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Bodo 
tovarne 
preživele 
krizo?
Slovenska avtomobilska 
industrija se je zaradi 
pandemije znašla v najhujši 
krizi doslej, opozarjajo v 
Slovenskem avtomobilskem 
grozdu, kjer vlado pozivajo, 
naj podaljša ukrepe iz 
obstoječih protikoronskih 
svežnjev ali uvede 
enakovredne nove.

Kot je na novinarski konferenci 
na Gospodarski zbornici Slovenije 
povedal predsednik uprave skupine 
Ko l e k to r  R a d ova n  B o l ko ,  j e 
slovenska avtomobilska industrija 
aprila doživela 60-odstotni padec 
proizvodnje, maja pa 50-odstotnega. 
Za junij ne pričakujejo okrevanja, za 
julijsko napoved pa je še prezgodaj. 
»Dejstvo je, da je letošnje drugo 
četrtletje katastrofalno, v drugem 
polletju pa se bomo boril i  za 
preživetje,« je dejal. Tokratna kriza 
zaradi pandemije koronavirusa 
je po njegovih besedah bistveno 
hujša od svetovne finančne krize 
pred približno desetletjem, zato 
je ustrezno ukrepanje še toliko 
pomembnejše. Vlado pozivajo, 
naj podaljša obstoječe ukrepe, 
u ve d e n e  s  p o t r d i t v i j o  d ve h 
protikoronskih zakonskih svežnjev. 
Na Kolektorju posebej opozarjajo na 
subvencioniranje čakanja na delo, 
brez katerega se v sektorju obetajo 
množična odpuščanja.

Kot je opozoril direktor podjetja 
Hidria Holding Iztok Seljak, je 
ogroženih do 25 odstotkov delovnih 
mest, kar bi za slovenski trg dela 
v najslabšem primeru pomenilo 
10.000 dodatnih brezposelnih. To 
bi prineslo tudi velik padec prilivov 
iz naslova plačnih prispevkov, ki bi 

bil po Seljakovih ocenah večji od 
obsega državne pomoči. »Čeprav se 
vložek države zdi velik, bi se le-ta 
hitro povrnil,« je še poudaril. 

Direktorji izvoznih podjetij so 
vlado pozvali, naj se zgleduje tudi 
po drugih državah, ki podjetjem še 
naprej omogočajo hitre in učinkovite 
vire finančne pomoči. Radovan Bolko 
je glede tega dodal, da mora Kolektor 
o možnosti odpuščanja razmišljati 
le v Sloveniji, čeprav je navzoč v 
več kot desetih državah. Slovenska 
avtomobilska industrija je povezana 
z evropsko, ta pa se je zaradi krize, 
ki jo je povzročila epidemija, znašla 
na kolenih. »Avtomobilsko industrijo 
smo 30 let gradili z vsemi napori 
in mukami, postala je vlečni konj 
slovenskega gospodarstva,« je v oddaji 
na POP TV povedal Iztok Seljak. 
Zelo je zaskrbljen zaradi stanja na 
svetovnih trgih. »Dokler bodo španski, 
francoski in britanski trgi zaprti, bo 
s tem prodaja avtomobilov praktično 
blokirana in brutalnih padcev še ne 
bo konec.« Kot napoveduje, so pred 
avtomobilsko industrijo zelo težki 
meseci. »Zato je pomembno, kako 
se bomo s tem soočili. Doslej smo se 
odzivali pozitivno, a so pred nami 
velika vprašanja,« je dejal direktor 

podjetja Hidria Holding. Po njegovem 
mnenju so vladni ukrepi v aprilu in 
maju skozi čakanje na delo omogočili, 
da ohranijo vsa delovna mesta. 
»Potem pa smo se zbudili v petkovo 

jutro, ko so nas obvestili, da naj ti 
ukrepi ne bi več veljali s 1. junijem. 
Takrat naj bi v veljavo stopili novi 
ukrepi, in sicer za subvencioniranje 
skrajšanja delovnega časa, ki pa niti 

približno ne morejo nadomestiti 
dosedanjih ukrepov. Z naše strani ne 
pričakujemo nekaj, česar nismo prej 
že deset- ali večkrat dali v proračun,« 
je še povedal Iztok Seljak. / DABO

Življenje v stare tirnice
Z umirjanjem in preklicem epidemije so se odpravile 
številne omejitve in javno življenje se postopno vrača v 
stare tirnice. Seveda je še vedno treba upoštevati poostrene 
higienske ukrepe in previdnostno razdaljo med ljudmi. 

V začetku maja so med prvimi vrata znova odprli muzeji, galerije, knjižnice in 
še nekatere kulturne ustanove. Ta teden so se najmlajši otroci in dijaki zadnjih 
letnikov lahko vrnili v vrtce in šole, znova so odprti bari, gostilne, nekatere 
planinske koče in trgovine. S sprostitvijo javnega potniškega prometa je med 
Idrijo in Spodnjo Idrijo znova začel voziti mestni avtobus, tudi Sopotniki spet 
opravljajo brezplačne prevoze za starejše. Izvajajo se tako rekoč vse zdravstvene 
in zobozdravstvene storitve, znova je odprta Zdravstvena postaja Cerkno. 

Z nekaterimi omejitvami je znova dovoljena uporaba športnih objektov v 
občini Idrija, in sicer nogometni stadion in balinišče Likarca, Modra dvorana 
in Športno-rekreacijski center. S ponedeljkom, 18. maja, je ugasnila telefonska 
številka za nujno pomoč občanom, ki je bila aktivirana 19. marca. V tem času so 
prostovoljci opravili 45 dostav zdravil in hrane. V dejavnosti preskrbe občanov in 
razdeljevanje mask je bilo vključenih 31 prostovoljcev, še 27 jih je bilo pripravljenih 
pomagati. Življenje se torej postopno normalizira, čeprav najbrž nikoli več ne bo 
povsem enako, kot je bilo pred epidemijo Covid-19. Vendar zdaj že lahko rečemo, 
da smo skupaj zmogli. / NIB

Višja cena vode
V torek, 12. maja, so člani 
občinskega sveta v Cerknem 
sprejeli proračun občine za 
leto 2020.

Obravnavali pa so tudi predlog za 
podražitev vodarine in kanalščine. 
Cena slednje je svetnike tako razburila, 
da so obravnavo dviga te cene 
preložili na poletno zasedanje sveta.
Soglašali pa so s 23 % povišanjem 
cene vode, saj občina že vrsto let 
zaostaja s prilagajanjem te cene 
realnim stroškom. V Občini Cerkno 
režijski obrat v tem koledarskem 
letu skrbi za 1.235 gospodinjskih in 
industrijskih vodovodnih priključkov. 
Služba načrtuje in izvaja tudi redna 
posodabljanja vodohranov in stalni 
nadzor kakovosti pitne vode. 

Več in podrobneje o tej problematiki 
na 8. in 9. strani časopisa.
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Prvi maj ni 
praznik za 
skrivanje

Drago Mislej Mef

Če bi se delavci v Chicagu skrili v strahu pred 
delodajalci, potem bi bil danes njihov položaj še slabši, 
kot je. Toda, uprli so se, ne glede na posledice in s krvjo 
plačali pravice, ki jih branijo do danes.

Prvi maj je pravi praznik. Velik, zajeten, rdečeličen, vesel in hkrati 
resen, odgovoren in upoštevanja vreden. Prvi maj je nekakšen 
dobrodušen velikan, ki ga imajo vsi radi. V gumbnico si je zataknil 
cvetočo pomlad, na usta je zapisal vesele pesmi delavstva, na hribe je 
postavil kresove in v dlani stiske prijateljstva. Prvi maj ne dela razlik 
med ljudmi. Le barab ne mara, a se ne obremenjuje z njimi, ker barabe 
itak na koncu čaka zaslužena kazen. Prvi maj ne sovraži in ne podcenjuje 
nikogar. Za vse ga je dovolj. Zato ga imamo radi.

V mojih najstniških letih je bil 1. maj priložnost za taborniška 
srečanja na prostem. Bila je pomlad in skupaj z naravo smo brsteli 
tudi mi, kasneje smo ga že proslavljali z odprto streho našega spačka 
in študentskimi pikniki. Kasneje sem ga najprej doživljal kot novinar 
na Socerbu, od koder se je 1. maj pogovarjal s podobno manifestacijo v 
Trstu, še kasneje sem celo zaigral in zapel, sam ali s Pinkoti, na nekaterih 
proslavah po Goriški, Krasu in zamejstvu. V spominu mi ostajajo vonj 
po jedeh na žaru in nasmejani obrazi ter glasne pesmi. Zadnjih pet let 
smo ga praznovali v ulici s kobariškimi postrvmi na vse mogoče načine, 
vipavsko pinelo in muziciranjem.

In kateri simbol povezujem s prvim majem? Pomlad, zeleni travniki, 
odeja s pohanimi piščanci, polpeti, fižoleti in flaškon vina. Predvsem 
pa ljudje. Sijoči obrazi, odkrite oči, nasmehi in pesem. Če je še ljubezen 
zraven, je praznik popoln.

Tako sem zapisal in hkrati razmišljal o tem, da tako zamaskiranega 
prvega maja še ni bilo pri nas. Ne le, da so odpadla vsa prvomajska 
praznovanja, tudi srečevanja v naravi je bilo letos bistveno manj. Prvi 
maj je prva žrtev omejevanja svobode v sodobnem svetu.

Kako težko je danes biti delavec in kako nemočnega se počutijo tisti, 
ki imajo najlepši praznik v večini sveta. Pravzaprav so vsem odveč. 
Delodajalcem, ker so predrag nadomestek robotov, državi, ker so največji 
potrošniki socialnih transferjev, policiji zato, ker kar naprej štrajkajo, 
zdravnikom, ker iščejo bolniško, občinam ker jim morajo plačevati vrtce, 
malice in šolo v naravi, turboekonomistom in bankirjem, ker se zavedajo, 
da bodo prej ali slej morali sprejeti univerzalni temeljni dohodek.

Park z obeležjem v spomin 
na osamosvojitev
Franci Ferjančič

V času epidemije so s svojimi 
aktivnostmi pri medsosedski pomoči 
in pri zbiranju prostovoljcev za 
pomoč Civilni zaščiti v občinah Idrija 
in Cerkno po svojih močeh prispevali 
tudi veterani vojne za Slovenijo. 

Vodstvi ZVVS in združenja Sever sta uspeli s 
pobudo, da se vojnim veteranom, ki prejemajo 
veteranski dodatek kot edini vir, dodeli tudi 
enkratna solidarnostna pomoč za ranljive 
skupine v znesku 150 evrov. S tem bodo vsaj 
nekoliko pomagali soborcem, ki živijo v težkih 
socialnih razmerah. Zaključil se je literarni 
natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje 
Slovenije«. Žal še ni bilo razglasitve rezultatov, 
zbornik prispevkov pa je že natisnjen. 

Najbolj pa napredujejo aktivnosti glede 
spominskega parka. Veterani vojne za Slovenijo 
Idrija Cerkno so že lani županu in širši javnosti 
Občine Idrija predlagali, da se v celoti realizira 
zamisel o spominskem parku osamosvojitve 
Slovenije pred Osnovno šolo Idrija. Tam 
so ob 20-letnici osamosvojitve leta 2011 
skupaj z občino postavili spominsko obeležje 
dogodkom iz osamosvojitvene vojne. Želja je 
tudi, da se park, kot sestavni del turističnega 
produkta Idrije, ponudi tudi turistom in 
drugim obiskovalcem Idrije. V tem parku 
so ob osamosvojitvi leta 1991 dvignili prvo 
slovensko zastavo v Idriji. Ob 20-letnici so park 
nadgradili s spominskim obeležjem. Sedaj pa 
ga želijo dokončno urediti in dokončati. Park 
bo z novim dostopom, dvignjenim obeležjem, 
urejeno hortikulturo, obnovljenim drogom in 
novo klopjo ob obstoječi lipi v ponos mestu in 
spomin na osamosvojitveno vojno. Služil bo 
tudi osnovnošolcem, saj se nahaja v neposredni 
bližini osnovne šole. Nosilec projekta je 
podpredsednik OZ VVS Idrija Cerkno Marjan 
Rupnik, nosilec investicije pa bo Občina Idrija, 
seveda pa računajo tudi na pomoč drugih. 
Ob postavitvi obeležja je na pomoč priskočilo 

podjetje Kolektor Idrija. K sodelovanju so tudi 
tokrat povabili Veteransko policijsko društvo 
Sever, saj so skupaj sodelovali že pri postavitvi 
leta 1991. Projekt se bo realiziral po fazah, 
letos in v prihodnjih letih, v obsegu, kot ga 
bo dovoljeval proračun. Letos se bodo izdelali 
projekti, obnovili bodo drog za zastavo in ga 
postavili na novo lokacijo. Hortikulturno 
bodo uredil drevesa in drugo rastlinje v parku. 
Dela so se že začela, vendar so dela v parku 
trenutno začasno zaustavljena zaradi epidemije. 
Z deli bodo nadaljevali takoj, ko bodo razmere 
to dopuščale. So pa že demontirali drog za 
zastavo, ki je na mehanski obnovi, barvno ga 
bodo uredili in izdelali še nov temelj za drog 
ter ga postavili. Upajo, da jim bo vse to uspelo 
dokončati do dneva državnosti in iščejo način, 
kako organizirati dvig zastave na ta dan.

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj 
Izdajatelj: Založba Bogataj, ABC Merkur d.o.o. 
Idrija, Kosovelova 10, 5280 Idrija. 
Naslov uredništva: Kosovelova 31, 5280 Idrija, 
T: 05 37 22 947 
Oglasno trženje: T: 05 37 222 80, 
T: 05 37 22 947, E: abc@abc-merkur.si, 
abcmerkur.idrija@gmail.com  
Oblikovanje in grafična priprava: Branka Štremfel 
Tajništvo uredništva: Sara Prezelj 
Časopis je brezplačen. Celoletna poštnina za 
dostavo preko Pošte Slovenije znaša 9,96 evrov. 
Časopis izhaja enkrat mesečno. 
Delovni čas uredništva: od ponedeljka do  
petka od 8. do 14. ure. 
Male oglase in zahvale sprejemamo preko 
e-pošte: abc@abc-merkur.si in  
abcmerkur.idrija@gmail.com. 
Tisk: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana,  
tiskarsko središče 
Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 
Prepovedana je vsakršna reprodukcija, 
predelava, distribucija ali dajanje na voljo 
javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne 
namene brez sklenitve ustrezne pogodbe z 
družbo ABC Merkur d.o.o. Idrija.  
Število natisnjenih izvodov: 8000 
Naslednja redna številka izide 19. junija 2020. 
Idrijske novice so vpisane v razvid medijev na 
Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno  
številko 2100. 
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana.
Časopis smo v tiskarno oddali v torek 19. 
maja 2020 ob 15. uri. 
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Obetajo se velike spremembe na 
področju stanovanj

Katja Martinčič

Ministrstvo za okolje in 
prostor je oktobra 2019 
v javno razpravo poslalo 
Stanovanjski zakon SZ-2. 
Do decembra 2019 zbrane 
pripombe so vnesli oziroma 
zavrnili, nova obravnava 
je bila predvidena za marec 
2020. V času koronavirusa 
je bil stanovanjski zakon 
potisnjen na stranski tir, 
čeprav je ravno ta krizna 
situacija še bolj jasno 
pokazala, kje in kaj so 
največje težave državne 
stanovanjske politike. 

