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Naj se otroški vrvež vrne na igrišča
Otroško igrišče v Športnem 
parku Stanka Bloudka za 
osnovno šolo v Idriji ima 
novo podobo. Namenu 
so ga predali v sredo, 22. 
septembra, ko so se na 
slovesnem odprtju zbrali 
šolarji in donatorji, ki 
so prispevali potrebna 
sredstva.

Za celovito prenovo igrišča, 
ureditev razsvetljave, sodobnega 
tlaka in novih igral je morala občina 
izvajalcem plačati nekaj manj kot 
60.000 evrov. Kot je v nagovoru 
ob odprtju poudaril idrijski župan 
Tomaž Vencelj, so se urejanja igrišča 
za šolo lotili že lansko leto, zaradi 
zapletov s koronavirusom pa so 
odprtje prestavili na to jesen. Posebej 
se je zahvalil vsem donatorjem: 
Hidrii, Kolektorju, Zavarovalnici 
Triglav in LL Grosistu. Povedal je še, 
da je občina letos po večletni suši kar 
nekaj denarja namenila vzdrževanju 
in obnovi športnih objektov v 
sklopu športnega središča. Najprej 
so zamenjali streho na stari dvorani 
športnega centra, ki je zdržala več 
od garancijskega roka. Za povsem 
novo kritino je občina plačala 70.000 
evrov. Več kot nujna pa je bila tudi 
zamenjava razsvetljave v Modri 
dvorani. Z vgradnjo led sijalk bo 
dvorana bolje osvetljena, pri čemer 
pa bo račun za porabljeno energijo 
nižji. Prvič od izgradnje ima dvorana 
sedaj dovolj svetlobe tudi za izvedbo 
velikih tekmovanj s televizijskim 
prenosom. Del stroškov za novo 
razsvetljavo v Modri dvorani je plača 
tudi nacionalna fundacija za šport. 
Župan je posebej poudaril, da so dela 
izvajala domača podjetja in obrtniki, 

ki so vešči svojega posla. Kdaj bo 
občina začela s popravilom strehe 
na Modri dvorani, pa še ni znano, 
saj bodo po izjavi župana streho 
reševali sočasno s celovito energetsko 
prenovo objekta. Obljubil je še, da 
bodo v prihodnjih letih urejali igrišča 
tudi po okoliških krajih.

Nad prenovljenim igriščem je bila 
navdušena tudi ravnateljica idrijske 
osnovne šole Ivica Vončina. Sama 
ugotavlja, da se otroci zadnja leta 
premalo gibljejo. »Ti otroci, ki 
danes hodijo v vrtec in šolo, bodo 
čez desetletja vodili našo državo. To 
pa bodo počeli tako, kot jih vzgajamo 
mi danes, saj je življenje eno samo 
ponavljanje navad,« je povedala 
ravnateljica. Igrišče so odprli dan 
pred svetovnim dnem športa in to je 

po njenem mnenju dokaz, da občina, 
šola in pokrovitelji delajo skupaj 
nekaj dobrega. Igrišče bo dopoldne 
namenjeno predšolskim in šolskim 
otrokom, popoldne pa bo odprto 
za vse. Eva Cvelbar Primožič iz 
skupine Kolektor je poudarila, da 
je Idrija od nekdaj veljala za zibelko 
znanja, ki bo vedno ostalo človekova 
vrednota. »Pri tem pa ne smemo 
pozabiti tega, da k večji ustvarjalnosti 
še kako pripomore tudi otroška 
igrivost. Sodoben življenjski slog 
je začel otroško igro nadomeščati 
z nenehnim učenjem, pri čemer pa 
ne smemo pozabiti, da sta igra in 
nestrukturiran prosti čas za otroka 
osnovni dejavnosti, ki pomembno 
vplivata na otrokov razvoj,« je še 
dodala Eva Cvelbar Primožič. 

Zavarovalnica Triglav že vrsto let 
sistematično podpira obnove in 
gradnje novih otroških igrišč po vsej 
Sloveniji. Igrišče v športnem parku 
Stanka Bloudka v Idriji je 45. po 
vrsti in že tretje v Idriji, saj so pred 
leti že sofinancirali prenovo igrišča 
na Prejnuti in igrišča na Hleviški 
planini, je povedal vodja idrijske 
poslovalnice Zavarovalnice Triglav 
Jure Podobnik. 

Zbrane na odprtju igrišča pa je 
vodja poslovalnice LL Viva Anja 
M l a k a r  s p o m n i l a  n a  m o d r o 
misel Dalajlame, ki je dejal, da pri 
izobrazbi otrokovega uma ne smemo 
pozabiti na izobrazbo otrokovega 
srca. Otrokom je zaželela veliko 
brezskrbnih uric na novem igrišču, 
saj sta sproščenost in brezskrbnost v 
tem času še posebej potrebna. 

V kulturnem programu so nastopili 
člani otroškega zborčka iz vrtca ter 
šolskega Otroškega pevskega zbora 
Zlata roža pod vodstvom Elizabete 
Lampe.  Zapel i  so Hel lo song 
Christine H. Barden in Simama, ka, 
ljudsko iz Tanzanije. 
/ Damijan Bogataj

V Imenu Hidrie je zbrane pozdravil 
Gašper Svetlik. Povedal je, da v 
podjetju podpirajo urejanje okolja 
in pogojev za kakovostno življenje 
mladih družin. Pohvalil je župana in 
vse sopokrovitelje za sodelovanje v 
projektu, saj bo Idrija s takimi projekti 
postala privlačna za mlade družine, 
ki so porok kakovostnega življenja 
mesta tudi v prihodnje. Velika 
podjetja si po eni strani prizadevajo 
za ohranjanje sedanjih delovnih mest, 
po drugi strani pa v podjetjih odpirajo 
tudi delovna mesta, s katerimi 
odgovarjajo na izzive, ki jih prinaša 
nesluten razvoj novih tehnologij. 
»Želim si, da bi se znali tudi odrasli 
včasih poveseliti, tako kot se naši 
otroci veselijo vsake pridobitve,« je 
še dodal Gašper Svetlik.

18.000 evrov
so za ureditev igrišča prispevali 
Kolektor, Hidria, Zavarovalnica 
Triglav in LL Grosist

43.000 evrov
je stala zamenjava razsvetljave 
v Modri dvorani

68.000 evrov
za novo streho na športnem centru

Tomaž Vencelj, Anja Mlakar, Gašper Svetlik, Eva Cvelbar Primožič in Jure Podobnik so skupaj odprli vrata 
prenovljenega otroškega igrišča v Športnem parku Stanka Bloudka / Foto: Damijan Bogataj
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Pomoč ob začetku šolskega leta 
V času, ki je negotov, saj se je več družin iz občin Idrija in Cerkno znašlo v 
stiski ob izpadu dohodkov zaradi izgube službe ali pa čakanja na delo, sta 
humanitarni organizaciji Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Idrija in 
Dekanijska karitas Idrija – Cerkno, po svojih močeh pomagali večjemu številu 
družin, kot pretekla leta, pri nakupu šolskih potrebščin. 

Preko obeh organizacij je finančno pomoč 
za nakup šolskih potrebščin prejelo 53 družin 
oziroma 106 šoloobveznih otrok v znesku nekaj 
manj kot 5.000 evrov. Znano je, da finančne 
pomoči ne pokrijejo celotnega nakupa vseh 
potrebnih potrebščin, so pa na sedežu obeh 
organizacij poudarili, da so na voljo tako šolske 
torbice kot posamezni zvezki, ki se zbirajo 
na različnih mestih po Sloveniji, zato je pred 
nakupom priporočeno preveriti tudi to ponudbo.

Avgusta je sedem otrok iz Idrije s pomočjo 
donacije Radia 1 v organizaciji RKS – OZ Idrija 
preživelo brezplačne počitnice v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS Debeli Rtič, kjer so 
uživali med vrstniki iz vse Slovenije in doživeli 
nepozabne morske trenutke. 

Tako kot že več kot šest desetletij se v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič otroci 
sprostijo, občutijo sprejetost in povezanost s 
sovrstniki, kar letos po izkušnji z epidemijo 
potrebujejo bolj kot kadarkoli. Počitnice še posebej 
potrebujejo otroci, ki jim družine ne predstavljajo 
varnega okolja, prav vsem pa bi v Rdečem križu 
Slovenije radi omogočili dostop do zdravilnih 

učinkov morske vode in tudi, da bi med tematskimi 
dnevi odkrivali svoje potenciale in razvijali svoje 
talente, pobližje spoznali bližnjo okolico, značilnosti 
čudovite flore in favne zdravilišča, se kopali in se 
preizkušali v različnih športnih igrah, med drugim 
v nogometu, odbojki in plavanju, ob večerih 
igrali družabne igre, plesali v maskah, obiskali 
gledališko ali kino predstavo, … Vse to za trenutke 
sproščenega uživanja v svojem otroštvu, da bi se 
počutili sprejeti in doživljali svoje osebne zmage. 
Mnogi doživijo eno svojih večjih osebnih zmag, ko 
se na počitniškem plavalnem tečaju naučijo plavati. 
Dobro usposobljeni varuhi in 24-urna medicinska 
oskrba so tista dodana vrednost naših letovanj, ki 
zagotavlja, da pri nas otroci počitnice preživijo ne 
le brezskrbno temveč tudi varno.

Različni donatorji, kot so podjetja TUŠ, MIK Celje, 
FIHO, projekt Peljimo jih na morje, Radio 1 ter 
drugi, so omogočili, da je letos poleti v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS uživalo več kot 700 
otrok v organizaciji Rdečega križa Slovenije, 
veliko pa so jih v Mladinsko zdravilišče in letovišče 
RKS pripeljali tudi drugi organizatorji letovanj.  
/ Tanja Tominec

Krvodajalstvo po novem
Območna organizacija Rdečega križa 
iz Idrije je v dneh od 24. do 27. avgusta 
v Idriji in Cerknem organizirala 
krvodajalsko akcijo. Udeležilo se jo je 546 
krvodajalcev, od tega 105 v Cerknem. 
Letos so na vseh treh akcijah, zimski 
januarja, izrednimi akcija meseca maja 
ter v mesecu avgustu, skupaj zabeležili 
1.436 darovalcev kri.

Glede na epidemiološko sliko so se pogoji za darovanje krvi spremenili, saj se mora darovalec 
telefonsko najaviti za termin darovanja, hkrati pa zdravniki preverijo njegovo zdravstveno stanje in s 
tem preprečujejo morebitne okužbe med zaposlenimi Zavoda za transfuzijsko medicino ter darovalci. 
»Predvidevamo, da bo tako ostalo tudi v prihodnje, kar je z vidika odvzema tudi prednost za krvodajalce, 
saj ni čakalnih vrst,« je po zadnji akciji povedala sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Idrija 
Tanja Tominec. Naslednja krvodajalska akcija bo konec januarja 2021 v Idriji. / ITA

Združeni, 
priključeni, vrnjeni 
in pozabljeni

Drago Mislej Mef

Prejšnji teden smo obeleževali praznik, ki se po novem 
imenuje dan vrnitve Primorske k matični domovini. Imamo 
praznik, a se včasih zdi, kot da slavimo nekaj, kar je le še 
del zgodovine in danes nič ne pomeni.

Boste rekli, da ni res. Da se Primorci globoko zavedamo pomena tega praznika 
in da smo ponosni nanj. Res je. Ampak vprašajmo se, koliko slovenskih zastav 
je vihralo v torek na hišah nas Primorcev, ki smo se vrnili nekam, od koder 
nikoli nismo odšli.

Zdaj že veste, da se osebno ne strinjam s takšnim poimenovanjem, preprosto 
zato, ker ti kraji nikoli niso bili v državi, ki se je imenovala Slovenija in se zato 
vanjo nismo mogli vrniti. Še bolj nerodno je bilo poimenovanje priključitve 
Primorske, čeprav je zgodovinsko gledano to še najbližje resnici. Ampak 
priključitev je anšlus in to vemo, kaj pomeni. Osebno sem prepričan, da bi 
se praznik, ker ga že imamo, moral imenovati dan Primorske. In nič več. 
Vsi bi vedeli zakaj ga imamo, mi pa bi morda dobili nekaj več samozavesti in 
notranjega naboja ob njegovem praznovanju.

Proslava v Ankaranu je bila dobra in poučna. Žal so jo spremljali predvsem 
tisti, ki ta del zgodovine poznajo, mladih rodov pa zagotovo ni pritegnila. Ne 
zaradi partizanskih pesmi, izvrstnih recitacij in govorcev, pač pa zaradi same 
podobe proslav, ki mladih ne zanima več. Že res, da si vsi, ki smo postali del 
zgodovine tega območja, zaslužimo, da se vsake toliko spomnimo, kako smo 
pravzaprav vseskozi branili svojo slovenskost, a ne na račun kakšnega drugega 
naroda ali z ustvarjanjem sovraštev. Naša največja vrlina je bila odprtost in prav 
to nam priznajo ter celo zavidajo v nekaterih drugih delih te države.

Pa si takšno podobo res zaslužimo? Sam pri sebi sem prepričan, da si jo. 
Mislim, da sem dovolj odprt človek, da znam spoštovati različnosti, ne želim 
uspevati na račun nekoga drugega, ne podcenjujem drugih, a hkrati ne 
podcenjujem samega sebe. Sem ponosen nase in na svoje prednike, a iz tega 
ne delam kapelice. Tako nas Primorce velikokrat prikazujejo drugi in mi tako 
hvalo kar sprejemamo, čeprav nismo vedno taki. Imamo tudi drugačne ljudi, 
ki se napajajo pri nekem drugem morju, ki se imajo za staroselce, čeprav so 
komaj prišli v te kraje, hočejo svoj prav za vsako ceno.

Verjetno ob tem svojem ravnanju računajo na to, da bomo v svoji mediteranski 
dobrodušnosti enostavno pustili, da počnejo, kar hočejo. Na vseh ravneh. Od 
dvorišča, ki si ga prisvajajo, zato ker so kupili eno od stanovanj v starem delu 
mesta, do največjih firm, ki so jih prevzeli in v večini zapravili zato, ker so bili 
poslani k nam, da nas oslabijo.

Prišli so brez strahu, z izjemo prevzemanja luke, ko so vihrale delavske zastave, 
a so nas potem zapeljali na drugačen način. Res je, Primorci smo ponosni, a 
nismo posebej bojeviti, za povrh smo postali še malo površni in velikokrat kar 
zamahnemo z roko. 

Pa včasih ne bi smeli. Recimo takrat, ko je ministrica za zdomce in zamejce, 
zgodovinarka Helena Jaklitsch, odgovorila, da od zgodovinskih osebnosti najbolj 
občuduje »cesarico Marijo Terezijo, ker je imela ob veliki družini vrhunsko 
kariero«, od zgodovinskih osebnosti pa najbolj prezira Hitlerja, Stalina in Tita. 
Rekla in ostala živa. In to v zamejstvu, kjer je Titova podoba in njegov prispevek 
k zmagi nad nacifašizmom (Mussolinija je pozabila), še vedno prisoten. 

Pa se, vsaj po mojem vedenju, ni oglasil nihče. Le Samo Ferluga iz Milj, v 
pismih bralcev Primorskih novic. Ostali smo odmahnili z roko.
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V obširni raziskavi, ki 
smo jo izvedli v maju, 
smo v Društvu Idrija 2020 
iskali odgovore prav na to 
vprašanje, ki se tako rado 
pojavi v povezavi s kulturno 
dediščino. Zanimalo nas 
je, kako prebivalci Idrijsko-
Cerkljanske gledajo na 
dediščino. Jo vidijo kot 
gibalo ustvarjalnega in 
inovativnega ali pa kot 
zatohlo sivino, ki otožno 
kaže na nek čas, ki je minil? 
V raziskavi, ki je potekala 
v okviru projekta Kulturna 
dediščina kot poslovna 
priložnost, je sodelovalo kar 
224 občanov iz občin Idrija 
in Cerkno.

Raziskava je pokazala, da 

ima dediščina na Idrijsko-

Cerkljanskem potencial in 

da jo večina prebivalcev 

ceni ter se zaveda njenega 

pomena za lokalno 

identiteto.

Je kulturna dediščina priložnost ali ovira? 

Kulturna dediščina Idrije in 
Cerknega je bila v preteklosti 
dobro raziskana, prezentirana in 
promovirana, redkokdaj pa je bila 
postavljena v kontekst podjetništva 
in razvoja novih produktov in 
vsebin na osnovi dediščine. 
Ravno zato smo v okviru projekta 
Kulturna dediščina kot poslovna 
priložnost v ospredje postavili 
ustvarjanje podpornega okolja za 
podjetništvo na področju dediščine, 
sem pa sodi tudi raziskava o 
potencialu kulturne dediščine med 
lokalnim prebivalstvom. 

Kulturno dediščino večina 
prebivalcev vidi pozitivno, saj 
je večina prebivalcev Idrijsko-
Cerkljanskega kulturno dediščino 
vrednotila pozitivno, 61 % pa 
jih je izpostavilo, da jo vidijo kot 
priložnost. Udeleženci raziskave 
so predvsem izpostavili potencial 
dediščine na področju podjetništva, 
turizma in kreativnih industrij. 
Relativno malo prebivalcev jo 
vidi kot breme (9 %), večinoma 
predvsem zaradi številnih pravil in 
omejitev pri gradnji in posegih. 

Knjižnica je po mnenju 
anketirancev najbolje delujoča 
dediščinska institucija. Na prvi 
pogled sicer precej presenetljiv je 
podatek, da kot najbolje delujočo 
dediščinsko institucijo znotraj 
lokalnega okolja ocenjujejo 
knjižnice, kar pa je verjetno 
tudi posledica tega, da so večini 
prebivalcev te tudi najbolj dostopne 
in poznane. Najslabšo oceno je 
prejel Zavod za varstvo kulturne 
dediščine, kar je verjetno povezano 

tudi z oceno dela prebivalstva, 
da je kulturna dediščina lahko 
tudi breme pri gradnji in posegih, 
obenem pa so omenjeno institucijo 
označili kot najmanj poznano, kar 
predstavlja še dodaten morebiten 
razlog za tako oceno. 

Številne turistične poti so 
povezane tudi z ogledi dediščine. 
Za prebivalce idrijsko-cerkljanske 
regije je kulturna dediščina pri 
potovanju srednje pomembna, pri 
čemer se za obisk odločijo 1-2x 
letno na podlagi zgodovinskega 
pomena in izobraževalne vsebine. 

V raziskavi pa smo tudi 
ugotavljali, ali mladi vidijo 
priložnost za podjetniško idejo 
na področju kulturne dediščine. 
Več kot tri četrtine anketirancev 
še ni razmišljalo o podjetništvu 
na področju kulturne dediščine, 
menijo pa, da bi se s številnimi 
ukrepi, kot so pregled dobrih 
praks in uspešnih zgodb, z 
organiziranjem izobraževalnih 
vsebin in delavnic ter nudenjem 
strokovnega mentorstva zanimanje 
za podjetništvo z omenjenega 
področja lahko bistveno izboljšalo. 

Zanimivo je, da so anketiranci 
posredno izpostavili, da bi 
moralo podjetništvo na področju 
kulturne dediščine prinašati 
poleg ekonomskih še jasne 
pozitivne družbene učinke, 
saj je le 6 % anketirancev kot 
najpomembnejšega izpostavilo 
dobiček. Podjetništvo na področju 
kulturne dediščine sicer še vedno 
ostaja precej neprepoznavno, saj 
več kot tri četrtine anketirancev, 

starih do 35 let, o njem še ni 
razmišljalo. 

V delu raziskave so sodelovali 
samo zaposleni v dediščinskih 
institucijah na območju občin Idrija 
in Cerkno. Med najpomembnejše 
delovno poslanstvo v okviru 
dediščinskega sektorja uvrščajo 
prenos znanja, spretnosti in veščin 
na nove generacije (94 %), vendar 
pa se to velikokrat ne izvaja v 
zadovoljivi meri zaradi nezadostne 
medsebojne povezanosti 
izobraževalnih institucij, 
dediščinskih ustanov, nevladnih 
organizacij in ustvarjalcev v 
vzgojno-izobraževalnem programu.

Zaposleni v dediščinskih 
institucijah ocenjujejo, da so pri 
veščinah in znanju najmočnejši 
na področju interpretacije 
dediščine, medtem ko marketing 
in razvoj produktov ocenjujejo kot 
najšibkejši področji poznavanja. 
Več kot tri četrtine zaposlenih 
v dediščinskih institucijah 
podjetništvo na področju 
kulturne dediščine vrednoti kot 
dejavnost s pozitivnimi učinki. Kot 
najpomembnejšo tržno dejavnost, 
ki bi jo dediščinske institucije 
morale v večji meri razvijati in 
izvajati, uvršča prodajo znanja 
skozi izobraževanja, delavnice in 
svetovanja ter prodajo turistične 
ponudbe. Med aktivnosti, ki 
naj bi imele najmočnejši vpliv 
na kulturno dediščino, uvrščajo 
turistične oglede in nastanitve.

Raziskava je pokazala, da 
ima dediščina na Idrijsko-
Cerkljanskem potencial in da 

jo večina prebivalcev ceni ter 
se zaveda njenega pomena za 
lokalno identiteto. Upamo, da se 
bo v prihodnje povečalo število 
prebivalcev, ki bo videlo tudi 
prednosti podjetništva na področju 
kulturne dediščine. To namreč 
ne prinaša samo ekonomskih 
učinkov, marveč tudi širše učinke 
na lokalno skupnost in predvsem 
na ohranjanje tako snovne kot tudi 
nesnovne dediščine. 

61 % 
sodelujočih v raziskavi 
dediščino vidi kot 
priložnost

9 %
sodelujočih v raziskavi 
dediščino vidi kot breme

Zaposleni v dediščinskih 

institucijah ocenjujejo, da 

so pri veščinah in znanju 

najmočnejši na področju 

interpretacije dediščine, 

medtem ko marketing in 

razvoj produktov ocenjujejo 

kot najšibkejši področji 

poznavanja.

Na fotografiji prizor s Praznika 
idrijskih žlikrofov, ki je v nekaj letih 
zrasel v pomemben, mednarodno 
usmerjen kulinarični festival, ki 
pritegne zelo veliko obiskovalcev 
iz Idrije in drugih krajev. Gre za 
primer dobre prakse kako je lahko 
dediščina tudi priložnost za razvoj 
novih turističnih produktov.  
/ Foto: Kraftart

Urša Mihevc in Drejc Kokošar
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URNIK: 
ponedeljek - 
petek 
8. - 12. in  
15. - 18., 
sobota
8. - 12.

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.

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

GSM: 041 636 346
Spekter d.o.o., Kosovelova ul. 31, Idrija

SLIKOPLESKARSTVO 
vsa notranja in zunanja dela, toplotne  
izolacije fasad, dekorativne barve, bordure, 
lepljenje vseh vrst tapet, ...

MONTAŽA GIPS PLOŠČ
predelne stene, spuščeni stropovi, 
stenske obloge, suhi omet, mansarde, 
kasetni stropovi, suhi estrihi

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

   LET 
DELOVANJA

PRAZNUJEMO 



Idrijske novice / ABC         številka 488 petek, 25. september 2020 5A K T U A L N O

Z električnim kolesom s placa do Likarce
Dolgo napovedovani 
začetek delovanja sistema 
mestnih električnih koles 
pod blagovno znamko BE 
CIKL je kljub vsem težavam 
s strani proizvajalcev koles, 
stekel. Župan Tomaž Vencelj 
je s projektom, ki je stal 
310.000 evrov, zadovoljen.

V petek, 4. septembra, so namenu 
predali sistem javnih električnih 
koles, ki so namenjena predvsem 
Idrijčanom. V sistemu je pet postaj 
– polnilnic in na njih je na voljo 34 
električnih koles, ki so namenjena 
le uporabi po mestu. Uporabniki, 
starejši od 14 let, jih bodo lahko 
brezplačno uporabljali, ko bodo 
s podpisom pogodbe in plačilom 
članarine na TIC-u pridobili kartico 
in PIN številko, za nepolnoletne bodo 
pogodbo podpisali starši ali skrbniki. 
Letošnje kartice bodo veljale še do 
konca sezone prihodnje leto.

Župan Tomaž Vencelj je v dneh 
pred odprtjem tudi sam preizkusil 
sistem in se je z električnim kolesom 
največkrat zapeljal na kosilo. Ena 
bistvenih prednosti električnega 

kolesa v primerjavi z avtomobilom 
pa je, da ni obremenjen z iskanjem 
parkirnih mest.

Uroš Gnezda, direktor podjetja 
Cult, ki proizvaja ta kolesa in je 
vzpostavilo tudi infrastrukturo 
sistema izposoje, je ob odprtju 
povedal, da je sistem računalniško 
podprt in preprost za uporabo. Ko 
uporabnik pride na eno od petih 
postajališč za električna kolesa v 
mestu, tam najprej stopi k »totemu« 
- računalniku, kjer je na ekranu 
označeno mesto, kamor uporabnik 
prisloni kartico. Odpre se okence 
za izpis PIN kode, ki jo uporabnik 
potrdi in prikažejo se kolesa, ki so na 
voljo. Pritisniti je potrebno številko 
od 1 do 6, katero kolo želite in da je 
na voljo, zatem uporabnik stopi do 
kolesa, kjer sveti lučka, jo pritisne in 
s tem se kolo odklene. Od takrat je 
uporabnik odgovoren za kolo in tedaj 
začne teči 14 ur, ki jih ima uporabnik 
tedensko na voljo. Ko se kolo vrne, 
sistem to zazna, zvočni signal pa 
potrdi, da je kolo vrnjeno pravilno.

Električno mestno kolo doseže 
hitrost do 25 kilometrov na uro in 
zmore z enim polnjenjem prevoziti 
okoli 80 kilometrov, lahko pa tudi 
manj, odvisno od obremenitve, 
terena in drugih zunanjih dejavnikov. 

Na monitorju količka na vsaki 
postaji, ali pa od doma s pomočjo 
pametnega  te le fona  oz iroma 
računalnika, lahko uporabniki na 
zemljevidu vsak trenutek preverijo 
razpoložljivost koles na posameznem 
postajališču. Uporabniki bodo 
odgovorni za skrbno ravnanje z 
električnim kolesom, morebitne 
objestneže pa bo z računalniško 
podporo ter ob znani številki kolesa 
in času uporabe mogoče tudi hitro 
odkriti. 

