveganje za nastanek      
  bolezni in širjenje okužbe z zrakom

- naredi prostore varne za zaposlene      
  in kupce

Mogoča vgradnja v obstoječe  
ali nove sisteme ventilacije
- pisarniški prostori

- hoteli in restavracije

- javne ustanove

- prodajni prostori

- bolnice in zdravstvene ustanove

- industrijski objekti
- športni in rekreacijski  
  prostori

DIMNIKARSTVO IDRIJA     
Dejan Šukalo s.p.
Levstikova 5, 5280 Idrija
T: 05 37 73 893 
M: 041 775 362, 041 351 876
E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

Kakšno Slovenijo  
si želijo otroci?
Tanja Čuk

Na pobudo učiteljice Špele Virag in pod mentorstvom 
učiteljice Tanje Čuk so učenci prvega razreda OŠ Spodnja 
Idrija razmišljali, v kakšni Sloveniji želijo živeti. 

Vsi učenci so si bili enotni, da si želijo Slovenijo brez vojn, Slovenijo, 
ki je čista. Nekateri učenci so s svojimi razmišljanji naredili korak dlje. 
Njihovo globoko razmišljanje me je prijetno razveselilo in ga želim deliti 
tudi z vami. Verjamem, da odrasli vemo, kakšno Slovenijo si želimo. Kaj 
smo pripravljeni narediti,  
da bi postala takšna?

V kakšni Sloveniji želijo živeti prvošolci  
OŠ Spodnja Idrija?

Želim si, da bi bila Slovenija čista, s čim manj odpadkov  
in brez vojn.  
(Rok Burnik)

V Sloveniji so nekateri ljudje slabi. Želim si, da bi bili vsi ljudje 
pošteni in bi imeli poklic, ki jim je všeč. 
(Ajda Trček)

Živel bi v taki Sloveniji, da bi bilo veliko sadja in zelenjave. Da bi 
lahko kupili domače sadje. Da bi bili prijazni in pošteni. V Sloveniji 
je lepo. Lepo je tudi, kjer sem jaz doma, v Krnicah. 
(Nejc Lahajnar)

Želim si, da bi imeli dovolj hrane in pijače, da ne bi bilo vojne in da 
bi lahko hodila v šolo. 
(Neža Magajne)

Želim si živeti v mirni Sloveniji, da ne bi ljudje toliko smetili. 
(Tomaž Krapež)

Želim si, da ne bi bilo vojne, da bi lahko živeli lepo.  
(Andraž Alič)

Ob zaključku pouka
Karmen Vidmar

Šolsko leto 2019/20 se bo 
uradno izteklo šele 31. 
avgusta, toda kljub temu 
lahko zagotovo trdim, da je 
bilo najbolj nenavadno, kar 
sem jih doživela.

Zagotovo bo ostalo v spominu 
številnih generacij, ki so bile tako ali 
drugače vpete v šolanje na daljavo. 
Vanj nismo bili vpeti samo šolniki 
in učenci, še kako od blizu so vse 
križe in težave drugačnega načina 
pouka spremljali starši in stari starši 
šolajoče mladine.

Ne dvomim, da je to leto najbolj 
z a z n a m ov a l o  g e n e r a c i j o ,  k i 
je  zaključevala srednješolsko 
i z o b r a ž e v a n j e .  R a z g l a s i t e v 
epidemije Covid-19 in posledično 
zaprtje šol je nastopilo v obdobju 
mrzličnih priprav na maturantski 
ples. Pripravljene so bile svečane 
obleke, plesni čevlji preizkušeni 
in do potankosti so bile dodelane 
predstavitve razredov. Dijaki so bili 
pripravljeni, da na svečani večer, 21. 
marca, zapojejo himno Gaudeamus 
igitur. Žal so večerne obleke ostale 
v omarah, plesni čevlji niso ožulili 
mladih nog, tudi Gaudeamus letos ni 
odmeval v svečano opravljeni Modri 
dvorani … Odpoved maturantskega 
p l e s a  j e  s p r e m lj a l o  g l o b o ko 
razočaranje naših maturantov, a 
tlela je iskrica upanja, da bodo svoj 
ples dočakali v takrat še dovolj 
varnem juliju. Žal, tudi 3. julija ni 
bilo mogoče izpeljati te prireditve.

Tako nam letošnja pandemija ni 
odnesla samo maturantskega plesa, 
ampak je povsem spremenila način 
dela v šoli. Učitelji in dijaki so se 
preselili za zaslone računalnikov, 
domača soba, morda kuhinja, je 
postala učilnica. Sprva smo mislili, 
da samo za štirinajst dni, a kmalu 
je postalo jasno, da se bodo v šolske 
klopi vrnili le še maturanti. Pri vseh 
vprašanjih, ki so se nam postavljala, 
je bilo gotovo samo to, da matura 
bo! Ves vložen trud se je dijakom 
poplačal. Na obeh maturah, ki so 
jo opravljali vsi dijaki, je bila velika 
večina uspešnih. Tako je poklicno 
maturo opravilo 22 dijakov od 24, 
od vseh pa se je najbolje izkazal Aleš 
Burnik. Na splošni maturi, kjer je 
bilo uspešnih 50 dijakov od 51, sta 
daleč najbolje opravili Tijana Leban 
in Maruša Petrovčič, saj sta dosegli 
33 točk od 34 možnih. Na svečani 
podelitvi maturitetnih spričeval sta 

za svoje odlično delo v šoli in za 
uspeh na maturi prejeli priznanje 
šole. Prav tako je za izjemne dosežke 
na kulturnem področju priznanje 
šole prejela Tara Caruso Bizjak.

Kljub temu, da je zadnja četrtina 
šolskega leta stekla na daljavo, se vez 
med učitelji in dijaki ni pretrgala, 
ampak se je vzdrževala s pomočjo 
sodobne tehnologije. Le nekaj 
dijakov nižjih letnikov še vedno 
ni opravila vseh obveznosti, toda 
prepričana sem, da si bodo med 
počitnicami nabrali dovolj moči, da 
bodo v avgustu z nekaj truda opravili 
še zaostalo.

Vsekakor nas čaka vznemirljiv 
začetek novega šolskega leta, kajti 
šele 20. avgusta bomo izvedeli, 
kako bo potekal pouk. Scenariji so 
pripravljeni, mi tudi! Želimo si, da bi 
novo šolsko leto začeli tako, kot smo 
vajeni. Sproščeno in polni zagona za 
doseganje novih mejnikov.
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V vrtcu bo dovolj 
prostora za vse 
otroke
Na rednem julijskem zasedanju 
so se občinski svetniki v 
Cerknem seznanili s pobudo 
vodstva šole in vrtca, da še 
pred začetkom novega šolskega 
leta občina zagotovi delovanje 
desetega oddelka vrtca, saj je 
iz podatkov letošnjega vpisa 
razvidno, da za 14 otrok v vrtcu 
ni prostora. 

Poslopje vrtca v Cerknem je staro, 
dotrajano in v njem ni mogoče urediti 
dodatnega oddelka. Zato je dozorel 
predlog, naj se oddelek vrtca preseli v 
poslopje osnovne šole. Za uresničitev te 
zamisli pa bi morala občina zagotoviti 
plačilo predelave sanitarij in denar za plače 
vzgojiteljic. Za vse to bi morali v letošnjem 
proračunu najti okoli 89.000 evrov.

Ravnatelj šole in vrtca Mitja Dežela je 
občinskim svetnikom predstavil finančni 
del ter potrebo po desetem oddelku, o 
katerem so razmišljali že lansko leto. Letos 
so se zadeve lotili nekoliko drugače, saj 
bi nov oddelek organizirali v prostorih 
osnovne šole in ne v stari stavbi, kot je bilo 
mišljeno lansko leto. Po mnenju ravnatelja 
bo od 89.000 evrov, ki naj bi jih občina 
zagotovila za delovanje desetega oddelka, 
večji del šlo za plače vzgojiteljic, manjši del 
pa za ureditev sanitarij. 

Na zasedanju občinskega sveta je Mojca 
Sedej Selak iz občinske uprave potrdila 
informacijo, da so do meseca junija starši 
oddali 53 vlog za varstvo otrok v vrtcu. Če 
bi imel vrtec tudi jeseni še devet oddelkov, 
bi 14 otrok ostalo brez varstva. Po njenem 
mnenju bo površina, ki bo namenjena 
vrtčevskim otrokom v osnovni šoli, 
veliko večja, kot jo imajo otroci trenutno v 
obstoječih stavbah vrtca, kjer prostori niso 
ustrezni. Je pa poudarila, da je potrebno 
projekt pospešiti, saj je časa zelo malo. 
Da je tega v poletnih mesecih dovolj, pa 
je menil ravnatelj Mitja Dežela.

V razpravi je Urška Lahajnar Ubajiogu 
podprla zamisel za širitev vrtca in 
predlagala, naj se v najkrajšem možnem 
času spet sestane svet občine in odloči o 
predlogu. Povedala je še, da so v Spodnji 
Idriji iz učilnic, ki so jih uporabljali za 
prvo triado osnovne šole, v dveh tednih 
organizirali oddelek vrtca brez posebnih 
tehničnih predelav. 

Mojca Mavri je zagotovila podporo 
predlogu v imenu njene svetniške skupine 
in izrazila nezadovoljstvo zaradi tega, 
ker problematika ni bila umeščena na 
dnevni red občinske seje ampak se o tem 
problemu pogovarjajo le med pobudami 
in vprašanji občinskih svetnikov. 

Zoper prelaganje reševanja problematike 
na prihodnjo sejo pa je nastopil Rok Obid 
in predlagal, naj se kar na tem zasedanju 
opravi razprava in izpelje tudi odločanje. 

Razpravo o novem oddelku vrtca v 
Cerknem je sklenil župan Gašper Uršič 
z oblikovanjem sklepa, s katerim bo za 
deseti oddelek vrtca občinska uprava v 
proračunu z rebalansom zagotovila 45.000 
evrov, za zagotavljanje normativov in 
opremo pa bosta odgovorna osnovna šola 
in vrtec. Občinski svetniki so s 14 glasovi 
predlagani sklep soglasno tudi potrdili.
/ DABO

Šolarjem med počitnicami ni dolgčas

Čeprav se zdi, da se šolske klopi niso še zares dodobra odpočile od šolarjev, ki so jih pridno polnili minulo šolsko 
leto, so na Osnovni šoli Cerkno zopet, ali bolje še naprej, aktivni. Tudi letos namreč na šoli ob podpori podjetja 
Eta Cerkno organizirajo program počitniškega varstva, ki zajema vrsto zanimivih aktivnosti za osnovnošolce od 
prvega do petega razreda. 

Tudi letos so poleg pedagoškega kadra 
OŠ Cerkno v aktivnosti vključili študente 
pedagoških smeri z območja Cerkljanske in 
jim s tem omogočili pridobitev pomembnih 
pedagoških izkušenj pri oblikovanju njihove 
strokovne poti. V varstvo je bilo letos v prvem 
delu vključenih med 20 in 25 otrok, zanje pa 
je bilo poskrbljeno vsak dan med 6. in 15. uro. 

»Učiteljevo delo ni vezano samo na delo v 
razredu. Je pomemben soustvarjalec dogajanja 
v širšem šolskem okolju in prav bodoči učitelji 
so tisti, ki morajo spoznati pomen obšolskih 
dejavnosti kot pomembnega motivatorja 
za razvoj interesnih področij otrok. Letos 
pedagoške izkušnje pridobivajo trije študenti 
različnih pedagoških smeri,« je za medije 
povedal ravnatelj šole Mitja Dežela.

V času počitniškega varstva želijo čim več 
časa preživeti v naravi, zato je veliko programa 
izpeljanega na prostem. 

V Franjo z zavezanimi očmi
Že v ponedeljek, 29. junija, so se odpravili 

na prvi krajši pohod. Okolica Cerknega nudi 
več kot dovolj možnosti za kratko dopoldansko 
rekreacijo. Za posebej dragocene so se izkazali 
tudi vodni viri, ki jih pohodniku nudi 
Cerkljanska – kako so bili v vročem dnevu 
veseli majhnega studenca na poti v Lamk, pri 
katerem so se lahko osvežili! Torkovo dopoldne 
je bilo namenjeno ustvarjanju. Z učiteljem 
Markom Bevkom so izdelovali lesene rožice, 
ki po novem krasijo šolski vhod. Sreda je bila 
dan za vrtnarjenje. Zjutraj so se razdelili v 

dve skupini – ena je v učilnici izdelala načrt 
vrta, druga pa je z učiteljico Karmen Lapanja 
urejala šolski vrt. V četrtek so obiskali bližnji 
spomenik človeške humanosti – Bolnico Franjo. 
Na pot so se podali iz Loga, pot pa nadaljevali 
mimo domačije, na kateri je med vojno živel 
Janez Peternelj – domačin, ki je dal idejo za 
gradnjo bolnice v soteski Pasice. Da bi se zares 
vživeli v vlogo ranjencev, ki so jih ponoči z 
zavezanimi očmi prenašali v bolnico, so si 
z rutkami prekrili oči, nato pa jih je sošolec 
za roko vodil po poti. Za vstop v bolnico so 
si morali zapomniti tudi posebno geslo, ki so 
ga na vhodu zaupali vratarju. Barake so v sebi 
skrivale ogromno zanimivih predmetov, ki so 
jih z navdušenjem opazovali. 

Na obisku pri gasilcih in Laufarjih
Drugi teden so pričeli v sproščenem duhu s 

priljubljeno igro na srečo – tombolo. Sladoledna 
nagrada za vse sodelujoče in prijateljsko vzdušje 
ob igranju sta zaokrožila prijeten ponedeljek.

Prihodnja dva dneva sta bila namenjena 
športnim aktivnostim. Med posebej zanimivo 
učno uro, ki jo je pripravila Tinkara Černič, 
so se učenci spoznali z osnovnimi elementi 
karateja. Karateistka je učencem na simpatičen 
način skozi pravljico predstavila zaščitni znak 
karateja – zmaja in ob tem poudarila pomen 
miru in tišine pri izvajanju posameznih vaj, s 
katerimi krepimo fizično in psihično kondicijo. 
Sredine športne aktivnosti so izvajali na 
šolskem igrišču. Kolesarji so na spretnostnem 
poligonu preizkušali sposobnost obvladovanja 

kolesa, nekateri pa so se na poligon podali kar 
s skirojem. Kljub vročemu soncu ni manjkalo 
entuziazma niti za kotalkanje in rolanje. V 
četrtek so učence pred cerkljanskim gasilskim 
domom prijazno sprejeli člani PGD Cerkno. 
Z besedo in praktičnimi prikazi so učencem 
izčrpno predstavili gasilstvo. Učenci so se 
lahko sami preizkusili v gašenju, za precej 
adrenalinsko pa se je za nekatere izkazala tudi 
vožnja v košari, ki je nameščena na gasilsko 
dvigalo in katere se gasilci poslužijo v primeru 
reševanja požarov v višjih stanovanjskih 
objekt ih.  Dr ugi  teden so  zaključ i l i  s 
spoznavanjem lokalne etnografske dediščine. 
Laufarji, ki jih sicer poznamo, saj v pustnem 
času vsako leto preplavijo ulice Cerknega, 
skrivajo še mnogo skrivnih zanimivosti, ki so 
jim učenci budno prisluhnili s sramežljivim 
ponosom in otroško prevzetostjo.

Dan za kmetovanje in obisk v tovarni
V petek, 17. julija, so učenci sklenili prvi del 

letošnjega počitniškega varstva. Tudi zadnji 
teden ni manjkalo zanimivih aktivnosti, ki bodo 
zagotovo ostale v lepem spominu. Razburljiv je 
bil že prvi dan v tednu, ko so učenci spoznavali 
lokalni radio. Ekipa Primorskega vala je 
učencem predstavila radijski vsakdanjik, v 
studiu pa so se lahko preizkusili v vlogi pravih 
malih napovedovalcev. Nepozaben je bil tudi 
torkov dan na kmetiji v Davči, kjer jih je sprejel 
učitelj Marko Bevk. Otroci so prisostvovali 
običajnemu dopoldnevu na kmetiji in s svojo 
aktivnostjo dokazali, da odlično obvladajo razna 
kmečka opravila. Med drugim so pomagali 
počistiti zajčnike, pomolsti kravo, nahraniti 
najrazličnejše živali, ... Tudi »kmečka prevozna 
sredstva« so se izkazala za pravo atrakcijo – 
jahanje osla in vožnja s traktorjem sta učence 
posebej navdušila. Davče obiskovalec nikoli ne 
zapusti lačnih ust in tako je bilo tudi tokrat 
– družina Bevk je poskrbela za zares topel 
sprejem in obilno pogostitev. Tema naslednjih 
dveh dni je bila osrednja cerkljanska tovarna 
Eta. Če so jo v sredo spoznavali v živo, ko so 
se z zaposlenimi sprehodili skozi tovarno, so v 
četrtek umetniško upodobili svoj obisk. Učenci 
so z zanimanjem prisluhnili strokovnjakom, ki 
so jim slikovito predstavili delovanje podjetja 
in njihove glavne izdelke. Spoznavanje tovarne, 
ki ima velik pomen za lokalno skupnost, saj 
zaposluje veliko število lokalnih prebivalcev, 
je zagotovo poučno za učence na začetku svoje 
izobraževalne poti. Vsa svoja doživetja so učenci 
v petek ujeli še v besedo in sliko.
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V Idriji je za vse gradbenike dovolj dela
Med uspešne male gradbene 
skupine na Idrijskem že 
vrsto let prištevamo tudi 
podjetje Lam gradbeništvo, 
ki ga vodi Mujo Džinić. 
Sam se je že pri svojih 16 
letih odločil za iskanje 
boljšega življenja in novih 
priložnosti. Iz rodne Bosne 
se je odpravil najprej 
na Hrvaško in od tam 
naprej v Slovenijo. V Idriji 
je že 13 let. Tu je pognal 
korenine in spletel tudi 
številna poznanstva ter 
mrežo strank, pri katerih 
je delal kot gradbeni 
mojster. Prva štiri leta je 
delal pri podjetju Naš dom, 
kasneje na Kolektorju, 
potem pa je dozorela 
odločitev za osamosvojitev 
in oblikovanje samostojne 
gradbene skupine. 

Gradbeništvo terja veliko 
strokovnega znanja. Kje ste ga 
pridobili?