Predlog novega zakona je kar 
nekaj teh sicer naslovil. Med 
drugim predvideva zamenjavo 
neprofitne najemnine s stroškovno, 
ustanovitev javne najemniške 
službe in zvišanje omejitve za 
zadolževanje republiškega in 
občinskih stanovanjskih skladov 
za gradnjo stanovanj. Spremembe 
so predvidene še glede upravljanja 
večstanovanjskih stavb in dela 
upravnikov, popolnoma na novo 
pa so opredeljeni tudi pogoji za 
stanovanjske zadruge.

Javna najemna služba
Po pričakovanjih ministrstva 

bi lahko s tem mehanizmom 
aktivirali od 20 do 30 tisoč 
obstoječih praznih stanovanj (od 
skupno 170 tisoč) v državi. Javna 
najemna služba naj bi igrala 
vlogo posrednika, upravitelja in 

vzdrževalca najemnih stanovanj, 
ki bi lastnike razbremenila vseh 
poslov in tveganj, povezanih z 
oddajo stanovanj, dolgoročno pa 
jim zagotavljala prejemanje rednih 
dohodkov. Hkrati bi najemnikom 
zagotavljala varnost dolgoročnega 
najema in pomoč pri menjavi 
stanovanja. Pridobivanje stanovanj 
v sklad je možno z odkupom 
ali dolgoročnim najemom od 
zasebnih lastnikov. Sklad je sicer 
mehanizem, ki v drugih evropskih 
državah v podobni obliki že dolgo 
in uspešno deluje. Na Irskem prav 
s tem rešujejo hkrati problem 
velikega števila praznih stanovanj 
in pomanjkanja javnih neprofitnih 
nastanitev. Vendar pa iz osnutka 
zakona ni jasno, kako naj bi 
potekalo financiranje in izvajanje 
tega programa. 

Najemnine
Pripravlja se sprememba 

neprofitne najemnine v 
stroškovno, saj prva ne 
zagotavlja zadostnega priliva 
sredstev, potrebnih za delovanje 
stanovanjske oskrbe. Za 
najemnike to ne pomeni bistvene 
spremembe, saj bo razliko pokrival 
stanovanjski dodatek. Občine bodo 
subvencionirale tržni najem tistim, 
ki ne bodo mogli pridobiti javnega 
najemnega stanovanja, vsem 
ostalim pa država. Ta ukrep naj bi 
občine spodbudil h gradnji javnih 
najemnih stanovanj.

Zakon predlaga tudi ukrep za 
omejitev rasti najemnin, ki zaradi 
pomanjkanja stanovanj strmo 
naraščajo. Najemnine naj bi se v 
enem letu dvignile za največ 10 % 
in ne več kot skupno 15 % v treh 
letih. To še vedno dopušča hitrejšo 
rast najemnine od rasti povprečne 
plače. Inštitut za politike 

prostora iPoP predlaga celo, da se 
najemnine začasno zamrznejo po 
zgledu Berlina. 

Stanovanjske zadruge
Zakon končno vključuje tudi 

stanovanjske zadruge kot dodatno 
obliko javne stanovanjske preskrbe. 

Žal to ni dovolj, saj ne opredeli 
nobene konkretne podpore v obliki 
kreditov ali zemljišč. Za razvoj 
zadrug je bistveno, da se omogoči 
ugodnejši dostop do javnih zemljišč 
in neodplačno stavbno pravico 
– tako zemljišče vedno ostane v 
javni lasti. Najemnina v zadrugah 

je običajno izračunana na podlagi 
dejanskih stroškov gradnje in 
kredita, zato stroškovna najemnina 
po predlagani formuli v zakonu ni 
primerna.

Mladi
Še ena pozitivna sprememba 

je uvedba državnega poroštva 
kreditov ob nakupu stanovanja. 
To bo koristilo predvsem mladim 
na podeželju. Hkrati je potrebno 
paziti na učinke jamstvenih 
shem v urbanih središčih, kjer 
dodatno prispevajo k dvigu cen 
nepremičnin. V mestih je potrebno 
dati prednost zagotavljanju javnih 
najemnih stanovanj, saj je učinek 
z enakim vložkom bistveno večji 
(več stanovanj, bolj ekološka 
gradnja, manjša prostorska 
obremenitev).

V splošnem je kvaliteta novega 
zakona predvsem usmeritev v 
gradnjo novih javnih najemnih 
stanovanj, vendar pa ob tem 
niso jasno določeni niti viri 
niti mehanizmi financiranja. 
To pomeni, da ključna težava – 
pomanjkanje sredstev – ostaja. 
Za bistveno spremembo na 
tem področju bi morali uvesti 
sistemski vir financiranja in ga 
tudi dobro definirati. K poživitvi 
stanovanjskega trga bo zagotovo 
pripomogel tudi davek na 
nepremičnine.

Med čakanjem na sprejetje 
novega stanovanjskega zakona se 
v Idriji pripravlja nov stanovanjski 
program, ki sledi smernicam 
Nacionalnega stanovanjskega 
programa in predstavljenemu 
osnutku stanovanjskega zakona. 
Žal so občine v veliki meri odvisne 
od državne stanovanjske politike 
in brez zadostne zakonske in 
finančne podpore težko hitro 
in efektivno ukrepajo. Upamo, 
da bo nov stanovanjski zakon 
omogočil bolj učinkovito reševanje 
stanovanjskih vprašanj v bodoče.
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Epidemija koronavirusa 
je tako kot na ostala 
področja našega življenja 
vplivala tudi na povečanje 
količin odpadkov v naših 
gospodinjstvih. Ljudje so 
po razglasitvi epidemije 
od sredine marca dalje 
večinoma ostali doma in se 
doma tudi prehranjevali. 
Posledično so se količine 
mešanih komunalnih 
odpadkov, kuhinjskih 
bioloških odpadkov 
in embalaže v naših 
gospodinjstvih, v primerjavi 
z meseci pred izbruhom 
epidemije, povečale.

Naše ekipe pa pri zbiranju na žalost 
ugotavljajo, da se je v zadnjem 
obdobju marsikje poslabšalo 
pravilno oddajanje oziroma 
ločevanje odpadkov. Najpogosteje 
opažamo, da so v zabojnikih z 

OBVEŠČAMO JAVNOST

POVEČANE KOLIČINE ODPADKOV V ČASU KORONAVIRUSA
zelenim pokrovom, namenjenim samo mešanim nekoristnim 
komunalnim odpadkom, večinoma postavljenim na javnih mestih 
in ob večstanovanjskih stavbah, odpadki, ki tja nikakor ne sodijo. 
Ponovno vas obveščamo, da v takšen zabojnik sodijo 
naslednji odpadki:
• vrečke iz sesalca in ostanki pometanja,
• ostanki čistilnih krp, zelo umazani in raztrgani tekstilni        
    izdelki,
• higienski in sanitetni odpadki (plenice, vložki, gaze, vate,       
    povoji, …), 
• izrabljena pisala, pokvarjene igrače brez baterij, 
• celofan, razbita keramika in porcelan, 
• manjši kosi gumijastih izdelkov, elastike, 
• lasje, živalska dlaka in iztrebki, kosti
• cigaretni ogorki
Skupaj lahko storimo več, da se okolje tudi zaradi našega ne-
premišljenega ravnanja in brezbrižnosti ne obremenjuje preko- 
merno. Potrebno zavest lahko pridobivamo z ozaveščanjem 
in zavedanjem svojih ravnanj. V naslednjih mesecih v Komunali 
Idrija skupaj s pristojnim Medobčinskim inšpektoratom občin 
Idrija in Cerkno načrtujemo aktivnosti za izboljšanje stanja. 
Občane bomo spodbujali in z veseljem pohvalili, v kolikor bodo 
v zabojnikih odpadki pravilno ločeni. Poudarimo naj, da znaša 
globa za nespoštovanje določil Odloka za fizične osebe 200 
evrov, za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in 
posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost 1400 evrov, 
ter odgovorno osebo pravne osebe 400 evrov.

Ste že videli takšen prizor? Le kdo je bil avtor te inštalacije ...?
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Zaščita je pri novem koronavirusu  
ključnega pomena!  
Na voljo so rokavice, maske, razkužila  
in druga varovalna  
oprema.

GOZDARSKA JAKNA 
Francital 

DELOVNE HLAČE  
na pas Cofra Jember

31,02 EUR

32,28 EUR

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

Mladinski center v virtualnem svetu
Le redko kdo je pričakoval, 
da se bodo stvari tako hitro 
obrnile. Mladinski center 
je prostor za druženje, 
razvijanje idej, povezovanje, 
ustvarjanje … in čez noč je 
postal virtualen.

Na začetku je bilo, kot pri vsaki 
stvari, ki prinaša polno sprememb 
in nejasnosti v tej novi realnosti, 
polno vprašanj, dilem, razmišljanj. 
A vseeno take situacije privedejo do 
ustvarjalnosti, novih idej, odkritij, 
prav pri vsakem posamezniku. 
In voila! Veselje smo našli prav v 
preprostih stvareh, kot so sprehodi 
v naravi in odkrivanje novih 
poti, ki te privedejo do še lepših 
razgledov, v prebrani »bukvi«, ki 
smo jo že kar nekaj časa žulili, 
v preživetem prostem času s 
svojimi domačimi, preizkušanju 
novih kulinaričnih receptov, 
v novem trendu peke kruha z 
drožmi, preurejanju domače 
pisarne, v urejanju domačega 
vrtička, montiranju video 
posnetkov s preteklih počitnic in 
končno pospravljenem telefonu 
z odstranitvijo vse nepotrebne 
navlake.

Kaj pa smo ugotovili kot ekipa 
mladinskega centra? Najprej to, da 
ljudje znamo stopiti skupaj, ko je to 
potrebno. V času krize smo Idr’ci 
vedno znali stopiti skupaj, saj je to 
v naših knapovskih genih. Zaradi 
vse večje potrebe po maskah smo 
skupaj z Občino Idrija in razvojno 
agencijo ICRA pozvali javnost, 
da s skupnim znanjem sešijemo 
pralne maske za naše sosede, 
prijatelje in kolege. Nad odzivom 
prostovoljk smo bili zelo pozitivno 
presenečeni, saj je bilo na koncu 
akcije sešitih kar 1.050 mask, 
ki se jih je razdelilo občanom in 
občankam preko Civilne zaščite.

Z razglasitvijo epidemije smo 
začeli tudi z zbiranjem pozitivnih 
zgodb o pomoči, prijaznosti, 
solidarnosti in koristnem 
preživljanju prostega časa. Prejeli 
smo kar nekaj edinstvenih zgodb, 
ki odražajo pozitivno energijo, 
za katero verjamemo, da jo je 

potrebno širiti. In to ne le v težkih 
časih, zato upamo, da bomo 
odnesli izkušnje tega obdobja s 
seboj, tudi ko bo vse to za nami. 
Pozitivne zgodbe smo objavljali na 
naših socialnih omrežjih, tiskano 
zbirko pa so razdelili tudi v Domu 
upokojencev Idrija, od koder so 
nam tudi stanovalci posredovali 
nekaj svojih zapisov. Med pozitivno 
zgodbo pa lahko štejemo tudi odziv 
prostovoljcev na iskanje mentorjev 
in mentoric za učence in učenke 
oziroma dijake in dijakinje, ki bi 
potrebovali dodatno učno pomoč.

Ugotovili smo, da sestanki prek 
videoklicev sploh niso tako slabi, 
saj je stvar hitreje dogovorjena, kot 
pisanje mailov vsepovprek. Glede 
na to, da delamo z mladimi, ki so 
aktivni na različnih področjih in v 
večini tudi razpeti med domačim 

krajem in krajem, kjer študirajo, je 
pri sodelovanju največji izziv, kako 
se dobiti vsi skupaj. Videosestanki 
pa nam omogočajo, da se ne 
glede na kilometre, vremenske 
razmere, razpoložljivost javnega 
prometa, popoldanska predavanja, 
... uspemo srečati. Tako je naš 
program »zalaufau« tudi preko 
spleta. Tedensko se preko spleta 
dobivamo s skupino mladih in 
snujemo program za predvideno 
mednarodno poletno izmenjavo, 
ki bo potekala prav tu v Idriji. 
Izmenjava se imenuje No planet 
B, saj se bodo udeleženci soočali z 
izzivi in aktivnostmi na tematiko 
okoljevarstva. Vzporedno nastaja 
tudi prva ubrana igra mladih 
za mlade v Idriji, ki jo načrtuje 
ekipa, ki se spoznava z idrijsko 
stanovanjsko dediščino. Ohranili 

pa smo svoj stalni program, tako 
preko video povezav igramo kitaro, 
se učimo špansko, poslušamo 
predavanja in izvajamo jogo v 
udobju svojega doma.

Našo ekipo že kar nekaj časa 
dopolnjuje tudi pripravnica Daniela 
s Kanarskih otokov. Vsako sredo 
zvečer pripravi on-line jezikovno 
kavarno. Udeleženci in udeleženke 
kavarne skozi zabavne skupinske 
jezikovne igre vadijo angleško 
in se učijo špansko. Medtem 
pa se spoznavajo, zabavajo in 
pogovarjajo o različnih temah. 
Vsak četrtek zvečer pa lahko na 
našem Facebook profilu zasledite 
tudi idejo za kvalitetno preživljanje 
prostega časa s svojimi prijatelji/
cami, ki jih Daniela pripravlja za 
vas. Si že preizkusil/a on-line kviz, 
ki ga lahko sestaviš o sebi in v njem 
izzivaš svoje prijatelje?