Za  ce loten s is tem je  občina 
plačala 310.000 evrov, približno 
30 % je evropskih sredstev, ostalo 
je zagotovila občina iz proračuna. 
S sistemom brezplačne izposoje 
električnih koles v Idriji bo upravljal 
Zavod za turizem Idrija, vzdrževal pa 
ga bo Valter Bonča. Ob pozitivni 
izkušnji z obstoječim, bo občina 
sistem lahko širila tudi na območja 
mesta, kjer postajališč za električna 
kolesa sedaj še ni. Številni domačini 
pa pogrešajo povezavo do Spodnje 
Idrije, ki z Idrijo tvori somestje. 
Postaja sistema BE CIKL bo po 
optimističnih napovedih iz Mestne 
hiše v Spodnji  Idrij i  zgrajena 
prihodnje leto, ko naj bi bila zgrajena 
tudi kolesarska povezava med 
Marofom in Faro. / DABO

Foto: Jožica Lazar

Sladko-kisla seja Krajevne skupnosti Črni Vrh
Druga seja Krajevne 
skupnosti Črni Vrh v letu 
2020 je bila pestra. Člani 
so pregledali kar nekaj 
sklepov in novosti, ki so pod 
maskami risali zadovoljne 
in nejevolne obraze članov 
sveta.

Iz prejšnje seje je v zraku ostala 
ugotovitev, da statut sveta krajevne 
skušnosti ni več veljaven, saj krajevna 
skupnost ni več oseba javnega 
prava. Odgovor na vprašanje člana, 
kaj je temeljni dokument krajevne 
skupnosti, je obvisel v zraku. Prav 
tako člani niso dobili odgovora 
na vprašanje predsednika Jerneja 
Črnologarja direktorici Komunale 
Idrija, kdaj bodo na planoti urejeni 
ekološki otoki. »Na komunali želijo 
poenotiti ekološke otoke v občini, 
problem pa je, ker nekateri otoki niso 
v občinski lasti, zato bodo najprej šli 
v odkupe,« je še dejal predsednik, ki 
je na sestanku opozoril tudi na veter, 
ki velikokrat raznaša smeti, pa tudi 
smetnjake. 

»Na črnovrškem pokopališču je 
19 prostih mest, v prihodnosti pa 
naj bi bilo še nekaj odjav,« je na 
vprašanje člana odgovoril Črnologar. 
Spomnimo, da je lastnik pokopališča 
še vedno krajevna skupnost, ki za 
pokopališče prejme dobrih 6 tisoč 
evrov grobernine za vzdrževanje 
letno, rezerviranih je tudi 10 tisoč za 

obnovo. Že več let se zid pokopališča 
ruši, kdaj se bo zrušil oz. kdaj bo 
obnovljen, je težko napovedati. 
Člani sveta so si skoraj enotni, da 
bi si zid moral ogledati strokovnjak, 
ki bi ocenil, ali je potreben obnove 
ali rušenja. Slednji bi tudi pripravil 
seznam del oziroma projekt, ki bi 
bil osnovni dokument za ureditev 
tega problema, ki naj bi bil rešen 
prihodnje leto, saj bodo že zbrana 
sredstva prenesli na prihodnje leto 
in dodali sredstva, ki jih bodo prejeli 
naslednje leto. Tako bo denarja 
za obnovo, po oceni predsednika, 
dovolj.

V nadaljevanju seje je Črnologar 
preds t av i l  f inančni  načr t  za 
prihodnji dve leti. Kot že omenjeno, 
prejme letos KS Črni Vrh dobrih 
6  t i s o č  e v r o v  o d  g r o b r n i n , 
funkcionalnih stroškov pa je 9 tisoč 
evrov. Trenutno stanje na tekočem 
računu je dobrih 8 tisoč evrov. V letu 
2021 bo situacija nekoliko boljša, saj 
naj bi Občina Idrija vsaki krajevni 
skupnost i  v  občini  nameni la 
dodatnih 4 tisoč evrov za prireditve, 
KS Črni Vrh bo torej prihodnje leto 
razpolagala z dobrimi dvajsetimi 
tisočaki. 

Če je poleti po Sloveniji veliko prahu 
dvignila 14-dnevna karantena za vse, 
ki se vračajo s Hrvaške, je v Črnem 
Vrhu to mesto zasedel bankomat 
– banka Nova KBM se je namreč 
odločila, da ga odstrani. Predsednik 
se je skupaj z lanskoletno peticijo 
krajanov, ko so zbirali podpise za 
ohranitev bankomata, obrnil na 

župana in banko, a odgovor še čaka.
Največje zadovoljstvo na seji 

pa je bilo čutiti ob novosti glede 
financirana javnih makadamskih 
in asfaltnih poti. Če je bilo doslej 
namenjenih 44 tisoč evrov za javne 
poti v krajevni skupnosti, bo občina 
odslej odštela 67 tisoč evrov, saj so 
se predsedniki krajevnih skupnosti 
v občini zbrali na sestanku, kjer 
so ugotovili, da je KS Črni Vrh 
zares velika in je bil denar doslej 
razporejen nepravično. KS Črni 
Vrh ima 36,49 kilometra javnih 
makadamskih cest ter 9,73 kilometra 
asfaltnih cest. Predsednik je člane 
pozval, naj povedo, kje so luknje v 

asfaltu in zadovoljno ugotovil, da 
večjih problemov z makadamskimi 
potmi, razen po neurjih, letos ni bilo.

Izjemna novica je tudi ta, da bo 
občina po novem letno namenila 
15 tisoč za košnjo trave v parku, 
ob potoku, ob glavni cesti ter za 
vzdrževanje drugih javnih površin 
v parku. Spomnimo, da so do 
pred kratkim vsa ta dela opravljali 
prostovoljci in en pogodbeni delavec 
komunale, od letošnje pomladi pa 
je vsa ta dela prevzela Komunala 
Idrija.

Poglejmo še  na jbolj  grenke 
trenutke seje: čistilna naprava in 
vaško središče. Člani sveta so bili 

seznanjeni s tem, da se nikjer nič 
ne premakne, pristojni namreč 
pridobivajo dokumentacijo. Nekoliko 
slabe volje je bilo tudi ob podatku, 
da je nekaterim domačijam poleti 
zmanjkalo vode, po drugi strani pa 
se v občini gradijo kolesarske poti. 
Dobra plat zgodbe je, da občina 
financira prevoz vode, ki jo pripeljejo 
idrijski gasilci. 

Uro dr uženja  v  četr tek ,  17. 
septembra, so člani sveta KS Črni 
Vrh zaključili z napovedjo razgrnitve 
občinskega prostorskega načrta. 
Slednja naj bi bila v dvorani sredi 
oktobra, prejšnja razgrnitev lani 
je pritegnila 60 krajanov. Ker velja 
omejitev gibanja, so člani predlagali, 
da razgrnitev poteka isti dan dvakrat 
ali na prostem. Predlog, da bi bil 
dogodek v Modri dvorani, je bil takoj 
zavrnjen, saj je Idrija za tak dogodek 
predaleč. Najbolj z razumevanjem 
pa je bila sprejeta informacija glede 
nepozidanih stavbnih zemljišč. 
Slednja naj lastniki prodajo, sicer 
bodo začeli plačevati davke zanje.

Predsednik KS Črni Vrh Jernej 
Črnologar je napovedal naslednjo 
sejo v kratkem. Nanjo bodo povabil 
tudi Ivana Rupnika, ki bo povedal, 
kako kaže projektu varne poti v šolo. 
Precej zadovoljnih komentarjev pa 
je bilo slišati tudi ob obisku ekipe 
oddaje Dobro jutro. Skupina iz 
RTV Slovenija je namreč isti dan 
pripravila štiri javljanja s planote, v 
katerih je predstavila idilične lokacije 
in prizadevne krajane, posebnosti in 
običaje./ Lovrenc Habe

Foto: Lovrenc Habe



petek, 25. september 2020 Idrijske novice / ABC         številka 4886

Marijan Platiše  
častni občan  

Občine Cerkno

Občina Cerkno vam letos 
ob prazniku podeljuje naziv 
častnega občana za desetletja 
javnega delovanja. Kje in kdaj ste 
pravzaprav začeli?

To je bilo že davnega leta 
1973, ko sem bil dijak Elektro-
gospodarske šole v Novi Gorici. 
V tistem času so me v domači 
vasi izvolili tudi za predsednika 
Kulturno-prosvetnega društva 
Milojka Gorje- Poče-Trebenče. Bil 
sem do tedaj najmlajši predsednik. 
Leta 1974 sem postal predsednik 
mladine na šoli. To so izvedeli 
tudi na Cerkljanskem, kamor 
sem se po šolanju leta 1977 vrnil. 
V tovarni Eta v Cerknem so me 
izvolili za predsednika mladinske 
organizacije. 

Ste se funkcije lotili resno?
Povsem resno. Naš takratni 

mentor je bil direktor Rafael Mavri. 
Še bolj kot z njim pa sem sodeloval 
s Pavletom Makucem, ki je bil 
takrat sekretar podjetja. ZSMS 
se je tako kot druge družbeno-
politične organizacije financirala 
iz sklada skupne porabe in prav je, 
da se pove, da smo tudi mladinci 
iz sredstev podjetja dobili dovolj 
denarja za delovanje in za naše 
projekte. To je bil čas praznovanja 
30-letnice delovanja podjetja in 
mladinci smo bili v teh pripravah 
zelo dejavni. Vsako leto smo 
pripravili kviz »Povej, če veš« in 
številne druge aktivnosti. Takrat 
smo pripravili tudi vse potrebno 
za ustanovitev mladinskega kluba, 
ki bi deloval v kletnih prostorih 

Hotela Cerkno. Projekt žal ni bil 
realiziran, saj si je takratni direktor 
hotela Brane Ravnik premislil in 
se odločil, da bo projekt uresničil v 
sklopu poslovne dejavnosti hotela 
in tako je nastal znani disko.

V začetku 80. let vas najdemo že 
na čelu občinske ZSMS v Idriji.

Po vrnitvi s služenja v JLA 
sem prevzel mesto predsednika 
občinske organizacije mladine 
v Idriji, od koder sem bil nato 
izvoljen na enako funkcijo v regiji. 
Kasneje sem za leto dni odšel 
na usposabljanje v Kumrovec. 
Sledila je služba v Eti in od tam 
sem leta 1985 odšel na delovno 
mesto sekretarja SZDL v Idrijo. 
V tem času smo delali predvsem 
na izpeljavi zadnjega občinskega 
samoprispevka, ki je veliko 
doprinesel razvoju mest in 
podeželja. To funkcijo sem opravljal 
do leta 1990, ko sem se zopet vrnil 
v Eto.

V tovarni so vas očitno zelo cenili.
Mogoče? Vendar, za razliko 

od drugih nosilcev odgovornih 
javnih funkcij, v poslovni 
strukturi podjetja nisem bistveno 
napredoval. Zato sem že takrat 
razmišljal o tem, da bi svojo 
profesionalno kariero gradil v 
podjetništvu. V Eti pa sem se 
veliko naučil, za kar sem tovarni 
in takratnim sodelavcem hvaležen. 
Podjetniške projekte, v katerih sem 
sodeloval, smo razvili do te mere, 
da sem leta 1995 v Eti dal odpoved 
in se kot direktor in solastnik 

zaposlil v takratnem podjetju 
Avtocenter v Idriji.

Še pred tem pa smo vas videvali v 
Republiški skupščini.

Od leta 1982 sem bil delegat 
v Družbeno-političnem zboru 
Skupščine Občine Idrija, ki me je 
leta 1988 imenovala za delegata v 
Zbor občin Republiške skupščine. 
V zaključnem obdobju stare države 
je bilo v skupščini najpomembnejše 
sprejemanje pravnih temeljev za 
kasnejšo izpeljavo osamosvojitve. 
Verjetno se spominjate sprejemanja 
amandmajev k slovenski ustavi, ki 
je potekalo pod hudim pritiskom 
zveznih organov v Beogradu, 
kateri se večje gospodarske in 
politične samostojnosti Slovenije 
nikakor niso želeli. Ko smo šli 
v skupščinsko dvorano, so nas 
predstavniki zelenih bodrili, nam 
dajali cvetje in jabolka. Takrat me 
je prešinilo, da nas sedaj častijo, 
ni pa bilo jasno, kako se bomo iz 
dvorane vrnili, skozi glavna vrata 
ali skozi kakšen stranski izhod 
v spremstvu policije. Res je bilo 
napeto.

Bili ste v prvih vrstah v času 
velikih sprememb.

Da, bil sem zraven. Obdobje po 
zmagi Demosa pa zame osebno 
ni bilo preveč prijetno. Kdor je 
imel 5 minut časa me je zmerjal 
s komunistom, četudi sem iz 
te stranke izstopil že leta 1988, 
ko smo ustanovili Socialistično 
stranko Slovenije, za katero sem 
na prvih volitvah tudi kandidiral. 

Stranka pa na volitvah ni dobila 
prav veliko podpore, izgubili 
smo tudi priložnost za mesto v 
Republiški skupščini, ki ga je dobil 
Tomaž Pavšič.

Sledilo je obdobje Liberalne 
demokracije Slovenije.

Tam sem bil kar aktiven. Po 
združitvi strank v LDS sem leta 
1994 postal predsednik občinskega 
odbora stranke za občini Idrija 
in Cerkno, kasneje pa sem do 
leta 2008 vodil občinski odbor 
v Cerknem. V tem obdobju 
je bilo politično dogajanje na 
Cerkljanskem kar živahno in ravno 
naša organizacija je temu dogajanju 
dajala ton. Dva mandata sem 
bil tudi predsednik nadzornega 
odbora stranke na državni ravni. 
Po odhodu Drnovška in porazu na 
volitvah je stranka začela usihati. 
V času pokojnega Drnovška smo 
imeli stranko in državo za malo 
svetinjo. Vedno nas je usmerjal k 
temu, da smo zavezani k služenju 
ljudem, domovini in državi. 

Dobro se spominjam enega od 
njegovih nastopov, ko nam je 
govoril o tem, da naj razmišljamo 
predvsem o tem, kaj lahko 
naredimo za državo in ne kaj 
naj država naredi za nas. Takrat 
je bilo drugače, kot je sedaj, ko 
politiki vidijo stranke predvsem 
kot odskočne deske do položajev 
in osebnih koristi. Ko je vodenje 
LDS prevzela Katarina Kresal, so 
prišli novi časi, v katerih pa se sam 
nisem več videl. Poslovil sem se 
od strankarskega življenja in sedaj 

sem samo državljan brez članske 
izkaznice v kateri od političnih 
strank.

Od predsednika mladine na 
šoli do republiškega poslanca. 
Katerim načelom ste bili vseskozi 
zvesti?

Predvsem načelu, da je treba 
predano služiti ljudem, državi, 
občini za skupno dobro. Skušam 
pomagati, nikomur ne želim 
škodovati. Nikoli nisem pomislil, 
da bi od katerekoli funkcije 
sam osebno kaj imel. Vesel sem 
bil, če nam je uspelo uveljaviti 
kak razvojni projekt. Za to pa 
je potrebno hotenje, znanje in 
pogum. Zavedal sem se, da je 
politika umetnost možnega. 
Trudil sem se za dialog. Iskal sem 
predvsem zaveznike, nasprotniki 
pridejo sami. Sem človek timskega 
dela. Zato sem se bolj kot za lastno 
siljenje v ospredje trudil okoli sebe 
zbirati ekipe dobrih, zaupanja 
vrednih in sposobnih sodelavcev. 
To mi je kar uspevalo. 

Kako gledate na prehojeno 
razvojno pot Cerkljanske?

Ker sem doma izpod Porezna, 
sem bil poleg razvoja Cerknega 
naklonjen temu, da se razvija 
tudi podeželje z gradnjo cest in 
vodovodov, s telefonijo, internetom 
in podobno. Na Cerkljanskem 
je bila zlasti v osemdesetih letih 
odločilnega pomena tovarna Eta. 
Rafael Mavri je pogosto poudarjal, 
da je potrebno denar, ki ga v tej 
dolini ljudje ustvarijo, v to dolino 

O B Č I N A  C E R K N O  P R A Z N U J E
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Socialni demokrati 

čestitamo  

občankam in občanom  

ob 1. oktobru,

prazniku Občine 

Cerkno.

Mesec oktober naravo jesensko obarva, 
Občina Cerkno pa si nadene  
praznično obleko.

Dolga leta smo, združeni v eni občini, 
praznovali skupaj. Danes sta občini dve in 
tudi praznika sta dva. Pa vendar ostajamo 
povezani v mnogih projektih, skupnih 
zavodih in medsosedskem sodelovanju. 

Prazniki so priložnost, da se za dobro 
sodelovanje zahvalimo in izrečemo 
čestitke.

Dragi sosedje, lepo praznujte in uspešno 
občinsko zgodbo nadaljujte.

Tomaž Vencelj

Župan Občine Idrija

Iskrene čestitke občankam in občanom 
Občine Cerkno ter vašim nagrajencem 
ob občinskem prazniku, 1. oktobra, 
ki ga praznujete v spomin na rojstvo 
slovitega matematika, viteza, Franca 
Močnika. Obenem se vsem zahvaljujem 
za dosedanje sodelovanje in vas še 
naprej vabim, da bi skupaj s pozitivno 
energijo in močno voljo iskali poti za 
uresničevanje dobrega v obeh lokalnih 
skupnostih. Le tako bomo še naprej 
z zanesljivimi koraki stopali po poti 
nenehnega razvoja prelepih krajev v 
osrčju Cerkljanskega in Poljanskega 
konca, kjer nam je dano sobivati in 
ustvarjati.

Janez Milan Čadež

župan Občine Gorenja vas – Poljane

pripeljati nazaj. To ni bilo lahko, 
vendar smo si vsi prizadevali za to. 
Takrat se je začel razcvet Cerknega 
in vse Cerkljanske, ki so ga nam 
sosedje zavidali. Danes pa je 
položaj žal drugačen. Naši otroci 
se po študiju v Ljubljani od tam po 
pravilu ne vračajo nazaj. Cerkno 
postaja mesto starejših ljudi in 
rokodelcev. Potrebe in prioritete 
teh pa so drugačne od mladine, 
ki je načeloma vedno zagledana 
v prihodnost in v razvoj. Zato se 
mi zdi prav, da sedanja občinska 
oblast ustvarjanju pogojev za 
vračanje mladih v kraj posveča 
veliko pozornosti. Vendar se je 
treba zavedati, da je to tek na 
dolge proge. Spominjam se besed 
gospoda Heinza Treffingerja, ki 
je ob odprtju livarne dejal: »Če 
ne rasteš, si vsak dan manjši, saj 
drugi napredujejo in rastejo mimo 
tebe.« Če se ozremo po okoliških 
občinah, lahko ugotovimo, da to 
drži.

Je bila ustanovitev majhne občine 
Cerkno prava odločitev?

Ko smo bili Cerkljani na 
referendumu vprašani, če želimo 
odcepitev od Občine Idrija in 
ustanovitev svoje občine, smo 
ustanovitev svoje občine večinsko 
zavrnili, iz česar sklepam, da se 
Cerkljani v prejšnji občini Idrija 
nismo slabo počutili. Kljub temu 
je bila Občina Cerkno s sklepom 
državnega zbora ustanovljena. 
Četudi sprva, zaradi velikih 
stroškov, temu tudi sam nisem bil 
najbolj naklonjen, se je kasneje 
pokazalo, da so bile po takratni 
reorganizaciji lokalne samouprave 
le občine partner državi pri 
pridobivanju razvojnih sredstev. 
In s svojo občino smo imeli ključ 
do njih. Pogled k sosedom nam 
pove, da so nekateri to možnost 
dobro izkoristili, Cerkljani pa 
na tem področju nismo bili 
najbolj uspešni. Še tiste možnosti 
in razvojni denar, ki smo ga 
zagotovili mi, kot na primer za 
sistem centralnega ogrevanja s 
kurjenjem na biomaso, je takratna 
občinska oblast zavrnila. Večino 
razvoja smo v praksi temeljili na 
sredstvih, ki smo jih kot občina 
dobili za sanacijo naravnih nesreč, 

pravih razvojnih sredstev pa smo 
pridobili relativno malo. 

Kar 16 let ste bili član občinskega 
sveta.

Od samega začetka in potem 
štiri mandate sem bil res član 
občinskega sveta. Našo svetniško 
skupino LDS smo sestavljali 
delovni, sposobni in zavzeti 
svetniki, ki smo se dokazovali 
tudi vsak na svojem delovnem 
področju. Nanje sem ponosen in 
hvaležen sem jim za opravljeno 
delo. Ves čas pa smo bili v 
opoziciji in zato brez konkretnih 
možnosti za uveljavljanje boljših 
razvojnih rešitev. Za sprejem 
naših predlogov sta na občinskem 
svetu vedno zmanjkala glas ali 
dva. Sami se spominjate, kako 
smo pripravljali alternativni 
proračun občine, kako smo se 
zavzemali za izgradnjo sistema 
centralnega ogrevanja s kurjenjem 
na biomaso, izgradnjo vrtca v 
Šebreljah, izgradnjo obrtne cone v 
Trebenčah, izgradnjo male HE in 
rekreacijskega centra na Želinu, 
turistično promocijo Zakojške 
grape, prenos stavbe nekdanje 
postaje Milice v last Občine 
Cerkno in še marsikaj. Vedeli 
smo, kaj želimo, obenem pa smo 
vedeli tudi kako bi to uresničili. 
Uveljavili smo nov razvojni pogled 
na uporabo prostora in njegovega 
potenciala ter odločilno prispevali 
k sprejemu prvega prostorskega 
plana občine. V času, ko je LDS 
vodila vlado, so bili v Cerknem 
domala vsi ministri. Problem pa 
je bil v tem, da za pridobivanje 
sredstev naša svetniška skupina ni 
mogla biti sogovornik pristojnim 
ministrstvom, to je bila lahko 
samo občina. Vodstvo občine pa 
je bilo v rokah drugih in naših 
idej žal ni podpiralo. Vseskozi 
smo si prizadevali za ustvarjanje 
pogojev za hitrejši razvoj malega 
gospodarstva in podjetništva. V ta 
namen smo ustanovili tudi klub 
podjetnikov. Žal nismo dosegli 
želenih ciljev. Naše in še nekatera 
druga podjetja so svoje mesto 
tako morala poiskati v sosednjih 
občinah. Šele danes, ko se tovarna 
Eta krči in ko se primerjamo s 
sosednjimi občinami, vidimo, kaj 

bi razvito malo gospodarstvo lahko 
naši občini prineslo. Prepričan 
sem, da se je razvojna krivulja 
Cerkljanske obrnila navzdol takrat, 
ko volivci niso v dovolšnji meri 
podprli programa in propulzivne 
ekipe, ki jo je predlagala LDS. 
Potrebno bo veliko dela in 
pozitivne energije, da se bo ta 
ponovno usmerila navzgor.

Po upokojitvi ste v javnosti znani 
predvsem kot vodja veteranske 
organizacije.

Še vedno sem solastnik v podjetju 
Siapro in tam opravljam tudi 
funkcijo prokurista. Kljub temu 
nisem več vpet v operativno 
vodenje podjetja, tako da mi 
ostaja nekaj več prostega časa. 
Večino tega pa kot veteran 
vojne za Slovenijo res posvečam 
organizaciji, ki skrbi za ohranjanje 
zgodovinskega spomina na 
osamosvojitveno vojno ter za 
socialni in družbeni status članov 
te organizacije.

Teritorialec sem bil od leta 
1980. Vseskozi sem bil pomočnik 
komandanta v občinskem 
štabu TO v Idriji. V letu 1990 
je bilo veliko prelomnih in 
pomembnih dogodkov ter 
aktivnosti od razorožitve TO, 
delovanja Manevrske strukture 
narodne zaščite, pa varovanja 
dokumentacije nabornikov, ki 
jo je želela JLA na silo odvzeti. 
Prišlo je leto 1991 in vojna za 
Slovenijo. To obdobje sem preživel 

večinoma na Tolminskem, kjer 
sem deloval v sestavi Območnega 
štaba Teritorialne obrambe Tolmin. 
Tam sem po svojih močeh pomagal 
pri odpiranju mejnega prehoda 
Robič, sodeloval sem v pogajanjih 
za predajo stražnic v Livških 
Ravnah, v Breginju in v Logu 
pod Mangartom ter pri zavzetju 
kasarne v Bovcu.

Vsaka vojna človeku pusti 
posledice. Mi se v konkretnih 
primerih nismo igrali vojne 
ampak smo se z vojaki JLA 
gledali konkretno tudi preko 
puškinih cevi. Tudi nekaj nabojev 
je bilo izstreljenih. Ko sva s 
kolegom šla na pogajanja v Log 
pod Mangartom, sem razločno 
videl, kako nama sledijo cevi 
puškomitraljezov.

K sreči vojna na tem območju ni 
zahtevala človeških žrtev … lahko 
pa bilo tudi drugače. Te vojaške 
akcije so nas vse zaznamovale in 
ko je bilo vsega konec, smo ostali 
veterani povezani in delujemo v 
naši organizaciji.

Imate odlične povezave na 
različnih ravneh. Pred letom 
ste v Cerkno pripeljali tudi 
predsednika vlade.

Veterani se vsakega projekta 
lotimo resno in zavzeto. To 
je veljalo tudi za obeležitev 
spomina na tajno skladišče 
orožja Teritorialne obrambe, ki 
je bilo v atomskem zaklonišču 
v stanovanjskem bloku nad 

pekarno v Cerknem. Prireditev 
je bila precejšen zalogaj, a je bila 
ob podpori občine in številnih 
cerkljanskih podjetij izpeljana 
odlično. Zadovoljen sem, da je 
takratni predsednik vlade Marjan 
Šarec sprejel naše povabilo ter 
prišel in nagovoril zborovalce. 
Ko pa se danes vozim mimo tega 
obeležja, pa ob praznikih pogrešam 
državno zastavo, s katero bi občina 
dala obeležju primeren poudarek.

S kakšnimi občutki sedaj 
sprejemate naziv častnega 
občana?

Tega visokega priznanja res nisem 
pričakoval in zato sem prijetno 
presenečen. Pravzaprav imam 
kar malo treme stati v vrsti s tako 
pomembnimi ljudmi kot so Heinz 
Treffinger, Ljuben Dimkaroski in 
še prej dr. Franja Bojc Bidovec, ki 
so ta naslov prejeli pred mano. 