Kot za vsak poklic, velja tudi za 
gradbenika, da se mora naprej 

odpraviti v šolo. Tam dobi osnove, 
ki jih ob praktičnem delu še obogati 
z izkušnjami starih mojstrov. 
Gradbeništvo me je že od malih nog 
zelo zanimalo. Imam opravljenih več 
strokovnih izpitov, sedaj pa končujem 
še srednjo gradbeno šolo v Ljubljani. 

Nekaj časa ste se ukvarjali tudi z 
industrijskim čiščenjem.

Drži. Za podjetji Kolektor in Poclain 
Hydraulics v Žireh, ter še za nekaj 
drugih podjetij, smo opravljali 
obsežnem program industrijskega 
čiščenja. Gre za zahtevna opravila, 

ki jih je treba narediti natančno in 
v dogovorjenih rokih. Očitno so 
odgovorni v teh velikih podjetjih 
spoznali, da smo resni in da nam 
lahko zaupajo. Zaradi korona krize 
se je sedaj to sodelovanje nekoliko 
upočasnilo, verjamemo pa v hitro 
okrevanje teh naših podjetij.

Koliko vas je v ekipi?
Sedaj smo štirje, v Slovenijo pa 

prihajata še dva. Zelo pomembno 
se mi zdi, da imajo delavci občutek 
pripadnosti, da dobro sodelujemo in 
da si zaupamo. 

Ste specializirani prav za 
kakšno od specifičnih del v 
gradbeništvu?

Predvsem se posvečamo prenovam. 
V Idriji in okolici je stanovanjski fond 
zelo star. Malo, zelo malo, se je v 
minulih desetletjih vlagalo v prenove 
in zato sedaj stanovanja zahtevajo 
kar korenite gradbene posege. Dela 
je res ogromno, saj takšnih skupin, 
ki bi prevzele kompletne adaptacije, v 
teh krajih ni prav veliko. Sodelujemo 
tudi z drugimi, saj vemo, da je dela 
dovolj za vse.

Pri prenovah pa morajo 
sodelovati mojstri različnih 
poklicev.

Pri tem nimamo težav. Imamo 
široko mrežo kooperantov, ki za 
nas prenovijo na primer elektriko, 
centralno ogrevanje, vodovod, odtoke 
in podobno. Sam sem prepričan, da 
je lahko uspešna le skupina. V tem 
dobrem desetletju samostojnega 
delovanja z licenco samostojnega 
podjetnika sem res mnogim dokazal, 
da nam lahko zaupajo, saj smo 
strokovno usposobljeni in imamo 
primerne cene.

Kako se korona kriza pozna v 
gradbeništvu?

V sektorju adaptacij je bilo zaradi 
epidemije kar nekaj težav. Bili 
smo prisiljeni povsem spremeniti 
mesečne načrte, saj smo se morali 

prilagajati danim razmeram. V prvi 
polovici avgusta naši delavci odhajajo 
na 14-dnevni dopust k svojim 
domačim in potem bodo ob povratku 
morali še v 14-dnevno karanteno. Ko 
se razmere normalizirajo, štartamo 
na polno.

V Idriji imate družino. So otroci 
že pravi Idrijčani?

Vesel sem, da nas ljudje sprejemajo 
in da nas imajo radi. To naklonjenost 
seveda vsem vračamo tudi mi. Najbolj 
sem vesel, ko vidim hčerko, ki hodi 
v peti razred, s kakšnim veseljem se 
druži s svojimi prijateljicami. Čas pa 
neverjetno hitro beži, sine bo letos 
šel že v vrtec in vsi smo tukaj res 
zadovoljni. 

Živite v stari rudarski hiši v 
Skirci. Kako se počutite v njej?

Odlično. Stare hiše so enkratne, 
imajo namreč dušo. Notranjost smo 
seveda posodobili, poskrbeli smo za 
izolacijo in nove inštalacije. Res se 
počutimo zelo lepo. Saj poznate tisto 
modrost: eno je hiša, nekaj drugega 
je dom. In za našo družino lahko 
rečem, da smo tu v Idriji res doma. 

Posebej bi se rad 

zahvalil vsem strankam, 

ki so nam v desetih letih 

zaupale.
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Filmarji iz Zadloga se ne damo!
Liza Škrlep

Letošnje leto je posebno leto. 
Drugačno leto. Korona 
leto. Poseben, drugačen in 
korona bo tudi film, ki smo 
ga letos ustvarjali v Črnem 
Vrhu. 

Če ne drugega, bo poseben 
tudi zato, ker v njem prvič 
igram jaz. Večkrat sem se kot 
gledalka udeležila filmskega 
večera v Zadlogu, vedno sem 
ga gledala z navdušenjem - kaj 
so ustvarili drugi, tokrat ga 
bom v pričakovanju gledala 
še z večjim navdušenjem - kaj 
smo ustvarili mi. V filmu smo 
vstopili v prihodnost, kjer smo 
ugotavljali, kako bo izgledal 
svet čez petdeset let in kako se 
bodo takratni dedki in babice 
spominjali »groznega« korona 
leta 2020.

Snemali smo v prvem julijskem 
vikendu, od petka do nedelje. 
Na prizorišče sem prišla šele 

v soboto zjutraj, kjer nas je 
vse pričakal domač Habetov 
zajtrk in navdušeni ljudje, 

polni energije in pričakovanj. 
S snemalno ekipo smo se 
večinoma že vsi poznali, zato 
je bilo vse zelo sproščeno in 
veselo. Pojedli smo zajtrk, 
določili vloge igralcev v filmu in 
odšli pred KS Črni Vrh, kjer smo 
začeli snemati naše prve prizore. 
Kmalu sem bila seznanjena s 
svojo usodo: »Liza, ti boš igrala 
mlado babico!« Seveda sem 
vlogo z veseljem sprejela, nato 
pa so sledila dodatna navodila 
režiserja Andraža: »Liza, stopi 
malo iz vrste!« »Liza, delaj se, 
da si zaskrbljena!« »Liza, bodi 
jezna!« »Liza, a ti sploh znaš bit 
jezna?« Seveda znam biti jezna, 
ampak mogoče ne ravno pred 
kamero, zato pa nisem imela 
težav z igranjem zaspane in 
utrujene študentke. Naslednje 
jutro se nam je pri snemanju 
pridružil gospod Franc, 
popoldan pa še gospa Renata, ki 
sta igrala dedka in babico v letu 
2070. Zelo dobro sta se vživela v 
svojo vlogo flegmatičnega dedka 

Foto: Robert Osolnik

Kdaj bo v Idriji stal spomenik klekljaricam?
Damijan Bogataj

Vera Kostanjšek je letošnjo 
pozno pomlad nase 
opozorila s prav posebno 
razstavo. Kot uspešna 
risarka in tudi spretna 
klekljarica je članica 
Društva klekljaric idrijske 
čipke, pa tudi članica 
Likovnega društva Cinober. 
Kljub negotovim časom je 
sprejela izziv in v Galeriji 
svete Barbare pod Mestnim 
trgom v dneh od 4. do 20. 
junija na ogled postavila 
prav posebno razstavo v 
čast klekljaricam. 

Kaj povezuje svet likovnega in 
čipkarstvo? Marsikaj, saj lepe 
čipke ni mogoče sklekljati brez 
izostrenega občutka za lepoto 
in skladnost in to velja tudi 
obratno, saj likovne podobe ni 
brez ustvarjalčevega smisla za 
ustvarjalnost. Vera Kostanjšek pa je 
likovni in klekljarski svet povezala 
še na drug, izviren način. V diptihu 
je na ogled postavila portret 
klekljarice in njen izdelek. Začelo 
pa se je seveda s portretiranjem. 
Iz predstavljenih portretov na 
razstavi je razvidno, da je bila pri 
izboru povsem svobodna, saj smo 
občudovali tako podobe pravih 
mojstric kot tudi brezimnih, 
a pridnih ljubiteljic klekljanja. 
Vsem pa je skupno mojstrstvo in 
predanost klekljanju ter izročilu.

»Včasih imamo občutek, da 
nas, klekljaric, nihče ne opazi. 
Sklonjenih glav izdelujemo 
mojstrovine, ki jih za našimi hrbti 
opazujejo mimoidoči. Zakaj pa 
ne bi klekljarice pokazale svojih 
obrazov? Ker sem klekljarica in 
risarka, se mi je zdelo popolnoma 
samoumevno, da k obrazom 
dodam tudi čipke, ki so jih te 
gospe sklekljale,« je povedala Vera 
Kostanjšek. Nastala je kombinacija 
risb, čipk in zapisanih kratkih 
misli, ki so se jim utrnile ali pa so 
jih kje prebrale in so jim ostale v 
spominu. Izkazalo se je, da je ta 
povezava zadetek v polno, saj je 
bila ideja izvirna in obiskovalcem 
zelo všeč. »Večkrat sodelujem 
na slikarskih ali klekljarskih 
razstavah. Opazila sem, da je bilo 
obiskovalcev kar nadpovprečno 
veliko. Posebno prijetno so 

me presenetile vzgojiteljice iz 
idrijskega vrtca, ki so pripeljale na 
ogled razstave res veliko skupin 
malčkov. Verjetno se ravnajo po 
načelu ’Kar se Janezek nauči, to 
Janez zna’.«

Idrija pa kljub neumornemu 
opevanju rudnika premore le malo 
zunanjega spoštovanja do tradicije 
klekljanja. Res ima na pročelju 
Magazina Ivanka Ferjančič 
spominsko ploščo, a kaj več od 
tega ni. Zamisel, da bi po zgledu 
velikih mest tudi v Idriji postavili 
spomenik klekljarici, tli med 
čipkaricami že dolgo. »Idrija res 
še nima spomenika - skulpture, 
ki bi bila posvečena klekljaricam. 
Poznavalci pravijo, da so za 
spomenik potrebni premislek, 
čas, določen postopek, sredstva, 
široko soglasje v skupnosti in še 
marsikaj. Se popolnoma strinjam. 

Kar nekaj je bilo v tej smeri že 
napisanega in predlaganega, 
uresničenega pa žal še nič,« pove 
Vera Kostanjšek.

Pred leti predstavljena zamisel 
o posebnem obeležju, neskončni 
čipki, ki bi jo javno izdelovale 
klekljarice, se ji zdi zanimiva 
in izvirna. »Ideja bi se mi 
zdela dobra edino v povezavi 
z otipljivim kipom, zraven 
katerega se lahko postaviš, ga 
potipaš in pobožaš. Kot turisti 
se radi ob takih obeležjih tudi 
fotografiramo. Upam, da zgodba 
o postavitvi otipljivega obeležja 
v čast klekljaricam v Idriji še ni 
končana.«

Razstava portretov klekljaric 
in njihovih čipk v Galeriji svete 
Barbare se je sklenila s podelitvijo 
portretov upodobljenim 
klekljaricam in s krajšim 

druženjem, saj večjega dogodka 
letos zaradi epidemije ni bilo 
dovoljeno organizirati. Razstava 
portretov pa odmeva tudi kot 
spodbuda odgovornim v mestu 
in občini, da naredijo pogumno 
korak naprej pri uresničitvi 
zamisli o postavitvi spomenika 
idrijski klekljarici. Te so stoletja z 
lepoto in umeteljnostjo bogatile 
ta idrijski svet. Ko se je rudnik 
in vse, kar je bilo povezano 
z njim, dokončno preselilo v 
preteklik, so klekljarice ostale 
edina živa vez z dediščino, ki je 
polna ustvarjalnosti tudi danes. 
Spogleduje se s preteklostjo in 
se hkrati tudi razvija v nekaj 
novega, izvirnega in drugačnega. 
Idrijske klekljarice so pravi dokaz, 
da oznaka »živa dediščina« ni 
le prazna puhlica ampak v tem 
mestu čisto prava resničnost.

in »gajstne« babice.
Seveda je bilo snemanje rdeča 

nit našega vikenda, a vendarle 
smo imeli veliko prostega časa 
za zabavo, pa tudi za neumnosti. 
Kurili smo kres, igrali na kitaro, 
peli, učili režiserja voziti avto 
in kokoške leteti, udobno smo 
se vozili s kavčem na traktorju, 
predvsem pa smo ves čas dobro 
jedli. Skratka, preživeli smo 
čudovit vikend ob snemanju 
korona filma, s super noro 
ekipo, a ta ironočno zaradi 
korone ni bila popolna. Manjkal 
je namreč naš glavni pobudnik 
Lovrenc s svojo boljšo polovico.

Komaj čakam, da čez petdeset 
let »izkopljemo kapsulo« in si 
ponovno ogledamo film. Komaj 
čakam, da vidimo vse zmotne 
predstave o naši prihodnosti in 
ugotovimo, kako smo se imeli v 
današnjih časih lepo. 

Film si lahko ogledate 29. 
avgusta v Zadlogu, če bo dež pa 
v Črnem Vrhu. Če bo karantena, 
pa kar na spletu.
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Tomaž Peternelj s.p.

Sp. Kanomlja 65a, 

5281 Sp. Idrija

- razkladanje in  
  nakladanje z  
  avtodvigalom

- prevozi tovora  
  do 13 ton

Anka Rudolf napisala knjigo

Danijel Vončina

Pri ugledni založbi 
Planinske zveze Slovenije je 
izšla knjiga Anke Rudolf – 
Čez drn in strn, ki  prinaša 
18 pripovedi, v katerih se 
avtorica izkaže kot izvrstna 
pripovedovalka. Ilustracije 
za knjigo je narisal slikar 
Jurij Pfeifer.

V svoji raznolikosti se zgodbe 
iz zbirke Čez drn in strn najprej 
dotikajo domišljije, ki jo vodi 
Dobro, nato pa obdobja odkrivanja 
živosrebrove rude, umetnosti 
izdelovanja čipk po vsej Evropi, 
razvoja idrijske kulinarike in 
življenja rudarske družine ter 
usodnih potresov in plazov, ki 
so prizadeli veliko članov vaških 
skupnosti.

»Ne iščem velikih dogodkov, 
trudim se le čim lepše naslikati 
prizore iz svoje shrambe. Radost v 
otroških srcih bralcev mi je plačilo. 
Osrečuje me možnost, da bom z 

besedami lahko večno ustvarjala, 
da bom z njimi vedno v dobri 
družbi,« je ob izidu knjige povedala 
avtorica Anka Rudolf.

Vsebina zgodb je prikazana skozi 
doživljanje sveta tako mladega kot 
odraslega bralca.

Anka Rudolf je avtorica zgodb, 
katere prikažejo vse plati človeške 
nravi, kot so pohlep po dobičku, 
izkoriščanje nemočnih ljudi, 
prekupčevanje z lesom, krivolov, 
vojna, ... hkrati pa poudarijo 
človeške ustvarjalne napore, 
da bi postavili lepo planinsko 
kočo, namestili prvo slovensko 
planinsko vpisno knjigo in 
položili temelje prihodnjemu 
Slovenskemu planinskemu 
društvu. »Anka Rudolf se zaveda 
človeške zmožnosti, da znajo 
ljudje, ki se sredi vojne znajdejo 
v domala smešnih okoliščinah, 
kljub vsakovrstnim različnostim 
sodelovati. Priklanja se moči 
Narave ter njenim živalskim in 
rastlinskim prebivalcem, ki s 
svojim prasmislom za preživetje 
pogosto prekašajo ’pametnega’ 
človeka,« so ob izidu knjige zapisali 
v založbi.

Vso galerijo nastopajočih likov 
zbirke pravljičnih zgodb Čez drn 
in strn, od gorskih vil in dobrih 
mož, mlinarjev, rudarjev, dekel, 
trgovcev, kmetov, gospodarjev do 
nun in otrok, pa vodita človeška 
klenost in nemalokrat ljubezen, 
s katerima ljudje preživijo tudi 
najtežje preizkušnje in znajo 
prisluhniti svoji pristni notranjosti.

»Tako, kot skozi Ankine zgodbe, 
Idrija bralcem še ni spregovorila,« 
pa je v uvodu h knjigi zapisal Franc 
Černigoj, ki občuduje avtoričino 
zvedavost in ustvarjalnost.

TOMDOM, Tomaž Kavčič s.p.

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
- betonska, zidarska, tesarska,  
  krovska ...
ZUNANJE UREDITVE
- asfalt, tlakovci, prane plošče ...
ZEMELJSKA DELA
- izkopi, izdelava cest, kanalizacija ...

ADAPTACIJE OBJEKTOV
- gradbeno-obrtniška dela, fasade 

ČISTILNE NAPRAVE 
- Zastopstvo za Zagožen, 
  svetovanje, izgradnja
LESENA GRADNJA
- Svetovanje, izvedba

Vojskarji se spominjajo grozljivih dogodkov
Ob letošnjim prazniku 
Krajevne skupnosti Vojsko 
je domače Kulturno društvo 
Planika pripravilo kulturni 
program z naslovom 
Ura spomina. Obudili so 
spomine na 23. junij 1943. 

Tega dne so pripadniki 
italijanskih premičnih oddelkov 
javne varnosti »Nukleo mobile« 
požgali večino domačij na planoti 
in veliko prebivalcev odpeljali 
v taborišča. Na težke dogodke 
so ohranjeni različni zapisi. 
Med slednjimi tudi pričevanja 

nekaterih Vojskarjev, ki so bili 
takrat še otroci in teror tujih 
vojakov jih je zaznamoval za vse 
življenje. Trpljenje vaščanov je 
v kroniki župnije zabeležil tudi 
tedanji vojskarski župnik Fortunat 
Jeklin. Pretresljivi opisi dogajanja 
v letu 1943 so se ohranili, ker 
jih je omenjeni dal v hrambo 
svojemu prijatelju Janku Žagarju, 
duhovniku v Župniji Ledine.

V kulturni programu, ki so ga 
izvedli na predvečer krajevnega 
praznika, so uvrstili pesmi 
domačega pesnika Črtomirja 
Šinkovca, v katerih pesnik omenja 
ljubezen do domačega kraja in 
domovine. Zbrane je nagovorila 

predsednica KS Vojsko Milojka 
Ječnik, pozdravne misli pa sta 
dodala tudi idrijski podžupan 
Branko Lapajne ter Bojan 
Režun, predsednik združenja za 
ohranjanje vrednost NOB Idrija – 
Cerkno.