Vse spremembe v nas prebudijo 
določene občutke in odzive, 
saj smo pristali v situacijah, na 
katere nismo navajeni. Potrebno 
se je zavedati, da je vsak občutek 
popolnoma naraven, saj se vsak 
od nas s stvarmi sooča na svoj 
način. Kot ena od aktivnosti, ki 
lahko pomaga pri vsakodnevni 
sprostitvi, je tudi gozdna terapija. 
Ta se običajno izvaja v skupinah 
nekje v naravi, tokrat pa smo 
bili povezani virtualno. Gozdna 
terapija nam omogoča, da se 
malce umirimo, sprostimo in se 
povežemo z naravo, s katero se je 
verjetno prav vsak pobližje spoznal 
v preteklih tednih in ima sama po 
sebi pomirjajoč učinek na človeka. 

Niso se pa na splet preusmerile 
le delavnice in predavanja ampak 
smo na virtualen oder priklicali 
tudi glasbenike in glasbenice, ki so 
nam popestrili letošnje kresovanje 
kar doma na kavču. Iskrena hvala 
prav vsem, ki ste sodelovali pri tem 
projektu!

Hvala vsem tistim, ki ste 
pripravili, sodelovali ali se udeležili 
pripravljenih akcij, saj tako tudi 
sami omogočate pestro dogajanje 
in tako tudi naši ekipi vlivate voljo 
in energijo za vedno nove izzive! 
Se vidimo kmalu – virtualno ali v 
živo!
/ MCI

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.

VZDRŽEVANJE  
ZELENIH POVRŠIN

Egon Leskovec s.p.
Ulica Henrika Freyerja 13, Idrija

KOŠNJA BREŽIN
14 €/h  

oz. 0,15 €/m2 

za košnjo nad 500 m2 površine

068 143 519
vrtnar74@gmail.com
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Ivan Bevk in njegovih 100 let
Ivan Bevk se je rodil 23. 
maja 1920 v Čeplezu nad 
Cerknim, očetu Ivanu in 
materi Ivani, kot najmlajši, 
sedmi otrok. Oče mu je 
umrl, ko je bil star 6 let, 
zato je za kmetijo, po 
domače pri Zapoškarju, 
skrbela mama, otroci pa so 
pomagali pri vsakdanjih 
opravilih.

Italijansko osnovno šolo je 
obiskoval v sosednji vasi Planina. 
Šola je bila seveda italijanska, saj 
je bil tudi ta del Primorske po prvi 
svetovni vojni priključen Italiji. 
V čas osnovne šole sega tudi prvi 
spomin danes čilega 100-letnika. 
Zaradi zelo velikega števila otrok 
sta v vaški osnovni šoli poučevali 
kar dve učiteljici, ki seveda nista 
znali slovensko, otroci pa ne 
italijansko. Šolske oblasti so vse 
otroke vpisovale v fašistično 
mladinsko organizacijo Balila, 
preko katere so širili svoj vpliv na 
mlade generacije. Ko je po plačilu 
letne članarine Ivan Bevk sošolca 
označil za fašista, je bil najprej 
pred celim razredom tepen, starši 
pa so naslednji dan dobili še obisk 
karabinjerjev iz Cerknega.

Po končanem osnovnem šolanju 
je delal je na kmetiji, občasno je 
pomagal tudi pri vzdrževanju ceste 
iz Cerknega na Kladje in si s tem 
cestarskim delom zaslužil tudi 
prve lire. Po uveljavitvi meje med 
Italijo in Jugoslavijo so prebivalci 
na obeh straneh kmalu spoznali, 
da lahko kaj zaslužijo tudi s 
prekupčevanjem. Kontrabant 
je postal donosna dejavnost in 
nekateri, ki so se tega posla lotili 
načrtno in resno, so zaslužili zelo 
veliko. Kontrabantal je tudi Ivan 
Bevk, a kot danes sam pravi, le za 
domače potrebe. Vaški fantje so 
se ob večerih po skrivnih stezicah 
odpravili čez mejo h Kalarju na 
Staro Oselico, kjer je bila majhna 

trgovina, seveda ilegalno, cene za 
številne prehrambene artikle pa 
korenito nižje kot v Cerknem.

Po izbruhu druge svetovne vojne 
so bili mnogi fantje vpoklicani 
v italijansko vojsko. Ivan Bevk 
se je junija 1942 pridružil 
odporniškemu gibanju in je 
postal član mladinske trojke OF 
v Čeplezu. Fantje so zbirali hrano 
in oblačila ter jih po tajnih zvezah 
pošiljali partizanom. Oblastem je 
postal sumljiv in zato so ga fašisti 
31. novembra 1942 aretirali, ga 
pet dni zasliševali v zaporu v 
Cerknem in Idriji, a so ga zaradi 
pomanjkanja dokazov o njegovi 
ilegalni dejavnosti potem izpustili. 

»Pomladi leta 1943 se nas 
je veliko fantov s Cerkljanske 
odločilo za odhod med partizane. 
Pritiski Italijanov so postali vse 
hujši in vedeli smo, da se je treba 
temu upreti,« pripoveduje Ivan 

nasprotnikom.
Septembra 1943 je sodeloval 

v bojih na Goriški fronti. Kot 
komandir čete je varoval položaje 
na Kekcu, s katerih so se partizani 
po razbitju fronte umaknili v 
Trnovski gozd. Ivan Bevk pa se 
je umaknil na Cerkljansko, kjer 
je po ustanovitvi Vojkove brigade 
postal komandir čete v drugem 
bataljonu. Od maja 1944 do 
konca vojne je opravljal dolžnosti 
obveščevalnega oficirja v štabu 
brigade in 31. divizije. Udeležen 
je bil v številnih borbah, med 
drugimi za Železnike, Fužine 
in Žiri. S posebnim ponosom 
pa se spominja akcije prenosa 
ranjencev iz bolnic Franje in 
Pavle na Notranjsko. »To je bilo 
nekaj enkratnega. Že zarana 
smo se ob začetku transporta 
v Cerknem zbrali partizani, se 
postrojili in se v koloni odpravili 

Bevk. V partizane je odšel 2. 
februarja 1943 in najprej postal 
borec Južnoprimorskega odreda. 
Sodeloval je v več oboroženih 
spopadih z Italijani, med drugim 
tudi v napadu na rudnik bakra v 
Planini. Bil je tudi lažje ranjen. Ko 
so odred aprila 1943 razpustili in 
ga preoblikovali v Gregorčičevo 
brigado, se je Ivan Bevk kot 
borec te udeležil pohoda v 
Beneško Slovenijo. »To je bil zelo 
težak pohod, saj smo v Benečiji 
naleteli na povsem drugačne 
razmere. Tam domačini niso bili 
organizirani in zato smo imeli 
nemalo težav pri zagotavljanju 
preskrbe za vojake.« Maja se 
je brigada na Kovačevi planini 
na Kolovratu zapletla v silovit 
spopad z Italijani, ki je trajal cel 
dan. Partizani so se po prekinitvi 
bojev uspeli izviti iz obroča in 
se s tem rešiti pred močnejšim Kruh iz prave krušne peči

Pri obiranju jabolk sta pomagala sinova Samo in VelemirOb prazniku se vedno zbere številčno sorodstvo

Kot mladenič v Planini pri Cerknem

Častnik Jugoslovanske ljudske 
armade

Ribolov mu veliko pomeni
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70 & 100
Marija in Ivan Bevk letos praznujeta 70-letnico poroke.  

Ata Ivan pa 23. maja obeležuje še 100 let življenja.  
Ob jubileju obema čestitamo in voščimo še na mnoga leta!

Matevž, Anej, Saša, Davor, Marko, Darinka in Samo

proti Želinu. Prvotni načrt, da 
bomo na Vojsko prišli skozi dolino 
Trebuše, je poveljstvo zaradi 
nevarnosti preklicalo in zato se 
je cel konvoj iz Želina odpravil 
na Jagršče in od tam v Krnice in 
preko Oblakovega Vrha na Vojsko. 
To je bilo izredno težko, saj je ta 
trasa zelo strma. Najbolj nevaren 
pa je bil prehod preko železnice 
pri Postojni, saj smo morali tam 
vse ranjence prenesti in pri tem 
paziti, da se ne bi vpletli v večji 
spopad z Nemci,« se po skoraj 80 
letih prenosa ranjencev spominja 
Ivan Bevk. Ranjence so zavezniki 
s partizanskega letališča Nadlesk 
z vojaškimi letali prepeljali v 
zavezniške baze v južno Italijo.

V zadnjih dneh vojne je Ivan 
Bevk kot obveščevalni častnik 
deloval na Tržaškem. V Tržiču je 
sodeloval pri pogajanjih z nemško 
enoto, ki se je predala partizanom. 
Kasneje so se morali partizani 
zaradi mednarodnih interesov 
umakniti iz Trsta in Gorice in to 
je bila tudi za Ivana Bevka zelo 
grenka izkušnja.

Po končanih spopadih je ostal 
v sestavi JLA kot komandir 
izvidniške čete. Po končani 
šoli za oficirje v Sarajevu je do 
leta 1955 nadaljeval z aktivnim 
služenjem v vojski. Leta 1955 se 
je s činom majorja upokojil. Po 
vrnitvi v Idrijo pa je bil od leta 
1957 do 1970 načelnik Odseka 

za ljudsko obrambo pri takratni 
Skupščini občine Idrija. Na to 
obdobje svojega življenja ima lepe 
spomine.

Kritičen je do poskusov, da bi 
razvednotili vlogo partizanov 
med drugo svetovno vojno. »Na 
Primorskem smo se partizani z 
orožjem uprli Italijanski državi 
in fašizmu, saj smo vedeli, da 
bomo le tako lahko obstali kot 
narod na svoji zemlji. Primorsko 
smo partizani osvobodili častno 
in to naj spoštujejo tudi današnji 
rodovi,« je odločen Ivan Bevk.

Leta 1953 sta se z ženo Marijo 
iz Skirce preselila v nov blok 
na Mestnem trgu, kjer živita še 
danes. Rodila sta se jima sinova 
Velemir in Samo.

Življenje Ivana Bevka pa še 
posebej zaznamujeta ljubezen do 
narave in domače zemlje. Že več 
kot pol stoletja obdeluje zemljo 
na svojem majhnem posestvu 
pri Polancu nad Idrijo, kjer še 
danes prideluje zelenjavo in 
skrbi za sadovnjak ter v krušni 
peči na prostem peče domači 
kruh. »Ljudje bi morali bolj 
spoštovati zemljo in se zavzemati 
za čisto okolje,« pripoveduje Ivan 
Bevk, ki kljub visoki starosti 
resnejših težav z zdravjem nima. 
Nekoliko mu je opešal le sluh, a 
si pomaga s slušnim aparatom. 
Z vsakodnevnimi sprehodi po 
mestu in okolici skrbi za fizično 
kondicijo, neizmerno pa uživa 
tudi v ribolovu, saj je že od 
leta 1964 član Ribiške družine 
Idrija. Pred leti je v sodelovanju s 
takratnim predsednikom Petrom 

Iskrene čestitke ob prazniku! / Fotografije: arhiv družine Bevk

Ivan Bevk je obiskal tudi studio Idrijskih novic, kjer je bil gost oddaje Aktualno

Občina Idrija obvešča, 
da se po kibernetskem napadu na glavni 
računalniški strežnik občinske uprave, zaradi 
katerega je bilo poslovanje občinske uprave 
dober teden onemogočeno, stanje počasi 
normalizira.
Tudi ukrepi, sprejeti v času razglašene epidemije 
zaradi koronavirusa, se postopoma odpravljajo.
Zaradi navedenega bo občinska uprava od 
25. maja 2020 dalje poslovala brez omejitev. 
Dostop strank v prostore Občine Idrija bo zopet 
omogočen.
Tudi občinski svet bo ponovno zasedal. V četrtek, 
28. maja, bo realizirana 12. redna seja, ki je bila 
planirana 26. marca, a je bila zaradi pandemije 
preložena. Zaradi predpisanih varovalnih ukrepov 
bo seja namesto v občinski sejni sobi potekala v 
predavalnici Osnovne šole Idrija.
      
Občina Idrija

Rojcem usmerjal gradnjo novega 
ribiškega doma in ribogojnice v 
Kanomlji. Dandanes čili 100-letnik 
se pogosto odpravi na bregove 
Idrijce, najraje v A revir pri 
Zagodu, kjer pa se mu letos še ni 
nasmehnila ribiška sreča. Kritičen 
je do usmeritev Zavoda za ribištvo, 

ki po njegovem mnenju napačno 
regulira vodni živelj v Idrijci.

Ob 100-letnem jubileju bodo 
slavljenca obiskali številni 
sorodniki in prijatelji. Recepta za 
dolgo življenje pa jim ne bo izdal, 
saj pravi, da sta najpomembnejša 
zmernost in zdrav način življenja.
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Proračun cerkljanske občine sprejet
Damijan Bogataj

V torek, 12. maja, so člani 
občinskega sveta že drugič 
preko videokonference 
opravili zasedanje sveta 
občine. Najpomembnejša 
točka dnevnega reda 
je bila predstavitev, 
razprava in odločanje o 
proračunu občine v letu 
2020. Županova večinska 
koalicija je dokument z 
večino glasov potrdila.

Direktor občinske uprave Oton 
Lahajnar je po pooblastilu župana 
Gašperja U ršiča  med  pr v im 
in drugim branjem kar nekaj 
proračunskih postavk spremenil in s 
tem zadovoljil večini svetniških želja 
iz prvega branja. Največ so izgubili 
programi posodabljanja občinskih 
cest, saj so iz te proračunske postavke 
prerazporedili rekordnih 123.000 
evrov. Največji del tega bo po sprejetem 
proračunu občina namenila za 
dokončanje gasilskega doma v Otaležu, 
ki bi brez te finančne injekcije na 
dokončanje čakal še vrsto let.