Če so odločevalci moje dosedanje 
skoraj 50-letno javno delovanje 
prepoznali kot pomembno in 
presodili, da mi ta čast gre, jo 
seveda s hvaležnostjo sprejemam.

Naziv častnega občana sprejemam 
pomirjen in v spoznanju, da sem 
po svojih najboljših močeh vedno 
deloval pošteno in v dobro naše 
skupnosti. Veselim se prihodnosti 
in napredka, ki bo ob predanem 
delu in pozitivni energiji mlade 
generacije zagotovo ponovno prišel 
tudi v naše kraje. 

/ Damijan Bogataj
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Rezultati javnih razpisov 
Občine Idrija v letu 

2020
1.200,00
1.200,00
1.000,00

300,00
1.200,00

400,00
500,00

1.200,00

JR za sofinanciranje javnih kulturnih 
projektov v letu 2020 - prireditve

ABC Merkur d.o.o.
Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe
Društvo upokojencev Idrija
Fizična oseba s.p.
Fizična oseba s.p.
Klub idrijskih študentov
KUD Sloga Črni Vrh
Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko

JR za sofinanciranje javnih kulturnih 
projektov v letu 2020 - založništvo

ABC Merkur d.o.o.
Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020
Fizična oseba s.p.
Fizična oseba s.p.
KUD Sloga Črni Vrh
Pedagoško društvo Idrija

1.200,00
300,00

1.000,00
400,00
300,00
300,00

JR za sofinanciranje redne dejavnosti 
ljubiteljskih kulturnih društev v letu 2020

2.379,31
1.012,73
1.329,97

841,91
1.012,73
1.848,54
1.085,94
2.015,70
2.916,18

768,70
1.098,14

927,32
3.355,43
2.001,06
1.281,16
3.172,41
1.061,54
1.891,24

Dramatično društvo Idrija
Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe
Društvo MePZ dr. F. Lampe
Društvo upokojencev Idrija
Društvo ŽePZ I. Rijavec
GD DePZ Radost, Godovič
KD Idrijski oktet
KD MoPZ Pobje
KD Zavratec
KD ŽePZ Spodnja Idrija
KD ŽePZ Tice Spodnja Idrija
KUD Brinov Grič Godovič
KUD Jurko Gore
Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko
Kulturno pustno društvo Grapa
Likovno društvo Cinober Idrija
Muzejsko društvo Idrija
TKD Kanomlja

JR za sofinanciranje mladinskih projektov v 
letu 2020

Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe
DT Rod srebrnih krtov Idrija 
DT Rodu kranjskega jegliča Spodnja Idrija 
Klub idrijskih študent
KUD Sloga Črni Vrh

1.000,00
300,00

1.000,00
1.000,00

700,00

JR za sofinanciranje programov na področju 
družbenih dejavnosti v letu 2020

400,00
700,00
900,00
300,00
500,00
300,00
400,00

1.100,00
400,00
300,00
700,00
400,00

1.100,00
300,00

1.100,00
300,00
400,00
200,00
400,00
400,00
400,00

Aeroklub srebrna krila Idrija
Društvo diabetikov Idrija
Društvo gluhih in naglušnih SP
Društvo ledvičnih bolnikov SP regije
Društvo paraplegikov SP
Društvo psoriatikov Slovenije
Društvo Sožitje 
Društvo upokojencev Idrija
Društvo vojnih invalidov SP
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen
Filatelistično društvo Idrija
Jamarski klub Srečko Logar Idrija
Klub zdravljenih alkoholikov Idrija
Medgeneracijsko društvo Korak
Medobčinsko društvo slepih in slabovovidnih 
Nova Gorica
Ozara Slovenija
Radioklub Kolektor Idrija
Slovensko društvo za celiakijo
Združenje multiple skleroze Slovenije
Združenje šoferjev in avtomehanikov Idrija
Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije

JR za sofinanciranje programov in 
projektov društev na področju turizma v 
Občini Idrija za leto 2020

1.368,10

1.371,00
2.460,55
1.371,00

685,50
2.053,60
2.190,70

Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko
Društvo za trajnostni razvoj Zadloga 
TRMA
Muzejsko društvo Idrija
PGD Vrsnik
Planinsko društvo Javornik
TKD Kanomlja
Turistično društvo Fara

Čebelarsko društvo Idrija 
Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko
Društvo podeželskih žena Idrija-Cerkno
Društvo za trajnostni razvoj Zadloga 
TRMA
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba
Fizična oseba dopolnilna dejavnost
Fizična oseba dopolnilna dejavnost
Fizična oseba dopolnilna dejavnost
ICRA d.o.o.
KGZ Idrija z.o.o.

JR za dodelitev državnih pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za 
programsko obdobje 2015–2020 v letu 
2020

1.282,16
428,14

1.266,18

985,47
873,40
873,40
142,00
873,40
873,40
873,40
748,20
524,40
143,00
873,40
873,40
873,40
429,60
873,40
873,40
728,50
742,40
873,40
265,00
873,40
756,50

39,60
2.467,70

271,72
799,01

3.000,00
12.000,00

Balinarski klub Kolektor Idrija 
Društvo diabetikov Idrija
Društvo upokojencev Idrija
Društvo za trajnostni razvoj Zadloga 
TRMA
DT Rod srebrnih krtov Idrija 
Hg zavod za šport, Idrija
Karate klub Kolektor Idrija
Klub za skoke v vodo Idrija
Kolesarsko društvo Sloga 1902 Idrija
Košarkarski klub Hidria
Medobčinsko društvo invalidov Idrija-
Cerkno
Mountain bike klub Črni Vrh
Nogometno društvo Idrija 
Orientacijski klub Azimut
Osnovna šola Črni Vrh
Osnovna šola Idrija 
Planinsko društvo Idrija
Planinsko društvo Javornik
Plesni klub Idrija 
Plezalni klub Idrija
Sankaški klub Idrija 
Smučarski klub Idrija
Smučarski klub Javornik
Strelsko društvo arcus center
Strelsko društvo Jožeta Mihevca Idrija
Športno društvo aktiv Gore-Dole nad 
Idrijo
Športno društvo biba
Športno društvo Idrija
Tekaško smučarski klub Idrija
Teniški klub Kolektor 

JR za sofinanciranje programov športa, ki 
so v javnem interesu v Občini Idrija v letu 
2020

5.074,71
496,06

1.595,48

695,77
2.822,88

491,81
17.940,65

800,91
2.732,54

11.873,33

1.170,35
8.697,53
6.520,35
4.136,04

332,49
6.887,12
7.806,06

152,83
65,57

4.129,78
111,22

7.012,22
10.927,74

1.473,15
914,22

756,69
11.130,60
4.515,07
6.064,90
4.072,13

Odobrene ure športnih objektov

673
40

549

240
48

2164
160

1089

160
211

1058
328
309
160
133

272
480
204

80
75

120

Balinarski klub Kolektor Idrija
Društvo diabetikov Idrija 
Društvo upokojencev Idrija 
Društvo za trajnostni razvoj 
Zadloga TRMA 
Hg zavod za šport, Idrija 
Karate klub Kolektor Idrija 
Klub za skoke v vodo Idrija 
Košarkarski klub Hidria 
Medobčinsko društvo 
invalidov Idrija-Cerkno 
Mountain bike klub Črni Vrh 
Nogometno društvo Idrija 
Plesni klub Idrija 
Plezalni klub Idrija 
Rokometni klub Idrija 
Smučarski klub Javornik 
Strelsko društvo Jožeta 
Mihevca Idrija 
Športno društvo biba 
Športno društvo Idrija 
Športno-kulturno društvo Fara
Tekaško smučarski klub Idrija
Vrtec Idrija

JR za sofinanciranje programov 
borčevskih in veteranskih organizacij v 
letu 2020

Društvo veteranov "Sever" Severme 
Primorske
Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo
Združenje borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Idrija-
Cerkno

100,00

1.450,00

2.350,00

Javna razgrnitev evidence 
nepozidanih stavbnih zemljišč
V skladu z novo prostorsko zakonodajo mora Občina Idrija vzpostaviti Evidenco 
stavbnih zemljišč in sicer pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč. Podatki iz 
Evidence stavbnih zemljišč predstavljajo prikaz stanja v prostoru in dajejo temeljne 
podatke za načrtovanje namenske rabe prostora oziroma določanja novih stavbnih 
zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih aktov, za načrtovanje komunalne 
opreme in za odmero dajatev na stavbnih zemljiščih (NUSZ za nepozidana stavbna 
zemljišča, komunalni prispevek).

Nepozidana stavbna zemljišča so zemljiške parcele, na katerih je v skladu s predpisi 
dopustna gradnja stavb in na njih še ne stoji objekt (za objekt se ne šteje enostavni in 
nezahtevni objekt). Za nepozidana stavbna zemljišča se štejejo tudi pozidana stavbna 
zemljišča, ki presegajo z gradbenim dovoljenjem določeno gradbeno parcelo ali 
presegajo pripadajoče zemljišče k stavbi, ki ga določa OPN Idrija. Nepozidana stavbna 
zemljišča imajo 4 razvojne stopnje: nezazidljivo zemljišče, prostorsko neurejeno, 
neopremljeno in urejeno zazidljivo zemljišče.

Evidenca nepozidanih stavbnih zemljišč bo služila tudi za odmero NUSZ za nepozidana 
stavbna zemljišča. Zavezanci za odmero NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča ne bodo 
lastniki nezazidljivih stavbnih zemljišč, med katere se šteje zemljišče:
- ki je v naklonu 30 % ali več, 
- preko njega poteka varovalni pas javne infrastrukture, 
- na njem velja pravni režim varstva, ki izrecno prepoveduje gradnjo (npr. zemljišče 
srednje in velike poplavne nevarnosti, plazovito zemljišče, naravna vrednota) in 
- ki je s prostorskim aktom opredeljeno kot nezazidljivo (to so javne zelene in druge 
površine). 

Občina je na podlagi javno dostopnih podatkov in zgoraj navedenih omejitev 
vzpostavila Evidenco nepozidanih stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami zemljišč, 
ki se bo še dopolnjevala.

Z namenom, da se občani seznanijo z vzpostavljeno evidenco nepozidanih stavbnih 
zemljišč in vpogledajo v podatke o uvrstitvi njihovih zemljišč v evidenco NSZ, je 
župan Občine Idrija sprejel sklep o javni razgrnitvi evidence stavbnih zemljišč, 
ki bo potekala v času od 5. 10. 2020 do 6. 11. 2020 na Občini Idrija. Vso 
dokumentacijo in grafične izrise bodo prejele tudi vse krajevne skupnosti. Krajani 
bodo v evidenco lahko vpogledali na sedežih posameznih krajevnih skupnosti. 

Občani bodo lahko svoje pripombe posredovali preko obrazca, ki bo dosegljiv na 
posameznih krajevnih skupnostih, v času uradnih ur na Občini Idrija in na spletni 
strani Občine Idrija.

Za vse informacije smo dosegljivi na Občini Idrija: janja.hadalin@idrija.si, 
T.: 05 37 34 521 ali maja.petrovcic@idrija.si, T.: 05 37 34 509.

Javna razgrnitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  

za leto 2021 bo potekala v obdobju 

od 5. oktobra do 6. novembra 2020 

v sejni sobi Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija v času uradnih ur  

in na sedežih posameznih krajevnih skupnosti.  

Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani Občine Idrija.
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Milovana Lukan 
bo nova direktorica 
Zdravstvenega 
doma Idrija

Svet javnega zavoda Zdravstveni 
dom Idrija, ki ga vodi Bogdan 
Tušar, je na zadnjem zasedanju 
za direktorico imenoval mag. 
Milovano Lukan iz Idrije.

Potem ko je mesto direktorice zaradi odhoda 
na Ministrstvo za zdravje nepričakovano 
zapustila Marija Magajne, je svet zavoda 
kot začasno direktorico imenoval zdravnico 
Ano Ogrič Lapajne, ki od tedaj dalje opravlja 
tudi naloge strokovne vodje ter zdravnice 
v internistični ambulanti zdravstvenega 
doma. Sama se na razpis za redni mandat 
direktorice ni prijavila. 

Na razpis, ki se je iztekel 7. septembra, se 
je kot edina kandidatka prijavila Milovana 
Lukan. Razpisna komisija in svet zavoda sta 
ugotovila, da izpolnjuje vse razpisne pogoje, 
in jo tako za štiri leta imenovala na mesto 
direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom 
Idrija. 

Skladno s področno zakonodajo in statutom 
ZD Idrija bosta o soglasju k imenovanju nove 
direktorice odločala tudi oba sveta občin 
ustanoviteljic – svet Občine Idrija in Občine 
Cerkno.

Milovana Lukan delovanje Zdravstvenega 
doma Idrija dobro pozna, saj je bila od leta 
2016 članica sveta zavoda. Pred meseci je s 
tega mesta odstopila, namesto nje pa je svet 
Občine Idrija, kot eden od predstavnikov 
ustanoviteljev zavoda, v svet že poleti 
imenoval Natalijo Kovač Jereb, ki je bila 
v prejšnji sestavi sveta dobro leto dni tudi 
njegova predsednica. 

Ob pridobitvi soglasja bo nova direktorica z 
mandatom predvidoma pričela v prihodnjih 
tednih, do tedaj pa bo zavod kot vršilka 
dolžnosti direktorice vodila še Ana Ogrič 
Lapajne. / DABO

Urška Svetlik je 
častna konzulka 
Avstrije

Avstrija je v Kopru odprla 
častni konzulat, ki ga 
vodi častna konzulka 
Urška Svetlik. Z odprtjem 
častnega konzulata daje 
Avstrija posebno vlogo 
Kopru, ki s pomembnim 
pristaniščem predstavlja 
tako gospodarsko kot 
turistično središče regije, 
so sporočili z avstrijskega 
veleposlaništva.

Odhajajoča avstrijska veleposlanica 
v Sloveniji  Sigrid Berka je ob 
izročitvi eksekvature častni konzulki 
Urški Svetlik poudarila, da Avstrija 
izkazuje poseben pomen tako Kopru 
kot celotni regiji. Konzulat v Kopru 
je prvi na Primorskem z jurisdikcijo 
na območju celotne severozahodne 
Slovenije, so sporočili.

Avs t r i j sk a  ve l e p o s l a n i c a  j e 
i z r a z i l a  p r e p r i č a n j e ,  d a  b o 
avstrijski častni konzulat v Kopru 
s svojim delovanjem bistveno 
pripomogel k nadaljnji poglobitvi 
že tako odličnega gospodarskega 
sode lovanja  med Avstr i jo  in 
Primorsko. Pri tem je pojasnila, da 
smo priča mehkemu odprtju, ki je 
v prvi vrsti namenjeno poslovanju 
s strankami, svečano otvoritev pa 
je napovedala za jesen oziroma 
za obdobje po omilitvi epidemije 
koronavirusa.

Urška Svetlik je sicer članica 
upravnega odbora H&R d.d.. Ob 
imenovanju za častno konzulko 
je  dejala,  da se bo tr udila  za 
ohranjanje in krepitev pozitivnih 
vezi med državama, s posebnim 
poudarkom na krepitvi že tako 
dobrih medsosedskih odnosov in 
razvoja gospodarstva ter poglobitvi 
reg ionalnega  gospodar skega 
s o d e l o v a n j a ,  s o  s p o r o č i l i  z 
avstrijskega veleposlaništva. Častni 
konzulat ima prostore na sedežu 
podjetja Hidria d.o.o. na Ulici 
Istrskega odreda 3 v Kopru. / ITA

Na Arkovi ulici je  
pešec kralj
V okviru Evropskega 
tedna mobilnosti so 
Arkovo ulico v Idriji 
namenili kolesarjem 
in pešcem. Občina 
Idrija je v sodelovanju 
z neprofitnim studiem 
prostoRož in drugimi 
lokalnim organizacijami 
za promet trajno zaprla 
Arkovo ulico ob Domu 
upokojencev Idrija. 
Na novo sprehajalno 
površino so po vzoru 
s Trga sv. Ahacija 
zarisali motiv idrijske 
čipke, postavili korita 
za rože in drevesa ter 
pred nekdanjo »vago« 
namestili klop. 

Zamisel urejanja Arkove ulice 
ni nova. Idrijčani so že leta 2017 
na urbanističnih delavnicah 
ugotavljali, da je to območje 
po nepotrebnem obremenjeno 
z motornim prometom, saj 
vzporedno z Arkovo ulico že 
poteka dvopasovna cesta. Z 
ukinjanjem sedmih parkirnih 
mest in omejitvijo motornega 
prometa, razen za dostavo, je 
Idrija storila še korak bližje k 
spodbujanju hoje in kolesarjenja 
ter  skrbi  za  boljše  zdrav je 
prebivalcev.  

Da ima nova ureditev Arkove 
u l i ce  ve l iko  podpor o  med 
prebivalci in prebivalkami Idrije, 
kaže veliko število prostovoljcev 
in lokalnih institucij, ki so se 
priključili akciji. Vrtec Idrija je že 
posvojil eno izmed zelenih korit, 
k temu pa spodbujajo tudi druge 
organizacije. »Naši stanovalci že 
sedaj radi uporabljajo prostor 

pred domom, vendar jih skrbi 
promet na ulici. Veseli nas, da 
jim bomo lahko omogočili varen 
sprehod in počitek. Novo ureditev 
Arkove ulice vidimo tudi kot 
odlično priložnost, da se na njej 
srečujejo različne generacije, ki jo 
vsakodnevno prečkajo,« je svoje 
navdušenje ob preureditvi strnila 
tudi Urška Močnik, direktorica 
Doma upokojencev Idrija, ki 
projekt tudi delno sofinancira. 
/ ITA

Z ukinjanjem sedmih 

parkirnih mest in 

omejitvijo motornega 

prometa, razen za 

dostavo, je Idrija 

storila še korak bližje 

k spodbujanju hoje 

in kolesarjenja ter 

skrbi za boljše zdravje 

prebivalcev.

Foto: Prostorož
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Aktivnosti Občine Idrija z namenom izgradnje kanalizacije in CČN Črni Vrh
1. Iskanje lokacije za 
izgradnjo CČN Črni Vrh

Občina Idrija je dolgo iskala 
tehnično in prostorsko primerno 
lokacijo za umestitev CČN Črni 
Vrh  na  p lanot i .  Pr va  možna 
lokacija čistilne naprave Črni Vrh 
v Predgrižah je bila s strani lokalne 
javnosti zavrnjena z utemeljitvijo, 
da ne želijo, da se fekalije iz Črnega 
Vrha čistijo v Predgrižah. Predlagali 
so drugo lokacijo, ki pa je oddaljena 
izven naselja Predgriž za cca. 2 
km. Predlagana lokacija bi bila za 
občinski proračun zaradi dodatne 
gradnje povezovalnega kraka fekalne 
kanalizacija previsok strošek. V tem 
obdobju iskanja primerne lokacije za 
čistilno napravo pa so se na občino 
obrnili lastniki doma upokojencev 
v Črnem Vrhu. Seznanili so nas s 
problemom nedelovanja njihove 
čistilne naprave in kot rešitev obeh 
problemov smo se dogovorili, da se 
bo gradila na njihovi parceli javna 
čistilna naprava za naselje in za dom 
upokojencev. Ta odločitev je bila 
sprejeta 25. septembra 2017.

2. Priprava pravne podlage 
za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo CČN 
Črni Vrh

Občina  v  prostorskem aktu 

(Občinski prostorski načrt občine 
Idrija,  Uradni list RS 38/11 s 
spremembami in dopolnitvami) 
zaradi uvodnih pojasnil (neznana 
lokacija) ni mogla zagotoviti podlage 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za manj zahteven objekt – centralna 
čistilna naprava CČN Črni Vrh. 
Občina Idrija trenutno izvaja Pete 
spremembe in dopolnitve OPN 
občine Idrija (v nadaljevanju sdOPN), 
katerih vsebina je tudi sprememba 
grafičnega dela akta – faza dopolnjen 
osnutek. V končni fazi je priprava 
Okoljskega poročila za sdOPN, ki 
vključuje tudi preveritev vplivov na 
okolje zaradi spremembe namenske 
rabe prostora na lokaciji CČN Črni 
Vrh.

Zaradi negotovosti (predvsem 
časovne) izvedbe sdOPN, za katere 
se je postopek začel že leta 2016, je 
župan Občine Idrija januarja 2019 
sprejel Sklep o pripravi odloka o 
Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu (v nadaljevanju OPPN) za 
območje centralne čistilne naprave 
Črni Vrh. S postopkom sprejemanja 
OPPN je želela občina pridobiti 
podlago za izdajo gradbenega 
dovoljenja prej kot bi bil sprejet 
sdOPN. 

V skladu z Zurep-2 je občina na 
podlagi izhodišč za pripravo OPPN 
pridobila mnenja o verjetnosti 
pomembnejših vplivov OPPN na 
okolje ter ugotovitev MOP, da je 
za OPPN potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje (ugotovitev 
je temeljila na prejetih mnenjih 
»okoljskih« nosi lcev urejanja 
prostora; vsa so bila pozitivna z 
izjemo DRSV, ki je podala mnenje, 
da bo CČN zaradi velike ranljivosti 
podzemnih voda verjetno pomembno 
vplivala na okolje). Ker je občina 
vzporedno pripravljala projektno 
dokumentacijo IDZ, PGD in na tej 
ravni geološke študije, s katerimi je 
dokazala, da vplivov investicije na 
podzemne vode ne bo, se občina za 
ta finančno in časovno dolgotrajen 
korak (izdelava okoljskega poročila 
in celovita presoja vplivov na okolje) 
ni odločila. 

Drugi moment za odstop od 
sprejemanja OPPN je bil, da je MOP 
v svoji ugotovitvi predlagal, naj se 
sprememba podrobne namenske 
rabe prostora presoja s postopkom 
sprememb krovnega OPN, za katerega 
je občina v tem času tudi že pridobila 
odločbo MOP štev. 35409-8/2019/11 
z dne 24. 6. 2019. Trenutno smo v fazi 
zaključevanja Okoljskega poročila, ki 

bo vključevalo tudi objekt centralne 
čistilne naprave Črni vrh. 

Časovno preglednico in s tem 
končni rok za sprejem sdOPN, ki bi 
si ga vsi želeli, zaradi faz sprejemanja 
sdOPN, na katere nimamo velikega 
vpliva, težko napovemo. Vemo, 
da nas v skladu z ZureP-2 čakajo 
naslednje faze:

*Najbolj  nepredvidlj iva faza 
v nadaljevanju postopka je še 

pridobitev drugih mnenj.
V terminskem planu je 4 mesece 

za pridobitev drugih mnenj nek 
minimalni čas, če vse poteka brez 
večjih problemov in so NUP odzivni.

Terminski plan za investicijo po 
sprejetju sdOPN:

Menimo, da je iz navedenih dejstev 
jasno razvidno, da občina usmerja 
veliko energije in finančnih sredstev 
v želeno investicijo z namenom 
razbremeniti okolje črnovrške 
planote. Današnje stanje je veliko 
okoljsko breme. 

Zaradi kompleksnosti postopkov 
Občina Idrija ne more odgovarjati 
za napisan terminski plan.

Štev. zadeve: 3500-0004/2015-320
Datum: 16. 9. 2020
 
Na podlagi 11., 112. in 273. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) župan 
Občine Idrija z javnim naznanilom obvešča občane in zainteresirano javnost o 

JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA PETIH SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SD OPN5) 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Idrija (v nadaljevanju SD OPN5) bo potekala v času
 
od torka, 6. oktobra 2020, do vključno petka, 6. novembra 2020. 

Ogled gradiva bo možen: 
- v sejni sobi Občine Idrija ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in 
petkih od 8. do 12:30 ure;
- na sedežih KS Spodnja Idrija, Godovič in Črni Vrh za del območja občine Idrija,
- na spletni strani Občine Idrija (www.idrija.si).

SD OPN5 se nanaša na območje celotne občine. Seznam zemljišč, kjer se predvideva sprememba namenske 
rabe prostora, je objavljen na oglasni deski Občine Idrija in na spletni strani Občine Idrija. Spremembe in 
dopolnitve se izvajajo v skladu z ZPNačrt-om po rednem postopku.
 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava* in sicer v torek, 20. oktobra 2020, ob 17. uri 
v Modri dvorani, Lapajnetova ulica 48. Na dogodek se bo potrebno prijaviti na naslovu  
prostor@idrija.si od 6. 10. 2020 naprej.
 
Na javni obravnavi bodo prisotnim podane obrazložitve in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu. V 
času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo mnenja in pripombe na osnutek OPN v pisni obliki:
- osebno pri svetovalcih za urejanje prostora in varstvo okolja na Občini Idrija,
- v sejni sobi Občine Idrija z vpisom na vpisne liste pripomb in predlogov,
- preko elektronskega obrazca, objavljenega na spletni strani www.idrija.si, na elektronski naslov  
prostor@idrija.si ali po pošti na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija. 
 
Obravnavana bodo le podpisana in s polnim naslovom opremljena mnenja in pripombe.
 
Župan 
Tomaž Vencelj 

*Zaradi zagotavljanja dodatnih varnostnih pravil epidemije Covid-19 za javne dogodke se kraj in čas dogodka 
ter način izvedbe lahko spremenijo. Dodatne lokacije javnih obravnav se iz istih razlogov poskuša pridobiti 
še za Godovič in Črni vrh. Več informacij bo dostopnih na www.idrija.si in na lokalni radijski postaji.

Oblikovalska rešitev vizualnega 
komuniciranja kulturne dediščine v 
Idriji in nov turistični produkt za mlade
Projekt i-DEnDI se ukvarja s celostno oblikovalsko 
rešitvijo vizualnega komuniciranja kulturne dediščine 
in nanjo vezane kulture v mestu Idrija ter vzpostavitvijo 
in oblikovanjem turističnega produkta za mlade. Poleg 
Občine Idrija, ki je vodilni partner projekta, pri projektu 
sodelujeta še Zavod za turizem Idrija in Mladinski center 
Idrija. 