Prireditev se je odvijala na 
predvečer dneva državnosti, zato 
je v pozdrav domovini in kot 
darilo za njej rojstni dan zazvenela 
tudi harmonika v rokah mladega 
glasbenika Žana Podobnika. 
Zaradi že znanih vzrokov in tedaj 
veljavnih pravil o druženju, je 
kulturniški dogodek potekal na 
novozgrajenem igrišču ob domu 
gasilcev in krajanov. / ITA

Kaj je dobra pravljica, mi pove 
občutek: zaželim si jo prebrati 
svojim vnukinjam in tudi 
vnuku. In med Ankinimi jih 
je kar nekaj takih, ob branju 
katerih sem se zalotil, da bi 
jim jih bral.  
Franc Černigoj v predgovoru

,,

Fo
to

: R
. Z

ab
uk

ov
ec



petek, 24. julij 2020 Idrijske novice / ABC         številka 48618 K N J I G E

Odsevi srebrnega časa v knjigi
Prav na dan sv. Ahacija, 
ob rudarskem prazniku, 
je Center za upravljanje 
z dediščino živega srebra 
Idrija predstavil novo 
publikacijo. Bogato 
ilustrirana, skoraj sto 
strani obsegajoča knjiga 
predstavlja dediščino živega 
srebra in nas vabi, da se na 
poljuden način seznanimo 
s pomenom živega srebra v 
preteklih stoletjih.

Knjiga nosi naslov Odsevi 
srebrnega časa, prav tako kot je 
poimenovan uvodni video film 
na razstavi v Topilnici Hg ter 
tradicionalni dnevi živega srebra 
v mesecu oktobru. Knjiga je 
zasnovana po stalni razstavi Od 
rude do kapljic živega srebra, ki je 
na ogled v nekdanji topilnici.

Knjigo so vsebinsko zasnovali 
Martina Peljhan, Ivica Kavčič 
in Miha Jeršek, oblikovala pa jo 
je Ivana Kadivec. Bogati jo več 
kot 150 fotografij ter številne 
ilustracije. Med fotografi posebno 
mesto zavzemata Jani Peternelj 
in Tomaž Lauko s fotografijami 
naprav, ki so delovale na osnovi 
živega srebra. Večina ilustracij, 
prerezov peči, je delo oblikovalca 

Jake Modica ter arhitekta Rafaela 
Bizjaka, arhivske fotografije pa so 
iz fototeke Mestnega muzeja Idrija. 

V prvem delu je predstavljen 
razvoj žgalništva, vseh enajst 
različnih peči od preprostih kop 
do najbolj izpopoljnjenih Čermak-
Špirekovih in rotacijskih peči. 
Pri vsaki so predstavljene tudi 
inovativne rešitve, vse peči pa so 
izrisane v prerezu z nazornim 
prikazom delovanja.

V drugem delu knjige nas avtorji 
popeljejo skozi izjemno široko 
in raznovrstno uporabo te redke 
tekoče kovine, z izjemno gostoto, 
z visoko površinsko napetostjo, 
ki se enakomerno razteza in 

prevaja električni tok. Zaradi 
posebnih lastnosti so z živim 
srebrom merili temperaturo, z 
barometri napovedovali vreme in 
celo izdelovali prve fotografije na 
steklu. Živo srebro so več kot 1.000 
let dodajali mazilom za zdravljenje 
kožnih in spolnih bolezni. Do 
sredine 20. stoletja pa so njegovo 
spojino uporabljali za razkuževanje 
in dezinfekcijo.

Živo srebro je bilo 
nenadomestljivo številnim 
alkimistom, ki so stoletja z njegovo 
pomočjo poskušali izdelati zlato, 
pa tudi za nekatere izumitelje, ki so 
za svoje delo prav na osnovi živega 
srebra prejeli Nobelovo nagrado. 

Na osnovi poskusov z živim 
srebrom so v 18. stoletju postavil 
temelje moderne kemije. Med 
spojinami z živim srebrom je še 
posebno pomembna obstojna rdeča 
barva – cinober, ki so jo več kot 
tristo let izdelovali tudi v Idriji in 
proizvodnja le-tega pomeni začetek 
kemične industrije na Slovenskem.

Rdeč živosrebrov oksid so 
uporabljali za shranjevanje 
električne energije v baterijah, 
velike količine živega srebra so bile 
v prvi svetovni vojni uporabljene za 
eksplozivne spojine.

Več kot tretjina vsega živega 
srebra pa je bila od 16. stoletja 
dalje uporabljena za pridobivanje 

zlata in srebra. V Južno Ameriko 
so potovale ladje, napolnjene z 
živim srebrom, v Evropo pa so 
vračale velike količine srebra in 
zlata, kar je vzpodbudilo razvoj 
gospodarstva. Seveda vsi poznamo 
amalgamske zobne zalivke, 
amalgam kositra in živega srebra 
pa je omogočil razvoj velikih zrcal.

Manj znano je, da so v šestdesetih 
letih živo srebro uporabili za pogon 
vesoljskih plovil. Zaradi sijaja in 
velike odsevne sposobnosti je 
bilo do nedavnega uporabljeno 
v teleskopih velikih dimenzij, v 
Kanadi je še do nedavnega deloval 
šestmetrski živosrebrov teleskop za 
odkrivanje vesolja. Nepogrešljivo 
pa je bilo živo srebro tudi v 
živosrebrnih sijalkah. 

Zaradi strupenosti in široke 
uporabe v šestdesetih letih v 
industriji umetnih mas in pri 
izdelavi škropiv v kmetijstvu je 
prišlo do množičnih zastrupitev, 
kar je pripeljalo do opuščanja 
uporabe te tekoče kovine. 

Knjiga nas popelje v širni svet, 
kamor je potovalo tudi več kot tri 
milijone jeklenk živega srebra iz 
Idrije. Namenjena je domačinom, 
ki s ponosom ohranjajo dediščino 
živega srebra, obiskovalcem 
Idrije, dobrodošla pa bo tudi kot 
dopolnitev šolskih programov in 
naravoslovnih predmetov v šolah.
/ Martina Peljhan

V Čekovnik po že tisočkrat prehojeni stezi do doma
Danica Hrast

V Galeriji Magazin, ki 
deluje pod okriljem Mestne 
knjižnice in čitalnice Idrija, 
je bila 9. julija predstavljena 
v samozaložbi Ljuba 
Mohoriča izdana nekoliko 
neobičajna knjiga Čekovnik 
v vrtincu časa in spominov. 

Delo je dokaj obsežno. Na 515 
straneh poskuša avtor vsestransko 
in natančno zajeti čas, v katerem 
so in še živijo prebivalci Čekovnika. 
Knjiga na zelo zanimiv način 
predstavlja družbeno in politično 
zgodovino vasi, popelje nas skozi 
različna zgodovinska obdobja: od 
rimske dobe, Oglejskega patriarhata, 
srednjeveških urbarjev, preko 
Avstroogrskega obdobja in Ilirskih 
provinc pa vse do prve svetovne 
vojne, življenja pod Italijo, druge 
svetovne vojne, osamosvojitvene 
vojne  in  še  čez .  K  vsem tem 
prelomnim dogodkom avtor dodaja 
tudi svoje razmišljanje in jih vzporeja 
z drugim sočasnim dogajanjem 
v tistem času. Vse to pa je, kot 
ugotavlja avtor, le delček neke celote, 
ki se pojavlja kot utrinek spomina v 
nekem času in prostoru. Najglobljih 

skrivnosti življenja ni mogoče izraziti 
... Nastanejo in preminejo skupaj s 
posameznikom.

Avtor je svoj knjižni prvenec 
posvetil okrogli obletnici rojstva 
mame in očeta ter njune številčne 
družine, a je hkrati ob tem spomnil 
na vrsto njunih prednikov in 
njihovih potomcev. S pričevanji 
in s pomočjo različnih pisnih in 
ustnih virov je nastal verodostojen 
pregled časa in okoliščin, v katerih 

so različne generacije Čekovnkarjev 
preživele vsaka svoj dodeljeni jim 
čas. Bralec bo ob pozornem branju 
tako lahko prehodil in podoživel 
različne življenjske zgodbe ljudi 
tega in mnogih drugih krajev, saj 
delo obravnava širši prostor in čas, 
v katerega je bilo naselje vpeto v 
različnih obdobjih svojega obstoja. 

Ljubo Mohorič se je rodil leta 1950 
v številčni družini Mohoričevih 
v Čekovniku, kjer je tudi preživel 
svojo mladost. Kot dober poznavalec 
rojstnega kraja se je v zrelih letih 
podal v zanimiv in bogat opis lastne 
družine, sovaščanov in zgodovine 
kraja, iz katerega izhaja. Delo je 
edinstveno tako po vsestranski 
obravnavi vsebovane tematike kot 
po stilu in načinu njenega opisa. 
Glavne osebe v knjigi niso izmišljene, 
ampak so to (bili) dejanski ljudje in 
zato so tudi opisi njihovih usod še 
kako resnični, verodostojni in še 
posebej podoživeti, empatični. Skozi 
branje, ki je mestoma šaljivo, a tudi 
znanstveno natančno, se bo bralec 
lahko na enem mestu seznanil tako 
z vrsto zgodovinskih dejstev kot z 
resnejšimi sociološkimi, etnološkimi, 
literarnimi in celo filozofskimi 
razmišljanji. Knjiga ni le preprosta 
kronologija nekega časa, ampak 
lahko predstavlja poučen učbenik 
mlajšim generacijam širom Slovenije. 

Ta poljudnoznanstvena monografija 

je doslej najbolj strnjeno in obsežno 
delo o Čekovniku. Posvečena je tudi 
vsem rodovom vaščanov, učiteljem, 
župnikom, zdravnikom, skratka 
vsem, ki so bili pomembni sopotniki 
številnih generacij Čekovnkarjev. 

V knjigi je predstavljena večina 
domačij v sliki in besedi. Knjigi 
je kot zadnje poglavje dodan tudi 
Čekovnški besednjak, za katerega so 
v času pisanja knjige zbrali natančno 
513 značilnih narečnih besed. 

Avtor bralca vabi, da se skupaj z 
njim poda po poti, ki jo je v času 
nastajanja knjige sam prehodil po 
čudoviti naravi, številnih arhivih, 
muzejih, knjižnicah, raztresenih 
domačijah, pogovorih, pričevanjih 
rojakov in drugih. Čekovnik spada 
v skupino tistih rojstnih vasi, kamor 
se ljudje vračajo hrepeneče in z 
ljubeznijo, da bi še enkrat prehodili 
že tisočkrat prehojene steze do doma, 
kot smo to počeli mi, otroci te vasi.

Avtor knjige Ljubo Mohorič
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Furmanski 
konji
Dragica Čuk Novak

Nekaj zaporednih toplih in sončnih dni me je zvabilo, 
da sem se letos nekoliko prej, pred prvim pomladinom, 
s škarjami in vedrom odpravila med gole grme vrtnic. 
Moje početje je motilo le nekaj sinic, ki so brskale po 
semenju v bližnji krmilnici. Sapica je izza zidu prinesla 
zvoke konjskih kopit in vzklik; hi- ja, hi-ja. Uspelo mi je 
odrezati še zadnjo odvečno vejico na grmu, ko sem na 
cesti zagledala vprego, ki je vlekla zapravljivček. 

Na konjih se je vse bleščalo, svetloba se je odbijala od skrbno skrtačene 
dlake, medeninastih okraskov na komatih, kopit in podkev na njih. Na klopi 
visoko na vozu je sedel furman in ob njem otrok. V rokah je držal povodce, 
čisto nalahno ovite okrog dlani, gajžla je bila bolj za okras, zataknjena za 
naslon klopi. Vse lesene dele je krasila tanka zelena črta. Otrok je glasno 
pozdravil, moški poleg pokimal in dvignil klobuk. Gledala sem za njimi, 
dokler jih ni zakrila živa meja. Premaknila sem se k naslednjem grmu, 
prestavila vedro in v roke vzela škarje, še kar nekaj bodečih grmov je 
čakalo name.

Vprega, ki sem jo videla, mi je iz pozabe priklicala spomine na čas 
izpred pol stoletja, če temu dodam še nekaj let ne bo nič narobe, na zven 
kladiva iz kovačnice na koncu vasi, na številne vozove različnih velikosti, 
od tistih najlažjih do najtežjih parizarjev in na jesenova drevesa po 
senožetih. Iz mladih tankih debel so fantje naredili smuči, debelejša so 
končala pri kolarju. Iz njih je izdelal kolesa in podvozja vozov, vprežne 
sani, zapravljivčka pa le iz tistega najboljšega lesa. Na zloščenem lesu so se 
poznale letnice, ki jih je običajno krasila tanka črta v barvi koles. Tako lep 
in dragocen voz je čakal pod streho kozolca, vanj so vpregali le za redke 
posebno svečane dogodke na kmetijah. In konji, na prste obeh rok bi jih 
lahko preštela. Ločili smo jih po barvi in lastniku. In še po nečem. Na tiste 
mirne, ki jih je lahko vodil že otrok, ki je dosegel uzdo, in na tiste, ki so 
brcali, grizli in se vzpenjali na zadnje noge. Za razliko od prvih so zadnji 
menjali lastnika že po letu ali dveh. Tovor na vozu je bil vedno naložen do 
vrha in še čez. Z bičem furman ni samo pokal, ampak z vso močjo udarjal 
po nemočni živali. Če to ni bilo dovolj, je v roke vzel orodje, ga obrnil okrog 
in z ročajem in med vpitjem in preklinjanjem udrihal po vpregi, dokler mu 
ni zmanjkalo glasu in moči. V letu, mogoče dveh ali treh, so čisto potihoma 
konje zamenjali traktorji. Le rek, ne bodi kot furmanski konj, sem pozneje 
velikokrat slišala, še pozneje pa razumela, ko sem v nekem večjem mestu 
sosednje države videla kočijo z vprego, ki je bila za vse tiste, ki smo bili 
navajeni naše vprežne živine, neobičajna. Poleg komata, povodcev in uzde 
so živali imele plašnice na očeh in ščitnike za ušesa. Ta dodatna oprema 
vprege kočij sredi hrupa in gostega prometa v velikih mestih je razumljiva 
in služi svojemu namenu. In prav je tako. 

Nekaj strašno narobe pa je z nevidnimi plašnicami in ščitniki, ki jih 
nosimo sami. O tem govori navedeni rek. Nevidne meje in obzidja v naših 
glavah nam ožijo obzorje in omejujejo presojo. V zadnjih desetletjih smo v 
različnih javnih nastopih bolj ali manj pomembnih posameznikov in tistih, 
ki se za to imajo, slišali veliko prispodob o vozu, vagonu, vlaku, lokomotivi, 
... Naj bo tudi moja zgodba skromna primerjava. Tistega zapravljivčka in 
vprege ne bi občudovala, če se ne bi vse pokrilo. Voz, konji in furman. Ti 
so pa lahko dobri, sposobni ali pa njihovo nasprotje. In še to, tisti konji 
niso imeli plašnic.

Ob 90-letnici še v Franjo

Danica Markič

V soboto, 18. julija, je 
bilo v soteski Pasice, kjer 
je med drugo svetovno 
vojno delovala Partizanska 
bolnica Franja, prav posebej 
slovesno. Podpredsednik 
Zveze borcev za vrednote 
NOB Idrija-Cerkno Jože 
Jeram in Gorska reševalna 
postaja Tolmin sta izpolnila 
željo 90-letnemu Albinu 
Piberniku, da še enkrat v 
življenju obišče Franjo. Ker 
ima Albin Pibernik težave 
s hojo, so ga skozi ozko 
sotesko Pasice v Dolenjih 
Novakih prenesli na posebej 
prirejenih nosilih, starih 
preko 70 let. S solzami v 
očeh se je zahvalil vsem 
sodelujočim, da so mu 
izpolnili to željo.

Albin, za prijatelje Bine, je bil 
vojaški in civilni pilot, kot 11-letni 
fant je z mamo in očetom leta 1942 
doživel eno najtežjih borb NOB, 
Igmanski marš in preboj Pr ve 
proletarske brigade iz sovražnega 
obroča ter njen pohod preko planine 
Igman v osvobojeno Fočo. Ozebline 
borcev in posledice so bile strašne. 
Albinova mama je v bolnišnici v Foči 
umrla, očeta pa je izgubil še istega 
leta, ko je padel kmalu po vrnitvi v 
Slovenijo. 

Skupaj s prijatelji je hotel še enkrat 
obiskati in doživeti Partizansko 
bolnico Franjo, ta izjemni pomnik 
človeške solidarnosti in tovarištva, 
ki je uvrščena tudi na zemljevid 
evropske dediščine. V Partizanski 
bolnici Franji se je zdravilo več kot 
600 ranjencev in ranjenk različnih 
narodnosti in med njimi celo nemški 
vojak. Ta je bil ranjen, partizani so ga 
rešili, pripeljali v Franjo, pozdravili 
in potem je v bolnišnici ostal do 
osvoboditve.

Albina Pibernika je spremljala tudi 
Valerija Skrinjar Tvrz, partizanka, 
udeleženka preboja na Menini 
p lanini .  Par t izansk a  bolnica 

Franja je za oba izjemen pomnik 
človečnosti. »Ponos na tovariše, ki 
so naredili to bolnico, in ponos, 
da od decembra 1943, ko je bila 
ustanovljena, pa do konca, sploh ni 
bila izdana,« je za medije povedala 
Valerija Skrinjar Tvrz. Obisku 
obeh vojnih veteranov v Franji so 
prisostvovali številni predstavniki 
javnega življenja občine in regije. 
Ob tej priložnosti sta predsednika 
ZB Idrija-Cerkno in ZB Tolmin 
Bojan Režun in Rok Uršič podelila 
Gorski reševalni postaji Tolmin zlato 
priznanje ZB Slovenije za dolgoletno 
sodelovanje. V njihovem imenu je 
priznanje prevzel Danilo Pavšič, 
vodja GRS za območje Idrije in 
Cerknega.

Gorska reševalna služba Tolmin že 
vrsto let sodeluje na vseh pohodih 
in člani te skrbijo za varnost 
pohodnikov tako na Idrijskem, 
Cerkljanskem in Tolminskem 
kot tudi na dr ugih območjih. 
Prisotni na sobotni slovesnosti v 
Partizanski bolnici Franji so gesto 
borčevske organizacije pospremili 
z odobravanjem in nedeljenimi 
pohvalami.

Bom imel 90 let, 
pa je prav, da 
še enkrat vidim 
Franjo.