P r o r a č u n  s o  p r e d  d r u g i m 
branjem podprle vse komisije in 
odbori občine, svetniki pa so pred 
odločanjem nanizali vrsto pohval, 

pa tudi kar nekaj pomislekov. 
Stanko Močnik je opozoril, da mora 
občina začete projekte pospešeno 
dokončevati in predlagal dopolnilo, 
ki se je navezovalo na poslovanje 
režijskega obrata. Med najbolj 
zadovoljnimi je bil donedavni župan 
Jurij Kavčič, ki je ugotovil, da so 
njegovi nasledniki upoštevali 17 
njegovih predlogov za izboljšave 
in je zato sprejem dokumenta 
podprl. Mojca Mavri je opozorila 
na počasno iskanje nove lokacije za 
pristajanje helikopterjev ter na to, 
da občina še vedno ni imenovala 
uredništva občinskega časopisa. 
Jožica Ortar se je obregnila ob 
dejstvo, da je v proračunu rezerviran 
denar za šolskega logopeda, zavod pa 
ima to delovno mesto nezasedeno. 
Jerca Prezelj je opozorila na to, da 
v prihodnje ne bi smeli zmanjševati 
s r e d s t e v  z a  o d m e r j a n j e  i n 
odkupovanje zemljišč, saj je prav, da 
se ob sanaciji cest izvede tudi odmero 
zemljišč, Antonija Dakskobler pa 
je menila, da se sedaj daje prevelik 
poudarek obnavljanju cest, saj občani 
potrebujejo tudi kulturno dvorano, 
vrtec, zdravstveni dom, ... Drobljenje 
proračuna po njenem mnenju ne 
bo nikoli omogočilo izvedbe večjih 
projektov. Drugače pa je razmišljala 
Urš ka Lahajnar Ubajiogu  in 

poudarila, da kar polovica občanov 
živi na podeželju. To pa je s centrom 
povezano s cestami, ki so v slabem 
stanju. Na to, da ljudem na podeželju 
ni nič podarjenega, je opozoril Silvo 
Jeram. V njegovi vasi so prebivalci 
ob vsaki investiciji sami zbrali 
delež soudeležbe in s tem pokazali 
veliko pripadnost kraju in občini. 
Aleš Zajc je bil navdušen nad 
odločitvijo občinske uprave, da s 
prerazporeditvijo sredstev zagotovi 
dobrih 100.000 evrov za dokončanje 
gasilskega doma v Otaležu.

Še pred odločanjem o celotnem 
proračunu so občinski svetniki 
razpravljali in odločali o edinem 
dopolnilu na proračun, ki pa ga ni 
vložila katera od svetniških skupin 
ampak občinska uprava sama. Tega 
so kasneje svetniki tudi sprejeli. Po 
10-minutni prekinitvi zasedanja, 
ki jo je župan izkoristil za posvet 
s člani občinske uprave, je sledilo 
glasovanje. Proračun občine je bil 
sprejet brez glasu proti in samo s 
podporo svetnikov županove liste 
ter strank SD in SLS. Člani SDS in 
Liste Stanka Močnika niso glasovali.

Dražja pitna voda 
Občina mora vsako leto pripraviti 

elaborat za določanje cen šestih 
gospodarskih javnih služb. Sprejeti 

elaborati so osnova za določitev cen 
tudi za vodarino in čiščenje odpadnih 
voda.

Vanja Mavri Zajc iz občinske 
uprave je občinskim svetnikom 
p ove d a l a ,  d a  s o  z a  p r e te k l o 
obračunsko obdobje iz obračuna 
izključili tiste vodovode, ki jih po 
novem upravljajo uporabniki sami. 
Občina je s tem zmanjšala število 
priključkov, na katere se deli cena 
celotne omrežnine in posredno 
so nižji tudi stroški amortizacije. 
V režijskem obratu zaznavajo, 
da se količina porabljene vode 
iz javnih vodovodov zmanjšuje 
tako v gospodinjstvih kot tudi 
v gospodarstvu. Stroški, ki so 
neposredno ali pa posredno vezani 
na to službo, pa se dvigujejo. Med 
temi tudi stroški dela, saj se je 
povečala osnova za obračun plač in 
na osnovi te tudi prispevki.

Valerija Močnik iz občinske 
uprave je pojasnila, da režijski obrat 
v letu 2020 skrbi za oskrbo z vodo za 
1.235 gospodinjskih in industrijskih 
odjemalcev. Po novem bodo zneski 
na položnicah za vodo za 23 % višji. 
S tem bo v občinski proračun prišlo 
dobrih 200.000 evrov iz naslova 
vodarine in omrežnine za vodovodne 
sisteme. Po predlogu občinske uprave 
pa naj bi se letos dvignila tudi cena za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Predstavitvi elaboratov je sledila 
burna razprava. Nikolaj Ozebek 
je opozoril na to, da so svetniki 
na prejšnji seji dvignili ceno za 
odvažanje odpadkov, na tokratni 
seji pa dvigujejo še cene za vodarino 
in kanalščino. Pred sprejemanjem 
višjih cen naj se občina pogovori s 
predstavniki krajevnih skupnosti. 
Ocenil je še, da je tak skok cen 
nesprejemljiv, saj številni občani 
sedaj dobivajo le še 80 % plače, občina 
pa dviguje cene. Stanko Močnik je 
opozoril na to, da bo morala občina 
resneje načrtovati investicije na 
področju vodovodov, Jerca Prezelj 
pa pojasnila, da je omrežnina 
n a m e n j e n a  i nv e s t i c i j s k e m u 
vzdrževanju vodovodov. Opozorila je 
še na to, da prebivalci vasi plačujejo 

dehidracijo blata ob naročilu 
praznjenja greznice in isto naj velja 
tudi za prebivalce naselja Cerkno ob 
plačilu mesečne položnice. Dodala 
je še, naj se občanom predstavijo 
tudi cene v primerljivih občinah, saj 
marsikje občani že sedaj plačujejo 
zelo visoke cene za komunalo. 
Antonija Dakskobler je napovedala, 
da bo glasovala proti, saj gre za veliko 
povišanje v kratkem času. Enakega 
mnenja je bil tudi Silvo Jeram.

Občinski svetniki so razpravo 
sklenili z glasovanjem. Z večino 
glasov so potrdili elaborat in z njim 
za dobrih 23 odstotkov višjo ceno 
pitne vode. Zavrnili pa so elaborat za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
z napotkom, naj občinska uprava 
do prihodnje seje pripravi dodatna 
gradiva in pojasnila.

Letni program športa in 
kulture

Občinski svetniki so obravnavali in 
razpravljali tudi o letnih programih 
športa in kulture v občini za tekoče 
leto. Oba dokumenta so brez posebne 
razprave sprejeli. Podžupan Domen 
Uršič je povedal, da se bo obseg 
sredstev za te programe sorazmerno 
zmanjšal, saj zavezanci dva meseca 
zaradi epidemije niso mogli izvajati 
programov.

Pobude in vprašanja

Občinski svetniki so tudi to drugo videozasedanje 
sklenili s pobudami in vprašanji. Stanko Močnik se 
je posebej zahvalil lokalnim medijem, Radiu Odmev 
in Idrijskim novicam, ki sta veliko naredila pri delitvi 
informacij v času korona krize. »Prispevek lokalnih 
medijev je bil pomemben pri informiranju občanov 
in tudi na ta račun smo bili tako uspešni pri zajezitvi 
epidemije v naših krajih,« je povedal Stanko Močnik.

Domen Uršič je povedal, da je občina pomoči 
potrebnim razdelila 50 paketov pomoči preko Rdečega 
križa, Karitasa in šole že takoj ob začetku epidemije ter 
dodal, da je občina v stalnem stiku s šolo in humanitarci 
ter službo pomoči na domu. Pozval je prostovoljce, 
da v primeru zaznave socialnih stisk domačinov takoj 
obvestijo pristojne službe. Te bodo pomagale.

Urška Lahajnar Ubajiogu je pozdravila odločitev 
vodstva Zdravstvenega doma Idrija, da se Zdravstvena 

postaja Cerkno spet odpre ter izrazila upanje, da se kaj 
takega ne bo več ponovilo.

Jerca Prezelj je občinsko upravo opomnila na to, da je 
v teku javni razpis za spodbujanje zaposlovanja starejših 
delavcev. Občina naj po njenem mnenju izkoristi to 
priložnost in dobi denar za zaposlitev starejših.

Marko Čadež je opozoril na to, da se mu ob ponovnem 
odpiranju ambulant v zdravstveni postaji v Cerknem poraja 
veliko vprašanj. Predlagal je še, naj občinska internetna 
stran v prihodnje omogoča tudi branje zapisnikov sej 
občinskih svetov in odborov.

Jurij Kavčič je dal pobudo za skorajšnji sklic vseh 
turističnih delavcev v občini. Ponudniki in ostali delavci 
v turizmu naj naredijo strategijo promocije za čase, ki 
prihajajo. Delovno srečanje naj organizirata občina in 
Lokalna turistična organizacija Laufar.

Antonija Dakskobler je opozorila na kable pri šolskem 
igrišču in na to, da se kozolec pri obvoznici za hotelom 

podira. V kraju, kjer naj bi razvijali turizem, so takšne 
podobe sila neprimerne. Zanimalo jo je tudi, kako daleč je 
ustanavljanje skupne inšpekcijske službe.

Domen Uršič je svetnike seznanil s tem, da so mladinskemu 
društvu C.M.A.K. dodelili pisarno v nekdanjem dijaškem 
domu in mu tam omogočili tudi izvajanje programa. 
Občina je društvu dala v souporabo 150 m2 prostora, ki 
je bil potreben za prijavo programa na razpis Urada RS za 
mladino, saj brez tega društvo C.M.A.K. ne bi izpolnjevalo 
pogojev za prijavo na razpis. Urad RS za mladino je finančno 
podprl izvedbo programov, iz česar na občini sklepajo, da se 
urad strinja s tem, da se programi izvedejo v večnamenski 
dvorani v nekdanjem dijaškem domu.

Andraž Drešček je sosvetnike opozoril na to, da prihaja 
tretji sklop korona zakonodaje, ki bo posvečen turizmu. 
Po njegovem mnenju se mora občina nasloniti na državne 
ukrepe in okrepiti sodelovanje s sosedi in v regiji.

Mojca Mavri je izrecno pohvalila delovanje lokalnega 
Radia Odmev, ki je povečal obseg informativnih vsebin.

1.235 
vodovodnih priključkov je v 
Občini Cerkno

23%
višjo vodarino bodo poslej 
plačevali uporabniki vodovodov 

200.000
bo s sprejetjem novih cen letos 
prišlo v občinski proračun

100.000 
evrov Občina Cerkno letos 
namenja za dokončanje 
gasilskega doma v Otaležu.

150 m2

prireditvenih prostorov v 
souporabi je Občina Cerkno 
zagotovila za programe društva 
C.M.A.K. v nekdanjem dijaškem 
domu 
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Vodooskrba v letu 2019
Spremljanje kvalitete pitne 
vode in predpisi
Upravljavec vodooskrbnih sistemov 
je dolžan redno spremljati kakovost 
pitne vode ter o tem obveščati 
uporabnike.

Ministrstvo za zdravje zagotavlja 
nadzor nad kvaliteto pitne vode 
oziroma t. i. državni monitoring pitne 
vode iz javnih vodooskrbnih sistemov, 
ki oskrbujejo 50 ali več oseb.

Neodvisno od državnega moni-
toringa upravljavec, Občina Cerkno, 
skladno s Pravilnikom o pitni vodi 
(Pravilnik) izvaja notranji nadzor 
nad kakovostjo pitne vode iz vseh 
sistemov v upravljanju. 

Ugotavljanje kval i tete  pitne 
vode se izvaja s pomočjo različnih 
laboratorijskih preiskav vzorcev 
pitne vode. Mikrobiološko kvaliteto 
pitne vode ugotavljamo z določanjem 
različnih vrst mikroorganizmov v 
vodi. Redna mikrobiološka analiza 
pitne vode obsega določanje števila 
E. coli, skupnih koliformnih bakterij 
in števila mikroorganizmov pri 22° 
C in 37° C. V t. i. občasni analizi 
pa se poleg navedenih parametrov 
določa še število bakterij Clostridium 
perfringens (kadar na vir pitne vode 
lahko vpliva površinska voda – zaradi 
kraških tal to velja za vse naše vire; 
njegova prisotnost sicer nakazuje 
možnost pojava parazitov v vodi) ter 
število enterokokov, ki so poleg E. 
coli zanesljiv pokazatelj fekalnega 
onesnaženja.

Pitna voda je po Pravilniku skladna, 
kadar ne vsebuje mikroorganizmov, 
parazitov in njihovih razvojnih oblik 
v številu, ki lahko predstavljajo 
nevarnost za zdravje ljudi. Če vsaj eden 
od zahtevanih predpisanih parametrov 
odstopa od normativov, določenih s 
Pravilnikom, voda ni skladna.  

Redna fizikalno-kemijska analiza 
obsega določanje barve, vonja, okusa, 
motnosti, pH vrednosti, električne 
prevodnosti in amonija. 

Notranji nadzor - Tabela 1
Vzorčenje v okviru notranjega 

nadzora smo izvajali sami, analize 
pa so bile opravljene v akreditiranem 
laboratoriju Nacionalnega laboratorija 

za zdravje, okolje in hrano, lokacija 
Nova Gorica.

Na vodovodih z urejeno dezinfekcijo 
pitne vode mikrobiološka kvaliteta ni 
problematična (vodovodi v zgornjem 
delu Tabele 1). Razen na vodovodu 
Čeplez se na vseh ostalih vrši 
dezinfekcija s pomočjo natrijevega 
hipoklorita. Na vodovodu Čeplez 
se pitna voda predhodno obdela s 
pomočjo UV naprave.

Na sistemu Gorje vzroka za neskladen 
rezultat nismo našli. Kontrolni vzorec, 
ob enaki (oz. običajni) koncentraciji 
dezinfekcijskega sredstva kot pri 
neskladnem vzorcu ter brez dodatno 
izvedenih ukrepov, je bil skladen s 
pravilnikom.

Večinski delež mikrobiološko in 
zdravstveno neustreznih vzorcev 
predstavljajo vzorci, odvzeti na 
omrežjih sistemov, kjer priprava vode 
ni urejena (spodnji del Tabele 1). Na 
teh sistemih je bilo 18 od skupno 21 
oz. 86 % vseh vzorcev mikrobiološko 
n e u s t r e z n i h ,  o d  te h  5 5 , 5  % 
fekalno onesnaženih (zdravstveno 
neustreznih). Kot edini možen 
način zagotavljanja mikrobiološke 
ustreznosti pitne vode na teh sistemih 
velja trajen ukrep prekuhavanja vode 
v prehranske namene.