V okviru projekta so spomladi potekale delavnice na temo dediščine in 
identitete. Prva delavnica z ga. ddr. Vereno Vidrih Perko je bila namenjena 
identiteti, njenemu pomenu in vprašanjem, kako ljudje zaznavajo kulturni 
prostor in dediščino. Na drugi delavnici smo z neprofitnim urbanističnim 
studiem Prostorož ugotavljali, kako se identiteta kraja odraža v prostoru in 
kako jo doživljajo ljudje. Tretjo delavnico, namenjeno mladim in njihovemu 
doživljanju dediščine, pa je izvedel Mladinski center Idrija. Na podlagi 
delavnic, kjer smo poskušali ugotoviti glavne vidike identitete mesta 
in kulturnega okolja, kot ga zaznavajo ljudje, se pripravlja oblikovalska 
rešitev vizualnega komuniciranja kulturne identitete mesta Idrija. Gre za 
oblikovalski priročnik, ki bo predstavljal način označevanja v odprtem 
prostoru in komuniciranje (kulturnih dogajanj) v mestu. Del rešitve 
je tudi izvedba privlačne prezentacije dediščine za mladino v obliki 
oblikovanega turističnega produkta kot »potepa« po manj znani idrijski 
dediščini – zgibanka CIKCAK/IDRIJA, ki je izšla v tem mesecu. Predstavitev 
oblikovalske rešitve ter turističnega produkta bo potekala jeseni. 

Za vsebino je odgovorna Občina Idrija. Operacijo i-DEnDI sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v 
okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje programa razvoja podeželja RS 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.
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Barbara z novimi izzivi v turizmu

Epidemija koronavirusa je hudo 
prizadela številne panoge. Med 
slednje zagotovo sodita tudi turizem 
in gostinstvo. Matjaža Jelovčana 
iz Gostišča Barbara smo vprašali, 
kako v poslovnem smislu preživlja 
čas epidemije?

Zelo težko. Razmere so se v mesecu 
marcu, kot veste, čez noč drastično 
spremenile in celotna panoga je bila 
potisnjena v mirovanje. Tako kot 
ostale gostilne smo morali tudi mi 
Gostišče Barbara zapreti in čakati na 
boljše čase.

Najprej pa ste odprli kuhinjo.
To drži. Povpraševanje po hrani iz 

naše kuhinje se je čez noč nenormalno 
povečalo. Ker je bila restavracija v prvih 
tednih po razglasitvi epidemije zaprta, 
smo ljudem vozili hrano na dom. Na 
tem mestu moram res pohvaliti Dejana 
Lidjana z ekipo, saj so v nemogočih 
razmerah in pod pritiskom epidemije 
naredili skoraj nemogoče. Prejeli smo 
številne zahvale in pohvale ljudi, ki so 
jim Dejan Lidjan in njegovi sodelavci 
v dneh najstrožjih ukrepov redno 
dovažali hrano.

Kako pa se je na razmere odzval 
lastnik objekta, v katerem imate 
gostišče?

Idrijčani veste, da je lastnik 
restavracije in prenočišč Jože Medle. 
Takoj ko je postalo jasno, da je 
restavracija zaprta, mi je sam sporočil, 
da odstopa od terjatev za najemnino v 
obdobju, ko ne bomo mogli delati kot 
običajno. Vse pohvale za tako gesto, ki Stojnica Gostišča Barbara je vedno dobro obiskana.

je niso zmogli vsi lastniki poslovnih 
lokalov. Jože Medle je desetletja sam 
ustvarjal na področju gostinstva in 
turizma in je znal dobro presoditi 
razmere. Ta njegova oprostitev 
najemnine nam je pomagala, da smo 
potem lahko korak za korakom začeli 
z oživljanjem gostinske dejavnosti.

Tudi letos ste skrbeli za postrežbo ob 
kopališču v Idrijski Beli.

Kakovostna in pestra ponudba na 
Lajštu nam je bila vsako leto velik 
izziv. Pohvaliti moram občino, ki 
je izboljšala pogoje za opravljanje 
gostinske dejavnosti. Žal letos 
zaradi zaostrenih razmer nismo 
uspeli izpeljati vseh prej načrtovanih 

programov. Med te vsekakor sodijo 
ponudba kakovostne tople hrane in 
jedi z žara. Vsi smo bili v stresu in 
napori Dejana Lidjana ter njegovih 
sodelavcev so vredni vse pohvale.

Letni vrt pred Barbaro pa je letos 
sameval.

To drži. Kljub odličnemu delu 
ekipe nismo zmogli odpreti še 
tega vrta. Včasih ob pomanjkanju 
ljudi res preprosto ne gre in ne 
gre. Lahko imaš še tako dobre 
zamisli, pa če ni ljudi oziroma 
nastopijo nepredvidljive okoliščine, 
in epidemija koronavir usa to 
vsekakor je, ne moreš izpeljati vseh 
zastavljenih načrtov.

Kaj pa načrtujete to jesen?
Načrtov ni malo, vse pa bo seveda 

odvisno od epidemije in pravil, ki jih 
za obratovanje lokalov predpiše vlada 
na pobudo Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Zadovoljni smo, da smo 
lahko prostore v restavraciji pripravili 
v skladu s priporočili. V restavraciji 
tudi v jesenskem in zimskem času 
lahko sprejmemo do 35 ljudi. To je 
pomemben podatek, saj bomo lahko 
ob upoštevanju vseh predpisanih 
ukrepov sočasno gostili sorazmerno 
veliko ljudi. Manjši gostinski obrati 
se bodo znašli v resnih težavah, saj 
zaradi priporočil NIJZ-ja ne morejo 
koristiti vseh razpoložljivih sedežev.

Na katere skupine gostov računate?
Pri nas so dobrodošli vsi. Znani 

smo po tem, da se potrudimo tako 
za samostojne obiskovalce kot tudi 
za večje skupine. Pametno pa je, da 
se organizirane skupine po telefonu 
ali preko e-pošte s poslovodstvom 
restavracije do časa dogovorijo o 
postrežbi, datumu prihoda in številu 
gostov.

Načrtujete tudi kaj za sladokusce?
Imamo kopico idej. Kot veste smo 

že pred leti z velikim uspehom 
predstavili čokoladni žlikrof. Ta 
seveda ni nobena konkurenca pravim 
žlikrofom, ki jih vsi obožujemo in 
častimo. Čokoladni žlikrof je pralina 
izjemnega okusa in je namenjena kot 
posladek po obisku Idrije. Kar veliko 
pa jih izdelamo in potem prodamo 
tudi v druge kraje po Sloveniji. 

Vesel sem, da so izdelek sprejeli 
ugledni gostinci in trgovci, saj tudi s 
čokoladnim žlikrofom promoviramo 
Idrijo in idrijsko odlično kulinariko v 
drugih krajih.

Ste sodelovali na Prazniku idrijskih 
žlikrofov v Mejci?

Vesel sem bil, ko so mi znanci 
povedali, da je bila pred našo stojnico 
dolga vrsta. Glavni organizatorji so z 
odliko opravili svoje naloge in zato 
je bilo vse tako kot so pričakovali 
obiskovalci. Nisem slišal niti ene 
resne pripombe. Idrija sedaj res živi 
z žlikrofi in ob povezovanju vseh v 
verigi, od surovin do žlikrofov in 
postrežbe, lahko naredimo čudeže. 
Ne kot posamezniki, močni smo kot 
skupnost, kot povezani ponudniki. 
Tak način spodbujajo tudi na Zavodu 
za turizem Idrija.

 

Kako bo delovalo Gostišče Barbara 
jeseni in pozimi?

Razmišljamo o tem, kako bi v 
restavracijo pripeljali nove vsebine, 
s katerimi bi povezali kulinariko in 
družabnost. Zavedamo se, da v teh 
dneh skoraj ne moremo načrtovati 
dogodkov in projektov za prihodnji 
mesec, kaj šele za prihodnje leto. 
Živimo v času epidemije, a trdno 
verjamemo, da bo prišel dan brez 
mask in prepovedi združevanja. 
V teh težkih mesecih pa moramo 
na nek način preživeti. Izkušnje iz 
prvega dela epidemije so nam vodilo, 
kako voditi Gostišče Barbara tudi v 
prihodnje. / ITA

Matjaž Jelovčan
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Vse dni v letu pazimo na 
otroke v prometu!
V prvih tednih meseca septembra člani 
Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Idrija že tradicionalno voznike 
opozarjajo na šolarje na cesti. Tako 
je tudi v Idriji, kjer malim šolarjem 
pomagajo pri varnem prečkanju ceste. 

S svojo prisotnostjo v značilnih rumenih jopičih 
pa opozarjajo tudi voznike, da je potrebno voziti 
počasneje in pozorno spremljati ne le dogajanje na 
cestišču ampak tudi na pločnikih ob cesti. Na prvi 
šolski dan so v Idriji v sodelovanju z Avto-moto zvezo 
Slovenije izpeljali prav posebno akcijo. S projektom 
»Še 365 dni« Avto-moto zveza Slovenije opozarja, 
da morajo biti vozniki na vse pešce, posebej pa na 
otroke, pazljivi vse dni v letu, ne le prve dni šolskega 
leta. Podporo vsem aktivnostim, ki pripomorejo 
k večji varnosti v prometu, so izrazili tudi župan 
Občine Idrija Tomaž Vencelj, predsednica Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Idrija Cirila Hladnik ter predstavnika Policijske 
postaje Idrija. / ITA

Spoštujmo pravila za več varnosti v prometu

Novo šolsko leto, poleg novih 
obveznosti šolarjem in dijakom, 
nalaga dodatno pozornost in 
obveznosti tudi voznikom in 
lastnikom zemljišč ob občinskih 
cestah. Ker so preglednost križišč, 
preglednost ovinkov (notranjih 
cestnih krivin) in prehodnost 
pločnikov trije izmed pomembnih 
dejavnikov zagotavljanja 
varnosti, vas želimo dodatno 
seznaniti z obveznostmi, ki jih 
nalagata Zakon o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 
– odl. US, 46/15 in 10/18, v 
nadaljevanju ZCes-1) in Odlok o 
občinskih cestah v Občini Idrija 
(Uradni list RS št. 50/18). 

K povečanju varnosti vseh udeležencev v 
prometu lahko pripomoremo že z rednim 
in obveznim obrezovanjem živih mej, 
grmičevja, dreves in ostale vegetacije na 
zemljiščih ob cestah na način, da zagotovimo 
vidnost cestno-prometne signalizacije, prosti 
profil ceste in zagotovimo preglednost 
ceste. Veljavni predpisi s področja cestne 
zakonodaje določajo, da je dopustna 
zatravitev in zasaditev grmovnic (tudi žive 
meje) v območju površin, potrebnih za 
preglednost ceste, do maksimalne višine 
75 cm od nivoja vozišča. Vegetacija prav 

tako ne sme posegati v prosti profil ceste, 
ki je minimalno 4,5 m nad najvišjo točko 
vozišča, prosti profil pešcev pa je v višino 
2,5 m. V območju nivojskega križišča 
občinskih cest ali v območju cestnih 
priključkov na občinsko cesto (pregledno 
polje) ter na notranjih straneh cestnih 
krivin (pregledna berma) tudi prepoveduje 
vzpostaviti vegetacijo ali postaviti objekte, 
naprave in druge predmete ter storiti 
karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost 
cest, križišča ali priključka. V primeru, 
da lastniki teh obcestnih zemljišč ne 
spoštujejo prepovedi, razen v primeru, da 
so za ureditev predhodno pridobili soglasje 
upravljavca občinskih cest (Občinska uprava 
Občine Idrija), je za tovrstno nespoštovanje 
predpisana globa v višini 500 evrov. 
Dodatno nastanejo stroški tudi v primeru, 
da obrez izvede vzdrževalec javnih cest. 
ZCes-1 namreč jasno določa, da gredo 
stroški odstranitve ovir ali drugih posledic 
prepovedanih ravnanj ali zavarovanja 
ovir ali nevarnih mest na cesti v breme 
povzročitelja.

Želeli bi vas tudi seznaniti, da je potrebno 
za opravljanje del ob občinski cesti (podiranje 
dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, 
podkope, vrtanja in opravljanje drugih del 
na zemljiščih ali objektih v območju javne 
ceste) pridobiti soglasje upravljavca ceste, 
s katerim se določijo pogoji za opravljanje 
teh del.

Tudi izven mestnih območij se velikokrat 
srečujemo z deli in opravili v območju cest in 
tudi pri teh delih se moramo držati nekaterih 
pravil. Predvsem pa je pomembno, da na 

cestnem svetu javne ceste niso živali brez 
nadzora, se ne napajajo v obcestnih jarkih ter 
da se tu ne pase živina ali gradi napajališča za 
živali. Prav tako v cestnem svetu ni dovoljeno 
postavljati ograj, stebričkov, zasaditi živo 
mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade in 
poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, 
zemljo ali drug material ali predmete. Pri 
oranju v neposredni bližini ceste moramo biti 
pozorni, da ne orjemo na razdalji manj kot 
4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni 
smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter 
od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. 

Občina Idrija z Odlokom o ureditvi 
cestnega prometa v Občini Idrija (Uradni 
list RS, št. 11/96) za lokalne ceste, po katerih 
se goni živina, dodatno predpisuje, da se na 
stroške lastnika živine postavi tudi ustrezna 
prometna signalizacija, lastniki živine pa so 
po vsaki uporabi ceste dolžni očistiti cestno 
površino in vzpostaviti prejšnje stanje. 
Onesnaženje ceste prepoveduje tudi ZCes-
1, ki v primeru nespoštovanja prepovedi 
predpisuje kazen za fizično osebo v višini 
1.000 evrov, pravno osebo, samostojnega 
podjetnika in podjetnika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, 4.000 evrov in njeno 
odgovorno osebo 1.000 evrov.

Bolj kot izogibanje kaznim naj nas k 
upoštevanju predpisov vodi strpnost do 
slehernega uporabnika cest - voznikov, 
sovoznikov, kolesarjev, motoristov in pešcev. 
Strpnost in spoštovanje pravil pomenita 
večjo varnost vseh udeležencev v prometu. 
mag. Sabina Tehovnik Kumar,
inšpektorica svetnica – vodja Medobčinskega 
inšpektorata občin Idrija in Cerkno

Priporočila za večjo varnost otrok:

Mlajši otrok potrebuje spremstvo odraslega.

Prvošolci in drugošolci morajo obvezno nositi rumeno 
rutico in kresničko skozi celotno šolsko leto.

Otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti, s 
katerimi se seznanijo v šoli in v sodelovanju s starši.

Otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera šolska pot 
je varnejša in kako ustrezno varno ravna.

Otrok hodi po pločniku ali ob levem robu cestišča, če 
ni pločnika, cesto prečka samo na označenem prehodu 
za pešce ali pri zeleni luči na semaforju ter vedno 
preveri (levo, desno, levo), ali je pot prosta.

Starejši otroci naj poskrbijo za svojo vidnost ter 
upoštevanje prometnih predpisov in v prometu naj ne 
uporabljajo mobilnega telefona.

Vir: Agencija za varnost v prometu
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NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 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

Ob začetku šolskega leta
Šolsko leto 2020/21, ki se je ravno pričelo, bo dodobra 
zaznamovala pandemija COVID-19. Na Gimnaziji Jurija 
Vega Idrija se z njo ukvarjamo tako rekoč od marca, ko 
nas je vladni odlok odrezal od neposrednega stika z dijaki 
in nas vse preselil za računalniške zaslone.

Nikoli si nisem niti v sanjah predstavljala, da je privilegij imeti dijake in 
zaposlene v šoli. Kar je bilo še pred enim letom tako samoumevno, je letos 
omogočeno po dolgotrajnih pogajanjih predstavnikov združenja ravnateljev, 
MIZŠ in NIJZ. Tako je lahko po skoraj šestih mesecih ponovno sedlo v šolske 
klopi 330 dijakov v vseh treh programih, ki jih izvaja naša šola. 

Že prvi šolski dan so se dijaki seznanili z novim hišnim redom, prilagojenim 
priporočilom NIJZ, ki smo jih šole dolžne upoštevati v čim večji možni meri. 
Pouk smo organizirali tako, da se dijaki posameznih razredov med seboj 
mešajo samo takrat, ko je to nujno potrebno. Žal so zaradi vseh ukrepov, ki 
zmanjšujejo možnost prenosa okužbe z virusom COVID-19, v tem šolskem 
letu okrnjene nekatere aktivnosti, ki so z raznoliko ponudbo bogatile 
šolski vsakdan. Trenutno je povsem negotova izvedba silno priljubljenih 
tednov športa, večdnevnih strokovnih ekskurzij, mednarodnih izmenjav, 
mednarodnih srečanj v okviru projektov Erasmus +, … Od vseh naštetih 
slabosti, povezanih z ukrepi, pa najbolj pogrešam dijake in njihovo žuborenje 
na šolskih hodnikih med odmori … Toda vse omenjeno potrpežljivo 
sprejemamo, saj si želimo, da bi z dijaki v šolskih klopeh preživeli čim 
večji del šolskega leta, če ne kar celo šolsko leto. Zato bomo izpeljali le tiste 
aktivnosti, za katere vemo, da jih lahko prilagodimo, ne da bi pri tem ogrožali 
zdravje dijakov in s tem poslabšali epidemiološko sliko. Nihče od nas si ne 
želi, da bi moral kakšen razred zaradi okužbe v karanteno, kaj šele, da bi 
morali ponovno vsi za računalniške zaslone. Spomladanska izkušnja nam je 
pokazala, da kljub sodobnim tehnologijam odraščajoči mladini največ pomeni 
pristen človeški stik, pa naj bo to med učiteljem in učencem ali stik z vrstniki. 
Morda se štirinajstdnevna karantena v primerjavi z večmesečno odsotnostjo 
ne sliši tako grozno, a na vse skupaj moramo gledati širše. Poleg potencialno 
okuženih mladih, ki po mnenju strokovnjakov lažje prebolijo bolezen, so 
ogroženi še njihovi starši, posledično njihovi sodelavci in podjetja. Zato 
sporočam vsem, da naj bodo v jesenskem času, ko so prehladne bolezni na 
pohodu, še posebej previdni, naj se izogibajo gneči in stikom z neznanci. Tako 
bomo lažje premostili to neprijetno obdobje. Upam, da bomo kmalu našli 
način, ki nas bo vrnil v staro normalnost, ki jo, verjamem, vsi pogrešamo. 
Do takrat pa pazimo nase, saj s tem ščitimo tudi druge.

Vsem vam, dragi dijaki, dijakinje in vašim staršem, želim v imenu 
učiteljskega zbora GJV Idrija srečno in uspešno novo šolsko leto!
/ Karmen Vidmar, ravnateljica GJV Idrija

Kako sledimo ciljem

Naše delo bo potekalo kar se 
da v mirnem koraku. Predvsem 
pa je pomembno, da ohranjamo 
naše največje bogastvo – zdravje. 
Upoštevali bomo vsa priporočila in 
navodila NIJZ-ja, MIZŠ-ja in z veliko 
mero zdravega razuma zagotovili, da 
bodo vaši otroci varni v našem okolju.

V letošnjem šolskem leto bomo 
poleg že začetih projektov in 
dejavnosti prav posebno poudarili 
enega izmed ciljev kurikuluma, 
i z r a ž e n  k o t  » o m o g o č a n j e 
individualnosti, drugačnosti in 
izbire v nasprotju s skupinsko 
rutino« (Kurikulum za vrtce 1999, 
str. 10). Izraz »dnevna rutina« zajema 
elemente, ki oblikujejo strukturo 
slehernega dne in se vsakodnevno 
ponavljajo. To so prihod in odhod, 
obedovanje in malica,  spanje 
oziroma počitek in osebna nega, med 
katere spadajo toaleta, oblačenje in 
umivanje, pospravljanje, prehodi iz 
ene dejavnosti v drugo. 

Iz lastnih izkušenj vem, da smo 
v zvezi s  spremembami imele 
strokovne delavke sprva zelo velike 
pomisleke. Bale smo se novosti, saj 
se nam je zdelo, da je že znani način 

dela in življenja vrtca edini pravi 
način, spremembe se nam niso zdele 
smiselne in potrebne.  

Za vsako spremembo je potrebno 
veliko timskega načrtovanja in 
predvidevanja, dogovorjenega 
izvajanja in seveda evalviranja, saj 
lahko le na ta način zagotovimo 
kakovostne in primerne dejavnosti, 
ki bodo uresničevale tudi načelo 
razvojno-procesnega pristopa 
pri  učenju otrok. Da omenim 
spremembe, ki se nanašajo na 
otrokove pravice v povezavi z dnevno 
rutino. Pri tem mislim predvsem na 
postopno izvajanje zajtrka in malice, 
f leksibilno bivanje na prostem, 
drugačen način prehranjevanja 
pri kosilu in možnost izbire oblike 
počitka. Ugotavljamo, da je ne 
razumemo povsod enako, da se od 
vrtca do vrtca realizacija dnevne 
rutine razlikuje. Razlike nastajajo 
tudi znotraj vrtca samega, med 
samimi enotami, saj je marsikateri 
element dnevne rutine odvisen 
od vpliva okolja in prostorskih ter 
drugih pogojev. Vsekakor je za to 
nujna pripravljenost strokovnih 
delavk za spremembe in izboljšave.

Spoštovanje  vsakega otroka 
se odraža v tem, kako odrasli 
omogočamo otrokove pravice v 
vsakdanjem življenju. S prikritimi 
vplivanji, ki izhajajo iz vzgojiteljevih 
pričakovanj, so lahko otrokove 
p r av i c e  k r a te n e ,  k a r  vo d i  v 
onemogočeno realizacijo otrokovih 
pravic. Dnevna rutina je zato zelo 
dober pokazatelj uresničevanja 
otrokovih pravic. 

Skozi strokovnost in dolgoletne 
izkušnje bodo strokovni delavci na 
ravni načrtovanja dejavnosti dajali 
ponujene možnosti, da bodo otroci 
izbirali med različnimi dejavnostmi 
in vsebinami glede na njihove želje, 
interese, sposobnosti, razpoloženja, 
...  to pa seveda pomeni, da je 
možnost izbire potrebno spoštovati 
pri organizaciji počitka, hranjenja in 
drugih potreb.

Če  nam bo to ,  k ar  de lamo, 
predstavljalo korak na poti do večjih 
ciljev oziroma nam bo pomagalo 
pri uresničevanju naših sanj, bomo 
za delo bolj motivirani, v kar pa ne 
dvomim. 
/ Nadja Brence, 
ravnateljica Vrtca Idrija

Zakorakali smo v novo vrtčevsko leto, ki bo zagotovo nekoliko drugačno od vseh prejšnjih. 
Vsem, ki naše delo že poznate, predvsem pa tistim, ki vstopate k nam prvič, želimo mirno 
uvajanje, da bi bilo vam in vašemu otroku v našem vrtcu prijetno, varno in lepo. Zaposleni 
v vrtcu se bomo trudili, da bo leto kar najbolj prijazno do otrok in do vas, spoštovani starši. 

Spoznavni dan / Foto: arhiv GJV
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Certifikat Excellent 
SME že od leta 2013

Elektro servis in varjenje plastike
Bogdan Rupnik s.p.

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

e-mail:  
elektrostik.bogdan@gmail.com

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

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

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

pred obnovo po 
obnovi

NOVO V NAŠI PONUDBI

Comunello električni pogoni za dvoriščna vrata  
in zapornice

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

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

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

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

Informacije: 
041 951 001 
in 031 895 901

Odsevi srebrnega časa 2020
Idrija vsako leto v prvi 
polovici oktobra zaživi v 
zgodbah in spominih na 
rudniško zgodovino. Center 
za upravljanje z dediščino 
živega srebra Idrija bo tudi 
letos skupaj s partnerji 
pripravil različne dogodke, 
zanimive za mlajše in 
starejše generacije. Tako se 
bodo zvrstili vodeni ogledi, 
predstavitve knjig, razstave, 
doživetja v jami, delavnica 
ter dva tematska pohoda.

V soboto, 26. septembra, bomo 
odkrivali stare žgalnice v okolici 
Idrije. Pričeli bomo ob 9. uri 
na Ahacijevem trgu in pohod 
nadaljevali po zanimivi poti 
tovorjenja rude in glinenih retort 
do dveh najbolj ohranjenih starih 
žgalnic v okolici Idrije. Spoznali 
bomo kako so tovorili rudo, jo 
žgali na odprtih ognjiščih in to 
več kot 150 let. Na poti se bomo 
morali vzpeti čez rižerski klanec 
do Pringlna in pšenkarski klanec 
od Suhe grape do Pšenka, za kar je 
potrebna primerna obutev in nekaj 
kondicije. Veliko zanimivih dejstev 
in zgodb iz zgodovine žgalništva 
nam bodo na poti predstavili dr. 

Jože Čar, Rafael Bizjak, Rafael 
Terpin, Ivica Kavčič in Kristina 
Seljak. 

V nedeljo, 27. septembra, 
ob 14. uri in 30 minut bodo 
otroci v spremstvu staršev 
lahko obiskali globine nekoč 
bogatega rudnika živega srebra. 
Interaktivna pot, poimenovana 
Lov na Perkmandlčkov zaklad, 
s pomočjo jamskega zemljevida in 
posebnih nalog otroke popelje v 
nenavadni svet idrijskega rudnika, 
kjer se skriva jamski zaklad. 
Potrebne so predhodne rezervacije 

na e-naslov infohg@cudhg-idrija.si 
ali preko telefona na 031 810 194.

V sredo, 30. septembra, ob 18. 
uri vabimo v Topilnico Hg na 
predstavitev raziskav Odkrijmo 
žgalnice. V sklopu projekta so 
bila območja, kjer so v 16. in 17. 
stoletju žgali rudo, evidentirana 
in pregledana. Nove ugotovitve in 
dognanja bodo poslušalci lahko 
spoznali na predstavitvi, na kateri 
bodo sodelovali strokovnjaki z 
različnih področij. Na ogled bo tudi 
razstava o žgalnicah in prikazano 
retortno ognjišče. Na dogodku 

bodo sodelovali dr. Jože Čar, Rafael 
Bizjak, Janez Rupnik, Janko Proj, 
Ernesta Drole in Kristina Seljak. 

Idrijčani dobro poznajo veduto 
»raufnka«, morda pa se marsikdo 
še ni povzpel na vrh. Posebna 
priložnost se ponuja v soboto, 
3. oktobra, ko Brušerji skupaj s 
Centrom za upravljanje z dediščino 
živega srebra Idrija vabijo na Pohod 
na raufnk, kjer boste odkrili 
imenitno razgledno točko nad 
Idrijo. Zbirno mesto je ob 10. uri 
v razstavnem prostoru Topilnice 
Hg, odkoder se boste z dvigalom 
odpravili na končno postajo 
žičnice in se potem peš povzpeli na 
'raufnk', kjer bo predstavljena še 
ena zanimiva zgodba iz rudarske 
preteklosti Idrije. 