,,
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Poezija je vir inspiracije,  
inspiracija pa je gonilo življenja

Milanka Trušnovec

Stavek v naslovu je pravzaprav 
pregovor iz starega Rima je, kot 
mnogo drugega iz starorimskih 
in starogrških časov, še danes 
aktualen in velja tudi za 
Šinkovčeve dneve poezije, ki so 
bili letos organizirani drugič 
zapored. Zaradi epidemije 
koronavirusa so bili okrnjeni, 
predvsem je umanjkala živa, 
družabno-povezovalna dimenzija 
prireditve. A poetična živost, 
tako kot duh vojskarskega rojaka 
Črtomirja Šinkovca, ki mu je 
projekt posvečen, s podporo 
virtualnih orodij kljubuje vsem 
neprilikam in nadlogam. Ker 
so Šinkovčevi dnevi poezije splet 
različnih dejavnosti, nad katerimi 
bdi uglašena ekipa, smo nekateri 
člani organizacijskega odbora vsak 
s svojega zornega kota osvetlili 
letošnja prizadevanja.

Ustvarjalnost mladih
Eden od temeljnih ciljev in želja našega 

pesniškega  fes t iva la  j e  spodbujanje 
ustvarjalnosti  mladih.  Na natečaj  za 
osnovnošolce so se odzvale vse osnovne šole 
na našem območju – idrijska, spodnjeidrijska, 
črnovrška in cerkljanska. Sodelovalo je kar 77 
učencev z več kot 90 pesmimi. »Kljub letošnjim 
izjemno neugodnim razmeram in zaprtju šol 
so učitelji  uspeli spodbuditi otroke k prav 
cvetočemu pesniškemu ustvarjanju, za kar 
jim gre posebna zahvala. Mladi  ustvarjalci 
premorejo kar precej pesniškega potenciala 
in članice komisije (Romana Kokošar, Lidija 
Kleindienst in Vasilija Podobnik Kobal) smo 
ugotovile, da bi jim v bodoče kazalo nuditi še 
malo več strokovne pomoči in pridobivanja 
ustreznega znanja. Zato menimo, da bi zanje 
veljalo že med naslednjim šolskim letom 
organizirati kako literarno delavnico, če bodo 
seveda pogoji to dopuščali.

Prav tako nas je letos prijetno presenetil odziv 
likovnih pedagoginj in njihovih učencev z 
osnovnih šol v Črnem Vrhu in Spodnji Idriji, ki 
so ilustrirali Šinkovčeve pesmi. Ilustracije bodo 
razstavljene v idrijski Mestni knjižnici, nekaj 
tega smo vpletli v zaključno prireditev, izbor pa  
bomo objavili v publikaciji, ki bo predvidoma 
izšla jeseni,« je zapisala Vasilija Podobnik Kobal.

… in ustvarjalnost zrel(ejš)ih mladih
Literarni natečaj za odrasle je bil namenjen 

pesnikom treh kategorij – mlajšim od 19 let, 
starejšim od 19 let ter pesnikom Slovencem 
v zamejstvu in po svetu. Določeni sta bili 
dve temi – pesmi o naravi in prosta tema. Z 
izpostavitvijo narave kot posebne kategorije 
oziroma vira navdiha in objekta upesnjevanja 
želimo pozornost (zlasti mladih) ustvarjalcev 
usmeriti k okoljskim temam, k skrbi za 
(svetovno) okolje in varovanje narave, s čimer 
se bomo lažje pridružili sorodnim natečajem 
EU in OZN. Vsak pesnik je lahko sodeloval v 
obeh temah, in sicer v vsaki z največ tremi 
pesmimi. Rado Božič, koordinator natečaja iz 
idrijske izpostave JSKD, je rezultate razpisa, 

ki je bil objavljen na začetku aprila, torej že v 
času karantene, povzel takole: »Negotovi časi 
k sreči niso zatrli ustvarjalne želje, saj je bil 
odziv literatov kar zadovoljiv. Na natečaju je 
sodelovalo 45 avtorjev, ki so oddali skupno 
164 del.« Izbor najboljših je opravila komisija 
v sestavi prof. dr. Miran Košuta s tržaške 
univerze, vodja velenjskega Lirikonfesta Ivo 
Stropnik in mag. Milanka Trušnovec iz Mestne 
knjižnice in čitalnice Idrija. Prav tako pod 
okriljem JSKD je v idrijski knjižnici potekala 
pesniška raziskovalnica: »V veliko veselje nam 
je bilo, da smo lahko v živo izpeljali pesniško 
delavnico s priznano slovensko pesnico 
Barbaro Korun. Tudi mentorica je izrazila 
željo po taki izvedbi, ki ima povsem drugačen 
učinek kot pogovor preko računalnika. 
Prijavljeni pesniki so na njej sodelovali z 
najmanj tremi svojimi pesmimi. Mentorica 
je za njihova dela pripravila kratko oceno, 
sledil je dialog z avtorji ter vaje v raziskovanju 
neodkrite kreativne moči. Odlična in zelo 
koristna delavnica za vse udeležence, nad 
skupino in nad idejo Šinkovčevih dnevov pa 
je bila zelo navdušena tudi mentorica Barbara 
Korun,« je vtise strnil Rado Božič. 

Skupna oziroma presečna točka ustvarjalnih 
univerzumov natečaja in delavnice je bila Ana 
Balantič, edina domača literatka, ki se je tokrat 
pridružila snovanjem pod Šinkovčevimi krili. 
Za pesem Drugačna je v kategoriji nad 19 let 
(prosta tema) prejela tretjo nagrado.

Poezija brez meja
Iniciatorja ŠDP, dr. Uroša Lipuščka, je 

navdušil letošnji mednarodni odziv, saj so 
se v kategoriji Slovencev v zamejstvu in po 
svetu na natečaj odzvali pesniki iz Avstrije, 
Madžarske, Italije, Bosne in Hercegovine ter 
Srbije in med drugim poslali pesmi v svojem 
domačem narečju, kar je naši prireditvi dalo 
posebno razsežnost: »Prvikrat so sodelovali 
pesniki iz Videmske pokrajine, Rezije in 
Porabja, pokrajin, kjer slovenski jezik životari 
oziroma polagoma celo odmira. V Porabju je 
bilo na primer ob koncu prve svetovne vojne 
okoli 7000 porabskih Slovencev, danes jih 
je spričo asimilacije ostalo le še okoli 1000. 
Dusán Mukics, ki je kot urednik in novinar 
zaposlen na slovenskem radiu v Monoštru, 
je eden najbolj prodornih mladih slovenskih 
intelektualcev v Porabju. Za nas je bila njegova 
udeležba s pesmijo Majklejkli (prejela je 
1. nagrado med pesmimi o naravi) dokaz, 
da smo na pravi poti oziroma da s svojo 

dejavnostjo prispevamo tudi k ohranjanju 
slovenskega jezika, kjer je ogrožen. Podobno 
je z udeležbo dveh pesnic – Marine Cernetig 
in Silvane Palleti iz sosednje Italije. Posebej 
smo bili veseli treh pesmi  v rezijanskem 
narečju, ki jih je spesnila Silvana Palleti: Jïgra 
od dubrute (podeljena ji je bila 3. nagrada v 
kategoriji prosta tema), Ropotanje in Bisida 
šinkana. Narodnostni položaj v Reziji, za 
večino Slovencev še vedno dokaj skrivnostni 
pokrajini, ki leži jugozahodno od Kaninskega 
pogorja in je obdana s strmimi gorami, je 
namreč zelo zapleten. Rezijanščina sicer sodi 
med slovenska narečja, del prebivalcev (po 
mnenju nekaterih strokovnjakov sodi v to 
kategorijo celo večji del prebivalstva) pa se 
zaradi stoletne  izolacije od matičnega naroda 
ne prišteva več med Slovence. Tudi Marina 
Cernetig iz Špetra je poslala pesmi v narečju: 
Kaki cajti, Objem uoz miere in Tempus fugit. 
(Za slednjo je prejela 1. nagrado v kategoriji 
prosta tema.) Udeležba  obeh pesnic s pesmimi 
v narečju je za nas posebej pomembna, saj 
potrjuje, da tamkajšnji intelektualci niso 
pozabili na svojo etnično pripadnost.« 

Virtualno-realni finale
Posnetke recitacij nekaterih najboljših 

ustvarjalcev z obeh natečajev smo vključili 
tudi v zaključni »dogodek«, ki se je moral, 
sledeč aktualnim zdravstvenim razmeram, 
preseliti z Vojskega v Idrijo in iz realnega v 
pretežno virtualno sfero. Scenarij in režijo 
prireditve je prevzela Lidija Kleindienst, ki 
je o tokratnem posebnem pristopu zapisala, 
da je bil zanjo poseben izziv, saj tovrstnih 
izkušenj še ni imela: »Ob odlični pomoči 
članov organizacijskega odbora in zunanjega 
sodelavca Ambroža Pivka, študenta AGRTF, 
nam je uspelo pripraviti sklepno prireditev, 
ki je bila premierno predvajana v soboto, 4. 
julija 2020, ob 18. uri za člane organizacijskega 
odbora, ožje sorodnike Črtomirja Šinkovca in 
nekatere druge goste v Galeriji Magazin, nato 
pa ob 19. uri tudi na kanalu YouTube in spletni 
strani ŠDP. Koncept oddaje sem zasnovala v 
želji, da udeležencem ŠDP najprej predstavim 
čudovito Vojsko, ki bi ga v normalnih razmerah 
doživeli v živo. Tako se oddaja začenja z 
odlomkom iz filma Vojsko, moja rodna vas, 
ki ga je prav v spomin na pesnika Črtomirja 
Šinkovca in njegovo delo ustvaril dr. Uroš 
Lipušček in bo premierno prikazan 28. avgusta 
2020 na dvorišču idrijskega gradu, nato pa 
še na Vojskem, 29. avgusta 2020. V odlomku 

spremljamo recitacijo Črtomirja Šinkovca v 
izvedbi dramskega igralca Silvija Božiča. Nato 
spregovorita častni pokrovitelj ŠDP dr. Danilo 
Türk in župan Občine Idrija Tomaž Vencelj. 
S strokovnega vidika o poeziji Črtomirja 
Šinkovca spregovori univerzitetni profesor 
dr. Miran Hladnik. Osrednji del oddaje, ki jo 
profesionalno moderira Sanja Rejc, pripada 
nagrajencem literarnega natečaja. Povabili 
smo jih, da so se posneli ob prebiranju svoje 
nagrajene pesmi. Za glasbeni intermezzo 
poskrbi pianistka Maja Tajnšek s skladbami 
svojega dedka, skladatelja Ivana Rijavca, tudi 
rojenega na Vojskem.« 

Tako smo se poklonili še letošnji 40-letnici 
smrti tega zavzetega glasbenega pedagoga, 
dolgoletnega ravnatelja idrijske glasbene šole, 
zborovodje, skladatelja, skratka glasbenega 
umetnika.

Realni podporniki
Med literarne umetnike (je) nedvomno sodi(l) 

tudi France Bevk, čigar 130-letnice rojstva in 
50-letnice smrti se spominjamo letos. Črtomir 
Šinkovec je o njem – svojem vzorniku in 
mentorju – zapisal: »Kot človek in kot umetnik 
je bil vedno pripravljen odpovedati se osebnim 
koristim in jih žrtvovati za plemenite skupne 
namene. To pa je bistvo velikega človeka in 
umetnika.« Plemeniti skupni nameni ŠDP se 
nikakor ne bi mogli udejanjiti brez finančne, 
materialne in moralne podpore različnih 
akterjev in inštitucij, ki so v zaostrenih, 
izrednih okoliščinah še pomembnejši: Občina 
Idrija, poslanec Samo Bevk, Matjaž Šinkovec, 
Janja Pirc, Založba Bogataj, Mizarstvo Šelak, 
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, KGZ Idrija, KIOR-Š Čiginj in Mestni 
muzej Idrija. 

Šinkovčeve besede so svetla vez za 
prihodnost

»V molku pračudes / večnost kleše ledenike. 
/ Tihe, nežne kot planike / so besede – svetla 
vez,« je v pesmi Noč na gori čudež (pesniških) 
besed razkril Črtomir Šinkovec. Ko smo 
v soboto, 4. julija 2020, pred večernim 
srečanjem polagali rože na njegov grob na 
Vojskem, nam je spomin splaval v prvo leto 
Šinkovčevih dnevov, ki je bilo zaznamovano 
»z velikim entuziazmom in dvomi«. »Iskrena 
želja, predvsem pa velika mera dobre volje 
in odličnega sodelovanja« so botrovali 
tudi letošnjemu pesniškemu ustvarjanju 
in organizacijskim prizadevanjem. S temi 
občutki članov in članic organizacijskega 
odbora se že oziramo v prihodnost, ki ji Uroš 
Lipušček napoveduje še močnejši mednarodni 
pečat: »Pogovarjamo se o možnosti, da 
bi  v organizacijo vključili tudi eno izmed  
kulturnih ustanov Slovencev v Italiji. Tako bi 
naše delovanje dobilo čezmejno razsežnost; 
pesniški dnevi bi namreč lahko potekali enkrat 
v Šinkovčevem rojstnem kraju na Vojskem, 
drugič v zamejstvu, poleg tega pa bi imeli 
večje možnosti, da bi konkurirali za finančna 
sredstva EU. Čeprav za naše prostovoljno delo 
potrebujemo samo nekaj tisoč evrov na leto, 
je stabilno financiranje eden od predpogojev 
uspešnega dolgoročnega delovanja. Naš cilj ni 
samo povečanje prepoznavnosti Šinkovčeve 
poezije v slovenskem kulturnem prostoru, 
ampak da bi  Vojsko skupaj z Idrijo postalo 
širše znano tudi po novem kulturnem dogodku 
– Šinkovčevih dnevih poezije.«

Načrtov, idej in prebliskov ne bo še kmalu 
zmanjkalo. Za njihovo uresničevanje pa nas 
vse povezuje in zavezuje lirično-svetovljanski 
credo Črtomirja Šinkovca.

Drugi  
Šinkovčevi  

dnevi  
poezije

Pesniška delavnica s priznano slovensko pesnico Barbaro Korun 
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Nagrajena pesem  
Ane Balantič

Drugačna

Bila sem kot drevo,
ki išče svojo senco,
žeja, ki grize odsev v 
potoku,
in polovinka, ujeta v 
električne žice.
Bila sem zakrita s pročeljem 
starega dvorca.

Našli so me v oblakih,
ko sem risala modre 
banane
in lepila lunine mene na 
krila letal.

V matično knjigo so 
zapisali,
da včasih spim v žitu med 
maki,
da se bojim pajkov,
da ne maram visokih 
tonov,
nagnitih stavkov in 
polarnih nasmehov,
da ciprese in črno zaveso 
prepuščam moljem
in se klanjam pesniku,
ki ne mara dvopičja.

Nikoli odposlano pismo našemu umetniku
Spoštovani glasbeni pedagog, skladatelj in pevovodja Janez Rijavec!

Med iskanjem nekih dokumentov 
mi je spet prišla v roke že orumenela 
fotografija. Prikazuje skupino žensk in 
moških. Vsi so v ta zakmašnih oblekah, 
vsi silno resni … Le v prvi vrsti je mlajši 
moški, ki z na prsih prekrižanimi 
rokami sproščeno zre v svet. Na vogalu 
fotografije je nekdo pripisal: Pevski zbor 
društva Planinca. Opisani mladi mož 
ste vi! Tedaj ste bili na začetku svoje 
glasbene poti. Pri vodenju pevskega 
zbora v domačem kraju ste s pridom 
uporabili znanja, ki ste si jih pridobili pri 
ljudskem skladatelju in organistu Ivanu 
Laharnarju. Ko danes prebiram vaš 
življenjepis izpod peresa Janeza Kavčiča, 
si le stežka predstavljam, koliko naporov 
ste vložili, da bi z znanji nadgradili svoj 
muzikalni dar. Ovire ste premagovali 
z neizmerno zaljubljenostjo v domačo 
pesem in besedo.

Toda živeli ste v času, ko je življenje 
krojila politika, nenaklonjena našemu 
narodu. Tako vam je kmalu postalo 
jasno, da svojih pevcev ne boste mogli 
v nedogled zbirati v ilegali, v domači 
hiši. Delili ste usodo mnogih primorskih 
kulturnih delavcev in skrivaj prečkali 
Rapalsko mejo. Zagotovo vam je 
bilo težko zapustiti rojstni kraj in se 
odpovedati sreči, ki vam je nasproti 
prišla ob ljubeči Marici iz Krpcije.  
Domotožje ste premagovali z delom in 
nadgrajevanjem svojih glasbenih znanj. 
Sprašujem se, kje ste jemali energijo, da 

ste poleg študija na konservatoriju za 
glasbo navduševali in združevali svoje 
primorske rojake v različne pevske 
sestave. Res pa je, da smo ljudje s hribov 
vajeni delati in pa tudi trmasto vztrajati 
na poti k zastavljenim ciljem. V iskanju 
svojega prostora pod soncem ste se 
namenili naprej, v službo organista 
in občinskega tajnika v Šentilj pri 
Mariboru. Upali ste, da bo življenje 
pokazalo svoj prijaznejši obraz. Da 
bo dobro tudi za družino, ki ste si jo 
ustvarili, ko se vam je končno pridružila 
vaša Marica. Toda treba je bilo skozi 
kalvarijo druge svetovne vojne, treba je 
bilo iskati možnosti za preživetje zase in 

za svoje najbližje.
Gotovo vas je, kot vse ljudi tistega 

viharnega časa, navdušil prihod 
svobodnega obdobja. Danes bi mi 
verjetno pritrdili, da ste predani glasbi 
tudi na Štajerskem našli mnogo sorodnih 
duš in delali načrte za nadaljevanje 
poklicne poti v mestu ob reki Dravi. 

Potem je  priš lo  pismo vašega 
mladostnega prijatelja, literata Črtomirja 
Šinkovca. V njem je bila pobuda, da se 
vrnete v rodne kraje. Verjetno niste dolgo 
razmišljali, kajti do domače zemlje ste 
vedno gojili nek poseben odnos. Ob 
vrnitvi ste z energičnim delom začrtali 
novo smer na področju glasbenega 

izobraževanja v Idriji. Glasbena šola 
v prostorih idrijskega gradu je med 
uspešnejšimi v državi. Vem, bili bi 
ponosni na vaše nekdanje učence, 
danes priznane ustvarjalce na področju 
glasbene umetnosti.