Na treh različnih sistemih z urejeno 
pripravo s pomočjo natrijevega 
hipoklorita, smo v lanskem letu na 
zajetjih odvzeli 4 vzorce surove vode. 
Vsi štirje so bili neskladni, od teh 2 
fekalno onesnažena. Vsi vzorci na 
vseh teh sistemih, ki so bili odvzeti 
vzporedno na omrežju, so bili skladni.

Analize na prisotnost 
trihalometanov (THM)

V okviru notranjega nadzora so bili 
na vseh sistemih, kjer se dezinfekcija 
p i tne  vode  izva ja  s  pomočjo 
natrijevega hipoklorita, odvzeti vzorci 
na prisotnost THM.

Organske snovi, če so prisotne v 
vodi, z dezinfekcijskim sredstvom 
reagirajo in tvorijo se kemijske spojine 
THM. V vzorcih je bila določena 
skupna vsota THM od 0,5 do 9,8 µg/l, 
njihova povprečna vrednost je znašala 
3 µg/l.  Predpisana mejna vrednost 
vsote THM v Pravilniku je 100 µg/l. 

Državni monitoring - Tabela2
V okviru državnega monitoringa 

(Tabela 2) je bilo v letu 2019 na 
omrežju večjih sistemov odvzetih 
36 vzorcev za mikrobiološke in prav 
toliko za fizikalno kemijske preiskave.

Večina vzorcev na sistemih brez 
priprave mikrobiološko ni bila 
skladna s Pravilnikom (spodnji del 
Tabele 2). Na teh sistemih je bilo 8 
od skupno 9 oz. 89 % vseh vzorcev 
mikrobiološko neustreznih, od 
teh 37,5 % fekalno onesnaženih 
(zdravstveno neustreznih).

Na vodovodih z urejeno dezinfekcijo 
pitne vode mikrobiološka kvaliteta ni 
problematična (sistemi v zgornjem 
delu Tabele 2).

Vzrok za občasno neustrezne rezul-
tate na sistemu Čeplez smo pripisali 
vplivu vodovodnega omrežja oziroma 
t. i. sekundarnemu onesnaženju 
pitne vode med distribucijo od mesta 
dezinfekcije do uporabnikov.

Redno in in investicijsko 
vzdrževanje vodovodov

V lanskem letu je bilo vseh 63 
odvzetih vzorcev za fizikalno kemijske 
preiskave skladnih. Ugotavljamo, da 
je to posledica rednega vzdrževanja 
vodooskrbnih objektov (čiščenje 
vodooskrbnih objektov in omrežja) 
ter sistematskega investicijskega 
vzdrževanja vodovodnih sistemov oz. 
njihovih objektov. 

V lanskem letu smo izvedli obnovo 
dela primarnega vodovoda z novim 
manjšim vodohranom v Šebreljah  ter 
obnovo vseh treh zajetij za vodovod 
Jesenica. 

Zajetja za vas Jesenica
Vse tri obstoječe zajeme vode v 

Jesenici smo porušili. Ugotovljeno je 
bilo namreč, da obstoječi ne zajemajo 
vse vode, zato je prihajalo do 
pomankanja vode v sušnih mesecih.

Dela na sanaciji smo izvajali po 
fazah tako, da sta bili med gradnjo 
dve zajetji stalno v funkciji. Zaradi 
tega načina izvedbe je imela vas 
stalno dovolj vode. Gradnja novih 
zajetij, ki je potekala v zaporedju od 
zajetja 1 do zajetja 3, posledično ni 
vplivala na kvaliteto vode.

Zajetje 1 in zajetje 2
Pri zemeljskih delih smo ugotovili, 

da je dejanski vodonosnik pri zajetjih 

1 in 2 precej nižje od kote prejšnjega 
zajema. V obeh primerih smo dno 
zajetja postavili dober meter nižje. 
Zajetji 1 in 2 sta klasična kraška 
izvira. Voda izvira med plastmi sivega 
dolomita. Zato smo na izviru ohranili 
skalni klif. Objekta na zajetih 1 in 2 
sta zgrajena tako, da sta omogočena 
horizontalni dostop in kontrola 
izvirske vode. Za zagotavljanje boljše 
kakovosti vode smo zgradili vodni 
bazen s pregrado napolnjeno z rečnim 
prodom večjih frakcij, ki preprečuje, 
da bi kalna voda ob večjih dotokih 
prišla direktno v sistem. Pod lovilno 
pregrado je vgrajeno zajemno korito iz 
nerjavečega jekla, ki služi dodatnemu 
filtriranju finih delcev v izvirski vodi. 
Oba objekta sta umeščena v prostor 
tako, da varujeta zajem pred udorom 
površinskih in zalednih vod. Pri 
gradnji smo se držali načela, da mora 
biti objekt tudi estetsko umeščen v 
prostor zato smo fasado vidnega dela 
sten pozidali z lokalnim kamnom. Obe 
zajetji imata vgrajeno prezračevanje in 
izpust z žabjim pokrovom.

Zajetje 3
Na zajetju 3 smo očistili zajem ter 

obstoječi PVC jašek nadomestili s 
tipskim PE zajetjem premera 100 
cm. V jašku je nameščena pregrada 
ter ventili za potrošnjo in izpust 
ter čiščenje. Jašek ima nameščeno 
prezračevanje ter žabji pokrov na 
izpustu.

Nadgradnja vodovodnega 
sistema Šebrelje

Na vodovodnem sistemu Šebrelje 
je bil zgrajen nov nadomestni 
vodohran Ravni vrh volumna 12 m3 

za zagotavljanje normalne oskrbe 
višjeležečih hiš, ki niso priključene na 
glavni vodohran Kuriji vrh. Napajale 
so se namreč direktno iz dovodnega 
vodovoda preko zajema manjšega 
volumna. Tako zajem kot premer 
cevi vodovoda za te hiše nista bila več 
ustrezna. Zato se je v ta namem zgadil 
manjši vodohran, ki poleg zaloge vode 
zagotavlja tudi osnovno požarno 
zaščito tega predela vasi, saj se je ob 
menjavi vodovoda vgradilo cevi takega 
premera, da je bilo možno v delilnem 
jašku postaviti nadzemni hidrant, ki 
služi prvemu posredovanju v primeru 
požara. 

Koncept novega vodohrana je 

postavljen tako, da bo lahko v bodoče 
služil kot vodarna za šebreljski sistem. 
Do večjega predprostora v novem 
vodohranu je potegnjena povezava 
za kaptažno vrtino na Pšenku. Preko 
preliva se napaja glavni vodohran 
Kurji vrh. Ob gradnji novega vodovoda 
se je do delilnega jaška položila tudi 
cev za navezavo na bodoče eventuelno 
napajanje z vodonosnika na Pustoti  
ter cev za NNO priključek, v kolikor 
obstoječe napajanje preko črpališča na 
Pšenku ne bi več zadoščalo.

Sanacijo zajetij v Jesenici in gradnjo 
novega vodohrana v Šebreljah je 
izvedla Komunala d.o.o. Idrija po 
projektih, ki jih je pripravil in vodil 
Peter Črnilogar, ing. gr.

Sanacije ne bi bile uspešno izvedene  
brez razumevanja lastnikov parcel ob 
vodooskrbnih objektih, ki so nam v 
času sanacij dovolili uporabo svojih 
zemljišč za izvedbo samih del, za 
skladiščenje gradbenega materiala in 
za dostopne poti.

Stanje na zajetju 2 pred posegom 

Novo zajetje 2

Izvir na zajetju 2

Zunanjost novega vodohrana Ravni 
vrh / Fotografije: Komunala IdrijaLevo tabela 1, desno tabela 2 
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SISTEMI ZA LOKALNO PREZRAČEVANJE
Vsako sodobno bivalno okolje mora imeti prezračevalni sistemi!

Lokalno prezračevanje z rekuperacijo je namenjeno prezra- 
čevanju samo enega prostora. Nujno je, da si zagotovimo 
stalno prezračevanje, saj slab zrak lahko negativno vpliva 
na naše zdravje in dobro počutje. Lokalni rekuperatorji 
so primerni za uporabo v vseh tistih prostorih, kjer ni 
možno vzpostaviti sistema centralnega prezračevanja z 
rekuperacijo in imajo vsaj eno zunanjo steno, ki jo lahko 
uporabimo za montažo naprave. Enota rešuje problem 
slabega zraka zatesnjenih prostorov bodisi v novogradnjah 
ali pa ob sanaciji obstoječih objektov. Odlično prezračujejo 
na objektih, kjer smo zamenjali okna. Odpiranje oken za 
prezračevanje ni več potrebno. V bivalnih prostorih ni več 
komarjev in drugih insektov.

Klimatske naprave DAIKIN   
in MITSUBISHI HEAVY 
•Široka ponudba enot z vrhunsko učinkovitostjo in nizkimi 
stroški energije po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do 
razreda A+++
•enote s plinom R-32, ki imajo manjši vpliv na okolje in 
omogočajo boljšo učinkovitost

TOPLOTNE ČRPALKE Model  
FUJITSU WATERSTAGE 
Izredno učinkovite toplotne črpalke zrak voda Fujitsu  
Waterstage vas bodo naredile neodvisne od nafte ali 
plina oziroma drugih energentov.

KLIMATIZACIJA, PREZRAČEVANJE, 
OGREVANJE

GSM: 031 703 079 in 041 479 282
E-pošta: info@mamo.si 

Spletna stran: www.mamo.si
Pokličite za ponudbo ali nam pišite ...

Vsak dom je nekaj 
posebnega,  

zato si privoščite  
le najboljše!

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

Po 40 letih zastava spet 
plapola
Z nekaj dobre volje in volje do dela se da marsikaj spremeniti. To so sredi 
maja dokazali tudi črnovrški študentje, ki so samoiniciativno poskrbeli, da 
po 40 letih na vrhu Velike peči ponovno plapola zastava. Postavili so tudi nov 
drog in uredili vpisno knjigo za planince. 

»Že nekaj časa smo se člani novega Kluba 
črnovrških študentov spogledovali z idejo, da 
v domačem kraju naredimo nekaj družbeno 
koristnega. Večkrat smo od starejših krajanov 
slišali, da je bila včasih na Veliki peči, vsaj 
ob večjih praznikih, izobešena slovenska 
zastava, prav zato smo se zaljubili v idejo, da 
ta običaj vrnemo v domači kraj,« so dejali 
člani skupine mladih iz Črnega Vrha. Glavni 
organizatorji projekta so bili Dejan Felc, David 
Pivk, Dejan Pivk, Mitja Rupnik, Štefan Pivk, 
Tadej Rupnik, Karlo Rudolf, Jernej Govekar 
in Matevž Kosmač, ki pa se zahvaljujejo  
vsem, ki so za izvedbo projekta prispevali svoj čas,  
znanje in material: Andreju Felcu, Klemnu Kavčiču, 
Euromogu, Ivu Pivku, Matjažu Rupniku, kmetiji 
Klančar in podjetju Prebil Plast.

Na vprašanje, koliko časa so potrebovali, 
preden so ob slovenski himni v soboto, 9. 
maja, izobesili zastavo, so dejali, da so po ideji 
začeli s planiranjem, ki jim je vzelo največ 
časa. »V prvi vrsti smo morali najprej pridobiti 
dovoljenje lastnika parcele. Šele nato smo lahko 
začeli zbirati ideje za najbolj optimalno rešitev, 
ki omogoča enostavno, a še vedno zanesljivo 
dvigovanje in spuščanje droga in zastave. Drog 

smo nato odžagali in ga prepeljali v vas, kjer 
smo začeli z obnovo. Ideja je bila zasnovana sredi 
aprila z željo, da projekt doseže svoj epilog na 
državni praznik 1. maja, a se je stvar nekoliko 
zavlekla,« so še povedali študenti. 

Stroške so krili mladi krajani sami. »Največje 
finančno breme je predstavljala zastava, ki 
lahko prenese nepredvidljive razmere na Veliki 
peči,« pravijo in dodajajo, da bi bili veseli vsake 
donacije, ki bi jim pomagala poravnati nastale 
stroške. 

Velika peč je vzpetina nad Črnim Vrhom, 
čisto na vrhu pa je skalni samotar, od koder so 
včasih, poleg razobešanja zastave, skakali tudi 
padalci. Starejši vedo povedati, da se je tradicija 
razobešanja zastave prekinila zaradi močnega 
vetra, ki zastavo poškoduje. Kako pa bodo mladi 
ohranjali prebujeno zanimivost, pa bo pokazal 
čas. Glede na to, da imajo v načrtu še nekaj 
podobnih akcij, če bodo le dobili finančno in 
drugo pomoč lokalnih oblasti in podjetnikov, 
pa se za ohranjanje velike zastave, ki se je vidi 
iz doline, ni bati. Veliko pohval in želja za še več 
podobnih akcij na socialnih omrežjih pa priča, 
da si Črni Vrh želi take mladine.
/ Lovrenc Habe

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
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Dobava betonskih kanalov (do 4 m)

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:
Materiali za uporabo v gradbeništvu 

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

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

T: 041 646 214

260 občanov darovalo kri Scopolijev vrt vabi
V tem času je vrt najlepši. Vabijo vas potonike, perunike, šmarnice, vetrovke, medvejke, 
kovačnik, volčič, pegasti kačnik, orlice, Salamonov pečat, dišečnik pa še kaj bi se našlo.

Navadna potonik a,  Paeonia 
officinalis, ima v slovenski flori 
največji cvet. Navajeni smo je z 
vrtov, zato smo presenečeni, ko jo 
zagledamo na robu kraških travnikov 
ali gozdnem robu. Čudovit je pogled 
na rumene prašnike, obdane z 
rožnatimi cvetnimi listi. Latinsko 
ime je dobila po lepi nimfi Paeoniji, 
ki so ji dvorili bogovi, zato jo je 

ljubosumna boginja spremenila v 
rožo. Perunike so v vrtu kar treh 
vrst. Ilirska že cveti, sibirska in 
travnolistna pa sta v popkih. Latinsko 
ime iris imajo po Iridi, grški boginji 
mavrice, slovensko pa po Peruniki, 
boginji neba. Zraste na mestu, kjer je 
Perunova (bog groma) strela zadela 
tla ali tam, kjer se mavrica dotakne 
zemlje. Družbo jima dela orličnolistni 

talin v nežno vijolični barvi, v bližini 
se je razbohotila rdeča relika. Čez 
ograjo nad škarpo se sklanjajo grmi 
ruja, vrednikovolistne medvejke in 
kovačnika. 