V torek, 6. oktobra, ob 18. uri 
vabimo v Topilnico Hg na dogodek 
v spomin profesorju dr. Urošu 
Bajžlju. Njegovo življenje je bilo 
prežeto z veliko predanostjo 
rudarstvu in tehniki, ki v mnogih 
primerih omogoča večanje 
blagostanja v človeški družbi. Po 
končanem univerzitetnem študiju 
rudarstva je v Rudniku živega 
srebra Idrija, kot inženir z izrazitim 
tehničnim in inovativnim načinom 
razmišljanja, začel z udejanjanjem 
svojih zamisli v več desetletjih 
delovanja rudnika. Pustil je 
neizbrisen pečat v rudniški tehnični 
zgodovini. Na spominskem večeru 

bodo sodelovali dr. Jakob Likar, 
Tatjana Dizdarevič, dr. Jože Kortnik, 
mag. Marko Cigale, dr. Jože Čar in 
Martina Peljhan.

Center za upravljanje z dediščino 
živega srebra Idrija se je pred 
tremi leti odločil za prevod  
izjemno pomembne zgodovinske 
knjige Das landesfürstliche 
Quecksilberbergwerk Idria 1575-
1659 zgodovinarja dr. Helfrieda 
Valentinischa. Kar 360 strani dolga 
zgodovinska razprava predstavlja 
delovanje idrijskega živosrebrnega 
rudnika konec 16. in v prvi polovici 
17. stoletja. Predstavitev knjige 
Deželnoknežji rudnik živega srebra 
Idrija v obdobju med letoma 1575 in 
1659 bo v ponedeljek, 12. oktobra, 
ob 18. uri v Galeriji Magazin. Na 
predstavitvi bodo sodelovali dr. Aleš 
Gabrič, Alfred Leskovec, dr. Jože Čar 
in Ivica Kavčič.

Letošnji Odsevi srebrnega časa 
se bodo zaključili s koncertom 
Marka Hatlaka in Kapobande 
v četrtek, 15. oktobra, ob 19. 
uri v Topilnici Hg. Etno zasedba 
Kapobanda združuje harmonikarja 
in vokalista Marka Hatlaka, 
violinista Klemna Bračka, kitarista 
Miha Megliča in kontrabasista 
Gorana Rukavino. Vrhunska 
interpretacija članov zasedbe bo 
navdušila poslušalce s skladbami 
Balkana. Vstopnice so naprodaj v 
Topilnici Hg. / MP

Raufnk / Fototeka MMI
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Prijazni do okolja in z 
manj odpadkov
V začetku oktobra začnemo z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta 
Prijazni do okolja, lokalno z manj odpadki. Glavni cilj projekta je na 
območju občin Idrija, Logatec in Cerkno spodbuditi lokalno prebivalstvo 
k postopnemu prestopu k trajnostnejšim oblikam potrošništva, 
mobilnosti, turizma ter odgovornejšega ravnanja z odpadki. S 
spodbujanjem in oblikovanjem trajnostnih navad lahko gospodinjstva in 
posamezniki vidno prispevajo k blaženju klimatskih sprememb. Model 
je zastavljen tako, da ga bomo po zaključku poskušali prenesti tudi na 
druge lokalne skupnosti, šole ali organizacije. 

Podnebne spremembe ne vplivajo več samo na planet, na katerem živimo, in njegovo 
biotsko raznovrstnost, ampak vedno bolj posegajo tudi v naša življenja. Klimatske 
spremembe pa niso edina grožnja našemu planetu. Onesnaženje voda z mikroplastiko 
in kemikalijami, uničevanje zemlje s fitofarmacevtskimi sredstvi in odpadki, izumiranje 
živalskih in rastlinskih vrst, uničevanje in prekomerno izkoriščanje vodnih virov, 
izsekavanje pragozdov in pretiran turizem so posledica našega potrošniškega načina 
življenja, ki močno vpliva na okolje. 

Nove tehnologije in ustrezne politične odločitve so pomemben del soočanja z 
okoljskimi težavami. Največ pa je odvisno od nas samih. Z oblikovanjem okolju prijaznih 
in trajnostnih navad lahko gospodinjstva in posamezniki pomembno prispevamo k 
blaženju klimatskih sprememb. 

V okviru projekta Prijazni do okolja bomo v obdobju med oktobrom in decembrom 
2020 organizirali različne aktivnosti na področju odpadkov, plastike in hrane. 
Dejavnosti se bodo izvajale v živo na naši stojnici, ki bo postavljena v različnih krajih, 
in preko spleta. Aktivnosti so usmerjene v prepoznavanje naših potrošniških navad 
in aktivno spreminjanje kakšne od njih. Na osnovi vprašalnikov in točk na naši 
spletni strani bo lahko vsako posamezno gospodinjstvo ocenilo, kam se s trenutnimi 
življenjskimi navadami uvršča in kakšne učinke bi lahko dosegli s spreminjanjem 
navad. Osvojene točke lahko vnesete na plakat, ki je objavljen na sredinski poli Idrijskih 
novic, in ugotovite, ali ste na posameznem področju v zelenem, rumenem, oranžnem 
ali rdečem območju. 

Poleg aktivnosti smo za vas pripravili tudi spletno stran in Facebook stran www.
prijaznidookolja.si z različnimi informacijami, vprašalniki in aktivnostmi, ki 
gospodinjstvom in posameznikom pomagajo pri oblikovanju okolju prijaznih navad. Za 
spodbujanje kupovanja lokalne hrane smo pripravili Facebook stran Zabojček Logatec, 
ki povezuje lokalne proizvajalce hrane in kupce. Do konca leta pa bomo pripravili tudi 
polnilnico za čistila, ki bo omogočala kupovanje izdelkov na rinfuzo in s tem prispevala 
k zmanjšanju zavržene embalaže.   

Posameznike in gospodinjstva vabimo, da se priključijo našim aktivnostim, 
spremenijo kakšno navado ali pa se potegujejo za naziv okolju prijazno gospodinjstvo.  
/ Jernej Sever in Maja Nagode

Prva pomoč v času epidemije

Občane so seznanili z nekaterimi podatki o 
delovanju inštitucij med letošnjo epidemijo in 
časom splošne karantene. Na območju občine 
Idrija je bilo v času epidemije razdeljenih več kot 
35.000 zaščitnih mask, 5 ton materialne pomoči, 
vzpostavljene so bile tri klicne številke za nudenje 
psihosocialne pomoči občanom, v prostovoljsko 
mrežo pa je še vedno vključenih 60 občanov, ki so 
doslej opravili okoli 5.000 prostovoljskih delovnih 
ur.

O delovanju Območnega združenja Rdečega križa 

V soboto, 12. septembra, smo 
tudi v Sloveniji obeleževali 
svetovni dan prve pomoči, 
ki je letos potekal pod 
geslom »Prva pomoč v 
času epidemije«. Območno 
združenje Rdečega križa 
Idrija je svetovni dan prve 
pomoči skupaj s partnerji, 
predstavniki Civilne zaščite 
Občine Idrija in predstavniki 
Centra za krepitev zdravja 
Zdravstvenega doma Idrija, 
obeležilo v ponedeljek, 14. 
septembra, pred dnevno 
mestno sobo Pr’ Golitu na 
osrednjem Mestnem trgu v 
Idriji. 

Idrija, programih socialne pomoči in sodelovanju s 
Karitasom ter novostih pri izvajanju krvodajalskih 
akcij je v pogovoru z urednikom Damijanom 
Bogatajem v TV studiu Idrijskih novic spregovorila 
sekretarka Tanja Tominec. Posebej se je zahvalila 
tudi vsem darovalcem, ki so pomagali pri zbiranju 
šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih 
družin. Posnetek pogovora si lahko ogledate na 
spletni strani www.idrija.com v kategoriji STUDIO 
ali na YouTube kanalu Idrijske novice studio.

/ ITA

Odsevi srebrnega časa 2020

Mravljice v poslopju šole v Cerknem
S prvim šolskim dnem je v Cerknem začel z delovanjem deseti oddelek vrtca. Ker 
pa v poslopju vrtca za ta oddelek ni bilo prostora, so ga uredili v poslopju osnove 
šole in s tem zagotovili otroško varstvo za vse otroke v občini.

Zgodba o desetem oddelku ima že dolgo 
zgodovino. Prerekanja o tem, kje in na kakšen način 
najracionalneje organizirati deseti oddelek, pa je 
lansko leto presekal Mitja Dežela, ravnatelj šole, 
pod okrilje katere spada tudi vrtec, z zamislijo, da 
oddelek vrtca po zgledu iz sosednjih občin uredijo 
kar v šolskem poslopju. Občinski svet je prisluhnil 
zamisli in kot je potrdila Jožica Lapajne iz občinske 
uprave, v tem koledarskem letu v proračunu občine 
zagotovil nekaj manj kot 50.000 evrov. Ta denar je 
šola porabila za preureditev prostorov in gradnjo 
novih stranišč za najmlajše.

V tem šolskem letu je v organizirano varstvo v 
občini vključenih 179 otrok.

Ravnatelj Mitja Dežela je ob tem povedal: »V deseti 
oddelek je vključenih 24 otrok in oddelek je poln. 
S prvim šolskim dnem so varovanci že preizkusili 
nove prostore, skupina pa se je poimenovala 
’Mravljice’. Vzgojiteljica v oddelku je Adrijana 
Mavri, njena pomočnica pa Irena Novak. Veseli 
smo bili tudi odzivov staršev, ki so po prvem dnevu 
pohvalili urejenost tega desetega oddelka vrtca.«

Deseti oddelek so uredili v zahodnem krilu 
šolskega poslopja v prostorih, ki so bili nekdaj 
namenjeni otrokom prve triade. V času zaostrenih 
zdravstvenih razmer šola zagotavlja, da se skupine 
otrok iz vrtca in redni šolarji ne mešajo, skladno s 
priporočili strokovnjakov. / DABO
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Z novo knjigo Francetu Bevku v spomin

V sklopu letošnjega 
obeleževanja 130-letnice 
rojstva in 50-letnice smrti 
pisatelja Franceta Bevka je 
na osnovni šoli v Cerknem 
prav na dan pisateljevega 
rojstva potekala osrednja 
kulturna prireditev v 
počastitev tega jubileja. 
Založba Bogataj in Osnovna 
šola Cerkno sta poskrbeli za 
zanimiv kulturni dogodek, 
na katerem so šolarjem in 
javnosti predstavili novo 
knjigo za otroke, saj je 
tudi pisatelj France Bevk 
večino svojega obsežnega 
literarnega opusa posvetil 
prav njim.

Prvošolčki iz obeh paralelk so 
z  vel ikim zanimanjem sledi l i 
predstavitvi zgodbe iz knjige Štirje 
letni časi ali kako je Jesenček iskal 

zimo. Avtorica Natalija Šimunovič 
je zgodbo iz knjige predstavila ob 
podobah iz svojega kamišibaja in s 
tem navdušila tako male poslušalce 
kot tudi učiteljice.

Še pred predstavitvijo zgodbe iz 
knjige sta zbrane pozdravila ravnatelj 
šole Mitja Dežela ter založnik Damijan 
Bogataj iz Idrije. Ker pa je avtorica 
knjige Natalija Šimunovič tudi odlična 
glasbenica, je pripovedovanje zgodbe 
iz knjige obogatila še z igranjem na 
violino. Mali učenci so z zanimanjem 
spremljali zgodbo in živo sodelovali, 
spraševali podrobnosti in odgovarjali 
na zastavljena vprašanja. Šolska 
ura je hitro minila in mali šolarji so 
obogateni z znanjem nove zgodbe 
ter pripovedjo o zvedavem Jesenčku 
odhiteli novim učnim izzivom na proti.

Drugi del predstavitve knjige pa 
je bil namenjen šolarjem višjih 
razredov, ki jih posebej zanimajo 
sodobni elektronski mediji. V dolgem 
pogovoru z avtorico so odstirali 
različne plati ustvarjanja večmedijskih 
vsebin. Natalija Šimunovič jim je 
predstavila nekaj metod, kako od prve 
zamisli oblikovati osnutek in potem 
zgodbo. Ko avtor več teh strne v večjo 
obliko, lahko nastane knjiga kratkih 
zgodb ali pa pravi roman. Ker se tudi 
učenci v Cerknem redno in z velikim 
uspehom udejstvujejo pri literarnem 
ustvarjanju, so jim bile izkušnje in 
nasveti pisateljice dragoceni. Pisateljici 
so predstavili tudi dve zgodbi, ki so 
jih izdelali kot animirane pripovedi 
in so zanje dobili visoke ocene tudi 
na državnem natečaju.

Založnik a in  avtorico  je  po 
predstavitvi v šoli na sedežu občine 
sprejel še župan Gašper Uršič. Založbi 
in avtorici je čestital ob izidu knjige ter 
poudaril pomen, ki ga ima dediščina 
Franceta Bevka za vso Cerkljansko. 
Tudi sam je bil pred leti del ekipe 
mladih kulturnikov, ki so iz sence 
obudili zanimanje za Franceta Bevka 
in zasnovali danes zelo razvejane in 
tradicionalne Bevkove dneve. Ti so 

bili letos zaradi epidemije okrnjeni 
in to velja tudi za tradicionalne 
dogodke, ki jih vsako leto pripravijo 
v Zakojci. Odpadla je popoldanska 
predstavitev nove knjige Založbe 
Bogataj, odpovedana sta bila pohod 
po Bevkovih poteh in osrednja 
proslava.

Mestni muzej Idrija se je v tem 
nehvaležnem položaju odločil 
za uporabo sodobnih tehnologij 
in pripravil neposreden prenos 
dogajanja iz Zakojce preko svojega 
YouTube kanala.  Pr va je tako 
gledalce pozdravila kustosinja in 
vodja muzeja v Cerknem Milojka 
Magajne. Spregovorila je o Francetu 
Bevku in gledalce popeljala na video 
sprehod po hiši. Posebej zanimivo je 
bilo v kuhinji, kjer so člani domačega 
turističnega društva pekli kruh v letos 

na novo sezidani stari kmečki peči.
Osrednja govornica v dopoldanskem 

programu je bila dr. Urška Perenič, ki 
je na podstrešju v muzej spremenjene 
Volarjeve domačije, v kateri je France 
Bevk preživljal mladost, spregovorila 
o njegovem delu. Posebno pozornost 
je namenila Bevkovim zgodovinskim 
romanom, ki jih je pisatelj umestil 
prav v svet med Bačo, Idrijco in visoke 
gore.

Zaključno besedo pa je oblikovala 
direktorica muzeja Ivana Leskovec. 
Spomnila je na povezanost Bevka 
z Zakojco in obudila kronologijo 
dogodkov od pr ve zamisl i  za 
preureditev njegove hiše v muzej do 
danes. Muzej se s številnimi društvi 
in posamezniki trudi, da Volarjeva 
domačija ne bi predstavljala le mrtvih 
predmetov iz zgodovine ampak bi bila 

mesto žive kulture in srečevanj vseh, 
ki spoštujejo in cenijo ustvarjalnost 
Franceta Bevka ter se z živo kulturo 
ukvarjajo tudi danes.

Zanimanja za obisk Zakojce in 
Bevkove hiše pa je v zadnjih letih zelo 
malo. Današnjemu človeku zgodbe o 
Pestrnah in Pastircih postajajo vse 
bolj oddaljene, kar je pokazala tudi 
dokaj skromna udeležba gledalcev 
v neposrednem spletnem prenosu. 
Dogodke ob jubileju so ob prej 
omenjenih pripravili še Turistično 
društvo pod Kojco, Bevkova knjižnica 
Cerkno, Društvo upokojencev, 
C.M.A.K., Foto klub Cerkno, Mestna 
knjižnica in čitalnica Idrija in še 
številni organizatorji na Goriškem. 
Koordinacija dogodkov je bila v rokah 
Gregorja Novakoviča iz LTO Laufar 
Cerkno. / ITA

Pisateljica Natalija Šimunovič je šolarjem v Cerknem predstavila knjigo Štirje letni časi ali kako je Jesenček iskal 
zimo, ki je izšla pri Založbi Bogataj v okviru letošnjih Bevkovih dnevov. / Foto: DaBo

Direktorica muzeja Ivana Leskovec je 
v neposrednem prenosu na YouTube 
kanalu spomnila na povezanost 
Bevka z Zakojco / Foto: MMI

France Bevk v 
Zakojci leta 1965 
/ Foto: arhiv 
Mestnega muzeja  
Idrija
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Danilo Jereb v Razstavišču Monfort
Delo uveljavljenega 
idrijskega slikarja Danila 
Jereba je bilo pred dnevi 
deležno posebne pozornosti 
žirije tradicionalnega 
mednarodnega slikarskega 
ekstempora v Piranu. 
Njegova umetniška slika 
je bila v hudi mednarodni 
konkurenci izbrana za 
zaključno razstavo v 
Razstavišču Monfort v 
Portorožu.

Mednarodni slikarski ex-tempore 
v Piranu je eden najpomembnejših 
likovnih dogodkov v slovenski Istri. 
Vsako leto na njem sodeluje vrsta 
uglednih slikarjev iz Slovenije in 
tujine. Odprtje letošnjega ekstempora 
so organizatorji zaradi epidemije 
virusne bolezni neposredno prenašali 
na Facebook profilu Obalnih galerij 
Piran.

Letos se je na ekstempore prijavilo 
238 slikarjev, ki so po zaključku 
oddali 204 likovna dela. Žirija je za 
razstavo, ki je postavljena v Mestni 
galeriji Piran in Razstavišču Monfort 

v Portorožu, od vseh oddanih izbrala 
96 najboljših. In med temi je tudi 
slika z naslovom Sence ostajajo. 
Razstavni del bo na ogled še do 18. 
oktobra. / ITA

Samozaložniki po znanje v Idrijo
Od 27. do 29. avgusta je v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti potekalo 
državno srečanje literatov z naslovom Med platnicami – izzivi (samo)založništva. 
Literarna šola je vsebovala štiri delavnice in je bila namenjena odraslim udeležencem, ki 
jih zanima literarno ustvarjanje in izdajanje knjig ter manjšim samozaložnikom. 

Preko predavanj se je 
udeležencem skušalo predstaviti 
kakšne so zakonitosti in 
obveznosti v založništvu, 
kdaj se avtor odloči za objavo 
besedil pri založbi in kdaj v 
samozaložništvu, kaj je delo 
avtorja in kdaj se njegova 
ustvarjalnost konča ter jo 
prevzamejo urednik, lektor in 
oblikovalec. S štirimi različnimi 
mentorji oziroma avtorji 
priznanih in nagrajevanih knjig 
so udeleženci spoznavali različne 
pristope k izdajanju knjig. 

Petkovo uvodno predavanje 
je pripadlo pesniku, pisatelju, 
prevajalcu in publicistu 
Mateju Krajncu s predavanjem 
Knjiga že ve! – Kratek 

sprehod po samozaložništvu, 
v katerem je predstavil 
zgodovino samozaložništva 
pri nas, s poudarkom na 
najpomembnejših mejnikih. V 
sobotnem dopoldanskem delu 
je nastopil priznani urednik 
pri Cankarjevi založbi Zdravko 
Duša s predavanjem Kako dozori 
knjiga. V predavanju je razmišljal 
kdaj nastopi pravi čas za izdajo 
knjige, kako poteka delo med 
avtorjem in urednikom ter zakaj 
se sploh odločiti za izdajo knjige. 
V popoldanskem delu pa se je 
pesnik, prevajalec in urednik pri 
založbi Pivec Nino Flisar posvetil 
poeziji in izdajanju le-te. Na 
delavnici se je predvsem prikazalo 
kako te izdaje približati bralcem 

in kje vse so možnosti po objavi 
le-teh. V zaključku literarne šole 
pa je predavala še oblikovalka 
Maša Kozjek ter predstavila več 
primerov dobro oblikovanih in 
likovno opremljenih izdaj.

Tridnevna šola v Idriji pa ni 
bila pestra samo na literarnem 
področju, ampak so literati 
okusili tudi zanimiv spremljevalni 
kulturni program. V četrtek so 
udeleženci, ki so prišli v Idrijo 
iz številnih krajev po Sloveniji, 
prisostvovali na zadnjem 
koncertu iz cikla Četrtki na 
placu, ogledali so si premiero 
filma Vojsko, moja rodna vas 
ter spoznali razstavne zbirke v 
Mestnem muzeju Idrija.
/ Rado Božič
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Cerkljanski balinarji so zelo aktivni
Tudi balinanje je, kot vse dejavnosti, prizadel koronavirus. Vendar 
od dovoljenja za aktivnost od pozne spomladi dalje članice in člani 
Balinarskega kluba Cerkno aktivno balinajo. Deset in več žensk se 
redno zbira na balinišču vsak ponedeljek, izmed okrog dvajsetih 
moških članov kluba pa se jih ostale dni v tednu redno zbira več 
kot deset. Na enem igrišču je od štiri do šest igralcev v dveh ločenih 
ekipah. Izvedli so tudi en turnir mešanih ekip, kjer sta bili na igrišču 
po dve četvorki.

Blaž Bončina vodi košarkarsko ekipo članov

Člani in mlajši dečki zmagovalno, kadeti 
do točke
Prva uradna domača tekma članov ND Idrija po devetih letih je prinesla 
visoko zmago domačih, ki so prepričljivo premagali zasedbo Ilirske Bistrice.

Jesen se nezadržno bliža, 
njen prihod pa naznanja 
tudi sveže dogajanje pod 
košarkarskimi obroči. 
Košarkarji so stopili 
v pogon že v mesecu 
avgustu, ko je KK Hidria 
organiziral tradicionalne 
priprave v Bašaniji. 
Kljub specifični situaciji, 
s katero se soočamo v 
letošnjem letu, so le-te v 
celoti uspele. Vsakodnevni 
treningi, različne aktivnosti 
ter prijetno druženje 
so postavili temelje za 
prihajajočo sezono, ki že 
trka na vrata. 

Idrijski košarkarski klub, ki od leta 
2011 uspešno deluje pod vodstvom 
predsednika Dušana Lapajneta, bo 
v letošnji sezoni predstavljalo pet 
različnih starostnih selekcij, od tega 
kar dve v najelitnejši konkurenci. 
Ekipa U15 bi morala pred začetkom 
tekmovanja odigrat i  dodatne 
kvalifikacije za vstop v prvo ligo, 
a so se zaradi odpovedi Šenčurja 
vanjo uvrstili neposredno. Tudi 
selekcija U13 bo moči merila v prvi 
ligi, moštvo U19 pa bo nastopalo 
med drugoligaši. Mlajše selekcije 

bodo s tekmovanji začele konec 
meseca septembra oziroma v 
začetku oktobra. Najmlajši košarkarji 
selekcije U11 pa bodo do novega 
leta igrali turnirje v ligi Maestro, po 
novem letu pa jih čakajo tekme pod 
okriljem KZS. 

Člani bodo v sezono 2020/2021 
stopi l i  v  nekol iko prevetreni 
postavi. Od »stare garde« sta se od 

aktivnega igranja košarke poslovila 
Anže Bogataj in Matic Kržišnik, ki 
sta veliko pripomogla k uspehom 
članske ekipe v zadnjih letih. Aljaž 
Vidmar bo kariero nadaljeval na 
Islandiji, moštvo pa sta zapustila 
tudi David Nathan Sovre Nemanič 
in Urban Verbič. Jedro ekipe, 
katere kapetanski trak bo nosil Blaž 
Bončina, bo ponovno sestavljeno 

iz domačih fantov, mladi idrijski 
zasedbi pa bodo na pomoč priskočili 
še izkušeni Jasmin Hercegovac, Žiga 
Markus ter Gregor Brecelj. Ekipa je 
v zadnjem obdobju odigrala tudi 
že kar nekaj prijateljskih tekem z 
močnimi nasprotniki. Fantom bo 
drugo leto zapored poveljeval trener 
Gašper Kolman, ki pred začetkom 
tekmovanja ohranja visoke ambicije, 

bo pa borba za sam vrh letos bržkone 
še bolj ogorčena kot v preteklih 
letih. Ekipe bodo po novem namreč 
razdeljene v skupini vzhod in zahod, 
nov tekmovalni format pa tako 
prinaša večje število tekem v rednem 
delu sezone. Zahodno skupino poleg 
idrijske ekipe sestavljajo še Plama Pur 
iz Ilirske Bistrice, Slovan, Vrhnika, 
Janče, Ajdovščina, Cerknica, Tolmin, 
Pivka, Krvavec, Stražišče ter Jesenice. 
Prvo prvenstveno srečanje bo na 
sporedu 26. septembra na Vrhniki, 
v torek, 29. septembra, pa se bodo 
člani v Cerknici pomerili z domačini 
v  pr vem krogu pokala  SPAR. 
Povratna tekma bo na sporedu 6. 
oktobra v Modri dvorani v Idriji. 

Omenit i  ve lja  tudi ,  da  bo v 
klubu tudi v novi sezoni delovala 
Šola košarke, ki je namenjena 
košarkarjem od prvega do tretjega 
razreda osnovne šole. Vpis na 
treninge je mogoč preko celotnega 
leta. Dodatne informacije o vpisu na 
e-naslovu kavcic.saso@gmail.com ali 
preko telefona na 041 468 804.

Seznam domačih tekem članske 
ekipe za mesec oktober 2020:
3. 10. 2020 ob 19. uri 
Hidria : Janče
17. 10. 2020 ob 19. uri  
Hidria : Stražišče
31. 10. 2020 ob 19. uri  
Hidria : Ajdovščina

Že začetek prvega polčasa je prinesel zadetek 
domačih, ko je po lepi asistenci Bojana Ilića 
zadel Ivan Medic. Takoj po zadetku so domači 
prevzeli vajeti igre v svoje roke in z agresivno 
igro onemogočili tekmecu, da bi se pobral. Do 
konca polčasa sta za domače zadela še Gašper 
Grošelj ter, z enajstih metrov, tudi kapetan Dejan 
Marinac.

V zaključku prvega polčasa so gostje zaradi 
ugovarjanja sodniku ter posledično izključitve 
ostali na igrišču z igralcem manj. Drugi polčas je 
tako minil v prevladi domačih, ki pa niso umirili 
tekme ampak so si z lepimi akcijami priigrali kar 
nekaj zrelih priložnosti. Tako je za 4:0 zadel še 
Rok Mrljak in po vstopu s klopi še Jaka Suban. 
Vseh pet asistenc za gole Idrije pa je prispeval 
najvidnejši posameznik na tekmi Bojan Ilić.