Spoštovani gospod Rijavec! Zdi se, da 
vaše neutrudno zbiranje pevcev ni ostalo 
brez pozitivnih posledic. Na Idrijskem 
in Cerkljanskem tako kot dediščina 
živijo številne pevske skupine. In v svoje 
repertoarje pogosto uvrščajo tisto vašo 
Ob Kolpi.

Pa doma na Vojskem, bi verjetno 
vprašali? Kako je s kulturniškim delom? 
Lahko vam zatrdim,da delamo … Le ta 
presneti virus nas omejuje. Letos smo 
vam v domačem kulturnem društvu 
želeli posvetiti kar nekaj kulturnih 
prireditev. Spoznanje, da mineva 
štirideset let, kar ste se poslovili, nas 
vedno znova nagovarja k ohranjanju 
spoštljivega spomina na vas in na 
vaše delo. Pa tudi prepevamo radi. Na 
prireditvi Pri nas je pesem doma vsako 
leto zapojejo domači pevci in ljubitelji 
slovenske pesmi od drugod.

Upam le, da se bo v lepo urejenem 
središču naše vasi našlo mesto za 
spominsko tablo, kjer bo ob literatu 
Črtomirju Šinkovcu, prevajalcu in pesniku 
Janezu Grudnu, ob pomembnih možeh in 
ženah iz družine Lapajne, zabeleženo tudi 
vaše ime! In Vojskarji bomo ponosni, da 
vam je tu tekla zibelka! / IRH
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Sem in tja po Indoneziji
Niko Jereb

Sulavesi, po katerem se 
sedaj potepamo, meri 
dobrih 174.000 kvadratnih 
kilometrov. Zelo je gorat, 
nekateri vrhovi se vzpenjajo 
blizu 3.000 metrov visoko. 
Še je bogat z gozdovi. Še 
pravim zato, ker je deževni 
gozd, v katerem rastejo 
vrste dragocenega trdega 
lesa, resno ogrožen zaradi 
izsekavanja.

Tu so številne žage in furnirnice. 
Indonezija ima največjo furnirnico 
na svetu! Le še Irian (Zahodna Nova 
Gvineja) in Sumatra se ponašata 
z obširnimi gozdovi, dočim je 
Kalimantan na Borneu že dokaj 
izčrpan. Dragoceni les na veliko 
izvažajo. Tikovino celo v Oman za 
gradnjo znamenitih ladij dhovov. 
Zadnje  čase  izvaja jo  obsežna 
pogozdovanja z drevesom sengan, 
ki je hitro rastoče in ima trd les. 
Po drugi strani pa hiter porast 
prebivalstva zahteva vedno nove 
površine. Tudi zato krčijo džunglo. 
Toda zemlja na krčevini hitro postane 
nerodovitna za kulturne rastline. 
Preraste jo tako imenovana slonova 

trava, alang-alang. Opomore si šele 
po desetletjih. Sulavesi slovi tudi po 
velikem nahajališču niklja, ki leži 
blizu kraja Soroaka v sredini otoka. 
Oddaljenost od drugih glavnih 
otokov in malajskega polotoka 

je krivo, da so kolonizatorji zanj 
pokazali manjše zanimanje. Zato se 
je tu tradicionalno življenje z vsemi 
šegami najdlje obdržalo. Ohranjajo 
še praznik riža, ob morju praznik 
Kota bitung, ki se zaključi s parado 
pisanih čolnov in seveda skorajda 
neokrnjen običaj ob smrti, pogrebnih 
slovesnosti in srhljivega obreda 
manene, ko pokojnike, očiščene in 
preoblečene, nosijo po vasi, se z njimi 
pogovarjajo in fotografirajo. Tu v Tani 
Toraji pokojniki res nimajo miru! 
Nosilci krste, ki ima nad seboj prav 
tako velik tongkonan, poskakujejo 
in stresajo krsto, da bi se pokojnik 
osvobodil zemeljskih spon, zraven pa 
veselo vzklikajo in kričijo. 

Vas brez dima
Vozniku našega kombija je ime 

Edi. Bogve kaj to pomeni v njihovem 
jeziku, imenovanem toraja sa'da. 
Včeraj smo doživljali pogrebno 
veselico, danes pa gremo na obisk 
vasi 'brez dima'. Vozimo med riževimi 
polji, padiji, ki se nizajo po pobočjih. 

Prekinjajo jih palmovi gaji, večinoma 
so kokosovi. Tuhtam kakšen pomen 
naj bi imeli črni kamni, ki sem jih 
videl na gredicah med hišicami 
našega hotela. Zazdelo se mi je, da 
na njih nekaj piše. Ko se vrnemo, 

moram to preveriti. Domači vodič 
nam je obljubil, da bomo v Lemu 
videli nekaj zanimivega – 'vas brez 
dima'. Ali je to vas, kjer uporabljajo 
za kurjavo brezdimni les? Ali ta 
sploh obstaja? Ali pa bo spet kaj v 
zvezi z nenavadnimi pogrebnimi 
slovesnostmi. Za naše pojme je 
docela nesprejemljiva njihova 
navada, da nosijo mrtvece in 
okostnjake v nekakšnih paradah po 
vasi. Toda kaj vse počnejo različne 
kulture z mrtvimi in njihovimi 
kostmi, je milo rečeno strašljivo. 
Recimo v Panami v glavnem mestu 
Panama na pokopališču Coco Solo na 
praznik mrtvih izkopljejo kosti in jih 
uporabijo za črnsko magijo. Očitno 
imajo mrtvi do neke mere mir le v 
zahodni civilizaciji, še posebej, če so 
kremirani.

Vozimo skozi  vas Lem proti 
skalnemu pobočju,  ki  se beli 
med drevjem. Kaj neki pomenijo 
kvadrataste lise na gladki apnenčasti 
steni? Pot pripelje do vznožja. Izkaže 
se, da so v skali izklesane štirikotne 
luknje, zaprte z vratci, na katerih 
so naslikani ornamenti. Grobovi! 
Zraven so izdolbeni nekakšni 
balkončki, na katerih slonijo kakega 
četrt metra visoke človeške postave. 
To so oblečene lutke iz trdega lesa 
z obraznimi potezami, podobnimi 
pokojnikom. To so znamenite lutke 
tau-tau. Bogate družine postavijo 
lutke v naravni velikosti v oblačilih 
umrlega. Če je bil umrli vaški 
poglavar, ima lutka zlato obarvane 

Lutke tau-tauVotlina večnosti

Obrobje vasi Kete' Kessu / Fotografije: Niko Jereb
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oči. Vsepovsod v skali so bili grobovi 
vaščanov. Ja, za celo vas jih je, zato 
vas brez dima. Pred grobovi pri tleh 
so oltarčki, na katere sorodniki 
polagajo darove, hrano, pijačo in 
cigarete ter drugo, kar bi pokojniku 
utegnilo koristiti. Blizu je koča, v 
kateri domuje umetnik rezbar, ki se 
preživlja z izdelavo lutk. 

Mrtvaški ples
Še nekam nas vodi domačin. 

Pridemo do podzemne jame. »Ne 
bojte se,« nam tiho pravi in pomigne. 
Vstopamo zadržano. Objel nas je 
hladnejši zrak in mrak. V medli 
svetlobi smo zagledali na kupe 
kosti. Gole lobanje so se svetlikale, 
razmeščene po skalnih policah, 
vdolbinah in žlebovih ter po tleh. 
Celega okostnjaka ni bilo videti 
nikjer. Na več koncih so stale tudi 
bolj ali manj razpadle krste, iz katerih 
so moleli deli trupel in preperela 
tkanina. Srhljiva tišina je vladala 
in v zraku je visel duh po smrti. 
Nelagodno sem se počutil, ko sem 
previdno stopal mimo posmrtnih 
ostankov ljudi, ki so verovali, da 
bodo po smrti prišli med umrle 
prednike v kraju neskončnosti, v 
puyi. Izognil sem se kupu lobanj. 
Proslula bratovščina Scull & Bones 
(lobanja in kosti), katere član je bil 
tudi Prescott Bush, oče in ded dveh 

ameriških predsednikov, bi lahko 
tu imela svojo rezidenco. V tej jami 
je grobnica revnejših Toradžanov, 
ki si niso mogli privoščiti v skali 
izklesanih grobov.

V grobove pokopujejo oziroma 
shranjujejo le odrasle osebe, dočim 
otroke do dvanajst let pokopujejo na 
prav nenavaden način. Odpeljali smo 
se na ogled otroškega pokopališča. 
Morda pa to sploh ni pokopališče!? 
Pot nas vodi mimo živozelenih 
padijev riža, kjer vzgajajo sadike. Spet 
drugje gre riž že v polno klasje. V 
globokem potoku kmet skrbno umiva 
svojega čokatega bivola. Drgne ga s 
šopom trave in žival se zadovoljno 
pusti negovati. Vodni bivoli ne jedo 
riža, niti ko raste. Morda včasih malo 
slame. So bogastvo kmetov in jim 
izdatno pomagajo pri delu na polju. 
Živali se navežejo na gospodarja in 
so vajene otrok. Velikokrat se kopajo 
skupaj. Bivol opozarja otroke, če je 
blizu krokodil. Prišli smo v gozd. 
Rahel vetrc je šumel skozi krošnje, 

kot bi žaloval. »Tu so pokopani 
otroci,« je rekel domačin. Gledamo 
po tleh za grobovi. Nikjer nič. »Ne 
gledate prav,« je rekel. »Ozrite se 
kvišku.« Nič nam ni jasno. Nekaj 
vidimo na drevesih. Je to? Pojasni 
nam, da v deblo izdolbejo luknjo, 
vanjo položijo trupelce in ga zaprejo 
s pleteno mrežo. Otroci še niso ljudje 
in njihove duše ne morejo jezditi na 
bivolih, ker so prešibke. Zato jih 
položijo v drevesa. Ko ta rastejo, se 
tudi njihove duše dvigajo in jim tako 
pomagajo v nebesa. Kaj takega!

Moreče vzdušje videnja smrti je 
pregnal lep razgled. Tam obsijana 
riževa polja, na robu gozda pa vasica 
Ke'te Kesu. Njeni tongkonani so 
bili kot ladjevje, ki pluje v zelenem 
tropskem morju. Tja smo namenjeni. 
Tongkonani so postavljeni na kolih. 
Sprednji in zadnji del zgradbe 
je dvignjen navzgor in resnično 
daje videz velikega čolna. Strehe 
so iz razcepljenega bambusa. 
Vsa pročelja so polna zanimivih 

ornamentov, izrezljanih v les in 
obarvana v rjavo, črno, belo oranžno 
in rumeno. Opazoval sem mojstra, 
ki je vešče rezljal okraske. Vsaka 
poteza z rezilom je bila prava. Nič ni 
popravljal. Pod zatrepom tongkonana 
sta naslikana dva petelina. Toradžani 
mamreč rešujejo spore s petelinjimi 
boji. Tisti, čigar petelin zmaga, dobi 
pravdo. Tudi sicer so petelinji boji 
po vse Indoneziji priljubljeni, kljub 
temu, da so uradno prepovedani. 
Pomemben del vsakega obljudenega 
tongkonana je drog, na katerem 
so pritrjeni rogovi bivolov. Po 
njihovem številu se merita bogastvo 
in pomembnost družine.

Ulica milijonarjev
Hodili smo po vasi. Čisto je po 

tleh, okrog poslopij bohotno rastejo 
grmiči kavovca. Plodovi so zeleni 
in rdeči vmes. Smo na nekakšni 
glavni ulici, saj imajo skoraj vsi 
tongkonani tudi po petdeset rogov, 
nanizanih na drogovih. Tu domujejo 
najpremožnejši. To je kot ulica 
milijonarjev v New Yorku, prestižna 
5. avenija ob Centralnem parku, po 
kateri se vrstijo Vanderbildova palača 
Le Petit Chateau, Rockfellerjeva 
p a l a č a ,  p a  C a r o l i n e  A s t o r, 
Fletcherjeva palača, ... Prijazno so 
nam postregli. Pili smo kavo, kopi 
in čaj, teh. Vodi pravijo air.

Moramo videti še čudovite riževe 
terase v Batutumongi. Zavijamo 
po ozki, sicer asfaltirani cesti, ki se 
dviguje v hrib. Na drugi strani se 
odpira zanimiv razgled. Na tisoče 
malih jezerc, nanizanih drugo nad 
drugim, se dviguje po pobočju. V 

sončnih žarkih se svetlikajo kot 
žareča ogledalca, ki jih prekinjajo 
zeleni pasovi, kjer je riž že visok. 
Koliko časa je bilo potrebnega, da 
so vse te njivice pridni kmetovalci 
v ko p a l i  p o  h r i b u  i n  u r e d i l i 
namakanje. Po vsej Indoneziji 
večinoma gojijo vodni riž.

Malo pod vrhom nam cesto zapre 
širok plaz. Čez noč je bil tu tropski 
naliv. Tu ne dežuje narahlo temveč 
se zliva kot iz škafa. Treba bo peš. 
Gostišče, warung, je kmalu za 
plazom. Lesene simpatične hiške 
s terasami, ki prehajajo druga 
v drugo, se naslanjajo na breg. 
Povzpnemo se na vrhnjo in uživamo 
v razgledih po padijih pod nami. Iz 
zelenja in cvetočih grmov rdeče-
vijoličastih barv kukajo zavihane 
strehe tongkonanov. Za posladek 
si privoščimo 'pisang oreng gula 
merah', pečene banane z rdečim 
sladkorjem z neznanimi dodatki. 
Obližem si vse prste. Škoda, da česa 
takega nimamo doma.

Vračajoč se proti hotelu spotoma 
obiščemo še kompleks megalitov 
Kalimbuang Bori. Megaliti naj bi 
datirali izpred naše ere. Videti so kot 
falični simboli. Naš filozof dr. Ošlaj 
pravi, da so megaliti, ki jih je najti na 
vseh kontinentih, čutna prisotnost 
trdnosti. Pravijo tudi, da so megaliti 
kamni oporniki, postavljeni po 
nekem zvezdnem ustroju svojega 
časa. Zraven so v skale izklesani 
novejši grobovi. Pošteno sem že 
lačen, razen vode nimam ničesar v 
nahrbtniku. Dobro, da smo že blizu 
hotela. Še bom imel čas raziskati črne 
kamne.

Rogovi bivolov, znak bogastva

Umivanje bivola

Otroški grobovi v deblu
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Zgodovinska gasilska košarkarska tekma v Cerknem

Franci Ferjančič

V četrtek, 2. julija, so se na 
dvorišču pred gasilskim 
domom v Cerknem na 
prijateljski košarkarski 
tekmi srečali člani domačega 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Cerkno in sosednjega 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Idrija.

Gasilci se v času epidemije 
niso smeli zbirati v svojih 
gasilskih domovih, bili pa so 

v stalni pripravljenosti. Poleg tega je 
bil pomemben njihov prispevek pri 
razdeljevanju zaščitnih mask med 
prebivalce po domovih. Po dolgem 
obdobju pa so se lahko srečali tudi 
gasilci dveh društev iz sosednjih 
občin in si izmenjali izkušnje o 
delovanju, se bolje spoznali, družili 
in pogovorili med seboj.

Do košarkarske tekme je prišlo 

z namenom popestritve druženja 
in izmenjave izkušenj z vozili 
z zglobnim dvigalom. Največja 
atrakcija srečanja je bila prav ta, 
da sta bili konstrukciji s tablo in 
košem obešeni na kabino lestve 
gasilskega vozila s cisterno in 
zglobnim dvigalom. Obe društvi 
imata namreč praktično enaki 
vozili .  Območje igrišča pa so 
domači gasilci označili z gasilskimi 
cevmi.

Tekma je potekala zelo športno in 

prijateljsko, brez grobih prekrškov 
in kar je najpomembneje, zaključili 
so brez poškodb. Na koncu so bili 
uspešnejši gostje iz Idrije in iz rok 
domačinov prejeli pokal. 

Po tekmi so se udeleženci iz obeh 
društev zadržali na prijateljskem 
srečanju. Gostje iz Idrije so si ogledali 
prostore in opremo PGD Cerkno. 
Ob zaključku srečanja so sklenili, 
da se v kratkem na podobnem 
srečanju in tekmi s koši na vozilih 
zberejo tudi v Idriji, kasneje pa naj 

bi se tradicionalno srečevali kar na 
običajnih košarkarskih igriščih. 
Želijo si, da ta srečanja postanejo 
tradicionalna.

Poleg igralcev in drugih članov 
obeh dr uštev  so  se  srečanja 
udeležili tudi poveljnik gasilcev 
severnoprimorske regije Stanko 
Močnik, predsednik in poveljnik 
PGD Cerkno Danilo Sedej in Sašo 
Tušar ter poveljnik PGD Idrija Andrej 
Bezeljak, ki je sodeloval tudi kot 
igralec.

Foto: Jan Sedej

Rok Turk kljub težavam najhitrejši Slovenec
Erik Logar

Petintrideseta izvedba relija Velenje je 
pomenila tudi začetek letošnjega državnega 
prvenstva v reliju. Na štartu se je zbralo 
58 posadk, med 42, kolikor jih je uspešno 
prevozilo vseh šest hitrostnih preizkušenj, 
pa je bila na koncu najhitrejša Madžarska 
posadka Andras Hadik – Krisztian Kertesz s 
ford fiesto R5. 