Pridite v vrt, rože bi vas rade videle.
Vsak majski ponedeljek od 17. do 

19. ure smo na vrtu in vam na voljo s 
pojasnili, ostale mesece pa vsak prvi 
ponedeljek ob istih urah. / TG

V četrtek in petek, 7. in 8. maja, je v Modri dvorani v Idriji 
potekala izredna krvodajalska akcija, saj so se na Zavodu 
za transfuzijo soočili z večjim pomanjkanjem vseh krvnih 
skupin. Kri so lahko darovali le povabljeni krvodajalci.

Po prvem klicu Zavoda za transfuzijsko medicino iz Ljubljene, ki se je na 
Območno združenje Idrija obrnilo teden dni pred akcijo, da so potrebe po krvi 
izredno velike, je stekla hitra akcija za pripravo izredne krvodajalske akcije. 
Kot primeren prostor za te razmere so predlagali športno dvorano, tako da so 
v dogovoru z županom Tomažem Vencljem takoj pridobili soglasje za uporabo 
Modre dvorane. Delavci idrijske komunale in prostovoljci Civilne zaščite so 
prostor opremili z inventarjem osnovne šole in čipkarske šole. 

»Brez zvestih krvodajalcev pa seveda ne gre. Ob prvi dani informaciji so že 
prispeli klici, kdaj in kako lahko darujejo,« je v sporočilu za javnost zapisala 
sekretarka RK Tanja Tominec. V času epidemije poteka poseben protokol 
z namenom zaščite zaposlenih in krvodajalcev. Slednje so v telefonskem 
pogovoru predhodno preverili, če ustrezajo pogojem za darovanje in če niso 
imeli bolezenskih znakov morebitne okužbe. Pred vhodom v prostore, kjer 
je potekal odvzem krvi, je bila urejena triažna kontrolna vstopna točka, kjer 
so ponovno preverili ustreznost in izmerili telesno temperaturo. Sprejeti 
krvodajalci so potem dobili uro odvzema, saj je bilo število krvodajalcev v 
prostoru omejeno. »Veseli smo odziva, saj je dnevni odvzem omejen na 130 
darovalcev. Tako so bila mesta hitro zapolnjena za oba dneva,« je povedala Tanja 
Tominec. Kot je v izjavi za Radio Slovenija povedala zdravnica specializantka 
Anja Rakušček, so krvodajalci seznanjeni z ukrepi za preprečevanje okužb 
in širjenja bolezni COVID-19 med ljudmi, kar preprečuje morebitni strah za 
okužbo ob darovanju krvi. Po do sedaj znanih podatkih se s transfuzijo krvi 
bolezen COVID–19 ne prenaša, zato tudi po odvzemu krvi ne testirajo na 
koronavirus (samo testiranje je mogoče le preko sluznice iz žrela ali nosnice). 

»Iskreno se zahvaljujemo vsem darovalcem. Vemo, da jih je bilo tudi več, ki so 
želeli darovati. Zato smo lahko ponosni na tradicijo solidarnosti in humanosti, 
ki jo vedno znova pokažemo v naši dolini,« je dodala Tanja Tominec.

Če se bodo uresničili načrti, bodo konec meseca avgusta organizirali redno 
krvodajalsko akcijo v Idriji in Cerknem. / DABO
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Prvošolci v Spodnji Idriji  
sejejo pšenico

Tudi na naši šoli smo se starši, učitelji in učenci morali znajti v novi 
obliki poučevanja in učenja – šoli na daljavo. Lahko rečem, da smo pri 
tem precej uspešni. 

 
V našem razredu imajo na srečo vsi učenci dostop do interneta. Seveda ni šale v družinah, 
kjer morajo preko računalnika opravljati službo še starši, pa tudi bratje in sestre učencev.  
Učiteljice 1. a smo želele organizirati malo drugačen pouk. Tako smo tri dni pouka povezale s 
pravljico o Rdeči kokoški. Pravljica je odlična, ker omogoča navezovanje na temo, ki današnjim 
učencem ni tako blizu, kot je bila nekoč: peka kruha, sejanje pšenice, ... V cvetličarni Cvetje 
na vasi v Spodnji Idriji so za učence prijazno pripravili vrečice s pšenico, da so jo učenci lahko 
posejali in nato spremljali njeno rast.

Seveda smo Rdečo kokoško povezali tudi z likovnim ustvarjanjem, pisanjem pesmic, peko 
kruha in zapisi o njihovih dejavnostih. Učenci so pravljico spoznali tudi v angleščini. Ugotovile 
smo, da je pesmica Polžek orje prav primerna za našo temo. Učiteljice smo bile zelo vesele 
odziva učencev in njihovih staršev. Verjamem, da na domovih še nikoli ni tako dišalo po 
kruhu, kot v času šole na daljavo.
/ Tanja Čuk

Sejanje
Pri noni bom posejal pšenico. Ko bo zrasla, jo 
bom požel. Potem jo bom nesel v mlin. Potem 
bom naredil iz moke piškote. / Andraž Alič
 

Pripravil sem vodo in semena. Mama je 
prinesla posodo in zemljo. Posejal sem 
pšenico in zalil z vodo. Počakal bom, da 
pšenica zraste. / Cene Brence

Sejanje ovsa
Doma sva z očetom urejala okolico. Najprej 
sva pripravila zemljo. Jaz sem pripravila 
lonček in vanj posejala oves. Oče je oves 
pograbil, da je semena pokrila zemlja. Na 
koncu sva ga še zalila. Oves se najpogosteje 
uporablja za krmo živali. Poznamo tudi 
ovsene kosmiče. / Ula Walland
 
Pšenica
Včeraj sem posejal pšenično seme. V lonec sem 
naložil zemljo in nato seme. Vse sem zalil z 
vodo. Naredil sem tudi svoj vrt. Tudi tja sem 
posejal pšenično seme. Posejal sem še korenček 
in solato. Lonec sem postavil na okno v svojo 
hišico na drevesu. / Tomaž Krapež

Z veseljem sem se pridružil bratu pri peki 
kruha. Ob peki sem se tudi zabaval. Kruh je 
bil tudi zelo dober. / Tjaš Pelhan

Z nono sva na vrt posadila dvajset sončnic. 
semena sem pokril z zemljo. nato sem jih 
zalil. / Teo Klemenčič

Trenutno je v Sloveniji koronavirus. Zato ni 
pametno, da gremo vsak dan v trgovino po 
kruh. Mi ga pečemo doma. Mama ga peče v 
kruhomatu, stara mama pa na roke zamesi 
testo. / Rok Burnik

Pšenico bom sejal v nedeljo. Tega se veselim. 
Posejal jo bom v cvetlični lonec. / Rene Erjavec

Sejanje pšenice
Z babico sva danes dopoldne posejala 
pšenico. V lonček sva nasula zemljo. V zemljo 
sva posejala semena. Na koncu sva zemljo 
dobro zalila z vodo. Komaj čakam, da bo 
pšenica zrasla. / Oskar Štremfelj

Pri peki sem rabil moko, sol, kvas, sladkor 
in vodo. Vse skupaj sem premešal in zamesil 
testo. Pustil sem ga vzhajati in nato spet 
malo zgnetel. V pečico ga je dala mama. Ko 
se je spekel, smo ga poskusili. Bil je dober. 
 / Maj Rupnik

Od zrna do kruha
Jaz sem bila povsem navdušena, ko mi je oče 
pripovedoval, kako so pridelovali pšenico v 
njegovih krajih. Povedal mi je, kako so z voli 
in plugi orali njive, kako so prav tako z vprego 
volov branali njive. Sejali so s posebnimi 
košarami, katere še sedaj uporabljajo v druge 
namene. Žito so poželi s srpi in ga zvezali v 
snope. Odpeljali so jih v kozolec, da se je žito 
dokončno osušilo. Ko je bilo žito osušeno, je 
sledila mlačev (drobljenje pšeničnih klasov 
in slame) s strojem. Tega sem si ogledala na 
podstrešju njihove hiše in še vedno deluje. 
Po mlačvi so seme presejali skozi veliko sito. 
Nato je sledilo ločevanje semena od plev z 
»vivnkom«, tudi tega sem si ogledala in 
preizkusila. Nato so očiščeno seme naložili v 
bele vreče in jih peljali v mlin. / Iris Podobnik

Peka kruha
V luknjico sem nadrobil kvas in pomešal z 
malce vode. Ko je kvas vzhajal, sem vse skupaj 
zmešal z 2 dl vode in žličko soli, da sem dobil 
gladko testo. Ko je vzhajalo, sem oblikoval 
kajzarice. bile so zelo dobre. / Nejc Lahajnar

Danes sva z mami spekli žemlje. V posodo 
sem dala moko, kvas, vodo, olje, sladkor in 
sol. Aparat je zgnetel testo. Midve sva iz testa 
oblikovali žemlje. S kuhalnico sem pritisnila 
na testo. Žemlje sva dali vzhajati. Potem  sva 
jih dali v pečico. Pojedli smo jih s fižolovko.  
/ Izabela Novak

Marina je ugotovila, da ja suh kvas podoben 
kroglicam in nič prijetno ne diši. Z mamico 
so peko pridno fotografirali. Na koncu 
je Marina razmišljala, da bi lahko njeno 
pšenico (posejali so lonček pšenice) odpeljali 
dedijevemu prijatelju, ki ima mlin, v mletje. 
Kako simpatično razmišljanje prvošolke.  
/Marina Erjavec z mamico Adrijano

Moja pot do kruha 
Spomladi pripeljemo gnoj na njivo, nato 
ati zorje. Dobil sem svoj košček njive, na 
katero sva z nono posejala koruzo, pšenico 
in sončnico. Zdaj je moja naloga, da zalijem. 
Ko zraste, malo pognojim z gnojem soseda 
Iva. če bo suša, bom večkrat zalil. V avgustu 
bom pogledal, če je že zrelo. Koruzo bom 
spekel in pojedel, ker mi je dobra. Pšenico 
bomo poželi, nato jo bomo mlatili s cepcem. 
Potem jo bomo nesli v mlin. Dobili bomo 
moko, da bo ati spekel kruh. Ugotovil sem, 
da je od pšenice do kruha zelo dolga pot.  
/ Luka Gnjezda

PESMICE

Kruh 
ni od muh, 
ampak od pšenice, 
ki jo žanjejo 
rdeče ptice. 
Kristian Jurjavčič

Rdeča kokoška zrno pšenice je našla 
in ga posejala.
Ko čas žetve je prišel, jo je požela 
in hitro do mlina odhitela.
Tam v moko jo je zmlela, 
potem pa domov zletela. 
Doma je v skledo moko, vodo in kvas zajela 
in kmalu domači kruh je imela. 
Mark Mlinar z mamico Suzano

Rdeča kokoška po cesti gre, 
vesela je, smeje se.
Kruh iz peči 
lepo diši.
Moka prava je, 
kruh vsem v slast nam gre. 
Neža Magajne

PREGOVORI

Tudi drobtine so kruh.

Dober kot kruh.

S trebuhom za kruhom. 

Kruha ne naredi moka, 
ampak roka.

Iz te moke ne bo kruha.                                 Julija Lipužič

Lana 
Kavčič

Tine Pelhan

Anej Čuk

Julija 
Lipužič

Luka Vončina

Oskar Štremfelj
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SERVISIRANJE, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE VOZIL 

VULKANIZERSTVO 

AVTOOPTIKA 

AVTOKLEPARSTVO - AVTOLIČARSTVO

NAJEM - IZPOSOJA VOZIL

Vrtec v času karantene
Mirjana Suwa Sedej

V vseh letih svoje poklicne poti se nisem srečala s tako posebno situacijo, kot nas spremlja 
v zadnjih mesecih. Če pa bi se, sem prepričana, da bi bila veliko težja. Na voljo ni bilo 
tehnologije, s katero bi si lahko pomagali. Danes imamo internet, ki nas med seboj 
povezuje, ne glede na to, kje živimo. Informacije so dostopne vsak trenutek, zato nam 
lahko olajšajo marsikatero stisko.

Tudi v Vrtcu Idrija smo morali 
delo zaključiti kar čez noč. Sploh 
si nisem predstavljala, da bodo naša 
vrata ostala zaprta tako dolgo. Vsi 
udeleženci smo se znašli v zelo 
neprijetnem položaju, zato smo 
strokovni delavci razmišljali, kako 
ohraniti stik z družinami v času 
karantene. Spletno stran vrtca 
smo skrbno obogatili z različnimi 
idejami, ki so bile namenjene 
staršem pri ustvarjanju z otroki. 
Sama sem napisala dve zgodbi, ki 
se navezujeta na virus, ki kroži med 
nami. Nastalo je nekaj čudovitih 
otroških izdelkov, ki ste nam jih 
posredovali starši. Hvala vam za to 
popestritev. Sicer pa smo vzgojitelji 
upor ab l ja l i  eAs i s tent ,  preko 
katerega z družinami sodelujemo 
že kar nekaj let. Sledili so tudi 

telefonski in video pogovori, ki so 
jih bili otroci zelo veseli. Najmlajši 
so pomahali in pokazali svojo 
najljubšo igračo, starejši pa so 
povedali, kako preživljajo čas doma, 
da zelo pogrešajo svoje prijatelje in 
si želijo vrniti čim prej nazaj v vrtec. 
Starši so zaskrbljeno razmišljali, da 
znajo šele sedaj ceniti vse, kar jim je 
bilo ponujeno. Če bi imeli čarobno 
palico, bi čas zavrteli nazaj. Mogoče 
smo marsikoga tudi razočarali 
ali presenetili. Trudili smo se po 
svojih lastnih zmožnostih, čeprav 
je bil odziv družin zelo različen. Vsi 
smo to situacijo, v kateri smo se 
znašli, doživljali drugače. Nekateri 
so svoje delo opravljali od doma, 
verjamem, da ni zmanjkalo tudi 
različnih delovnih obveznostih, 
ki jih je bilo treba postoriti vsak 

dan. Karantena nam je dala tudi 
priložnost, da sprejmemo nove 
izzive, ki bodo odskočna deska za 
naše skupno sodelovanje. Čakajo 
pa nas tudi velike spremembe, na 
katere se bo treba strpno navaditi.  

Svoje delo imam rada, zato se 
veselim srečanja z otroki, ki nas 
čaka v prihodnjih dneh. Najbrž 
bodo na dan privrela  čustva, 
č e p r av  b o d o  o b j e m i  m o r a l i 
počakati na varnejše čase. So pa 
otroci iznajdljiva in prilagodljiva 
bitja, zagotovo bodo našli način 
za ustvarjanje pozitivne čustveno-
socialne klime.