Kadeti so pod vodstvom trenerja Ervina 
Florjančiča prav tako igrali z ekipo Ilirske Bistrice, 
vendar v gosteh. Tekma je bila zelo turbulentna in 
polna preobratov. Domačini so povedli že v drugi 
minuti, Idrija pa je odgovorila z golom Patrika 
Hvale za izenačenje v 12. minuti. Po pritisku 
domače ekipe je le-ta dosegla dva zaporedna gola 
za vodstvo 3:1. Kljub temu se je ekipa Idrije silovito 
odzvala ter dosegla štiri zaporedne zadetke. 
Mujo Kavazovič dva, Nejc Podobnik enega in 
Patrik Hvala svojega drugega za vodstvo 3:5. Vsi 
zadetki so bili doseženi v razponu 29 minut igre. 
Lepo vodstvo je goste malenkost uspavalo, kar 
so izkoristili domačini ter z dvema zadetkoma v 
70. in 73. minuti izenačili na 5:5, kar je bil tudi 
končni rezultat tekme.

Pod vodstvom Hasana Miziča pa so tekmovanje 
začeli tudi mlajši dečki selekcije U13, ki so 
na domačem terenu premagali ekipo Gorice. 
Odločilni gol za zmago je v 18. minuti dosegel 
Mihael Miškić. Gostje so izid v 43. minuti znižali 
na 2:1, kaj več pa jim ob dobri igri domače ekipe 
ni uspelo. / Roland Kacin

Člani moške ekipe so 
v avgustu zelo uspešno 
nastopili na dveh turnirjih 
v sosednjih občinah. V 
soboto, 15. avgusta, je 
ekipa v postavi Rado Časl, 
Edo Tavčar in Marko Trček 
v Spodnji Idriji osvojila 
pokal za drugo mesto med 
šestimi ekipami. V soboto, 
29. avgusta, pa je ekipa v 
postavi Izidor Hadalin, Vito 
Pavlin in Edo Tavčar v Žireh 
osvojila pokal za drugo 
mesto med dvanajstimi 
ekipami.  Moška ekipa 
nastopa tudi v drugi goriški ligi skupaj z ekipami Rombon Bovec, Soča Tolmin, Kanal 
in Deskle. Tekme so ob petkih zvečer, z vsako ekipo pa se bodo pomerili na domačem 
terenu in v gosteh. 

Vse stroške tekmovanj in ostalih aktivnosti krijejo člani kluba sami, saj jih obstoječ 
občinski pravilnik za delitev sredstev za šport ne priznava kot tekmovalno dejavnost. Prav 
tako ne dobijo nobenih sredstev za rekreativno dejavnost in aktivnost starejših članov, v 
celoti pa morajo tudi sami zbrati sredstva za vzdrževanje igrišča (pesek, ograje, klopi, …) in 
potrebne opreme. Pri dejavnosti jih podpirajo podjetniki na Cerkljanskem. Nabavo enotnih 
trenirk za nastopanje v ligi sta jim omogočila Erplast (Slavko Eržen) in VIA (Tomi Tavčar). 

Za nove člane so v klubu vedno odprti in vabijo ženske in moške vseh starosti, da se jim 
pridružijo na balinišču. / Franci Ferjančič

Edo Tavčar, Rado Časl in Marko Trček v Spodnji Idriji / Foto: ET
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Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP. Naši visoko usposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko najnaprednejše sisteme  
hidravličnega prenosa moči na globalnem trgu. Proizvajamo hidravlične komponente in sisteme za najzahtevnejše kupce.

Ali želite postati del mednarodne skupine in razviti svoje sposobnosti v hitro se razvijajočem podjetju, katerega temeljne vrednote so: zaposleni, inovativnost, neodvisnost in globalnost? 

K sodelovanju vabimo:

OPERATERJE V PROIZVODNJI (m/ž)

Naloge in odgovornosti: 
Nastavljanje, upravljanje in kontroliranje določenih tipov obdelovalnih strojev npr. stružnic, strojev za vrtanje, brušenje, honanje ipd., vključno z večnamenskimi numerično  

krmiljenimi obdelovalnimi stroji (nastavitve se ponavljajo, procesi so stabilni).

Od vas pričakujemo: 
veselje do tehnike, ročne spretnosti, samostojnost pri delu, pripravljenost na več izmensko delo. 

V., IV., oz. III. stopnjo izobrazbe, zaželeno strojne ali kovinarske smeri
Izkušnje v proizvodnji so prednost

Nudimo zaposlitev za polni delovni čas, večizmensko delo v dinamičnem in prijetnem kolektivu, možnost strokovnega usposabljanja in napredovanja znotraj podjetja, stimulativno nagrajevanje  
in udeležbo pri dobičku.

Vse zainteresirane, ki iščete zaposlitev ali si želite novih priložnosti, vabimo, da nam prijavo z življenjepisom čimprej, oziroma najkasneje do 9. 10. 2020 pošljete na naslov: 
zaposlitev@poclain.com ali Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri.

M O Z A I K
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Orientacisti ponovno v akciji
Lara Gantar 

Po daljšem poletnem 
premoru se je večina 
slovenskih orientacistov 
prvi konec tedna v 
septembru mudila na 
Idrijskem, kjer sta potekali 
dve orientacijski tekmi, 
gozdna v Črnem Vrhu nad 
Idrijo in mestni šprint v 
Idriji. Člani Orientacijskega 
kluba Azimut so nanizali 
številne vidne uvrstitve. 
Udeleženci in organizatorji 
so dosledno upoštevali 
priporočila NIJZ.

Sobotna tekma je potekala v 
Črnem Vrhu nad Idrijo, kjer se je 
zbralo dobrih dvesto tekačev, ki so 
se na tehnično zahtevnem kraškem 
terenu spopadli za točke Slovenske 
orientacijske lige. Dodaten zalogaj 
je na kamnitem terenu predstavljalo 
trasiranje vodje tekmovanja, Simona 
Stanonika ob pomoči Petra Tušarja, 

saj je tekmovalce izzvalo s številnimi 
premišljenimi in zahtevnimi etapami.

Na najvišjo stopničko so se izmed 
članov Orientacijskega kluba Azimut 
povzpeli Julija Bizjak (Ž10), Nea 
Eržen (Ž14), Manja Leban (Ž14), 
Valentin Eržen (M21A), Marko Obid 
(M21B), Aleš Poljanšek (M45) in 
Vlado Sedej (M65). Poleg omenjenih 

so odlične uvrstitve dosegli še številni 
drugi člani OK Azimut.

Tekom nedeljskega popoldneva je 
bilo v Idriji moč opaziti skoraj sto 
sedemdeset tekačev, ki so se pomerili 
v tekmi državnega prvenstva v 
šprintu, ki je štela tudi za Slovensko 
sprint orientacijsko ligo. Izredna 
pomembnost  izbire  poti  med 

posameznimi kontrolnimi točkami, 
poleg dobre fizične pripravljenosti, 
se je tudi tokrat pri sprintu izkazala 
kot ključna za uspeh. Preizkušnja 
je bila še težja na račun umetnih 
ovir, ki jih je za večino kategorij 
na karto umestil traser Gregor 
Hvala, s čimer je na progi dosegel 
več dinamike in vsaj delno razbil 

za orientacijski tek manj zanimive 
predele Idrije. Predvsem tekmovalci 
elitnih kategorij so bili na progi 
ravno med največjim nalivom, v cilj 
so se vračali popolnoma premočeni 
ter hkrati polni pohval nad odlično 
zasnovanimi progami.

Novopečeni državni prvaki v 
sprintu, ki so člani OK Azimut, so 
Rok Sedej (M10), Nika Eržen (Ž10), 
Nea Eržen (Ž16), Teja Tušar (Ž18) 
in Mark Bogataj (M21E). Poleg 
omenjenih so se med najboljše tri v 
posamezni kategoriji uvrstili še Mihej 
Prezelj 2. mesto (M10), Brina Gantar 
3. mesto (Ž10), David Sedej 3. mesto 
(M12), Rok Bogataj 3. mesto (M16), 
Nea Eržen 1. mesto (Ž16), Manja 
Leban 2. mesto (Ž16), Neža Obid 
3. mesto (Ž16), Teja Tušar 1. mesto 
(Ž18), Zala Serženta Seljak 3. mesto 
(Ž18), Simon Stanonik 2. mesto 
(M21E), Nika Poljanšek 2. mesto 
(Ž21E), Aleš Poljanšek 3. mesto (M35) 
in Damjana Gantar 3. mesto (Ž35).

Sodeč po odzivih tekmovalcev sta 
bili tekmi organizirani na visokem 
nivoju, za kar gre posebna zahvala 
Gregorju Hvali, Simonu Stanoniku 
in vsem prostovoljcem iz OK Azimut, 
ki so posodili roko ali dve pri 
organizaciji in izvedbi tekem. 

Na nedeljski tekmi v Idriji je tekmovalo več kot sto sedemdeset tekačev. Zadnji tekmovalci so bili na progi med 
najhujšim nalivom, temu navkljub so v cilj prihajali zadovoljni./ Foto: Robert Zabukovec

Na Rallyju Železniki slavje Turka in Kacinove
Erik Logar

V okolici Dražgoš in Davče 
je potekal drugi letošnji reli 
državnega prvenstva, 7. Rally 
Železniki, na katerem je nastopilo 
69 posadk. Z zmagami na vseh 
šestih hitrostnih preizkušnjah 
sta si zmago privozila Rok Turk 
in Blanka Kacin (hyundai i20 
R5). Po 81 kilometrih odpeljanih 
hitrostnih preizkušenj sta si 
privozila 31 sekund prednosti 
pred Aljošo Novakom in Jako 
Cevcem (škoda fabia R5), na 
tretjo stopniško pa sta se uvrstila 
Aleš Zrinski in Rok Vidmar (ford 
fiesta R5), ki pa sta zaostala 
že skoraj 3 minute. Enak je bil 
tudi vrstni red za prvenstvo 
srednjeevropske cone. 

Med 50 posadkami, ki so prispele do 
cilja, sta si dvanajsto mesto privozila 
Darko Peljhan in Matej Čar (vw proto), 
mesto za njima pa sta se uvrstila Simon 
Mlinar in Erik Bizjak (peugeot 208 R2). 
Slednja sta nekaj časa izgubila ob vrtenju 
na prvi preizkušnji v Davči, obenem pa sta 
imela nekaj tehničnih težav, zaradi česar se 
nista mogla potegovati za zmago v diviziji 
2 in bila na koncu v tej razvrstitvi tretja. 
V tej diviziji so številni gledalci spremljali 
oster boj za zmago med posadkama 
Marko Grossi – David Kavčič (peugeot 
208 R2) in Tim Novak – Uroš Ocvirk 

(ford fiesta rally 4), katerega sta dobila 
prva, a s prednostjo vsega dveh sekund. Še 
pred zadnjo preizkušnjo je bila razlika še 
manjša, le dve desetinki sekunde. Martin 
in Miran Mlinar (peugeot 208 R2) sta bila 
skupno petnajsta in peta v diviziji 2. Že 
po drugi preizkušnji sta morala odstopiti 
Jan Medved in Izidor Šavelj, k odstopu 
so ju prisilile tehnične težave na njunem 
dirkalniku, sicer bi se tudi ta posadka borila 
za stopničke v diviziji 2. Dvajseto mesto sta 
si privozila Mitja Klemenčič in Damjan 
Jeram (ford fiesta proto), le štiri mesta za 
njima pa je bila v cilju najhitrejša posadka 
divizije 1. To sta bila tokrat Franci Božič in 
David Vončina (škoda fabia 1.4), ki sta vse 
do zadnjih metrov dirke bila boj z Nejcem 
Mrakom in Darkom Vončino (suzuki swift). 

Mrak je sicer na zadnji preizkušnji prehitel 
Božiča za 10 sekund, a si je slednji pred 
tem privozil dovolj prednosti in na koncu 
je razlika znašala 6,8 sekunde. Jure Jereb in 
Boštjan Vidmar (vw polo 1.4) sta se zavihtela 
na stopničko za tretje mesto v diviziji 1, na 
četrto mesto pa se je uvrstila posadka David 
Pivk – Tadej Rupnik (vw polo 1.4). Ponovno 
sta veliko aplavzov požela tudi Andrej Mrak 
in Jani Drnovšček v fičku, v cilj sta pripeljala 
kot 49. med 50 uvrščenimi posadkami. Manj 
zadovoljna pa sta reli zapuščala Matic Humar 
in Matic Peternel (renault clio), po drugem 
času v diviziji 3 na prvi hitrostni preizkušnji 
jima je namreč na drugem odpovedala 
tehnika in sledil je odstop. 

Naslednji reli v Sloveniji bo potekal 25. 
oktobra v Idriji.

Trmasto izvedli tek 
na Špičasti Vrh
V soboto, 29. avgusta, so kljub precej 
slabi vremenski napovedi trmasto 
izvedli 17. tek na Špičasti vrh, ki vsako 
leto šteje za pokal Primorski gorski 
teki. Na koncu jim je bilo vreme zelo 
naklonjeno, malo je ponagajal le veter. 
O dežju pa ni bilo ne duha ne sluha. Je 
pa neugodna napoved nekoliko vplivala 
na udeležbo.

Teka se je udeležilo 73 tekačev, od tega 55 odraslih 
in 18 mladih do vključno 15 let. Na 4,5 kilometrov 
dolgi progi za odrasle je bil v moški konkurenci 
najhitrejši Elis Filipčič s časom 23 minut in 7 sekund, 
pri ženskah pa je bila najhitrejša Varineja Drašler 
s časom 25 minut in 21 sekund. Na 2 kilometra 
dolgi progi za mlade je bil med fanti najhitrejši 
Alen Marinčič s časom 15 minut in 12 sekund, pri 
dekletih pa Elizabeta Habe s časom 17 minut in 14 
sekund. Zelo smo veseli velike udeležbe črnovrških 
mladih. Letos jih je bilo kar 17 od skupno 18.

Pri izvedbi prireditve so upoštevali navodila NIJZ-
ja, kar pa je organizatorjem prineslo nekaj novih 
organizacijskih izzivov. Ker so se s tako organizacijo 
srečali prvič, je bilo njihovo največje vprašanje, če 
bodo uspeli zadostiti vsem priporočilom. Najboljši 
odgovor so dobili od udeležencev, ki so bili z ukrepi 
zadovoljni in jih tudi upoštevali. Zaradi dežja pa so 
bili primorani otvoritev igrišča Storžice, dama turnir 
in 30. pohod na Špičasti vrh preložiti na nedeljo, 6. 
septembra. / ITA
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NOVA ČISTILA IN KREME ZA ROKE  

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

CHELADE POLIMER ZA  
PRETVORBO RJE

Pripravlja zarjavele kovinske površine 
za barvanje, kemično stabilizira rjo, 
kompatibilen z večino barvami. Prekrije 
rjo na molekularni stopnji tako, da 
ustvari nevtralno plast med kovino in 
zrakom. Ta plast stabilizira in veže rjo, s 
čimer je pripravljena odlična podlaga za 
barvanje.

48,25 € / l

Po več kot 130 urah 
neprekinjenega tekmovanja 
so se člani ekipe Navtičnega 
kluba Merkur Idrija Andrej 
Jereb - skiper, Jakob Jež, 
Vojko Petrič, Sašo Turk, 
Jernej Poljanec, Jernej 
Drofenik in Martin Hladnik 
veselili visoke uvrstitve 
na prestižnem jadralskem 
tekmovanju. Dosegli so 
namreč drugo mesto 
v svoji kategoriji (ORC 
X-tutti, razred 3) in hkrati 
tudi tretje mesto v skupni 
razvrstitvi (ORC X-tutti).

Italijansko mesto Caorle je že 
20. leto zapored gostitelj prestižne 
serije ultra maratonskih jadralskih 
regat. Letos jim je kljub težavam 
zaradi karantene,  povezane s 
koronavirusom, uspelo izpeljati tri 
zahtevne jadralske preizkušnje dolžin 
80, 200 in 500 navtičnih milj. Člani 
idrijskega navtičnega kluba so že 
nekajkrat nastopili na 200 milj dolgi 
preizkušnji La Duecento, letos pa so 
si za cilj zadali nastopiti na najtežji 
500 milj (več kot 900 km) dolgi regati 
La Cinquecento. Omenjena regata 
poteka od mesta Caorle, ki se nahaja 
severno od Benetk, mimo hrvaškega 
otoka Susak do italijanskega otočja 
Tremiti in po isti poti nazaj.

Začetni del regate ekipi ni bil najbolj 
naklonjen, saj jadrnica, s katero so se 

podali na tekmovanje, ni bila najbolj 
primerna za nizke vetrove, ki so 
zaznamovali prvi del regate od mesta 
Caorle do Suska. Od tam naprej so 
bili pogoji nekoliko boljši in ekipa je 
uspela do obrata ob otočju Tremiti 
zmanjšati zaostanek za glavnino. Z 
željo po dobri uvrstitvi se je v drugem 
delu tekmovanja ekipa odločila za 
nekoliko bolj tvegano pot proti Susku. 
Ni namreč sledila ostalim jadrnicam 
na poti ob hrvaški obali, pač pa so 
se člani odločili spopasti z nekoliko 
težjimi vremenskimi razmerami, 
povezanimi z močnejšimi vetrovi 
in visokimi valovi ob italijanski 
obali. Ta odločitev se jim je več kot 
obrestovala, saj so do obrata na Susku 
uspeli prehiteti večino konkurentov 
in si tako nabrati nekaj prednosti 
pred ponovno nizkimi vetrovi, ki 
so vladali na poti ob obali hrvaške 
Istre do mesta Caorle, kjer je bil cilj 
regate. Za dodatno napetost je vreme 
prav ob koncu regate poskrbelo 
s popolnim brezvetrjem. Ekipa je 
tako na oddaljenosti manj kot 3 
navtične milje od obale več kot dve 
uri čakala na dovolj vetra, da je lahko 
zaključila regato. Seveda pa čakanje 
in utrujenost ob koncu nista mogla 
pokvariti veselja. Del ekipe je tako v 
soboto, 12. septembra, na zaključni 
slovesnosti v mestu Caorle prejel 
pokal za odlično uvrstitev na regati.  

Več o tem, kaj se je dogajalo na 
regati, pa si lahko ogledate na 
Facebook strani društva, kjer je na 
voljo tudi kar nekaj zanimive video 
vsebine. / NKMI

Odlična uvrstitev idrijskih jadralcev na 
mednarodni regati La Cinquecento

Ekipa Navtičnega kluba Merkur Idrija na regati v Italiji / Foto: NKMI 

Adam Gnezda Čerin v novem klubu
Adam Gnezda Čerin je postal novi član hrvaške Rijeke, 
so potrdili na spletni strani kluba. Nemški Nürnberg je 
21-letnega zveznega nogometaša hrvaškemu prvoligašu 
posodil za naslednji dve sezoni, po izteku »izposoje« pa 
bo imela Rijeka, ki jo s klopi vodi slovenski strateg Simon 
Rožman, priložnost nogometaša tudi odkupiti.

Idrijčan Gnezda Čerin se  je 
nekajkrat že znašel na seznamu 
slovenskih reprezentantov, nastopa 
za izbrano vrsto, ki jo vodi Matjaž 
Kek, pa še nima. Štirikrat je igral 
za mlado slovensko reprezentanco. 
Kariero nogometaša je začel v Idriji, 
pred odhodom v Nemčijo pa je igral 
za Domžale. Za klub ob Kamniški 
Bistrici je zbral 53 nastopov v prvi 
ligi in dva v pokalu Slovenije. Skupaj 
je dosegel devet golov.

»Prvi vtisi so odlični, prišel sem 
v klub, ki se lahko pohvali s pogoji 
za delo na ravni velikih evropskih 
klubov. Srečen sem, da sem prišel 
sem in komaj čakam, da zaigram za 
Rijeko,« je za spletno stran svojega 
novega kluba v začetku septembra 
povedal Adam Gnezda Čerin. / ITA

V Škocjanu uspešni kolesarki 
idrijske Sloge 1902
 
V nedeljo, 6. septembra, je v Škocjanu potekal 
Knobleharjev pokal 2020 – državno prvenstvo na cesti za 
dečke in deklice. Državne prvake so dobili v klubih Adria 
Mobil in BTC City Ljubljana Scott.

Na 3,5 kilometrov dolgi krožni progi je največ preglavic tekmovalcem 
povzročal 500 metrov dolg makadamski odsek, zaradi katerega je veliko 
kolesarjev padlo. Na izredno tehnični progi so prednost domačega terena 
najbolje izkoristili kolesarji Adrie Mobila. 

Primorce so zastopali člani Sloge 1902 iz Idrije. Nuša Moroz (druga z 
leve) je zmagala med mlajšimi mladinkami (WU17), v kategoriji deklice B 
(WU15/1) pa se je dobro odrezala Ivana Rosa Novak, ki je zasedla tretje 
mesto. / ITA
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Ker nam je pohod iz 
Cerknega na Triglav pred 
tremi leti pustil veliko 
lepih doživetij, smo ga 
poskušali lani ponoviti. 
V rezerviranem terminu 
sredi julija ni bilo štirih 
dni lepega vremena, zato 
smo pohod prestavili na 
september 2019. Pa tudi 
takrat nismo imeli sreče.

Potem ko je vodnik Ivan Hadalin 
obljubil pomoč pri izpeljavi 
pohoda v letu 2020, smo se spet 
dogovorili z Marino Leban in 
Bogdanom Brišarjem, vodnikoma 
iz Planinskega društva Podbrdo, 
ter določili nov datum in sicer 
od sobote, 18. julija, do torka, 
21. julija, da se tako izognemo 
gneči okrog Triglava ob poletnih 
vikendih. Rezervirali smo 25 
polpenzionov v koči na Doliču, v 
koči pod Bogatinom in nazadnje 
še v koči na Črni prsti. Pohod je bil 
dan v program obeh društev. 

Prav se nam je zdelo, da najprej 
vprašamo tiste, ki so bili prijavljeni 
v lanskem letu. Kot pred tremi 
leti se je zbrala pisana družba 
pohodnikov iz Cerknega z okolico, 
Idrije, Spodnje Idrije ter seveda 
iz Baške grape. Seznam se je tako 
hitro napolnil, da izleta sploh 
nismo objavili preko radia, kot to 
naredimo običajno. 

Skupnih priprav na štiridnevni 
pohod nismo imeli, vsak po 
svoje je nabiral kondicijo. Bolj 
kot se je približeval 18. julij, bolj 
je bilo napeto. V nahrbtnik je 
bilo potrebno dati plezalni pas, 
samovarovalni komplet, čelado, 
topla oblačila, kapo, rokavice, 
zaščito za dež in sonce, pohodne 
palice, malo prvo pomoč, nekaj 
malega hrane in veliko pijače. 
Sama sem pripravila nahrbtnik 
nekaj dni pred odhodom. Čeprav 
plastenk z vodo še ni bilo notri, je 
že tehtal 10 kilogramov. Naslednji 
dan sem vse dala ven in ponovno 
preverila, kaj bi lahko pogrešala. 
Nisem dala veliko nazaj v omaro. 
Potem pa sem pomislila na 
morebiten dež in šla v klet po še 
ene lahke visoke pohodne čevlje. 
»No, pa saj ni tako težko,« sem si 
prigovarjala.

V četrtek, 16. julija, smo imeli 
sestanek z udeleženci. Vsi so bili za 
to, da pričnemo zgodaj, ob 4. uri 
in 30 minut in pridemo v kočo na 
Črni prsti še pred popoldanskim 
dežjem. Lado Pisk nam je ponudil 

pomoč, da nam težke nahrbtnike 
prepelje iz Cerknega na Petrovo 
Brdo. Lado, še enkrat hvala.

Že z vrha se je slišala 
harmonika

V soboto zjutraj smo se še v 
temi zbrali na avtobusni postaji v 
Cerknem. Najprej smo Ladu oddali 
nahrbtnike, potem pa lahkotno 
hitro napredovali čez Brdce proti 
Labinjam, Labinjskim leham, na 
Medrce in na vrh Porezna. Že z 
vrha se je slišala harmonika pred 
kočo. Kakšen sprejem! Anžej 
Krapež, Valerijin in Mirkov vnuk, 
je pred kočo igral za dobrodošlico. 
Oskrbniki Ivan, Martin, Neja 
in Manca so nam postregli z 
ocvirkovco, čajem in kavo. Še 
spominska fotografija z Anžejevo 
družino pred kočo in že smo hiteli 
dalje proti Petrovem Brdu. Rudi 
Zgaga, oskrbnik koče na Petrovem 
Brdu, nas je že čakal. Kratek 
postanek za pijačo, fotografiranje 

in treba je bilo iti naprej. Nadeli 
smo si težke nahrbtnike in 
zagrizli v klanec. Sčasoma se je 
vsak spoprijateljil s svojim težkim 
bremenom na hrbtu.

Imeli smo pohod dveh hitrosti. 
Ivan Hadalin je hodil spredaj 
hitreje, sama pa sem obljubila, da 
vodim počasnejšo skupino. Kmalu 
sem ugotovila, da so vsi udeleženci 
zelo dobro pripravljeni, zato sem 
imela zadaj bolj malo družbe. 

Daljši postanek smo naredili pri 
koči Lovske družine Podbrdo pod 
Bačenskim sedlom. Na pobočju 
Koble so bile že prve kaplje dežja, 
a k sreči ne toliko, da bi čevlji 
premočili.

Med potjo smo opazovali čudovito 
pisano cvetje in razglede z višine. 
In že je bilo videti kočo na Črni 
prsti, naš cilj prvega dne. Prijazna 
oskrbnika Ajda in Klemen sta nas 
sprejela in nam stregla. Kmalu 
so prišli tudi člani PD Podbrdo, 
naši prijatelji, s katerimi bomo 

skupaj hodili proti Triglavu. Celo 
popoldne v koči je bilo dovolj časa 
za klepet in spoznavanje, po večerji 
pa smo se kmalu odpravili spat. 
Zdaj, v teh časih koronavirusa, tudi 
v planinskih kočah velja poseben 
režim. Ves čas je potrebno paziti 
na varnostno razdaljo, v kočah se 
nosijo zaščitne maske in oskrbnik 
lahko dodeli sobe z več posteljami 
le družini ali skupini, ki hodi več 
dni skupaj. 