Madžarska posadka je izkoristila težave najhitrejše idrijske 
posadke Rok Turk – Blanka Kacin (hyundai i30 R5), ki je 
vodila po dveh tretjinah dirke, zatem pa so jima tehnične 
težave z dirkalnikom onemogočile boj za skupno zmago. 
Kljub težavam pa sta Turk in Kacinova uspela ugnati vse 
tekmece v konkurenci državnega prvenstva in tako storiti 
prvi korak k četrtemu zaporednemu naslovu državnih 
prvakov. Na skupno deveto mesto sta se uvrstila Simon 
Mlinar in Erik Bizjak (peugeot 208 R2), ki sta sicer enkrat 
zapeljala s ceste, a bila kljub temu dovolj hitra, da sta osvojila 
drugo mesto v diviziji 2 državnega prvenstva. Tretja v tej 
diviziji sta bila Jan Medved in Izidor Šavelj (peugeot 208), 
Martin Mlinar in Miran Mlinar (peugeot 208 R2) pa sta 
prav na zadnji hitrostni preizkušnji izgubila boj za četrto 
mesto v tej diviziji. Na predzadnji hitrostni preizkušnji so 
tehnične težave doletele tudi Darka Peljhana in Mateja Čarja 

(vw polo proto), ki sta bila do tedaj še v boju za četrto mesto 
v skupni razvrstitvi državnega prvenstva, po izgubljenih več 
kot treh minutah na zadnji preizkušnji pa sta nazadovala 
na 14. mesto v razvrstitvi slovenskega prvenstva. 19. 
mesto sta osvojila Erik Bernik in Hana Vihtelič (renault 
clio), tretjeuvrščena posadka divizije 3, Vihteličeva pa 
je bila ob tem tudi najboljša v razvrstitvi sovoznikov do 
23. leta starosti. Boj za zmago v najšibkejši diviziji 1 sta 
najbolje pričela Nejc Mrak in Matic Peternel (suzuki swift), 
a manjša nesreča na tretji in po trčenju v obcestni jašek 
prebita pnevmatika na četrti preizkušnji, sta ju oddaljila 
od možnosti za končno zmago. Razplet v tej diviziji je 
krojil tudi močan naliv na zadnji preizkušnji, najbolje sta 
to izkoristila Bojan Velkavrh in Nina Velkavrh Gorenc, od 
tekmecev sta bila hitrejša za več kot minuto in pol in na 
koncu zmagala. Mrak in Peternel sta bila četrta, prednju 
sta se s konstantnimi časi uvrstila Jure Jereb in Boštjan 
Vidmar (vw polo). Mrak je bil obenem tudi najhitrejši voznik 
do 23 let. S težavami sta se v začetku dirke soočala tudi 
Blaž Benčina in Nives Cotič (peugeot 106), a mehaniki so v 
prvem servisnem postanku napako odpravili in kasneje so 
bili časi precej bolj spodbudni. A izguba časa na prvih dveh 
preizkušnjah je bila prevelika, da bi lahko posegla po višjih 
mestih v skupnem seštevku. Enako velja tudi za posadko 
David Pivk – Robert Rupnik (vw polo), ki je imela najprej 
težave z zavorami, kasneje tudi zapeljala s ceste, a s pomočjo 
gledalcev po 10 minutah le uspela nadaljevati z dirko. V cilj 
sta zapeljala kot 41., med 42 uvrščenimi. 

Naslednji reli državnega prvenstva je predviden 22. avgusta 
v Ajdovščini.
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T: 05 377 36 77 / T: 05 377 19 53
M: 041 696 198 - tudi v času  

izven rednega urnika

Nudimo vam rezano cvetje,  
lončnice, darilni program, keramiko. 
Izdelujemo cvetlične aranžmaje  

za vse priložnosti. 
Aranžiramo darila. 

Brezplačna dostava žalnih 
aranžmajev in ureditev mrliške vežice.

Štremfel za las 
ob zmago
Na ljubljanskem strelišču je 
v soboto, 4. julija, potekalo 
četrto kolo Mednarodne 
lige Alpe Adria 2020. Na 
tekmovanju sta streljala 
tudi brata Štremfel iz Idrije. 

Gre za tekmovanje, ki se odvija 
v preciznem streljanju s pištolo in 
revolverjem velikega kalibra, kjer je 
tarča od strelskega mesta oddaljena 
25 metrov v obeh disciplinah. 
Posamezno disciplino sestavlja 
dvajset tekmovalnih strelov.

V četrtem kolu lige je tekmovalo 
preko 80 tekmovalcev in 25 ekip. 
Idrijske barve sta zastopala brata 
Aleksander in Branko Štremfel, ki 
tekmujeta za ekipo SOIT Medvode, 
katere član pa je tudi Janez Žakelj iz 
sosednje Osojnice.

Tokrat je bil najbolj uspešen Branko 
Štremfel, ki je s pištolo, prav tako kot 
zmagovalec, nastreljal 195 krogov, 
dva muša manj pa sta ga stala zmage. 
Janez Žakelj je s pištolo nastreljal 189 
krogov, Aleksander Štremfel pa 183 
krogov. Ekipno so osvojili odlično 
tretje mesto.

V streljanju z revolverjem je 
Janez Žakelj nastreljal 187 krogov, 
Aleksander Štremfel 184 krogov, 
Branko Štremfel pa 181 krogov, kar 
je zadostovalo za ekipno dvanajsto 
mesto. / BAŠ

Nogometaši peš od Ledin do morja

Nogometni klub Ledine 
vsako leto, takoj po koncu 
šole, organizira priprave 
na morju. Na te pa poleg 
rednih članov društva 
povabijo tudi otroke iz 
socialno ogroženih družin, 
saj je moto kluba »Z 
nogometom izboljšujemo 
življenje«.

Letos so priprave organizirali 
v  S a v u d r i j i .  V e č i n a 
udeležencev je  do morja 

p o t o v a l a  z  o r g a n i z i r a n i m 
p r e v o z o m ,  d v a n a j s t  n a j b o l j 
z a g r e t i h  p a  s e  j e  n a  p o t  o d 
Ledin do Savudrije  odpravi lo 
kar peš in med slednjimi sta bili 
tudi  dve 13- letnici .  Pohod od 
Ledin do morja, na katerem so 
udeleženci morali prehoditi kar 
spoštlj ivih 133 kilometrov, so 
letos organizirali že četrtič. 

Prvi dan so iz Ledin štartali že 
ob četrti uri zjutraj. Prehodili so 
52 kilometrov poti, ki jih je vodila 

preko Gor, Dol, Medvedjega Brda, 
Hotedršice, Gorenja, Bukov ja, 
Predjame, Šmihela do končnega 
cilja pr vega dne na Razdrtem, 
kjer so si odpočili in prespali. 
D r u g i  d a n  j e  41  k i l o m e t r ov 
dolga pot pohodnike vodila iz 
Razdrtega preko Senožeč, Dan, 
Kozine, Pareda, Krnice do cilja 
drugega dne v Dekanih. Tretji 
dan so štartali iz Dekanov že ob 
6. uri in na 40 kilometrov dolgi 
poti preko Sv. Antona, Marezig, 
B a b i č e v,  P o m j a n a ,  Š m a r j a , 
Nove Vasi, Sv. Petra, Dragonje, 
P lovani je ,  Medig i ja ,  Gr upi ja 

pr i s pe l i  do  končnega  c i l j a  v 
Savudriji.

Predsednik Nogometnega kluba 
Ledine Kristjan Brus je povedal: 
»Prehojenih 133 kilometrov po 
vročem soncu, veliko asfaltne 
podlage, 36 ur intenzivne hoje, … 
vse to je za nas kar lep dosežek. 
Predvsem pa smo ponosni na naši 
najmlajši dekleti, stari 13 let, ki 
sta brez večjih težav prehodili 
traso in bili potem še cel teden 
zalo aktivni na pripravah. To je 
res ena lepa izkušnja in naslednje 
leto jo zagotovo ponovimo.«

/ ITA

Ekipa, ki se je odpravila peš na morje, ter 
udeleženci letošnjih priprav. / Foto: NK 
Ledine
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• NOVO -  akcija toplotnih 
črpalk Buderus za 
ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode!

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

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

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

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

NOVO
Ogrevalne toplotne 
črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski 

Weishaupt

Maja Obid

Prvih pet dni letošnjega 
julija je bilo pri 
Orientacijskem klubu 
(OK) Azimut živahno, 
saj se je na Pokljuki odvil 
težko pričakovani trening 
kamp orientacijskega 
teka. Zbralo se je 33 
udeležencev, od najmlajših, 
ki se z orientacijo šele 
dobro spoznavajo, pa vse 
do izkušenih orientacistov, 
ki svoje znanje z veseljem 
delijo in širijo naprej.

Začelo se je po orientacijsko, 
s treningom na Zaloškem 
s to l u ,  n a  l e p e m  te r e n u 

sredi gozda. Razdelili smo se po 
starostnih skupinah in se podali 
v neznano. Po treningu smo se 
nastanili  v vojašnici,  nekateri 
starejši tudi v okolici, kjer smo 
se zvečer preizkusili  v nočnih 
štafetah. S čelno lučko smo v 
tr ič lanskih sk upinah bolj  a l i 
manj uspešno raziskovali okolico 
vojašnice in bližnjega gozda.

Naslednji dan smo se odpravili 
na Viševnik, ki je z 2.050 metri 
nadmorske višine ponujal čudovite 
razglede na Pokljuko in večino 
najvišjih gora v Julijskih Alpah. 
Otroci so bili navdušeni tudi nad 
helikopterjem, ki je vseskozi letal 
v daljavi in, kot smo ugotovili 
kasneje, vozil hrano in ostalo na 

bližnjo Kredarico. Skoraj dvourna 
hoja na Viševnik je bila za nekatere 
izkušene orientaciste premajhen 

Trening kamp orientacije na Pokljuki

izziv, zato so izkoristili priložnost 
in tekli navzgor ter še naprej do 
koče na Planiki. Popoldne smo 

imeli  orientacijski trening po 
pokljuških gozdovih, ki so precej 
drugačni od naših, saj na Pokljuki 
rastejo večinoma iglavci ,  kar 
pomeni, da podrasti skoraj ni, je 
pa zato veliko takšnih in drugačnih 
lukenj, zato je dobro poleg karte 
gledati tudi pod noge. Po večerji 
smo zato naredili analizo treninga, 
ki je pri učenju orientacijskih 
veščin zelo pomembna.

Tr e t j i  d a n  s m o  p r e i z k u s i l i 
trening s karto, kjer je viden le 
del karte (kjer lahko greš s točke 
na točko), del karte pa je izbrisan 
in je pri orientacistih poznan kot 
koridor. Ta trening se je izkazal 
za zahtevnega, poleg tega nam je 
še malo ponagajal dež, ampak vse 
to nas ni motilo, da ne bi tudi v 
tem uživali. Vseeno pa smo bili po 
treningu hvaležni za tuš in suha 
oblačila v vojašnici. Tudi zunaj se je 
kmalu pokazalo sonce in popoldne 
je bil čas za »prave« olimpijske 
igre. Razdeljeni v štiri skupine, 
od katerih je vsaka predstavljala 
svojo državo, smo se pomerili v 
različnih zabavnih igrah in se pri 
tem neizmerno zabavali.

V  soboto je  napoči l  dan,  na 
katerega smo vsi čakali in se tekom 
treningov nanj tudi pripravljali – 
klubsko prvenstvo OK Azimut. 
Najprej so potekale kvalifikacije, 
kar je pomenilo, da si s karto 
moral najhitreje priti do točk v 
okolici vojašnice. 

Uspešnost le-teh je pomenila 
prednost pri  štar tu na tekmi, 
ki je sledila. Na njej se je v naj-
zahtevnejši kategoriji A najbolj 
i zk aza l  S imon St anonik  (OK 
Azimut) s časom 38:33 in tako 
postal klubski prvak. Sledili so mu 
odlični Gregor Hvala (OK Azimut) 
z zgolj pet sekundnim zaostankom 
in Mark Bogataj (OK Azimut). V 
B kategoriji je zmago slavila Teja 
Tušar (OK Azimut), le 3 sekunde za 
njo je na cilj prihitela odlična Nea 
Eržen (OK Azimut). Tretje mesto je 
dosegla Deja Razpet (OK Azimut) 
z osmimi sekundami zaostanka za 
prvouvrščeno. Tudi najmlajši so se 
potrudili in v svojih kategorijah 
dosegli lepe rezultate. Tako so v 
C kategoriji blesteli Nika Eržen 
(OK Azimut) na prvem mestu, na 
drugem Luka Pivk (OK Azimut)  
in na tretjem Nejc Novak (OK 
Azimut). V D kategoriji pa so se 
izkazali Mark Serjun (OK Azimut) 
kot prvouvrščen, Anže Obid (OK 
Azimut) na drugem mestu in Kevin 
Kerčmar (OK Azimut) s tretjim 
mestom. 

Ko smo se malo odpoči l i  od 
klubskega pr venstva,  smo se 
pozabavali z različnimi športnimi 
igrami. 

Po večerji pa je za mlajše orien-
taciste sledil zasluženi f ilmski 
večer, starejši pa smo se zabavali 
z nočnimi igrami in treningom. 

Z a d n j i  d a n  s m o  s e  s k u p a j 
povzpeli do Blejske koče in tam 
naredili nekaj fotografij. Vračali 
smo se enotnega mnenja, da je za 
nami čudovitih pet športnih dni, 
kjer smo ne samo trenirali in se 
izpopolnili v znanju orientacije 
ampak med seboj spletli trdnejše 
medgeneracijske medsebojne vezi, 
ki pa so za razvoj vsakega kluba še 
kako pomembne.

Člani OK Azimut na trening kampu / Foto: Deja Razpet

Najmlajši člani na štartu večernega treninga na Pokljuki / Foto: Deja Razpet
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Nabava vseh vrst 
barvnih kovin, pohodnih,  
ekspandiranih in  
perforiranih pločevin

IZDELAVA  
NADSTREŠKOV

- NABAVA IN STRIŽENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNIH ŠKARJAH  
- KRIVLJENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU  
- NUDIMO KLJUČAVNIČARSKE STORITVE  
- KOVINSKI IZDELKI PO NAROČILU

Selak kovinarstvo d.o.o.

http://regalni-sistemi.si/
 

T: 031 724 333T: 031 724 333

Tanja Žakelj je ubranila naslov
Državno prvenstvo kolesarjev v Črnem Vrhu nad Idrijo 
v nedeljo, 5. julija, ni postreglo z velikimi presenečenji. 
V najboljši ženski kategoriji je Tanja Žakelj ubranila 
mesto najboljše in naslov državne prvakinje. 

Enej Logar drugi 
v Vrtojbi
Vrtojba je bila prizorišče druge 
letošnje dirke državnega 
prvenstva v panogah minimoto, 
skuter, mini gp 10 in pokalnega 
tekmovanja v supermotu. Enej 
Logar iz Idrije, ki vozi za AMD 
Domžale, je dirko končal na 
odličnem drugem mestu.

Da se obeta zanimiva in napeta dirka, se je 
kazalo že med preizkušanjem dirkališča, saj 
so bili časi prostih treningov zelo spodbudni. 
Zaradi padca v zaključku kvalifikacij je ekipa 
Eneja Logarja morala popraviti poškodovano 
zadnjo nihajno vilico, manjše bolečine, ki so 
bile posledica padca, pa mladega dirkača niso 
ovirale pri dirkanju. Enej Krševan, ki vozi za 
klub GAS Vrtejba, je bil obakrat premočan 
nasprotnik za Eneja Logarja. 

»Čestitam zmagovalcu za prikazane vožnje. 
Več kot kratek prevzem vodstva, takoj po 
startu druge vožnje, se danes Eneju Krševanu 
res ni dalo odvzeti. Bravo tudi Tianu za super 
borbo do zadnjega metra. In tudi preostalim 
tekmecem za prikazane vožnje,« je po 
končani dirki razplet komentiral Enej Logar.

Najboljši slovenski mladi dirkači se bodo 
spet pomerili 23. avgusta na Vranskem. / ITA

Silvo Kovač je »zaslužni mojster«
V soboto, 20. junija, je na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani potekal 45. redni letni občni zbor Šahovske 
zveze Slovenije. Izjemno priznanje je prejel Silvo Kovač.

Delegati so obravnavali delovanje zveze in dosežene rezultate slovenskih 
šahistov in šahistk v preteklem letu, sprejeli letošnji program in finančni 
načrt ter spremembe statuta Šahovske zveze Slovenije. Tako kot vsako 
leto so bila podeljena priznanja zaslužnim tekmovalcem, organizatorjem 
in promotorjem. Med društvi je bronasto plaketo ob 75-letnici delovanja 
prejelo Šahovsko društvo Posočje iz Tolmina. Posebno čast pa so 
zborovalci izkazali Idrijčanu Silvu Kovaču, članu  Šahovskega kluba 
Kolektor Idrija. Šahovska zveza Slovenije, ki jo vodi predsednik Milan 
Brglez, mu je podelila naziv »zaslužni mojster«. Šahovska zveza se zelo 
redko odloča za podelitev tega naziva in tako je Silvo Kovač šele drugi 
v zgodovini slovenskega šaha, ki je prejel ta naziv. Pri iskanju soglasja 
pa predlagatelji niso imeli težav, saj je Silvo Kovač že 60 let dejaven na 
področju šaha. Kot mentor, vzgojitelj, publicist ter organizator domačih 
in mednarodnih srečanj ter turnirjev, je za šahovsko igro navdušil številne 
generacije ljubiteljev te igre. Ima izjemno šahovsko znanje in tudi naziv 
»mojstrski kandidat«.  

»Prejeti tako priznanje od šahovskih kolegov mi pomeni posebno 
potrditev mojega dolgoletnega prostovoljnega dela na področju šaha. 
Vesel sem, ko vidim napredek mladih šahistov, ki bodo znali tudi v 
Idriji, kjer se je rodil Vasja Pirc, eden naših najboljših šahistov, ohraniti 
tradicijo igranja te igre tudi v prihodnje,« je v izjavi za Idrijske novice po 
prevzemu naziva »zaslužni mojster« povedal Silvo Kovač iz Idrije. / ITA

Državnega prvenstva se je v 
različnih kategorijah udeležilo 194 
tekmovalcev iz 23 klubov. Zmago v 
kategoriji ženske elite je suvereno 
in brez resne konkurence odnesla 
Tanja Žakelj, nekdanja tekmovalka 
čr novrškega kluba sedaj  pa 
poklicna kolesarka pri Unior 
Devinci Factory Racing. Poznavalci 
razmer so več pričakovali od 
povratnice Blaže Pintarič, ki pa 
vendarle ni bila kos dvakratni evropski prvakinji in dvakratni olimpijki 
iz Ledin, ki je prvo zasledovalko pustila za sabo za krepke tri minute. 
»Na dirki sem pričakovala Blažo in sem se na to dobro pripravila. Progo 
sem naštudirala, poleg vsega sem tudi zelo motivirana, saj dirk ni, zato 
z veseljem zagrabim vse ponujene priložnosti. Res pa ne vem, kakšna je 
moja forma v primerjavi z drugimi, zato je bil štart nekoliko nesiguren. 
Presenetilo me je, da se je kmalu po štartu naredila razlika in zato sem 
jo izkoristila. Naprej sem šla s svojim tempom, ki je bil kontroliran, na 
spustih nisem delala napak in sem z vožnjo zelo zadovoljna,« je po tekmi 
za spletni portal prijavim.se povedala Tanja Žakelj.