Naj zaključim z najlepšo mislijo 
Antoina De Saint – Exupérya: Čuj 
mojo skrivnost. Zelo preprosta je: 
kdor hoče videti, mora gledati s 
srcem. Bistvo je očem nevidno.

Risba: arhiv Vrtca Idrija

Od zrna do kruha

Oranje

Košara 

Stroj za 
mlačenje 
žita

Sito, "rejta"

Stroj za 
čiščenje 
žita, 
"vivnk"
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GLASBENA ŠOLA IDRIJA 

vpisuje v programe za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši!
Vašega otroka lahko prijavite k vpisu oziroma k sprejemnemu preizkusu 

za vpis v Glasbeno šolo Idrija za šolsko leto 2020/2021  
preko e-aplikacije, ki je objavljena na spletni strani šole.

www.gsidrija.si

Sprejemni preizkusi  
za vpis na individualni pouk inštrumentov bodo meseca junija. O točnem datumu vas bomo
 obvestili naknadno. Učenci predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice ne opravljajo 

sprejemnih preizkusov, vpisujemo pa jih do zapolnitve prostih mest.

V program GLASBENE PRIPRAVNICE vpisujemo otroke rojene leta 2014. 
V program PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE vpisujemo otroke rojene leta 2015. 

Preizkusa glasbenih sposobnosti za navedena programa ni.
Vpis  poteka preko elektronske prijavnice objavljene na spletni strani šole.

V prvi razred INŠTRUMENTALNEGA POUKA vpisujemo učence, rojene leta 2013 in starejše v  
skladu s  priporočljivo starostjo glede na izbiro inštrumenta, razen petja, kjer je priporočljiva  

starost od 13 do 20 let.
Vpis  poteka preko elektronske prijavnice objavljene na spletni strani šole.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na 
info@gsidrija.si

Vabimo vas na ogled naše spletne strani www.gsidrija.si, kjer so vse informacije v zvezi z vpisom in  
predstavitveni videi posameznih inštrumentov, ter da obiščete našo facebook stran GŠ Idrija,  

kjer dnevno objavljamo posnetke naših pridnih učencev.

Uspeh dveh dijaških podjetij 
Čeprav so dijaki in dijakinje Gimnazije Jurija  
Vege Idrija že dva meseca doma, jih to ne ustavi pri 
pridobivanju novih znanj, spoznanj in veščin. Učenci 
programov mehatronik in strojni tehnik pa so se celo 
udeležili tekmovanja za dijaško podjetje leta. 

Dijaški podjetji Proteus in Slobike sta pod mentorstvom Tanje Pirih 
sodelovali na Tekmovanju za dijaško podjetje leta, ki ga je organiziral Zavod 
za spodbujanje podjetnosti mladih. Tekmovalo je kar 62 podjetij, ekipi idrijske 
šole pa sta se uvrstili v finale kar v štirih kategorijah. Ko so bili opravljeni 
še intervjuji, je podjetje Slobike osvojilo drugo mesto v kategoriji krožno 
gospodarstvo in prvo mesto za najboljšo podjetniško idejo po izboru mentorjev 
2020.

Dijaki so med šolskim letom spoznali in izkusili vse faze vodenja podjetja, 
od ustanovitve podjetja s prodajo delnic in razdelitvijo nalog do same izdelave 
in trženja. Oblikovali so tudi logotip podjetja in spletno stran. Dodobra so 
spoznali svoje sposobnosti, zmožnosti ter ugotovili, kako pomembno je 
sodelovanje v skupini za doseg skupnih ciljev. Člani podjetja Slobike so 
direktor Dejan Kramberger in Vili Božič iz 2. letnika programa mehatronik 
operater ter Julija Pavšič in Selma Šakanović iz 1. letnika programa 
mehatronik operater. Dijaki so iz starih odsluženih koles izdelali novo kolo 
Cargo za potrebe Mladinskega centra Idrija. Kolesa jim še ni uspelo pobarvati, 
kar jim je preprečila epidemija.

Podjetje Proteus pa sestavljajo trije dijaki 4. letnika programa strojni tehnik 
in sicer direktor Žiga Urh Gala, Matic Turk in Martin Mihevc. Dijaki so na temo 

Srečno, generacija 2020!
Karmen Vidmar,  
ravnateljica GJV Idrija

Po napovedih vlade, da 
bo spet dovoljen pouk v 
omejenem obsegu in pod 
posebnimi pogoji, so tudi 
na idrijski gimnaziji začeli 
s pripravami na vrnitev 
šolarjev zaključnih letnikov 
v šolo, kjer bodo v dveh 
tednih, od 18. do 29. maja, 
stekle priprave na maturo 
in zaključni izpit. Zato 
so v tednu pred njihovim 
prihodom šolo temeljito 
očistili, razkužili določene 
površine, pripravili učilnice 
in poskrbeli za ustrezna 
navodila za delo. Pri 
nekaterih predmetih, kjer 
ni potrebe po neposrednem 
delu v šoli, bo priprava na 
maturo še vedno potekala 
na daljavo.

Uraden konec pouka bo za 
četrtošolce, ki opravljajo splošno 
in poklicno maturo, ter za dijake 

3. letnika programa mehatronik 
operater v petek, 22. maja. Za tisti 
dan smo po šolskem koledarju 
načrtovali tradicionalno javno 
prireditev Zažig cveka in predajo 
ključa na Mestnem trgu. Žal bo 
prireditev s četvorko maturantov 
zaradi izrednih razmer odpadla. 
V ponedeljek, 25. maja, bo sledila 
podelitev spričeval maturantom, 
ki bo tako kot vse ostale aktivnosti 
potekala v skladu s strogimi 

navodili NIJZ, 27. in 28. maja pa 
bodo imeli dijaki možnost z izpiti 
izboljšati ocene pri posameznih 
predmetih.

Poleg zaključnih letnikov bodo 
v tem času v šolo prišli tudi 
dijaki 1. in 2. letnika programa 
mehatronik operater, saj kljub 
intenzivnemu izobraževanju na 
daljavo niso mogli usvojiti ključnih 
vsebin, vezanih na praktični 
pouk. V mesecu juniju se jim 

bodo pridružili še tisti dijaki 
nižjih letnikov, ki so imeli pri 
izobraževanju na daljavo tehnične 
ali drugačne težave in jim bo dana 
možnost dodatne pomoči učitelja 
ter popravljanja negativne ocene. 

Vsi dijaki, ki bodo v naslednjih 
dneh prišli v šolo, bodo morali 
s seboj prinesti izjavo, s katero 
bodo jamčili, da so zdravi in da ne 
kažejo znakov okužbe s COVID-19. 
Za mladoletne dijake jih bodo 
podpisali njihovi starši. Pouk v šoli 
bo potekal po prilagojenem urniku. 
Po potrebi bodo dijaki razdeljeni v 
manjše skupine, v vsakem primeru 
bo potrebno zagotoviti socialno 
distanco z razdaljo najmanj 1,5 
metra. Dijaki se ne bodo smeli 
zadrževati in združevati v skupine, 
kar bo zanje še posebej težko, 
saj se bodo mnogi sošolci prvič 
po dveh dolgih mesecih videli v 
živo. Seveda računamo na njihovo 
zrelost in zavedanje, da bi bilo 
njihovo vedenje v nasprotju s 
priporočili tvegano, tako za njihovo 
zdravje kakor tudi za zdravje 
njihovih bližnjih. Nošenje mask 
med poukom ne bo potrebno, si jih 
bodo pa morali nadeti med odmori 
oziroma takrat, ko ne bo mogoče 
zagotoviti ustrezne razdalje med 
njimi ali z učiteljem. Po zagotovilih 
MIZŠ bo šola maske dobila preko 

Civilne zaščite.
V juniju načrtujemo še praktično 

usposabljanje z delom pri 
delodajalcih za dijake 1. in 2. 
letnika programa strojni tehnik. 
Za ostale dijake bo v naslednjih 
dneh, pa vse do konca pouka, 
poskrbljeno z izobraževanjem na 
daljavo.

V soboto, 30. maja, se z izpitom iz 
angleščine začneta tako splošna kot 
poklicna matura, s 1. junijem pa še 
izpitno obdobje za zaključni izpit. 
V naslednjih tednih, vse do 24. 
junija, ko se uradno zaključi pouk, 
bo za dijake, ki bodo pristopili k 
zaključku izobraževanja, še posebej 
stresno, za letošnjo generacijo 
še toliko bolj. Verjamem, da 
so dali tako dijaki kakor tudi 
njihovi učitelji vse od sebe, da 
bi se v teh izrednih okoliščinah 
uspešno pripravili na zrelostni 
izpit. Čeprav se kdaj zdi, da 
učitelji dijakom na poti postavljajo 
previsoke ovire, je ravno to tisto, 
kar dijakom omogoča, da s trdim 
delom in dobrim vodenjem 
učitelja postanejo zmagovalci. 
Kajti pravi zmagovalci niso tisti, 
ki premagujejo druge, temveč 
tisti, ki zmorejo premagati sebe. 
Verjamem, da mednje sodijo tudi 
naši dijaki! 

Srečno, generacija 2020!

I feel Slovenia izdelali 
ekološka, unikatna in 
odišavljena mila. Ta 
so oblikovali v obliki 
lipovega lista, ki je 
simbol  slovenstva, 
nanj pa so odtisnili še 
čipko, nepogrešljivo v 
domačem idrijskem 
okolju, ter podobo 
človeške ribice, ki 
je pomembna zna-
menitost Slovenije. 
/ ITA
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Veljavnost kupona  
do vključno 30. 5. 2020.  

Popust se obračuna pri blagajni.  
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. 

NA IZDELEK ŽENSKE ALI M
OŠKE  

KONFEKCIJE IZ SEZONE POMLAD 2020  

      
      

      
      

      
(ne velja za kratek rokav)

Uglasbene pesmi Črtomirja 
Šinkovca in njegov zadnji projekt
Pred prihajajočimi, letošnjimi drugimi zaporednimi, Šinkovčevimi dnevi 
poezije 2020 se lahko v luči aktualne situacije spomnimo na posledice 
pandemije španske gripe, ki jih je občutilo takratno prebivalstvo v 
teh krajih, kot tudi mladi Šinkovec in vsa njegova družina. Sedem 
od trinajstih bratcev in sestric v družini zaradi jetike in španske 
gripe zgodnjega otroštva ni preživelo, kar ga je kot otroka globoko 
zaznamovalo. Kljub temu se lahko danes spominjamo še česa veselejšega, 
na primer Šinkovčevih pesmi, ki so jih že kmalu v povojnem obdobju 
prepevali slovenski pevski zbori. 

Kdo bo odprl 
skrinjico zla

Šinkovčeve uglasbene pesmi
Izbrane Šinkovčeve pesmi so bi le  z 

ustvarjalnim delom različnih skladateljev 
tudi uglasbene za različne vrste zborov. Veliko 
njegovih pesmi je bilo prirejenih za ženski, 
mladinski in otroški pevski zbor, moški in 
mešani zbor, po izboru različnih skladateljev 
in objavljenih v različnih zbirkah. 

V povojnem obdobju je bila po znani dataciji 
najprej v notni obliki objavljena uglasbena 
partizanska pesem Partizani pojo (1946). Nato 
pa domovinska koračnica svobode Svetlo je 
življenje (1948, ponatisnjena 1950). Od leta 
1950 dalje so se skladatelji začeli bolj posvečati 
Šinkovčevim otroškim in pokrajinskim pesmim 
za otroške pevske zbore. Domnevno najstarejši 
ohranjeni zvočni posnetek je zborovski posnetek 
pesmi Hej, na Nanosu na gramofonski plošči iz 
leta 1969. Pesmi Mračna jesen (2005), Polžje leto 
(2007), Muha v gosteh (2007), Pesem o mlinu 
(2007) in Zemlja govori (2007) so bile posnete 
v Slovenski Filharmoniji v izvedbi Slovenskega 
komornega zbora in izdane na zgoščenkah 

zbirke Slovenska zborovska glasba (št. 30, 37 
in 48). Do sedaj največkrat objavljeni uglasbeni 
pesmi v obliki notnega gradiva sta Zemlja govori 
in Žetev, zvočnega posnetka pa Zemlja govori. 
Številne druge so v obliki zvočnih posnetkov 
in notnega gradiva objavljene po različnih 
publikacijah in pričakujejo objavo v skupnem 
zborniku ter pevsko izvajanje današnjih 
aktualnih pevskih zborov. 

Šinkovčev zadnji projekt – zbirka 
otroških pravljic

Šinkovčeva želja v njegovih zadnjih letih 
ustvarjanja je bila zbrati, pripraviti in objaviti 
zbirko otroških pravljic. Ta nikoli ni bila 
dokončana, ohranila pa se je zanimiva zbirka 
svetovnih pravljic, ki jih je Šinkovec zbiral 
z vseh vetrov. Večinoma so bile to ljudske 
narodne pravljice različnih svetovnih kultur, 
ki jih je priredil v slovenščino. Zbirka nikoli 
ni bila objavljena, morda pa se bo nekoč 
lahko uresničila tudi ta njegova zadnja želja.  
/ Simona Šinkovec

Črtomir Šinkovec: Svetlo je življenje, koračnica. Uglasbil: Pavel Šivic

 Vir:wikisource.org

Dragica Čuk Novak

V teh dneh samote sem malo pobegnila izpred praznega ekrana in 
si vzela čas za vse tiste drobne opravke, ki sem ji že dolgo odlagala 
na nek primernejši trenutek; na pomlad, ko bo toplejše, na poletje, 
ko bo prijeten hlad med stoletnimi zidovi moje hiše prijetno zavetje 
pred pripeko, na tople dneve zgodnje jeseni, na dolge zimske večere. 
Police, polne knjig, ki so že nekaj let čakale, da jih zopet vzamem v 
roke, so končno prišle na vrsto. 