V nedeljo, 19. julija, smo vstali 
zgodaj, ob 5. uri. Pripravili smo 
nahrbtnike in šli na zajtrk. Še 
skupna fotografija in odhod ob 
6. uri. Jutro je bilo lepo, prijetno 
hladno, a ne mrzlo. Pravo 
nasprotje tistega pred tremi leti, 
ko smo začeli s pelerinami izpred 
koče na Črni prsti. »Letošnje leto 
imamo pa več sreče z vremenom in 
nam gre zaenkrat zelo dobro,« smo 
si dejali. 

Občudovali smo vasice pod 
grebenom proti Rodici: Stržišče, 

Iz 
Cerknega 
peš  
na  
Triglav

Rut, Grant na naši levi strani, na 
desni pa Bohinjska Bistrica, Stara 
Fužina, … Pod Rodico nas je že 
čakal Bogdan Brišar, drugi vodnik 
PD Podbrdo. 

Pot nas je vodila proti Šiji, 
Smučarskemu središču Vogel, 
Konjskemu sedlu in dalje proti 
Komni. Pot ni bila naporna, je bila 
pa dolga. Ob kratkih postankih 
je vsak radodarno delil dobrote 
iz svojega nahrbtnika in upal, da 
bo za kak dekagram lažji. Nekje 
na pol poti proti Komni sta nas 
dohitela tudi Tine in David. Prejšnji 
dan so imeli poroko in prišla sta 
s Tolminske strani mimo koče 
na Planini Razor in čez Globoko. 
Ustavili smo se v koči na Komni, 
do naše koče pod Bogatinom je le 
še zadnjih 15 minut. Ne mudi se. 

Postanek ob lesketajočih 
jezerih

Simona, oskrbnica koče pod 
Bogatinom, se je nasmehnila, ko 

Fotografije: Marko Čadež
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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)

smo rekli, da smo se malo zadržali na 
Komni: »Njihovi gostje se zataknejo pri 
nas, naši pa pri njih.« Ko smo se zmenili, 
kaj bo kdo za večerjo, smo začeli z 
unovčevanjem bonov. Še ena posebnost 
letošnjega leta in sicer državna spodbuda 
za zagon turizma po koronakrizi. Bone 
se lahko uporabi za nočitev in zajtrk. 
Simona je urejala dokumentacijo pri 
obračunavanju bonov, se pogovarjala 
s kuharico v kuhinji in stregla pijačo 
žejnim gostom. Vmes pa se še malo 
posmejala. Po večerji smo šli k počitku, 
saj je bilo potrebno nabrati novih moči.

Tudi v ponedeljek, 20. julija, smo 
vstali ob 5. uri. Med zajtrkom smo skozi 
okna koče občudovali s soncem obsijani 
Bogatin. Še fotografija pred kočo za 
spomin in ob 6. uri je kolona krenila 
proti Koči pri Triglavskih jezerih. Dolgo 
smo hodili po senci, kar nam je prijalo. 
Ko je hoja naporna, tudi pogovor zamre, 
vsak nekaj premišljuje in gleda naokrog. 
Če hodiš peš, opaziš marsikaj. V koči 
pri Triglavskih jezerih je že več gostov, 
tudi tujcev. Je pa letos tujcev manj zaradi 
strahu pred virusom. Naredimo postanek 
ob lesketajočih jezerih. Nujno je bilo 
potrebno narediti fotografijo odseva v 
jezeru.

Postanki so kratki. Veliko Špičje v 
soncu, Tičarica, Zelnarica, Kanjavec, 
… Hribarice. Od daleč se vidi koča na 
Planiki. Letos je naš cilj Dolič, bistveno 
bližje kot pred tremi leti, ko smo šli do 
Planike. Okrog 13. ure prispemo v kočo 
na Doliču, Renata in Ivan sta nas že 
čakala pred kočo s polno škatlo slane 
potice. Hvala obema. Prišla sta iz Trente.

Spoznali smo se z oskrbnikom 
Marjanom in njegovo delovno ekipo. 
Dodelil nam je sobe in dogovorili smo se 
glede večerje. Ker je bilo napovedano bolj 
megleno popoldne, torek pa jasno jutro, 
smo se odločili, da gremo na vrh Triglava 
naslednji dan zgodaj zjutraj. 

Nekateri so popoldan izkoristili za 
»sprehod« v okolici - šli so do koče 
Morbegna. Wikipedija pravi, da je to 
italijanska vojašnica, ki je bila zgrajena 
leta 1919, pozneje pa je služila kot 
planinska koča pod Triglavom. 

Po večerji smo si pripravili nahrbtnike 
za naslednji dan. Vzeli smo le plezalni 
pas, samovarovalni komplet in čelado. 
Pa nekaj pijače in mogoče še kak kos 
tople obleke. Oskrbnik nam je dovolil, 
da zjutraj pustimo vse svoje stvari v eni 
od sob. Zajtrk nam bodo postregli, ko 
pridemo z vrha. 

Pot zahteva zbranost, zato nismo 
hiteli

Torek, 21. julija, je bil prav tako jasen 
dan. Ob 5. uri je bilo pred kočo še 
mračno, a dan se v hribih hitro naredi. 
Luči niso bile potrebne. Najprej vodi pot 
po mulatjeri. Pod steno smo se opremili. 
Napredovali smo hitro, saj smo bili tisti 

čas edina skupina v steni. Pot zahteva 
zbranost, zato nismo hiteli. Časa 
je bilo dovolj in dan je bil čudovit. 
Zagledali smo stolp na vrhu. 

Sledil je krst za tista dva udeleženca, 
ki sta bila prvič na vrhu, še nekaj 
fotografij za spomin in po isti poti 
nazaj. V koči na Doliču smo obljubili, 
da pridemo kmalu po 9. uri.

Zajtrk se je prilegel. Še malo 
prerazporejanja vsebine nahrbtnika 
in gremo v dolino. Pot v Trento je 
mulatjera, ki so jo gradili italijanski 
vojaki. Sonce se v popoldanskem 
času upre v to skalovje in res je vroče. 
Postanki so bil kratki za požirek pijače 
in že smo šli dalje. 

Kolona se je kmalu razkropila, vsak 
je hotel kar najhitreje priti v dolino in 
preostanek časa do odhoda avtobusa 
ob 16. uri počivati nekje v senci ob 
hladnem potoku Krajcarici. Kot da bi 
lahko voda odnesla utrujenost. 

Po poti proti domu smo se ustavili še 
v bifeju v Bači pri Modreju. Predvsem 
zato, da se zahvalimo Tomažu 
Štenklerju, predsedniku PD Podbrdo, 
za dobro sodelovanje in za brezplačno 
prenočevanje v koči na Črni prsti. 
Tudi on je bil vesel, da nam je uspelo. 
In kot je rekla ob zaključku Valerija, 
da se je počutila sprejeto v družbo, da 
je spoznala nove poti in nove prijetne 
ljudi. Tudi ostali smo delili njeno 
mnenje.

Torej, še enkrat hvala vodnikom 
Ivanu, Marini in Bogdanu za vodenje, 
vsem udeležencem pa za dobro voljo 
in medsebojno pomoč na štiridnevni 
turi. 

In spet bomo pozabili, kako je bilo 
naporno, kako težki so bili nahrbtniki 
in sanjali, kam bi spet šli. 
/ Damjana Čadež,  
Planinsko društvo Cerkno

Fotografije: Marko Čadež
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Veterani na pohod in tekmovanje na Vojsko
Člani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Idrija – 
Cerkno kljub oteženim okoliščinam 
nadaljujejo s svojo aktivnostjo, ki je 
bila letos precej okrnjena. 

V soboto, 5. septembra, so izpeljali kar dva 
dogodka. Na strelišču v Rovtarjevem vrhu na 
Vojskem je potekalo 16. odprto tekmovanje v 
streljanju z malokalibrsko puško, za pohodnike 
pa so pripravili voden pohod po Vojskarski 
planoti. Oba dogodka sta bila namenjena 
ohranjanju spomina na delovanje Manevrske 
strukture narodne zaščite leta 1990 in delovanju 
učne čete Teritorialne obrambe Idrija na 
Vojskem leta 1991. Zaradi omejevalnih ukrepov 
za preprečevanje okužbe COVID-19 sta bila v 
primerjavi s prejšnjimi leti oba dogodka nekoliko 
spremenjena in prilagojena ukrepom, ki jih 
priporoča NIJZ.

P o h o d n i k e  j e  d o b r e  š t i r i  u r e  h o d a 
d o l g a  p o t  v o d i l a  p o  z n a m e n i t o s t i h 
Vojskarske planote kot so Snežna jama, 
Partizanska tiskarna Slovenija in druge. 
Strelsko tekmovanje je potekalo v skladu z ukrepi 
in priporočili Strelske zveze Slovenije o izvajanju 
treningov in tekmovanj v času koronavirusne 
epidemije. Razen zbora in prijave udeležencev, ki 
je potekala pred lovsko kočo na Vojskem, je zato 
celotno dogajanje potekalo na odprtem strelišču 
v Rovtarjevem vrhu. V okviru prireditve prav 
tako ni bilo običajne spominske slovesnost s 
kulturnim programom in druženja veteranov 
na Vojskem. Organizatorji so dobro pripravili 
strelišče in organizirali lepo tekmovanje. Poleg 

domačih so se tekmovanja udeležili tudi 
strelci in strelke iz devetih območnih 
veter anskih  zdr už enj  in  s t re l sk ih 
organizacij. Po zaključenem strelskem 
tekmovanju se je odvilo še zabavno 
tekmovanje v streljanju na slepo tarčo, 
na katerem so udeleženci z malo sreče 
lahko osvojili zanimive praktične nagrade. 
Kot se za tekmovanje spodobi, so po 
končani tekmi sodniki prešteli zadetke in v 
zaključku razglasili rezultate. Med ekipami 

je bila najboljša ekipa OZ ZVVS Zgornja 
Gorenjska, druga je bila z enakim številom 
krogov ekipa OZ VVS Idrija – Cerkno in 
Policijskega veteranskega društva Sever iz 
Tolmina. V posamični konkurenci pa je bila 
med strelkami najboljša Martina Šmitek 
iz OZ VVS Zgornja Gorenjska, sledili pa 
sta ji Erika Gerbec iz PVD Sever Tolmin 
in Polona Zavrtanik iz OZ VVS Veteran 
Nova Gorica. Med strelci je bil najboljši 
Robert Lapanja iz OZ VVS Idrija – Cerkno, 

za njim pa sta se uvrstila Matija Fratnik iz SŠD 
Most na Soči in Ivan Lotrič iz OZ VVS Zgornja 
Gorenjska. Med strelkami in strelci, ki niso 
člani veteranskih organizacij, je bil najboljši 
Andrej Vidic iz Idrije, druga je bila Anica 
Jermol iz Modreja, tretja pa Suzana Peternelj iz 
Cerknega. Tolažilni nagradi sta letos prejela tudi 
strelka in strelec z najmanjšim številom krogov. 
Zaslužene pokale in medalje najboljšim sta 
podelila Marijan Platiše, predsednik OZ VVS 
Idrija – Cerkno in Drago Vidrih, nekdanji 
načelnik Manevrske strukture narodne zaščite 
Severnoprimorske, ki je v priložnostnem 
nagovoru udeležencem predstavil delovanje 
Manevr ske  s t r uktur e  nar odne  zašč i te 
Severnoprimorske.

Veterani bodo mesec september sklenili v 
soboto, 26. septembra, ob 16. uri z zborom 
članov, ki so ga marca zaradi koronavirusa 
morali odpovedati. Izpeljali ga bodo na prostem 
na dvorišču Gostilne pri Zagodu v Idriji. 
Pregledali bodo poročila o delu v obdobju od 
zadnjega zbora članov, podeli nagrade ZVVS in 
začrtali prihodnje dogodke, ki pa bodo močno 
odvisni od nadaljnjega razvoja situacije v zvezi 
s koronavirusom.
/ Franci Ferjančič

Strelci in pohodniki v akciji / Foto: Arhiv OZ VVZS Idrija-Cerkno

Združene klekljarice po nagrade v Bazovico
Slovensko kulturno društvo 
Lipa Bazovica z zelo močno 
sekcijo klekljaric »Ribice« letos 
praznuje 20. obletnico delovanja. 
Za obeležitev le-te so imeli zelo 
ambiciozne načrte: mednarodni 
razpis za klekljarice na temo 
rojstni dan z razstavo, klekljarske 
delavnice in še razne druge 
spremljevalne dejavnosti.  

Na razpis so se prijavile tudi članice 
klekljarske skupine Črni Vrh - Godovič in 
obeh idrijskih skupin Društva klekljaric 
idrijske čipke. Ponovno se je izkazalo, da je v 
slogi moč. Članice Društva klekljaric idrijske 
čipke, skupina iz Črnega Vrha in Godoviča, 
so združile moči in ... Na fotografijah je 
končna postavitev izdelka »torta z baloni«, 
Blažka Benčina pa je poskrbela, da je pošiljka 
varno prispela v Bazovico. Naslov izdelka je 
»Različni in povezani«, v katerem se skriva 
veliko simbolike. Velika zahvala Blažki, 
ki je idejo peljala naprej, zbirala material, 
risala in pripravila končen izdelek, vodji 
skupine Marjetki Rupnik za vso logistiko, 
za natančno izdelavo čipk pa je poskrbela 
strokovna vodja skupine Anka Jamšek. 
Rezultat skupnega dela je drugo mesto pri 
izboru najlepših izdelkov mednarodnega 
razpisa.

Avtorica ideje Vera Kostanjšek je k 
sodelovanju pritegnila prav vse članice 

obeh idrijskih skupin in vsaka je prispevala 
po svojih močeh. Nekatere so narisale 
papirce, Anica Makuc je poskrbela za 
obsežno papirologijo, besedilo je prispevala 
Ivica Pirih, prav vse so klekljale, vse skupaj 
pa je vzorno sešila in všila Anica Loverčič. 
Trud se je izplačal. Pred dnevi so dobile 
obvestilo, da je ocenjevalna komisija 

postavila izdelek na tretje mesto. 
Žal so zaradi znanih zdravstvenih razmer 

odpadle vse ostale dejavnosti, vključno 
z razstavo, ki jo bodo skušali postaviti v 
prihodnjem letu.

Društvo klekljaric idrijske čipke vsem 
zaslužnim iskreno čestita za dosežen 
rezultat. / Andreja Uršič
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Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

Bojan Rupnik s.p.
Godovič 70a, 5275 Godovič

041 435 037

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

Stonoge, hrošči, mušice, ...
Peter Grošelj

Naključno sem izvedel, da se 
že nekaj let v Idriji pojavljajo 
stonoge v zelo velikem številu. 
Lezejo po senčnih pročeljih hiš, 
stanovanjskih blokih in drugih 
stavbah. Te, na videz ne prav 
lepe žuželke, zaidejo tudi na 
stopnišča, v stanovanja in poslovne 
prostore. Ker pojavljanje traja 
že dlje časa, sem se ob tej novici 
o žuželki, stonogi, nekoliko 
bolj pozanimal. Za določitev in 
komentar sem zaprosil dr. Tomija 
Trilarja, priznanega strokovnjaka 
entomologa iz Prirodoslovnega 
muzeja Slovenije.

Na podlagi poslane fotografije 
mi je sporočil, da je to dvojnonoga 
stonoga. Ime je dobila, ker ima za 
razliko od drugih stonog dva para 
nog na vsakem telesnem členu. 
Povedal je, da je s stonogami v 
Idriji seznanjen, ker je iz občinske 
uprave v Idriji že večkrat dobil 
vprašanje in celo vzorce živali. 
Stonoge so dekompozitorji 
(razgrajujejo organske ostanke) in 
niso škodljive človeškemu zdravju. 
Zakaj se tako masovno razmnožijo 
prav v Idriji, pa ni prave razlage. 
Morda pa bi bilo treba v Idriji še 
kaj razgraditi, dekompozitirati? 
(pripomba avtorja članka) 

Sicer pa žuželke še kako krojijo 
našo usodo, čeprav se večinoma 
tega niti ne zavedamo. So 
veliki škodljivci v kmetijstvu, 
znatno zmanjšujejo pridelek, 
pridelana hrana je zaradi uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev dražja 
in manj zdrava.

Pred dobrim desetletjem je na 
Idrijskem povzročal veliko škodo 
majski hrošč, še več pa njegove 
ličinke ogrci. Nikjer ni zagotovila, 
da se ta škodljivec ne bo več pojavil.

Prišlek s krompirjem
Sredi prejšnjega stoletja pa 

smo se v naših krajih srečevali s 
hudim škodljivcem, ki je uničeval 
naše kmetijstvo, posledično tudi 
gospodarstvo in s tem državo. 
Koloradski hrošč, prišlek skupaj s 
krompirjem, se je množično pojavil 
v prvih letih po drugi svetovni 
vojni. V času nacionalizacij, 

kolektivizacij in vzpostavljanja 
novega, naprednega družbenega 
razreda v mladi državi, se je 
pojavilo tudi nekaj težav, takšnih 
in drugačnih. Prav koloradski 
hrošč je bil med njimi. Po 
nezahtevnosti kmetijske pridelave 
je krompir še vedno na prvem 
mestu. Sredi spomladi gomolje 
posadimo, proti koncu poletja 
ali še prej, odvisno od sorte, ga 
že lahko izkopljemo. Bodisi za 
sprotno porabo ali za ozimnico. V 
primerjavi s krompirjem je pšenica 
mnogo zahtevnejša, od ozimne 
setve, naslednje leto poletne žetve, 
spravila, mlačve, skladiščenja, 
mletja, do moke ...

In po drugi svetovni vojni se 
je večina kmetijskih zadrug in 
kombinatov razumljivo odločila za 
velike monokulture krompirja, da 
bi zagotovila dovolj prehrane za 
široke ljudske množice, predvsem 
delavstvo, ki je z visokimi cilji, 
zapisanimi v petletkah, gradilo 
novo državo in domovino. Pri tem 
so nam po svojih močeh pomagale 
mnoge bratske države. Izkazalo 
pa se je, da vsi pomagači niso bili 
tako iskreni. Temne imperialistične 
sile so v pomoč s krompirjem 

podtaknile tudi koloradskega 
hrošča. Velika nevarnost je bila, da 
bi zaradi take zahrbtne sabotaže 
ostal delavski razred brez zadostnih 
količin hrane. Še enkrat je naše 
ljudstvo strnilo svoje vrste. Na 
krompirišča za pobiranje ličink so 
se odpravili učenci, dijaki, učitelji 
in profesorji. Pridružili so se še 
občinski uradniki, ljudska milica 
ter vojaki naše zmagovite armije. 
Tudi takrat našemu razrednemu 
sovražniku ni uspelo, celo strnil 
je naše vrste ter celotni delavski 
razred. Da je bil koloradski hrošč 
res uničen, danes vemo vsi. Za 
primerno ceno lahko kupimo 
neomejeno količino krompirja za 
ozimnico, pa še za slastno poletno 
cvrtje posebej.

Nujna pošta zoper škodljivca
Da pa je bila takratna ljudska 

oblast zelo angažirana za 
uničevanje koloradskega hrošča 
tudi drugje na podeželju, pa priča 
naslednja zgodba, ki sem jo slišal 
od neposrednega udeleženca teh 
dogodkov. Ostala mi je živo v 
spominu, kot bi jo slišal danes.

Srednje velika, trdna kmetija na 

Idrijskem je imela vse, od živine, 
travnikov in senožeti, obdelane 
njive, čebelnjak, … Danes bi 
rekli, da je bila samozadostna. 
V trgovino skoraj ni bilo treba, 
razen po sol, vžigalice, petrolej, 
morda tobak. Domačija je bila 
ravno prav oddaljena od večjih 
krajev, da ni bila priključena h 
kakšni kmetijski zadrugi. Ljudska 
oblast pa je skrbela tudi za take 
pridelovalce krompirja. Nekega 
sončnega nedeljskega jutra se 
je pred vrati domačije pojavil 
neznanec. Potrkal je, gospodar 
mu je odprl. Prinašam nujno 
pošto, oziroma ukaz. V odloku je 
natančno pisalo: Po zanesljivih 
informacijah se je izvedelo, 
da je tudi vašo krompirjevo 
njivo napadel hud škodljivec, 
imenovan koloradski hrošč. Vsled 
preprečevanja nadaljnje škode 
morate koloradskega hrošča takoj 
poiskati in uničiti. Žig in podpis: 
Okrajni ljudski odbor Idrija. Smrt 
fašizmu - svoboda narodu!

in čebelar, ampak tudi lovec. S 
praga hiše je po sledovih na rosni 
pomladanski travi lepo videl, da je 
prišlek pod domačijo najprej zavil 
še na krompirjevo njivo. Pobiranje 
škodljivca je bilo uspešno, ker se v 
naslednjih letih hrošč tam ni več 
pojavil.

Sadna mušica z daljnega 
vzhoda

Po nekaterih teorijah bodo v 
bodočnosti zmagovalke živega 
sveta žuželke. Ne sloni, ne levi, 
ne morski psi … Hitra možnost 
razmnoževanja in velika 
prilagodljivost je prednost, ki je 
druge živalske skupine nimajo. 
Tudi tako imenovana globalizacija 
jim gre v prid. Kdor se je letos 
veselil dobre letine divjih in 
domačih češenj, se je uštel. V 
nekaj dneh so zrele češnje segnile 
in postale neužitne. V dokaj 
lepem vremenu doslej tega nismo 
bili vajeni. Z daljnega vzhoda je 
prišla majhna sadna mušica. Na 
Goriškem in Koprskem je bila kot 
velik škodljivec znana že nekaj 
zadnjih let. Za razliko od naše 
vinske mušice, ki jeseni obletava 
prezrelo sadje, se ta mušica 
loti povsem nepoškodovanega, 
zrelega sadja. Samica z leglom 
zaleže jajčeca v zrelo sadje češenj, 
marelic, breskev, fig. V nekaj urah 
se ličinke lotijo sadja na poseben 
način. Izločijo posebne encime, 
s katerimi razkrojijo vsebino 
sadja ter se hranijo z zanje užitno 
raztopino. Temu se strokovno 
reče zunajtelesni metabolizem. 
Plod češnje dobesedno zavre in 
v treh dneh je neužiten za druge 
porabnike. Ne dotaknejo se ga 
več niti šoje, kosi, kune, lisice, … 
Gospodarska škoda je v sadjarstvu 
ogromna, rešuje se samo z vedno 
novimi insekticidi. Ta mala 
sadna mušica se imenuje suzuki, 
očitno po krajih, od koder je bila 
prinesena.

Da ne bo zgodba okrog mušice 
preveč tragična, pa se že najavlja 
nov prišlek. V Primorju in na 
Goriškem je že znan marmorirani 
smrdljivec, ki je še mnogo večji 
škodljivec. Če (ko) se bo pojavil tudi 
pri nas, bomo spregovorili tudi o 
tej žuželki.

Dvojnonoga stonoga v Idriji / Foto: Klemen Rupnik

Gospodar je vzel obvestilo na 
znanje ter obljubil, da se bodo po 
navodilu tudi ravnali, koloradskega 
hrošča poiskali in uničili. Prišlek 
pa je vztrajal, naj se to zgodi, na 
podlagi odločbe, takoj. Namesto 
k ne prav bližnji farni cerkvi so se 
domači odpravili na njivo. Pregled 
njive je bil uspešen, prinesli so 
pet koloradskih hroščev. Pokazali 
so jih prišleku z odločbo, se že 
pripravljali, da opravijo svojo 
versko obveznost v farni cerkvi, 
sicer z zamudo. Sledil je odločen 
odgovor. Tovariš FL, še iščite, 
našli boste še vsaj tri koloradske 
hrošče. Tako se je tudi zgodilo. 
Ob pozornem iskanju so našli še 
tri hrošče, za nedeljsko mašo pa 
je bilo že prepozno. Gospodar 
kmetije ni bil samo kmet, sadjar 

Kdor se je letos  
veselil dobre letine  
divjih in domačih  
češenj, se je uštel.  
V nekaj dneh so zrele češnje 
segnile in postale neužitne.



petek, 25. september 2020 Idrijske novice / ABC         številka 48828 M O Z A I K

www.betonix.si

Tlakovci in  
   betonske ograje

Erik Pajntar s.p.,  
Bukovo 85282 Cerkno
T: 05 37 79 747
M: 041 352 445
E: info@betonix.si

• 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

Lepotica bleda obloglavka, Scabiosa Trenta

Toča v začetku meseca 
avgusta Scopolijevemu vrtu 
ni prizanesla. Polomila je 
praproti in kar je višjih 
rož, polegla je odcvetele 
rastline. Na prvi pogled je 
vrt zaspal.

A če greš skozi vrt počasi, 
ljubiteljsko, opaziš cvetoče luke, 
za božjim drevcem ametistaste 

možine, sem in tja kakšno ciklamo, 
beli kranjski zali kobulček, 
rumeni Fuhsov grint in primožke 
in zlatično (rumena) ter latasto 
(modra) preobjedo, veliki oman 
in ognjico na vrhu stopnic, pod 
njimi pa konjsko grivo. Če sije 
sonce, se na njej ustavljajo metulji 
progasti medvedki. Semena 
dišečega kromača ter rdeče 
jagode volčje jagode, črne plodove 
mnogocvetnega Salomonovega 

pečata in volčje češnje ne 
priporočamo za nabiranje. 

Lepotica meseca avgusta v 
Scopolijevem vrtu je bila nesporno 
bleda obloglavka, znana tudi kot 
Scabiosa Trenta, cvetlica, ki jo je 
v trentarskih gorah zaman iskal 
Julius Kugy. Zapis o njej mu je 
pokazal prijatelj botanik, ki je upal, 
da jo bo Kugy našel na svojih poteh. 
Knjiga je bila delo B. Hacqueta iz 
leta 1782. Hacquet je rožo našel v 

gorah okoli Trente in v zahodnem 
delu Triglava. Opisal pa jo je takole: 
»Vsa rastlina je gladka, z enim 
cvetom, skupna čaša je sestavljena iz 
belih bodičastih luskin, cvetni venec 
je bel, prašniki beli, pestič rumen.«

Kako pa jo je opisal Kugy? 
»Drobna, sloka prikazen, nežna, 
srebrno lesketajoča se čaša, svetla, 
bela cvetna obleka, vezena z zlatimi 
pestiči! To ni bila cvetka – bila je 
kraljična iz devete dežele.« Ni mu 

bilo dano, da bi jo našel. Ko je 
izvedel, da je skrivnost rože odkril 
botanik Kerner, ki je posušen 
cvet videl v ljubljanskem muzeju, 
je dognal, da je »zopet zmagal 
trezen, hladen razum učenjaka nad 
zasanjano dušo gorskega poeta,« in 
zaključil: »mimo časov in daljav te 
pozdravljam, draga, čudežna roža 
mojega srca – Scabiosa Trenta.« 
Pridite jo občudovat tudi vi.  
/ Tinka Gantar
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Mali oglasi

ZOFIJA JEREB
(1949 - 2020)

Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša Zofka, žena, mama, stara 
mama.