Odlično se je odrezala tudi kadetinja Nuša Moroz, ki si je v svoji 
kategoriji prikolesarila naslov najboljše v državi.

Med fanti je v mladinski kategoriji odlično pripravljenost pokazal 
črnovrški favorit Jakob Klemenčič, ki je po štirih krogih in 53 minutah 
vožnje za minuto ugnal nevarnega Tea Pečnika z Raven na Koroškem. 
Med domačimi navijači je bilo veselo tudi po dirki kadetov, kjer je 
črnovrška kolesarska šola na čelu s trenerjem Matjažem Budinom pobrala 
vsa odličja. Prvak je resda postal Žan Pahor, ki se je pred odhodom v 
domžalsko Energijo dirkanja učil v MBK Črni Vrh, srebro in bron pa sta 
osvojila Jure Rus in Miha Smrdel.

Slovenski tekmovalci se bodo, po trenutno veljavnem koledarju zveze, 
spet pomerili na tekmi slovenskega pokala 23. avgusta v Kočevju in 6. 
septembra v Ajdovščini. / ITA
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Ajda E.T.C.  
Uroš Štucin s.p.  

Tel: 051 410 140  
Mail: uros@ajda-consulting.si

Vrhunska kakovost ni nujno najdražja 
rešitev! Pokličite nas za brezplačno 

svetovanje!

ENERGETSKO UČINKOVITE REŠITVE OGREVANJA, HLAJENJA   
IN PREZRAČEVANJA

Ste vedeli, da lahko s pravilno izbranim prezračevalnim sistemom izboljšate 
kakovost svojega bivanja v vaši nepremičnini? Imate zatohel zrak po menjavi 
stavbnega pohištva? Probleme s prekomerno vlago in plesnijo? Morda 
težave z radonom? Nudimo rešitve s subvencijo EKOSKLAD-a!

NOVOST NA SLO TRŽIŠČU! 

Varčni ogrevalni sistemi Gabarron! 
Akumulacijski EKO grelniki, varčni 
radiatorji, sistemi za talno in radiatorsko ogrevanje vaših domov in tudi 
visoko učinkovite toplotne črpalke Zrak-Voda! 

JURIJ PFEIFER
(1955 - 2020)

Petnajstega julija se je iztekla življenjska 
pot Jurija Pfeiferja. Teden dni kasneje 
so se sorodniki, prijatelji in znanci od 
njega poslovili na idrijskem mestnem 
pokopališču. Umetniško ustvarjanje 
Jurija Pfeiferja se je razpiralo med 
melanholijo in ekstazo, med razpočenjem 
neskončnega neba in ujetostjo sveta. 
Kot neumorni ustvarjalec je obvladoval 
izrazne potenciale raznolikih medijev, od 
slikarstva, risbe, fotografije, grafičnega 
oblikovanja do literature.

Rodil se je v Cerknem zdravniku nevropsihiatru Jožetu Pfeiferju in Mariji, rojeni Vrhovnik. 
Poleg sestre Anamarije je imel še polbrata Janeza ter polsestro Miro Kosmač. Osnovno in 
srednjo šolo je obiskoval v Idriji in na Gimnaziji Jurija Vege Idrija maturiral leta 1975. Pet 
let kasneje je diplomiral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in leta 1987 na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani – smer slikarstvo, pri Gustavu Gnamušu. Leta 1985 in 1986 
je bil likovni urednik revije Glasbena mladina Slovenije. Status samostojnega kulturnega 
delavca je pridobil leta 1988.

»Umetniški izraz Jurija Pfeiferja je bil ustvarjalni eklekticizem, prepleten s prikritimi namigi 
na zgodovinske umetnostne sloge. Kot likovno razgledan filozof je s svojo umetnostjo na 
izviren način izražal doživljanje sveta in razumevanje kulture, v kateri je živel. Njegovi 
slogovni prijemi so sledili notranjemu impulzu razdvojenosti in razcepljenosti, ki nastavljata 
zrcalo trenutku. V iskanju najustreznejšega formalnega izraza posameznemu delu je poiskal 
ustrezajočo likovno doktrino.

Začetnim risbam (Iluminacije) so sledile ambiciozno zasnovane kompozicije, drobne 
ilustracije, monumentalne slike in naročena dela,« je o Juriju Pfeiferju zapisala Danila Zaletel. 
Kot ilustrator poezije, proze in otroške literature se je odlično ujemal z avtorskim slogom pisca. 
A popolno svobodo je našel v ilustriranju lastnega besedila in prav literarna ustvarjalnost je 
dokazovala ter dopolnjevala Pfeiferjevo večdimenzionalnost.

Temno plat človeške domišljije razkrivajo slikarjeve tako imenovane Temne slike z nenavadno 
ikonografijo. V njegovem figurativnem slikarstvu odmevajo groteskne upodobitve fantastičnih 
bitij. Figura je bila zanj dolga leta osnovna izrazna forma in osebni prenosnik subjektivnih 
doživljanj. Ženskega telesa se je loteval pod vplivom, iz secesije izvitega, ekspresionizma ter 
estetike sodobne modne industrije, kar je izražal s pretiranimi, nenaravnimi razmerji, ki 
so jih spremljale krhka osamljenost, odtujenost in slepota duha tako imenovane bleščave 
estrade (serija Fashion).

S klasičnimi slikarskimi portreti je ustvarjal prepričljive psihološke študije. Poseben je 
bil njegov ležeči akt ženske, ki sproščeno in izzivalno zre v prostor, nabit z erotiko detajla. 
Ravnotežje med zunanjim in notranjim svetom je iskal v upodobitvah narave v tradiciji 
slikarstva romantike. Njegova pokrajina je bila umeščena na robove dneva (zavedno 
in razumsko) ter noči (nezavedno in sanjsko), kot hrepenenje po transcendenci onkraj 
materialnega.

Poleg slikarstva se je Jurij Pfeifer ukvarjal tudi s fotografijo in grafičnim oblikovanjem. 
Svoje nadrealistične poglede je zajemal v na videz humorne, a pod površjem kritične 
podobe. V tesnem sozvočju z izvirno vsebino je ustvarjal gledališke plakate, scenografije 
in kostumografije. V svoji karieri je oblikoval pohištvo za Lesno industrijo Idrija ter audio-
komponent Stylos. Otroške ilustracije je ustvarjal za večje in manjše slovenske založbe ter 
risal stripe za Rdeči križ Slovenije.

Prvič je razstavljal v Galeriji Ark v Idriji, leta 1989. Za scenografijo je leta 1993 prejel Zlato 
Linhartovo značko. Leta 2014 so pri idrijski Založbi Bogataj izdali njegov literarni prvenec 
Lovec na kobilice. Nekaj dni pred smrtjo je prejel prve izvode knjige Anke Rudolf Čez drn in 
strn, ki jo je opremil z izvrstnimi ilustracijami. Javne predstavitve knjige ni dočakal.

Idrija je s smrtjo Jurija Pfeiferja izgubila pretanjenega ustvarjalca, ki je pustil globoke sledi na 
številnih ustvarjalnih področjih od fotografije, oblikovanja, literature do likovnega ustvarjanja. 
Vse to je bil svet Jurija Pfeiferja, neumornega iskalca lepega in skladnega. Malokrat nagrajenega 
in velikokrat nerazumljenega od ljudi, ki ga niso znali slišati in razumeti.

DARKO KAVČIČ 
(1963 – 2020)

V torek, 16. junija, se je številčni žalni 
zbor na vaškem pokopališču v Soči 
zadnjič poslovil od Darka Kavčiča. 
Žalost in spoznanje minljivosti sta 
polnila praznino, ki ju je nenadni 
odhod Darka pustil pri njegovih 
najbližjih, pri prijateljih, sorodnikih in 
drugih, ki so Darka Kavčiča poznali.

Pred skoraj 30 leti je svojo Spodnjo Idrijo 
zamenjal za dolino Soče, kjer sta si z ženo Eriko 
spletla družinsko gnezdo. Kot sin idrijskega 
rudarja je vedel, da so za uspeh kateregakoli 
načrta potrebni neizmerna volja in vztrajnost ali 
trma v dobrem pomenu te besede. V novem okolju v dolini pod alpskimi vršaci je odkrival 
zakonitosti življenja v teh krajih. Mnogi jih spoznavamo le ob nedeljskih obiskih, ko kot 
turisti vidimo le lepoto tega okolja. Življenje pa v te idilične podobe prinese tudi premnoge 
prepreke in preizkušnje. 

Darko Kavčič je v Soči res pognal nove korenine in te so se razširile v vse pore javnega 
življenja. Domala ni bilo dogodka v vasi in dolini, da Darko ne bi bil poleg. Ob spoznanju, 
da se morajo za uveljavitev novega življenjskega in razvojnega utripa domačini aktivneje 
samoorganizirati, je pristal tudi na mesto predsednika sveta krajevne skupnosti. 

Ob spoznanju, da imajo domačini pravico smotrno uporabiti prednosti lokalnega 
okolja, se je Darko Kavčič pridružil skupini zanesenjakov, ki so se združili v želji po 
graditvi male hidroelektrarne Krajcar’ca. Nešteto sestankov, prepričevanj in neskončne 
mere potrpežljivosti je bilo potrebne, da se je projekt le počasi uresničeval. Brez Darkove 
pregovorne vztrajnosti in zavzetosti bi marsikdo od članov zadruge obupal, saj so bila 
polena, ki so jim jih pod noge potiskali uradniki v Ljubljani in samooklicani varuhi narave, 
res velika. Ni bilo vedno lahko in mnogi so prepričani, da so vse težave botrovale tudi 
zdravstvenim zapletom.

Ob zadnjem slovesu so mnogi potrdili, da je bil pokojni Darko Kavčič znan po svoji 
široki razgledanosti in odprtem pogledu na življenje, ki včasih v tej alpski dolini nista bila 
razumljena ali najbolje sprejeta. Ni bilo stvari, o kateri ne bi bil vsaj malo seznanjen in 
se o njej ne bi znal pogovarjati. Imel je izjemen spomin. Veliko in rad je bral ter si veliko 
zapomnil, v mislih je bil vedno nekaj korakov pred mnogimi. Svoje zamisli je vedno znal 
argumentirati. Ni se bal izpostaviti in stati za svojimi pogledi, ki jih je udejanjal brez 
konfliktov.

Odmaknjena okolja prišlekov pogosto dolgo ne sprejmejo. Darko je s svojo dobrodušnostjo, 
odprtostjo in požrtvovalnostjo sovaščane znal hitro pridobiti na svojo stran. Vedno se je znal 
vklopiti v družbo in narediti dobro vzdušje s svojimi šalami. Kadar je kdo od znancev ali 
prijateljev potreboval kakšno uslugo ali pomoč, dileme ni bilo. Darko bo pomagal in tako je 
tudi bilo. 

Svoje težave in skrbi je vedno dobro skrival. Tako je bilo tudi letos. Domačini si niso znali 
razložiti zakaj je v začetku letošnjega leta začel izgubljati besede in življenjsko moč. Pa vendar 
je kljub temu vztrajal, se silil in gnal naprej vse načete projekte, četudi se ni več počutil 
dobro. Vdaja mu nikoli ni bila podobna. Konec letošnjega februarja je postalo jasno. Težka, 
huda in agresivna bolezen, ki je ironično napadla prav njegove bistre sive celice, mu ni 
prizanašala. Boril se je z vso močjo in njegovi najbližji z njim. Zdravniki so naredili vse, kar 
so lahko, a se zdravje ni več povrnilo. Po treh mesecih in pol, ki jih je ob napredujoči bolezni 
polnil tudi s smehom in dobro voljo, je dotrpel. Zahrbtna bolezen je vzela moža, očeta, brata, 
sina, … Vsi so občutili izgubo, ki je nihče ne bo mogel nadomestiti. 

Z dnem, ko smo rojeni, smo določeni tudi, da nekega dne odidemo. Tej usodi ne uide nihče. 
Smo kot dežna kaplja, ki z neba pade na vršace, spolzi po ostrem kamenju, si najde pot do 
prvega potočka in skupaj z njim odbrzi v veliko in mogočno reko in ta se tam daleč zlije v 
neskončno morje.

Tak je bil tudi življenjski lok Darka Kavčiča. Še dolgo bo med vršaci, ki kot zaščitniki 
varujejo dolino Soče, odmeval njegov smeh. Njegovi bližnji bodo ohranjali njegovo toplino v 
spoznanju, da so bila leta skupnega življenja bogata in napolnjena z ljubeznijo. S to pa bodo 
žena Erika, hči Marjeta in sin Martin lažje živeli tudi v dneh, ki prihajajo.
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Gradivo za zahvale in male oglase nam 
lahko pošljete po elektronski pošti na:  

abcmerkur.idrija@gmail.com  
ali abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na:  

05 37 22 947 ali 05 37 222 80.  
Za vsebino zahval  

v uredništvu ne odgovarjamo.

Mali oglasi

RADOJE DUČIĆ
(1947 – 2020)

V 72. letu starosti se je od nas poslovil Radoje Dučić – Mišo.
Hvala vsem, ki ste se mu prišli poklonit, meni in mojemu sinu izrazili 

ustno in pisno sožalje, darovali sveče in cvetje.
Hvala tudi osebni zdravnici Aniti Klančar za vso skrb. 

Hvala sorodnikom, prijateljem, sodelavcem na delovnem mestu, 
sosedom, Marku Gnezdi za organizacijo pogreba, pevskemu 
kvartetu Spomin in trobentaču za spremstvo na njegovi zadnji poti. 
 

Zmaga in Uroš

Ni večje bolečine 
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine. 
(Dante)

POSLOVILI SO SE

JANEZ KAVČIČ
(1949 – 2020)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, ata in starega ata Janeza se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 

znancem za izrečeno sožalje. 
Hvala strokovnemu osebju Negovalne klinike v Ljubljani, ki je Janezu 
pomagalo v zadnjih dneh. Prisrčna zahvala vsem sosedom za pomoč 
pri izvedbi pogreba. Hvala pogrebni službi Komunale Idrija in našemu 

župniku Marku Rijavcu za lepo opravljen poslovilni obred. 
Iskrena hvala vsem, ki ste se od njega poslovili v tako velikem številu 

ter vsem za darovane sveče in cvetje.

Žalujoči vsi njegovi

Noč, ki ne pozna jutra,  
ni tvoja poslednja noč.  
Naselila se je, z zvezdami posuta,  
v očeh tvojih dragih,  
vseh, ki si jih ljubil nekoč.  
(T. Pavček)

PRODAM Dvostanovanjska 
hiša z delavnico  
v Idriji. 
Prodam ali menjam 
za enosobno  
stanovanje  
(z doplačilom). 
 
Informacije:  
041 64 55 64

MENJAM

RAFAELA PODOBNIK
(1931 – 2020)

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre in tete 
Rafaele Podobnik iz Zakriža se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem in vsem drugim za izrečena 

sožalja, podarjene sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se medicinskemu osebju ZP Cerkno in ZD Idrija za 
njihovo skrb in trud ter lajšanje bolečin, domačemu župniku za lepo 
opravljen obred, pevcem za lepo zapete pesmi in pogrebni službi 
Komunale Idrija za lepo opravljeno organizacijo pogreba. Vsem iskrena 
in prisrčna hvala za lepo izrečene besede tolažbe in stiske rok. Hvala 

vsem, ki ste našo drago pospremili na zadnji poti.
Spomini na mamo Rafaelo bodo kot svetloba, ki nam dušo obliva, kot 
ljubezen, ki nam v srcu prebiva. Ujeta boš v naša srca z najlepšimi 

spomini in naše korake boš spremljala v tišini.

Žalujoči vsi njeni

Jurij Pfeifer iz Idrije, 
star 65 let

Radoje Dučić iz Idrije, 
star 71 let

Vanda Kranjc z Gor, 
stara 63 let

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj 
Izdajatelj: Založba Bogataj, ABC Merkur d.o.o. 
Idrija, Kosovelova 10, 5280 Idrija. 
Naslov uredništva: Kosovelova 31, 5280 Idrija, 
T: 05 37 22 947 
Oglasno trženje: T: 05 37 222 80, 
T: 05 37 22 947, E: abc@abc-merkur.si, 
abcmerkur.idrija@gmail.com  
Oblikovanje in grafična priprava: Branka Štremfel  
Tajništvo uredništva: Sara Prezelj 
Časopis je brezplačen. Celoletna poštnina za 
dostavo preko Pošte Slovenije znaša 9,96 evrov.  
Časopis izhaja enkrat mesečno. 
Delovni čas uredništva: od ponedeljka do  
petka od 8. do 14. ure. 
Male oglase in zahvale sprejemamo preko 
e-pošte: abc@abc-merkur.si in  

idrijske novice

abcmerkur.idrija@gmail.com. 
Tisk: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana,  
tiskarsko središče 
Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 
Prepovedana je vsakršna reprodukcija, 
predelava, distribucija ali dajanje na voljo 
javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne 
namene brez sklenitve ustrezne  
pogodbe z družbo ABC Merkur d.o.o. Idrija.  
Število natisnjenih izvodov: 8000 
Naslednja redna številka izide 21. avgusta 2020. 
Idrijske novice so vpisane v razvid medijev na 
Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno  
številko 2100. 
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana.
Časopis smo v tiskarno oddali v torek,  
21. julija 2020 ob 15. uri. 
 

Oddam opremljeno stanovanje v 
Rožni 7a v Idriji, prvo nadstropje, 60 
m2. / Inf.: 061 717 444

Prodam štiri originalna alu platišča 
Lancia Delta III (slabše ohranjena) in 
dve pnevmatiki Michelin pilot sport 4 
225/40 18 92W. / Inf.: 041 435 817

Prodam suha mešana drva.  
/ Inf.: 040 128 431

Kupim stanovanje z balkonom od 40 
do 60 m2 v Idriji ali Sp. Idriji.  
/ Inf.: 031 635 487

Najamem stanovanje v Idriji.  
/ Inf.: 041 203 756 

Dvostanovanjsko hišo z delavnico v 
Idriji prodam ali menjam za enosobno 
stanovanje z doplačilom.  
/ Inf.: 041 64 55 64

Na Gradnikovi 3 prodamo 64 m2 
veliko dvosobno stanovanje, delno 
opremljeno (kuhinja, dnevna soba) in 
obnovljeno. / Inf.: 051 278 902

Prodam letne gume, 13 col, 10 EUR.  
/ Inf.: 041 482 931

Prodam pesjak za manjšega oz. 
srednje velikega psa.  
/ Inf.: 031 752 794

Prodam domač cvetlični med, 8 EUR 
za kozarec. / Inf.: 031 571 281

Nudim krovsko-kleparska in višinska 
dela ter popravila. / Inf.: 070 663 774

Prodam dobro ohranjen traktor 
znamke Tomo Vinkovič model 523 s 
kiblo, prikolico in priključkom za vleko 
hlodov. Na os koles smo dodatno 
pritrdili distančnike. Namesto ročice 
za gas je pedalka. Pred kratkim je bil 
obnovljen alternator. Poden na prikolici 
je narejen na novo. S prikolico dodamo 
še vlečno kljuko. / Inf.: 041 386 901

Ugodno oddamo poslovni prostor 
(36 m2) z vsemi priključki v centru 
Idrije poleg pošte, Mercatorja in 
avtobusne postaje na Lapajnetovi 44.  
/ Inf.: 041 952 114

Najamem 2-sobno stanovanje v Idriji. 
/ Inf.: 041 203 756

V Grilčevi ulici v Idriji s 1. 9. 2020 
oddamo v najem opremljeno hišo.  
/ Inf.: 051 317 158

Prodam prostostoječo tendo, 
modro-bele črte, dolžina 2 metra, 
nova, še zapakirana v originalni 
embalaži.  
/ Inf.: 041 442 863 (Idrija)

Prodam dvosobno stanovanje v lični 
meščanski hiši v Rudarski ulici v Idriji 
v velikosti 64,80 m2 bivalne površine, 
garaža, podstrešje, klet in vrt. V 
stanovanju so vsi priključki: etažna 
centralna peč na olje, vodovodni 
priključek, elektro priključek, 
kanalizacija in ADSL. Možen priklop na 
plin. / Inf.: 041 407 302

Prodam dvosobno stanovanje v 
Grilčevi ulici v Idriji v velikosti 45 m2.  
/ Inf.: 041 716 792 

Prodam drva za kurjavo – metrce. 
Cena za kubični meter je 50 evrov.  
/ Inf.: 041 852 156

V Grilčevi ulici oddamo v najem 
opremljeno garsonjero.  
/ Inf.: 041 518 173

Kupim stanovanje v Idriji, 50-60 m2 z 
balkonom. / Inf.: 040 514 489

Kupim starejšo hišo v Idriji.  
/ Inf.: 040 973 143

Najamem garažo v Spodnji Idriji.  
/ Inf.: 05 37 28 003

Kupim Apn 6 ali Apn 6 s.  
/ Inf.: 068 178 521
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ODPRTO: PON. -  PET  8. - 16.   SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

Ogenj ob hiši
V torek, 14. julija, je nekaj pred 18. 

uro zagorelo v okolici stanovanjske 
hiše na Straži. Požar so omejili in 
pogasili gasilci PGD Cerkno ob 
sodelovanju z lastniki.

Helikopter odpeljal 
ponesrečenega 
traktorista

V torek, 14. julija, se je ob 8. uri 
in 39 minut v Lazcu zgodila delovna 
nesreča, ko je krajan z manjšim 
traktorjem zgrmel po brežini in 
se huje poškodoval. Gasilci PGD 
Cerkno so nudili pomoč idrijskim 
reševalcem ekipe nujne medicinske 
pomoči, ki so ponesrečenca na kraju 
nesreče oskrbeli. Zavarovali so mesto 
pristanka helikopterja Slovenske 
vojske z dežurno ekipo HNMP, ki so 
ponesrečenca odpeljali na zdravljenje 
v UKC Ljubljana. Manjši traktor 
so postavili nazaj na kolesa. Kraj 
nesreče so si ogledali tudi policisti.

Spet pokvarjeno 
dvigalo

V ponedeljek, 13. julija, so nekaj 
pred 22. uro na pomoč klicali gasilce 
iz Beblerjeve ulice v Idriji, kjer se je 
v enem od stanovanjskih blokov 
spet pokvarilo dvigalo. Posredovali 
so gasilci  PGD Idrija,  ki so iz 
pokvarjenega dvigala rešili tri osebe.

Voznika sta se 
zamenjala

V nedeljo, 12. julija, so ob 20. 
uri in 33 minut policisti Policijske 
postaje  Idrija  med nadzorom 
cestnega prometa pri Divjem jezeru 
zaustavljali  voznika osebnega 
a v t o m o b i l a  z n a m k e  Š k o d a , 
ljubljanskih registrskih številk, ki 
pa na znak policistov ni ustavil in je 
z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval 
proti Idriji. Idrijski policisti so takoj 
zapeljali za voznikom in ga kmalu 
dohiteli. Pri tem so opazili, da sta 
se voznik in sopotnik zamenjala. 
Novi voznik osebnega avtomobila je 
nato s kraja speljal in po 150 metrih 
(pred križiščem Idrijska Bela–Idrija–
Godovič) ustavil na znak policistov 
z modro lučjo in kratkim zvočnim 
signalom. V nadaljevanju postopka 
so ugotovili, da je osebni avtomobil v 
času prvega ustavljanja vozil 21-letni 
voznik, v nadaljevanju pa 24-letni 
sopotnik. Slednji ni posedoval 
veljavnega vozniškega dovoljenja, 
zato so policisti osebno vozilo 
zasegli. Prav tako je bil vozniku 
odrejen preizkus alkoholiziranosti 
in rezultat tega je pokazal, da je 
imel 0.19 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. Zoper 21-letnega 
kršitelja cestnoprometnih predpisov 
so podali obdolžilni predlog na 
pristojno okrajno sodišče.

Vlomil v trgovino
V četrtek, 9. julija, so idrijski 

policisti obravnavali vlom skozi 
avtomatska vhodna vrata ene od 
trgovin v Cerknem. Nepridiprav 
je nato skušal vlomiti še skozi 

notranja vrata trgovine, kar pa mu 
ni uspelo oziroma je dejanje opustil 
iz neznanega razloga in v notranjost 
trgovine ni vstopil. Ob dveh poskusih 
vloma je nepridiprav povzročil za 
vsaj 220 evrov škode. O primeru 
je policija obvestila tudi pristojne 
pravosodne organe.

Nesreči v križišču
V sredo, 8. julija, in četrtek, 9. julija, 

sta se v križišču pri Likarci zgodili 
skoraj identični prometni nesreči. 
Prva se je zgodila nekaj pred 16. uro, 
v njej sta bili udeleženi dve vozili. 
Na upravi policije so potrdili, da je 
24-letni voznik osebnega vozila peljal 
iz Triglavske ulice preko križišča 
z Gregorčičevo ulico. Pri tem je 
izsilil prednost 63-letnemu vozniku 
drugega osebnega avtomobila, 
ki je v tistem trenutku pravilno 
vozil po prednostni, glavni cesti. V 
prometni nesreči nihče od potnikov 
v vozilih ni bil poškodovan. Idrijski 
policisti so 24-letnemu povzročitelju 
prometne nesreče zaradi prekrška 
izdali plačilni nalog. V drugi pa je 
33-letni voznik avtomobila ob 17. 
uri in 20 minut vozil iz Triglavske 
ulice in se z neprednostne ceste 
vključeval  v semaforiziranem 
križišču, ko pa semaforji niso 
delovali, na Gregorčičevo ulico v 
trenutku, ko je po Gregorčevi ulici iz 
smeri Godoviča proti središču Idrije 
pravilno pripeljal voznik tovornega 
vozila s priklopnikom, državljan 
Madžarske.  Voznik osebnega 
vozila je madžarskemu vozniku 
izsilil prednost. Slednji se je sicer 
z vozilom izogibal v levo, vendar je 
kljub temu zadel osebni avtomobil po 
celotni desni strani. V nesreči nihče 

od udeležencev ni bil poškodovan, 
idrijski policisti pa so 33-letnemu 
vozniku osebnega avtomobila zaradi 
povzročitve prometne nesreče izdali 
plačilni nalog.

Srna po nesreči 
zbežala

Policisti Policijske postaje Idrija so v 
sredo, 8. julija, obravnavali prometno 
nesrečo v Zali. Ugotovili so, da je 
voznica osebnega avtomobila na 
glavni cesti med Idrijo in Godovičem 
okrog 7. ure zjutraj zadela srno. Po 
trku je srna s kraja zbežala neznano 
kam. Idrijski policisti so primer 
zaključili z uradnim zaznamkom za 
zavarovalnico.

Policija ob tem opozarja vse 
voznike, da se tovrstne nesreče 
pogosto  doga ja jo  v  večer nih 
oziroma jutranjih urah, zato velja 
opozorilo vsem udeležencem v 
cestnem prometu, da na odsekih, ki 
so opremljeni z ustrezno prometno 
signalizacijo oziroma znaki, ki 
opozarjajo na možen prehod divjadi 
čez cesto in tam, kjer so opazili divjad 
ali kjer cesta poteka mimo ali skozi 
gozdove ter travnate površine, vozijo 
še posebej previdno in s primerno 
hitrostjo.

Nesreča na Vojskem
V ponedeljek, 6. julija, se je nekaj 

po 17. uri na Vojskem zgodila 
prometna nesreča, v kateri sta bila 
udeležena tovorno in osebno vozilo. 
Na upravi policije so potrdili, da je 
po doslej zbranih podatkih 76-letna 
voznica osebnega avtomobila peljala 
iz Idrije proti Vojskemu. Približno pol 
kilometra pred vasjo ji je v nasprotni 

smeri pripeljalo tovorno vozilo z 
naloženo hlodovino. Voznica je med 
srečevanjem zapeljala preveč desno 
na neutrjeno bankino in z vozilom 
trčila v PTT drog. Do stika med vozili 
ni prišlo. Voznica v prometni nezgodi 
ni bila poškodovana. Povzročiteljico 
prometne nesreče so policisti 
kaznovali.

Invalid z vozičkom 
pod cesto

V nedeljo, 5. julija, je nekaj po 
17. uri v Gornji Kanomlji invalidna 
oseba pred stanovanjskim objektom 
z električnim invalidskim vozičkom 
zapeljala z vozišča. 
Posredovali so gasilci 
PGD Spodnja Idrija, 
k i  s o  i n v a l i d s k i 
voziček prinesli  na 
cesto in nato z nosili 
še invalidno osebo, 
k i  s e  v  n e s r e č i  n i 
poškodovala.

Gasilci na 
Idrijci

V petek, 3. julija, so 
ob 11. uri in 46 minut 
posredovali idrijski 
g a s i l c i ,  s a j  s o  o b 
industrijskih objektih 
v Vojkovi ulici v Idriji 
na reki Idrijci opazili 
oljne madeže. Gasilci 
PGD Idrija so ugotovili, 
da je vzrok onesnaženja 
razlito motorno olje 
na cestišču, ki so ga 
spirale močne padavine 
v jutranjih urah. Na 

reko so postavili pivnike in lovilna 
črevesa.

Pijani voznik v Beli
Policisti Policijske postaje Idrija 

so v sredo, 1. julija, ob 21. uri in 
25 minut v Idrijski Beli zaustavili 
42- letnega voznika osebnega 
vozila in mu odredili preizkus 
a l k o h o l i z i r a n o s t i .  R e z u l t a t 
preizkusa je pokazal, da je voznik 
vozil pod vplivom alkohola, saj 
je imel 0.65 miligram alkohola v 
litru izdihanega zraka. Policisti 
so vozniku prepovedali nadaljnjo 
vožnjo in mu odvzeli vozniško 
dovoljenje.
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MONTER

Monter Instalacije d.o.o.,  
Vojkova 8, IDRIJA

išče sodelavce za opravljanje del na delovnem mestu 

Monter strojnih inštalacij v gradbeništvu  
(ključavničar - klepar) 

Pogoji za zaposlitev :
- IV. stopnja ustrezne  strokovne izobrazbe  s področja strojnih  

instalacij, ni pa pogoj za zaposlitev    
 -  zaželene izkušnje iz področja delovnega mesta

-  zainteresiranost  po pridobivanju novih praktičnih znanj
-   veselje do dela v manjši skupini in dela na terenu

Natančen opis del ter druge pogoje lahko dobite na telefonu:  
05 37 27 829. 

Vaše prijave s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj in 
znanj ter ustrezna dokazila pričakujemo na naš naslov: 

Monter Instalacije d.o.o.,
Vojkova 8, 5 280 Idrija 

ali na e naslov: ales.lampe@monter-instalacije.si 
 

Monter Instalacije d.o.o., Vojkova 8, 5280 Idrija,
T: 05 37 27 829, E: info@monter-instalacije.si

instalacije d.o.o.

NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

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

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

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

Dobava betonskih kanalov (do 4 m)

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:
Materiali za uporabo v gradbeništvu 

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

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

T: 041 646 214
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PLAUDRA-PRESS
Novorojenčki 

Iskrene čestitke staršem!

Šala tedna

,,
Misel

Življensko zavarovanje
Se pogovarjata dva prijatelja, pa 
pravi prvi: "Janez, si že naredil 
kakšen načrt za dopust?"
Janez: "Ne, čemu bi ga? Moja žena 
določi, kam bomo šli, moj šef določi, 
kdaj bomo šli, in moja banka določi, 
kako dolgo bomo na dopustu!"

deklica Lili, starša Tina Makuc in Aljoša  
Hodžić iz Spodnje Idrije

deklica Sofija, starša Tanja in Simon  
Bačar iz Idrije 

deklica Anica, starša Petra in Miha Leskovec   
iz Jeličnega Vrha

deklica Maša, starša Nataša in Jure Seljak iz Masor

deklica Zarja, starša Jasna Pišlar in Goran  
Kacin iz Spodnje Idrije Ključ do nesmrtnosti je živeti 

življenje, ki si ga bo vredno 
zapomniti. (Bruce Lee)

Krepčilni dremež na vsako sejo
Iz Društva za podporo lepotnemu spancu so sporočili, 

da podpirajo zamisel idrijskega župana Tomaža 

Venclja, da bo po novem z drugimi župani tekmoval 

v dolžini sej občinskega sveta.

V sporočilu za javnost so v društvu še dodali, da zelo dolge 
seje blagodejno vplivajo tako na razpravljavce kot tudi na 
spremljevalce. Na zadnji seji naj bi se v prikritem dremežu najbolj 
izkazali poročevalci lokalnih medijev, kar gre vsekakor pripisati 
odličnim delovnim pogojem ter možnosti, da so lahko glavo med 
neskončno sejo naslonili na zadnjo steno šolske predavalnice. 
Ker tega privilegija niso bili deležni tudi občinski svetniki, se 
je med slednjimi že pojavila pobuda za oblikovanje minimalnih 
standardov in normativov pri določanju dolžine občinski sej in s 

tem povezanega krepčilnega dremeža. 
Za uveljavitev minimalnih pogojev za izvajanje krepčilnega dremeža 
med neskončnimi zasedanji občinskih organov pa so se zavzeli 
tudi člani združenja Pringl dremlje, saj je vse več primerov, ko 
morajo zaradi stresa povsem izmučenim javnim delavcem zdravniki 
predpisovati obvezen krepčilni dremež. Če bo župan Tomaž Vencelj 
na to zdravniško obravnavo naročil tudi člane svojega kabineta, 

pa zaenkrat še ni znano. / FIŠER

Zaradi Anje Istenič cela Ajdovščina v megli
 
V dneh, ko je slabih 
novic več kot dobrih, si 
glasbeniki želijo pozitivnih 
sprememb. In to velja 
tudi za Anjo Istenič, ki 
je v letošnje vroče poletje 
vstopila z novo pesmijo 
»Poletne noči«. Izid skladbe 
je pospremil tudi videospot, 
v katerem ne manjka 
elementov pozitive, dobre 
volje, plesa in smeha. 

»Snemanje videospota je bilo res 
adrenalinsko. Ves čas smo imeli s 
seboj tudi dimno napravo, ki smo 
jo želeli uporabiti v videospotu. 
Tik pred začetkom snemanja 
smo ugotovili, da smo ob prižigu 
dimne naprave zadimili celotno 
Ajdovščino. Ustrašili smo se, 
da zanjo potrebujemo posebno 
dovoljenje za uporabo. Na srečo so 
bili ajdovski policisti zelo prijazni 
in nam uporabo dovolili, snemanje 
smo tako lahko nadaljevali 
brez večjih težav. Res sem zelo 
zadovoljna in ponosna na svojo 
ekipo in komaj čakam na koncerte, 
da vidim svoje poslušalce in da 
tudi v živo delimo vso to pozitivno 
energijo, ki jo lahko ulovite v 
videospotu. Dare točno ve, kaj želim 
in kakšno glasbo imam najraje. 
Prav zato je sodelovanje z njim tako 

zelo preprosto,« je po snemanju 
videospota za novo skladbo 
povedala Anja Istenič.

Videospot, v katerem ne manjka 
niti plešoči dedek, ki zvedavo prebira 
najboljši časopis Idrijske novice, je 
posnela produkcijska ekipa Kobal 
Production pod režisersko taktirko 
Lenarta Kobala. »Na snemanju v 
Ajdovščini nas je bilo veliko. Bilo 

je sproščeno in zabavno, smeha ni 
manjkalo,« je povedal režiser po 
premiernem predvajanju spota. V 
spotu ob Anji Istenič nastopijo še 
Ana Trček, Blažka Vončina, Jernej 
Terčon, Matej Kofol, Sandi Babič, 
Miran Rustja, Monika Čavlović, 
Amadej Kobal, Teja Plesničar in 
Primož Cafuta.  
Produkcijo skladbe je Anja Istenič 

prepustila Janu Baruci, besedilo 
pa je skupaj z Igorjem Pirkovičem 
ustvaril Dare Kaurič, ki se je 
podpisal tudi kot avtor glasbe: 
»Anja že nekaj let kot spremljevalna 
vokalistka uspešno sodeluje pri 
mojih projektih, a kar nekaj časa je 
trajalo, da sem ji napisal skladbico, 
v kateri se je odlično znašla in ji je 
res pisana na kožo.«

»V tem poletju vsi pogrešamo 
koncerte,« je trenutno krizo 
zabavne industrije opisala Anja 
Istenič. »Želja vseh ustvarjalcev 
te pesmi in videospota je, da vsak 
prepozna sporočilo pesmi – zabava, 
veselje, smeh, ples, dobra volja 
in vse, kar smo pogrešati v dneh 
izolacije,« je še povedala simpatična 
Idrijčanka. / DABO

Anja Istenič je v letošnje poletje vstopila z novo pesmijo / Foto: Robert Zabukovec