Ob nenadni in boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, sodelavcem in vsem, ki ste jo imeli radi, da 

ste se prišli poslovit in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za 
sočutne besede sožalja, darovano cvetje in sveče.

Iskrena hvala pogrebni službi Komunale Idrija in sosedu Marku 
Gnezdi za pomoč in organizacijo pogreba. Hvala tudi župniku Miru 

Mariniču za lepo opravljen poslovilni obred.
Zofi, pogrešali te bomo.

Žalujoči mož Franc, hči Ksenija in sin Bogdan z družinama

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

EVLALIJA MAJNIK
(1. 2. 1932 – 27. 8. 2020)

 
V 89. letu starosti je za vedno zaspala naša mama, nona in pranona 

Evlalija Majnik iz Ulice sv. Barbare v Idriji. 
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste našo mamo imeli radi in 
jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem za vsak stisk roke in 
izrečena sožalja, za vsako iskreno besedo tolažbe, za vse darovano 

cvetje in sveče in za darove za svete maše.
Zahvaljujemo se medicinskemu osebju ZD Idrija za njihovo skrb 
in trud ter osebju Doma upokojencev Idrija za varno in prijetno 

domovanje in pomoč pri oskrbi.  
Iskreno se zahvaljujemo vikarju Alenu Tedešku za besede tolažbe 

in lepo opravljen obred. 
Iskrena hvala Tadeji Lapajne Hoyos za zapete pesmi in Ireni Hvala 

za besede slovesa. 
Hvala tudi Marku Gnezdi in sodelavcem Komunale Idrija za pomoč 
pri organizaciji pogreba in cvetličarni Bonsai za pripravo cvetnih 

aranžmajev.

Pogrešali te bomo.
Žalujoči vsi njeni

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 
bolečina in samota sta pri nas. 
Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš, 
a v naših srcih še živiš.

Strah in 
pogum 

Dragica Čuk Novak

Že kar nekaj časa me preganja skupni naslov zbirke 
štirih novel o krivdi, grehu in odgovornosti Edvarda 
Kocbeka. Temna stran meseca, Blažena krivda, Ogenj 
in Črna orhideja, ki so izšle leta 1951 pod skupnim 
naslovom Strah in pogum, ki je najbolj razvpito avtorjevo 
delo. O dogajanju in vseh posledicah, ki je imel izid dela 
za avtorja, je napisano že toliko, da tistemu, ki ga tema 
zanima, tekstov na to temo ne bo težko najti. 

Kocbek je takrat ostro zarezal v črno-belo prikazovanje. Avtorju, ki bi 
danes pisal o ljudeh v nekem povsem drugem času in okolju, ko se morajo 
v mejnih situacijah soočiti z neizogibno nujnostjo odločanja in izbire, bi 
se verjetno godilo enako, kot Kocbeku. Ker tiste delitve, ki jih nekateri 
nočejo preseči, delitve, na tiste, ki so prepričani da so edini, ki imajo 
oblast in pravico, da o vsem odločajo, in na tiste, ki morajo te odločitve 
brezpogojno sprejeti. Že pred dvestoenaintridesetimi leti, 14. julija 1789, 
ko se je z zavzetjem trdnjave Bastilje začela francoska revolucija, je ovrgla 
te trditve. So vam kaj znane prosvetljenske ideje in zahteve ljudstva: 
svoboda, enakost, bratstvo? Ljudstvo je temelj oblasti. Tudi našo himno, 
sedmo kitico Zdravljice, je naš največji pesnik napisal po navdihu idej te 
iste revolucije, s katerimi je bil seznanjen kot dvanajstletni dijak. 

Malo me je zaneslo stran od teme, o kateri sem hotela pisati. O 
strahu in pogumu – dveh nedeljivih stvareh, ki prav vsakega izmed nas 
spremljata vse dni bivanja. Kdaj se zavemo prvega občutka strahu, kdaj 
prvič zberemo pogum, da premagamo oviro, ki v nas sproža nemoč in 
otrplost, verjetno ne ve nihče od nas. Je to čas naših prvih poskusov 
postavljanja na noge, je to mogoče že prej, ko z jokom opozarjamo nase, 
ali kasneje, v času prvih spominov. Vsak izmed nas se je s strahom nekoč 
prvič srečal, mogoče najprej s tistim pred temo, neznanimi zvoki, za 
nekoga je vzrok strahu neprijetna izkušnja, za tretjega nekaj povsem 
drugega. Tudi spopadamo se z njim na zelo različne načine, večina izmed 
nas najprej odreveni, dokler nam nabrani adrenalin ne omogoči bega. 
Že od nekdaj so v nas, bojimo se kač, medvedov, volkov, deroče vode, 
potresa, neurja z grmenjem in strelami, ognja, tujega, neznanega, ... 
Druge strahove poznajo le nekateri, strah jih je višine, teme, zaprtega 
prostora, pajkov in še kaj bi se našlo na seznamu. Tretje smo kot vedenjski 
vzorec prevzeli v okolici, v kateri smo odraščali, ali v lastni družini. Ta 
trenutek mi je padel na misel stavek, ki sem ga neštetokrat slišala v 
mladosti v sredini, kjer sem odraščala: pazi, kaj bodo ljudje rekli. Tisti 
večni refren, kaj bodo ljudje rekli, je v meni vzbujal strah in negotovost, 
ki sem se ju šele leta kasneje dokončno otresla. Stavek, s katerim se je 
od mene, verjetno pa nisem bila edina, zahtevalo utopično popolnost, 
ponižnost, pridnost, poslušnost, ... lahko bi vsem tem zahtevam dodala 
še kakšno, je bil mantra vseh tistih, ki se jih sami niso držali. Vse njihovo 
početje je bilo nasprotje tega, kar so zahtevali od drugih. Nikdar mi ne 
bo uspelo ugotoviti, kaj vodi posameznike k tovrstnem početju, je to 
strah pred sprejetjem svoje lastne nepopolne samopodobe ali potreba 
po vzdrževanju nekega neomadeževanega videza v okolici, v kateri 
živijo, ali vir želje po moči. Neštetokrat smo v medijih, ki so poročali o 
tragičnih dogodkih, ki so pretresli javnost, prebrali: sosedje so o družini, 
o storilcu, povedali, do so bili urejena družina. Družinski član, osumljen 
dejanja, nikdar nasilen, miren, prijazen, delaven, po ničemer ni izstopal. 
V zelo različnih trenutkih potrebujemo pogum za premagovanje ovir, 
za doseganje cilja, po večkratnem neuspehu za ponoven poizkus, za ... 
Verjetno ne največ, vendar ogromno poguma potrebuje vsak izmed nas, 
ko se sooča z lastno nepopolnostjo, še več tega pa od nas zahteva priznanje 
lastnih napak in sprejemanje odgovornosti zanje.

Ugodno prodam pametni mobitel Honor 8A, 
novo moško obleko 185/85, novi kuhalni plošči 
1.500 in 2.000 W, šahovsko uro Insa, leseno 
šahovnico s figurami, nove kable Hdmi, Scart, …  
/Inf.: 069 705 720

Nudim inštrukcije iz matematike in fizike, lahko 
tudi na daljavo. / Inf.: 051 689 202

Prodam zelo kvalitetna suha drva, bukova ali 
brezova, razrez in prevoz po dogovoru.  
/ Inf.: 041 613 593

Prodam 15 metrov cepljenih suhih bukovih drv, 
lahko tudi po 5 metrov. Cena 55 EUR/m2. Sem iz 
okolice Cerknega. Možnost razreza in prevoza do 
Cerknega ali Hotavelj. / Inf.: 041 337 131

V Idriji oddamo v najem gostinski lokal v velikosti 
100 m2 s teraso 70 m2. / Inf.: 040 235 272

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

Prodam suha bukova drva. / Inf.: 031 356 570
V Idriji v bližini stadiona prodam lepo ohranjeno 

stanovanje v velikosti 60 m2. / Inf.: 041 766 760
Mlad poročen par nujno najame dvosobno 

stanovanje za daljše obdobje v bloku ali hiši, v 
Idriji ali Sp. Idriji. / Inf.: 069 915 564

Zelo ugodno prodamo rabljeno transportno 
vozilo Volkswagen transporter 1,9 TD z BA 
kasonom ter podaljšano kabino (6 oseb).  
/ Inf.: 031 449 626 (Ribiška družina Idrija)

Kupim traktor in ostale kmetijske stroje 
(trosilec, kiper prikolico, kosilnico, motokultivator, 
...). Stroji so lahko tudi v okvari oz. potrebni 
obnove. / Inf.: 040 638 174

Najamem stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji.  
/ Inf.: 070 291 703

Nujno najamem primerno stanovanje za mlado 
družino s starejšim umirjenim kužkom. Družina 
ima urejene mesečne prihodke, je vestna, 
mirna ter socializirana. Išče se stanovanje ali 
hiša za daljše obdobje primerne kvadrature ter 
prostorske ureditve. Cena najema do največ 
500EUR + stroški. / Inf.: 040 527 877

S hčerko nujno iščeva stanovanje ali nadstropje 
hiše. / Inf.: 031 532 570

Ugodno prodam nov pesjak z utico za 
manjšega ali srednje velikega psa.  
/ Inf.: 041 540 676

Mlad poročen par brez otrok, oba zaposlena, 
išče dvosobno stanovanje ali hišo za dlje časa v 
Idriji ali Sp. Idriji. / Inf.: 069 915 564

Ugodno prodam vgradno kuhalno ploščo (3 x 
plin, 1 x elektrika), z jeklenko. / Inf.: 041 540 676

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

Zelo ugodno prodam mini kokošnjak z 
gnezdom (do 5 kokoši). / Inf.: 041 540 676

Kupim enostanovanjsko hišo ali zazidljivo 
parcelo v Godoviču. / Inf.: 051 369 955 (Martin)

Prodam suha bukova drva, lahko tudi mešana, 
zimska sečnja. / Inf.: 040 128 431

Nudim barvanje opažev (»fabjun«), krovsko-
kleparska in višinska dela. / Inf.: 070 663 774

Oddamo poslovni prostor v središču Idrije.  
/ Inf.: 041 654 166

Najamem manjše stanovanje/garsonjero 
v Idriji ali Sp. Idriji za daljše obdobje. Ponudbe 
prosim na sms. / Inf.: 070 346 896

Oddamo poslovni prostor nad novo pošto, na 
Vodnikovi 1a v Idriji, v izmeri 46 m2.  
/ Inf.: 040 640 035 (Barbara)

Iščem stanovanje ali garsonjero v Idriji.  
/ Inf.: 031 837 269

Prodam stanovanje v Idriji v izmeri 45 m2. 
Cena: 30.000 evrov. / Inf.: 031 449 955

Prodam suha bukova drva. Cena z razrezom in 
dostavo v občini Idrija: 60 EUR / kubični meter.  
/ Inf.: 040 385 917

POSLOVILI SO SE
 
Zofija Jereb iz Spodnje Kanomlje, stara 70 let
Vincenc Gabrijel Štucin iz Spodnje Idrije, star 79 let
Franc Mlinar iz Vogrskega, star 90 let
Ivan Razpet iz Cerknega, star 76 let
Evlalija Majnik iz Idrije, stara 88 let
Nuška Zabukovec iz Idrije, stara 83 let
Ivan Poljanšek iz Idrije, star 77 let
Antonija Erjavec iz Idrije, stara 88 let
Filip Šemrl iz Idrije, star 64 let

Gradivo za zahvale in male oglase 
nam lahko pošljete po elektronski 

pošti na:  
marketing@abc-merkur.si 

ali abc@abc-merkur.si. 
Dodatne informacije na:  

051 358 215 ali 05 37 222 80.  
Za vsebino zahval v uredništvu  

ne odgovarjamo.
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Črni dogodki

Č R N A  K R O N I K A

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

Gasilci zaprli vodo
V ponedeljek, 21. septembra, so 

idrijski gasilci nekaj pred 16. uro 
posredovali na Prejnuti, kjer so 
s tehničnim posegom vstopili v 
stanovanje in zaprli ventil za vodo.

Helikopter po bolnika
V četrtek in petek, 17. in 18. 

septembra, je v Cerknem pristal 
helikopter z ekipo nujne medicinske 
pomoči. Člani te so od idrijskih 
kolegov v četrtek v oskrbo prevzeli 
hudo bolnega občana, v petek pa 
občana, ki je doživel srčni infarkt. 
Oba so po najkrajši poti prepeljali 
do urgence na UKC v Ljubljano.

Nesreča v Beli
V petek, 11. septembra, se je v 

Idrijski Beli pripetila prometna 
nesreča. Po podatkih policije je ob 
14. uri in 24 minut padel voznik 
motornega kolesa. Posredovali so 
gasilci PGD Idrija, reševalci ekipe 
nujne medicinske pomoči iz Idrije 
in policija. Po prvih podatkih 
se je motorist pri padcu le lažje 
poškodoval.

Čez noč ukradli kar 48 
stolov

V noči na sredo, 9. septembra, 
so nepridipravi okradli gostinski 
lokal ob blagovnici Tuš v Idriji. 
Kot so potrdili na upravi Policije v 
Novi Gorici, so si idrijski policisti 
ogledali kraj tatvine in ugotovili, 
da so še neznani storilci v noči iz 
torka na sredo, 9. septembra, iz 
odprte terase gostinskega lokala ob 
blagovnici Tuš v Idriji ukradli 48 
plastičnih stolov, ki so bili še dan 
pred tem v redni uporabi na terasi 
gostinskega lokala. 

Kam so nepridipravi odpeljali 
ukradene stole, še ni znano. S 
to tatvino so zmikavti lastniku 
opreme povzročil materialno 
škodo v višini najmanj tri tisoč 
evrov. 

Idrijski policisti zbirajo 
obvestila in bodo po zaključku 
preiskave na podlagi vseh 
ugotovljenih dejstev podali 
kazensko ovadbo na Državno 
tožilstvo v Novi Gorici.

Helikopter po bolnika
V sredo, 2. septembra, je v Idriji 

pristal helikopter Slovenske vojske 
s prehospitalno ekipo nujne 
medicinske pomoči na krovu. 
Člani te so od idrijskih reševalcev 
prevzeli v oskrbo hudo bolnega 
občana in ga po najkrajši poti 
prepeljali do urgence v Ljubljani.

Avtomobil sam po 
bregu

V sredo, 2. septembra, se je v 
mestnem predelu Vrh Zelj nekaj 
po 12. uri pripetila nenavadna 
prometna nesreča, v kateri je 
avtomobil zdrsnil 30 metrov pod 
cestišče. 

Poškodovan ni bil nihče. Gasilci 
so uničeno vozilo izvlekli nazaj na 
vozišče spodnje sosednje ceste.

Puščal vodovod
V sredo, 2. septembra, so že 

navsezgodaj zjutraj klicali na pomoč 
gasilce z Melin v Spodnji Idriji. V 
enem od stanovanj v stanovanjskem 
bloku je v spodnje stanovanje 
puščala voda. 

Gasilci PGD Spodnja Idrija so 
s tehničnim posegom preprečili 
nadaljnje iztekanje vode.

V Šebreljah streljajo pse

Idrijski policisti so si v ponedeljek, 14. septembra, v Šebreljah 
ogledali prizorišče streljanja na psa. Po doslej zbranih podatkih 
je še neznani sovražnik psov zgodaj popoldne na območju Šebrelj 
obstrelil psa mešanca. Kasneje je pes zaradi poškodb poginil. O 
dogodku so policisti takoj obvestili pristojne pravosodne organe. 
Policisti Policijske postaje Idrija bodo v skladu z usmeritvami 
Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici nadaljevali s preiskavo 
primera, saj se streljanje na psa obravnava kot kaznivo dejanje po 
določilih Kazenskega zakonika.

Gasilci hiteli na pomoč v Ajdovščino
V petek, 18. septembra, sta 
bili Gasilska zveza Idrija 
in Gasilska zveza Cerkno 
poklicani k sodelovanju pri 
gašenju gozdnega požara blizu 
vasi Dolga poljana v občini 
Ajdovščina. S požarom, ki je 
zajel skupno kar okrog osem 
hektarjev površine, se so 
najprej spopadli gasilci iz GRC 
Ajdovščina, GZ Ajdovščina in 
GZ Vipava, ker pa se je zaradi 
močne burje požar hitro širil 
in začel ogrožati tudi hiše na 
robu vasi, so bili nekaj pred 
12. uro preko poveljnika 
Severnoprimorske gasilske 
regije Stanka Močnika 
aktivirani gasilci celotne 
severnoprimorske regije in 
helikopter Slovenske vojske.

Tako so se na pomoč odpravili 
tudi gasilci Gasilske zveze Idrija in 
Cerkno. Iz Gasilske zveze Idrija je na 
pomoč v Vipavsko dolino krenilo 36 
gasilcev z devetimi vozili iz Gasilske 
zveze Cerkno pa 12 gasilcev s tremi 
vozili. 

Po razporeditvi na delovne sektorje 
so gasilci kljub močni burji in 
suhemu terenu, kar je omogočalo 
hitro širjenje požara, z velikimi 
napori do poznih popoldanskih 
ur požar lokalizirali in preprečili 
njegovo nadaljnje širjenje. Zvečer 
so na terenu izvedli zamenjavo 
ekip, saj je tekom noči zaradi močne 
burje obstajala možnost ponovnega 

izbruha požara. Domači gasilci, ki 
so bili na terenu od začetka požara, 
so odšli  na zasluženi počitek, 
zamenjale pa so jih nove moči iz 
drugih gasilskih zvez. Preko noči 
so na terenu sodelovali idrijski in 
cerkljanski gasilci skupaj z ostalimi 
gasilci severno-primorske regije. 
Zjutraj  se je  ponovno izvedla 
menjava sil na terenu, v dnevu, 
ki je sledil vetrovni noči, pa so 
gasilci gasili posamezna žarišča in 
opravljali nadzor nad požariščem. V 
veliko pomoč pri tem nadzorovanju 
jim je bil tudi helikopter Slovenske 
vojske.

V soboto, 19. septembra zvečer, 
pa so gasilci Gasilske zveze Idrija 
in Cerkno na prošnjo domačih 
gasilcev ponovno odšli na pomoč 

pri izvajanju gasilke straže. Iz 
Gasilske zveze Cerkno je sodelovalo 
osem gasilcev z dvema voziloma, iz 
Gasilske zveze Idrija pa 17 gasilcev 
s štirimi vozili. Vsi so svoje delo 
zaključili v nedeljo zjutraj.

Da je delo na terenu, menjava sil 
in sodelovanje med vsemi službami 
(gasilci, Civilna zaščita, Slovenska 
vojska, …) na terenu potekalo kar 
se da gladko, je bil po aktiviranju 
celotne gasilske severno-primorske 
regije aktiviran in postavljen tudi 
štab za vodenje večjih intervencij. 
V njem sta sodelovala tudi poveljnik 
Gasilske zveze Idrija Boris Peternelj 
in poveljnik severno-primorske 
regije Stanko Močnik, ki je tudi 
prevzel vodenje intervencije v noči 
iz petka na soboto. / ITA

Delo v štabu akcije je potekalo učinkovito. Na fotografiji vodja 
intervencije, poveljnik severno-primorske regije Stanko Močnik, poveljnik 
Gasilske zveze Nova Gorica - Šempeter Dani Boltar in poveljnik Gasilske 
zveze Idrija Boris Peternelj. / Foto: arhiv PGD Spodnja Idrija
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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.
Triglavska 30, 5280 Idrija
selak.dejan@siol.net

http://regalni-sistemi.si/
 

T: 031 724 333T: 031 724 333

Info.: 
041 669 672

PREVOZIPREVOZI
Tomaž Peternelj s.p.

Sp. Kanomlja 65a, 

5281 Sp. Idrija

- razkladanje in  
  nakladanje z  
  avtodvigalom

- prevozi tovora  
  do 13 ton

Rafis d.o.o.,  
Rožna ulica 4, Idrija  

T: 05 37 27 500, 
info@rafis.si, www.rafis.si

DIGITALNO  
POSLOVANJE

NEODVISNOST  
OD LOKACIJE

VARNOST

PARTNERSTVO

STROKOVNOST

Nudimo računovodstvo, svetovanje, podporo podjetjem in fizičnim osebam.
                                                                                                     Pokličite in dogovorili se bomo.

Potrebujete  
zanesljiv 
računovodski 
servis?
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Znak za pešče
Policist je na mostu zaustavil 
kmeta, ki je s seboj vodil bika.
“Na začetku je prometni znak, ki 
dovoljuje promet samo za pešce!” je 
rekel policist. 
“Ja, in? Se mar moj bik pelje?”

Zloraba alkohola
"Jože, si ti kdaj slišal za zlorabo 
alkohola?"
"Seveda, to je ko nekateri s 
šnopsom čistijo rane, brišejo prah,
perejo okna, celo mažejo ramena in 
kolena!"

Zgodbe v začetku ni 
bilo, pisal sem, kar so 
mi utrujeni možgani 
metali pod pero. Ko sem 
besedilo pogledal kot 
celoto, pa sem opazil, 
da je v ozadju lahko 
kar kulska zgodba. 
Povezal sem ga z včasih 
priljubljeno serijo 
'Breaking Bad' in tako 
sestavil celoto, ki je dosti 
globlja od nekaj verzov 
v pesmi in se lahko 
aplicira na pokojninsko 
situacijo v Sloveniji.

Novorojenčki 

Iskrene čestitke staršem!

Šala tedna

Z A D N J A  S T R A N

PLAUDRA-PRESS

Kje imajo najbolj rjasto ograjo?

Staro rivalstvo med Idrijo in Spodnjo Idrijo je stopilo v 
novo obdobje. Potem ko so Spodnjeidrijčani desetletja 
prepričevali vse, da je njihov kraj starejši od Idrije, 

so sedaj Idrijčani odločno prevzeli pobudo.

Iz Društva za ohranjanje dediščine reke Idrijce so sporočili, da 
so se spori med obema mestoma iz akademskih sfer sedaj preselili 
na teren. Na zadnjem plenarnem zasedanju društva je prišlo do 
verbalnega spopada med predstavnikoma Idrije in Spodnje Idrije. 
Ker predstavnik občinskega središča ni in ni mogel oporekati 
dokumentom, da ima Spodnja Idrija ali po domače Fara starejše 
korenine od bolj slavne in živosrebrne Idrije, je potegnil iz rokava 
nov adut. Trdil je, da ima Idrija daljšo obcestno ograjo kot Spodnja 
Idrija. Spremljevalci te burne razprave so potem izvedeli, da ima 
Idrija obcestno ograjo od nogometnega stadiona do Vage v dolžini 
vsaj 600 metrov, Spodnja Idrija pa ima le slabih 40 metrov dolgo 
ograjo na mostu čez Idrijco med gostilno na vasi in gostilno Pr’ 
Bedajncu. Ker pa je ograja postavljena po obeh straneh mostu, to 
skupaj nanese dobrih 70 metrov. To pa je v primerjavi z Idrijo, kjer je 
obcestna ograja dolga vsaj 600 metrov, bistveno manj. Tako je moral 
predstavnik Fare s sklonjenim pogledom priznati poraz z rezultatom 
1:0. Strogim sodnikom pa ni ostalo skrito, da je ob odhodu z odra 

polglasno zabrusil: »Je pa naša ograja bolj rjasta, od vaše!«

/ FIŠER

deček Vik, starša Jasmina Gladek in Dejan  
Matošević iz Idrije
deklica Tinkara, starša Anica in Klemen 
Gnezda iz Jeličnega Vrha
deček Žan, starša Sabina Bajt in Klemen Močnik 
iz Idrije 
deček Luka, starša Ivanka in Damjan Jeram 
iz Spodnje Idrije 
deklica Maša, starša Nuša Seljak in Borut Plesničar 
iz Idrije 
deček Aleks, starša Špela Jazbar in Tadej Sedej 
z Razpotja

Shaun Banks prisega na nonino kemijo

Po krajšem korona oddihu 
je Shaun Banks spisal novo 
zgodbo v spodobni garažni 
blues-rock maniri. Skladba 
z naslovom »Nonina 
kemija« je tako njegov prvi 
uradno izdani singel v 
slovenskem jeziku.

Za Banksa že značilna domača 
lo-fi produkcija, privlačne 
melodije in minimalistični ritmi 
so tudi tokrat zapakirani v »Do-
It-Yourself« paketu in servirani 
na rahlo provokativnem pladnju.

»Več tednov sem se mučil 
z eno od napisanih pesmi, a 
karkoli sem z njo naredil, mi 
ni bilo všeč. Na koncu sem jo 
zavrgel in iz same frustracije v 
istem dnevu napisal in uglasbil 

'Nonino kemijo'. Zgodbe v 
začetku ni bilo, pisal sem, kar so 
mi utrujeni možgani metali pod 
pero. Ko sem besedilo pogledal 
kot celoto, pa sem opazil, da 
je v ozadju lahko kar kulska 
zgodba. Povezal sem ga z včasih 
priljubljeno serijo 'Breaking 
Bad' in tako sestavil celoto, ki 
je dosti globlja od nekaj verzov 
v pesmi in se lahko aplicira 
na pokojninsko situacijo v 

Sloveniji,« je po izidu skladbe 
povedal Idrijčan Žan Podgornik, 
ki ustvarja pod umetniškim 
imenom Shaun Banks.

Zgodbi »Nonina kemija« lahko 
prisluhnete na za Slovence novo 
dostopni platformi Spotify in na 
ostalih platformah za pretakanje 
glasbe, videospot pa je na ogled 
na spletni strani www.idrija.com 
v kategoriji Glasba ter na YouTube 
kanalu Shaun Banks Music. / ITA
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