Brskala sem po naslovih, listala po straneh, tu prebrala nekaj stavkov, drugje poglavje 
ali dve in odložila. Nekatere so me tako zelo pritegnile, kot da jih prvič držim v rokah, 
da sem ob njih bedela pozno v noč. Šele, ko so se pod napuščem oglasile prebujene 
lastovke, mi jih je uspelo odložiti. Nekaj naslovov me je že nekaj časa preganjalo, v 
mislih šepetalo, sedaj je čas, sedaj me še enkrat preberi, kar več jih je bilo; Sto let samote 
nobelovca Gabriela Garcia Marqueza, Kako smo preživeli komunizem in se celo smejali 
Spomenke Drakulič, Prvotno besedilo življenja Alenke Puhar, Primorka zgodba Marije 
Mercina, Les Goriciennes Darinke Kozinc, Grenko morje Marjana Tomšiča. Oblaki nad 
sončno deželo Črtomirja Šinkova. Ta zadnja, drobna črna knjižica, ki je izšla nekje v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je v mojih številnih selitvah nekje ostala. Mogoče sem 
jo komu posodila in si v teh dneh osamitve nekdo z njo krajša čas. Zgodbo o Meti, mogoče 
je bila Neža, sem hotela po toliko letih še enkrat prebrati in še nekaj tistih o oblakih 
nad sončno deželo, o časih, katerim sama nisem bila priča, le posamezne pripovedi so 
prihajale, tako mimogrede, nekaj besed, zamaknjen pogled pripovedovalca v nek oživet 
spomin iz preteklosti in globok vzdih olajšanja. Vedno sem sestavljala zgodbe iz takih 
posameznih okruškov v mozaično podobo dogodkov, v kateri pa še vedno, po vseh teh 
letih, manjka kakšen delček, pri kateri tudi del. Pri kateri od zgodb pa so se vsuli okruški 
vsi naenkrat, kot da bi odprla Pandorino skrinjico. Saj ste že slišali za Pandoro iz grške 
mitologije. Zevs, ki je bil jezen na Prometeja, ker je ta ukradel ogenj iz nebes in ga dal 
ljudem, je ukazal Hefajstu in drugim bogovom naj ustvarijo žensko iz gline in jo poslal 
na zemljo. Za poročno darilo je od Zevsa dobila skrinjico. Ko jo je odprla, se je iz nje 
sprostil roj vseh vrst bolezni, sovraštev, zavisti in drugih tegob, ki jih ljudje do tedaj še niso 
poznali. Odpreti Pandorino skrinjico je še danes metafora za navidez nedolžno dejanje, 
ki ima hude negativne posledice, tako kot Prometejev ogenj povezujemo z znanjem in 
napredkom. Kot oblaki in sonce, saj z oblaki, tistimi v naravi, običajno ni nič narobe, 
prinašajo dež, ki namoči naše vrtove, travnike, njive, sadovnjake, napolni studence in 
vodotoke. Tudi sonce potrebujemo, voda in svetloba sta nedeljiva pogoja za preživetje 
vsega na našem zeleno-modrem planetu, kot mu kdaj rečemo. 

Zevs je Prometeja dal vkleniti v verige in pribiti na skalnato pečino visoko v divjih 
kavkaških gorah, kjer mu je skrivnostni jastreb kljuval jetra, dokler ni neznanskega 
trpljenja žrtve rešil junak Heraklej, tako da je s puščico svojega loka ubil skrivnostnega 
jastreba in ga nato osvobodil. V teh dneh samote sem imela veliko časa za brskanje po 
lastnih spominih, po naši zgodovini in sedanjosti. Našla sem nešteto Prometejev, žensk 
in moških, ki so nam prinesli in nam prinašajo ogenj znanja, pa so končali kot Prometej 
na kavkaških stenah, ker so se našli Herakleji šele takrat, ko je za njimi ostala samo še 
zapuščina. Isto bi lahko trdila za Pandoro, lepo in zvito, kar nekaj jih je bilo, tudi danes 
so med nami, moški in ženske, ki so odpirali in še odpirajo skrinjico zla. Upam, da se 
bo našel tudi junak, Heraklej, ki ne bo samo osvobodil muk današnje Prometeje, ampak 
preprečil odpiranje skrinjice zla. Da je lahko vsak izmed nas Heraklej, imamo kot narod 
nešteto dokazov, po tehtnem premisleku, za katerega smo te dni imeli kar nekaj časa, 
moramo zbrati samo pogum. Ob tem pa ostanite vsi zdravi.
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Mirka Tratnika smo našli pri 
urejanju okolice domače hiše 
na vrhu Grilčeve ulice. Hiše, 
ki ga je v brezobzirni idrijsko-
slovenski politični kriminalki, 
potem ko idrijski oblastniki 
v njegovem uspešnem 
gospodarskem otroku 
Simplexu niso našli želenih 
pregreh, za dve leti poslala 
v zapor. Na molžo krav v 
kazensko-poboljševalni dom 
Dob. To so v Idriji kot zmago 
slavili trdi sistemski podaniki 
po odstranitvi liberalnega 
predsednika vlade Staneta 
Kavčiča, davnega leta 1973. 
Okretno vrtenje možakarja, 
ki je prestopil 91. leto, med 
skrbno zasajenimi gredicami 
domačega vrta, se je zdelo 
nenavadno. Kot je, kakopak, 
nenavadno vse njegovo 
življenje, ki ga je naposled 
popisal v zajetno knjigo, ki 
jo domača Založba Bogataj 
napoveduje pod pomenljivim 
naslovom Vedno prvi samo 
zato, da bi se Idrija nekoliko 
bolje spoznala in da bi Mirko 
Tratnik zrahljal svoje breme in 
breme Idrije, ki jo ima polnih 
91 let neizmerno rad.

V E D N O  P R V I

Z Mirkom Tratnikom o knjigi Vedno prvi 
in kriminalno uničeni njegovi in idrijski 
gospodarski poti

Dve leti političnega 
zapora, desetletja  
škode za Idrijo
Danijel Vončina

Stara modrost pravi, da mož 
postane, ko zgradi hišo, zaplodi 
sina, zasadi drevo in napiše 
knjigo. Vam je hiša prinesla hude 
težave, vaši gospodarski sinovi 
pa so se znašli sredi kriminalke. 
Posadili ste veliko dreves in jih 
še več podrli. Če naj bi vse to 
pomenilo življenjsko ravnovesje, 
ga v vašem življenju ni bilo. A 
čemu pri 91. letih knjiga?

Prav zaradi ravnovesja, zaradi 
resnice! Čiščenja in inventure 
za devetimi desetletji! S knjigo 
človek razčisti sam s seboj, pljune 
v oči dejstvom, v mojem primeru 
poniglavosti idrijskih in slovenskih 
politikov, ki so imeli socializem, 
s o c i a l n o  i n  p r av i č n o ,  l e  n a 
koncu jezikov. Tega žal v svojem 
gospodarskem času nisem doumel. 
Sedaj sem s spoznanji pomirjen. Res je 
bilo moje življenje burno, a neizmerno 

bogato. Obetavno gospodarsko pot so 
mi uničili. Zaradi politične obsodbe 
in zapora pri štiridesetih letih je bila 
kratka, a raznovrstna. Opravljal 
sem 12 različnih služb, večinoma 
vodilnih, in z vsemi svojimi podjetji 
sem imel lepe rezultate. Prej sem 
dosegel štiri različne izobrazbe 
– od gozdarja, preko strojnega 
ključavničarja, elektrotehnika do 
inženirja organizacije dela. Po novo 
spoznanih dejstvih, po pisanju knjige, 
končno vem, da so mojega najljubšega 
otroka – montažno podjetje Simplex 
– kriminalno uničili. Moj dolg je, da 
zgodovini in Idriji ohranim ta dejstva. 
Resnici na ljubo me je vodila tudi 
misel na očeta Alojza Tratnika, ki sta 
ga moja obsodba in zapor morda stala 
življenja. V Idriji se je, skupaj z mamo 
Rozalijo in ženo Anico, znašel sredi 
uničujočih obtožb na moj račun, začel 
hirati in se naposled poslovil.

O dejstvih govorite, ker ste 
preučili razpoložljiv arhiv in 
z dokumenti utemeljili svojo 
zgodbo, ki se bere kot kriminalka 
in kot klena gora izkušenj devetih 
desetletij sočasno? A vendarle – za 
uničenje Simplexa, za resnico, 
kot pravite, ni bilo v Idriji skoraj 
nikomur mar pred pol stoletja. 
Dandanes je Simplex pozabljena 
neznanka. Da ne govoriva o 
komunali, ki ste jo dodobra razvili 
in iz nje izločili del dejavnosti v 
Simplex ali o Kolektorju, ki je začel 
delovati pod streho Simplexa.

Vse našteto so razlogi, da se z resnico 
sooči tudi Idrija. Prebiranje arhiva, 
kolikor ga je sploh ohranjenega, 
je bilo naporno, a razbremenitev 
zame. Ohranjam kanec upanja, da bo 
tudi za Idrijo ali da se bo vsaj želela 
seznaniti z vsem, kar so ji trdoroki 
politiki uspeli zamolčati za polnega 
pol stoletja in jo oškodovati. Simplex 
je bil obetavno podjetje. Posledice 
njegovega uničenja pa so veliko hujše, 
kot je bilo v sedemdesetih letih, ko 
so v občini rasla številna podjetja in 
hlastala za delavci, mogoče slutiti. 
Dejstvo je, da sem še ob pisanju knjige 
srečal ljudi, ki so bili prepričani, 
da smo Simplex uničili vodilni, 
zlasti jaz in moj najbližji sodelavec, 
komercialni direktor Tomaž Gaberc. 
Predvsem jaz, s svojo koruptivnostjo 
in nepremišljenostjo, naj bi ga 
porinil v brezizhodno nelikvidnost. 
Nikoli, resnično nikoli nismo bili v 
razmerah, da ne bi uspeli poravnavati 
svojih obveznosti. Res pa je, da smo 
bili, zlasti v zadnjih letih, ko smo 
prevzemali opremljanje novogradenj 
po vsej Sloveniji in Hrvaški in večino 

tedaj grajenih portoroških hotelov, 
vseskozi na robu in smo se reševali 
s premostitvenimi krediti.  Pri 
novogoriški banki nikoli nisem imel 
problemov s pridobitvijo kreditov. 
Da bi Simplexu, svojemu največjemu 
otroku, škodoval na kakšen drug 
način, v svoji veliki vnemi za njegov 
razvoj? Bog pomagaj! Res pa je 
Simplex sedaj bolj ali manj pozabljena 
tema. Očitno pa niso pregrehe, ki 
so mi jih naprtili v zvezi z gradnjo 
hiše. Ob pisanju sem še srečal ljudi, 
ki so menili, da sem Simplex uničil 
zaradi izgradnje bazena ob svoji hiši, 
vgradnje blindiranih oken vanjo in 
podobnih neumnosti, ki so jih tedanji 
idrijski politiki natrosili v obtožnico 
do te mere, da jih je celo sodišče 
ovrglo. Našteto in ostale obtožbe, 
zaradi katerih sem molzel krave 
na Dobu, zbolel in zaključil svojo 
gospodarsko pot, niso resnične.

 
Vendarle so vas odstavili prav 
vaši, res da s pomočjo politikov 
pridobljeni Simplexovi delavci, 
na shodu v športnem centru. 
Za to sploh niste vedeli. Tudi k 
pričevanju za knjigo niste uspeli 
pridobiti del delavcev, ki še 50 let 
pozneje gojijo zamere do vas. 

Res sem do prebiranja arhivskih 
dokumentov živel v prepričanju, 
da sem odstopil na shodu delavcev, 
ki sem ga sklical sam. Da so tedaj 
solidarno odstopili še vsi vodilni 
in kmalu nato še vsi inženirji. Šele 
ob pripravi knjige sem izvedel za 
omenjeni shod in dejstva, kako 
so politiki, po nareku vodilnih 
slovenskih politikov in podjetja IMP, 
ki mu je bil Simplex s tehnološkim 

Velik praznik ob odprtju prostorov Simplex-a leta 1969 v Idriji  
/ Foto: arhiv Mirka Tratnika
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prednjačenjem, predvsem pa s 
prevzemanjem montažnih poslov 
bodeč trn v peti, pridobivali delavce za 
svoje nesmiselne politične skovanke. 
Vedel sem, da smo bili z visokimi 
plačami terenskih monterjev vseskozi 
opominjani, sporni za idrijske politike 
in za vodilne rudnika, ki je bilo 
malodane nedotakljivo, čeprav po 
vojni pretirano sanjavo kraljestvo z 
goro zamujenih razvojnih priložnosti 
za sebe, občino Idrija in njene ljudi. 
Sočasno sem se zavedal zamer, ki so 
jih porajale nizke plače, predvsem pa 
moje neomajne zahteve za trdo delo 
proizvodnih in režijskih delavcev v 
Idriji. Nikakor pa nisem vedel, da so 
zamere globoke do te mere, da so bili 
nezadovoljni delavci tako lahek plen 
idrijskim politikom.

Opravljali ste goro političnih 
funkcij v občini, regiji in republiki 
– od občinskega do regijskega 
odbornika, preko predsednika KS 
Idrija do poslanca gospodarskega 
zbora SRS. Nenazadnje ste bili 
tudi član ZK. Ali vendarle niste bili 
politično preveč naivni in se vam 
je zaradi tega zgodila tako groba 
politična eksekucija? 

Res sem bil že skozi vsa šestdeseta 
leta tarča discipliniranj, kaznovanj 
idrijskih politikov in komiteja ZK, 
a sem vse obtožbe metal čez rami v 
veliki gospodarski razvojni vnemi, a 
tudi socialni naravnanosti. Res sem 
bil član ZK. Čeprav brez izkaznice 
tedaj ni bilo mogoče opravljati 
vodilnih dolžnosti, sem v ZK vstopil 
iz prepričanja, da lahko samo 
znotraj njenega kolesja postoriš 
kaj dobrega. Sem pa njeno vlogo 
razumel precej drugače od vedno 
trdorokih idrijskih komunistov. Del 
discipliniranj je šel na račun moje 
liberalnosti, prozahodnega hlastanja 
za tehnološkimi in kapitalskimi 
novostmi. Zato je bilo veliko olajšanje 
zame, ko je na čelo Vlade RS stopil 

svobodomiselni in gospodarsko 
doslej nesporno najbolj uspešen 
predsednik slovenskih vlad Stane 
Kavčič. V njegovem času sem tudi 
deloval kot poslanec v skupščini SRS 
in v Simplexu skušal uresničiti čim 
več njegovih idej. Čeprav je bil moj 
veliki vzornik, sem to vedno naredil 
nekoliko po svoje in na grozo politikov. 
Brezmejno posedanje po partijskih 
sestankih, izgubljanje časa in besed, 
se mi je vedno zdelo odveč. Prepričan 
sem bil, da sem trdno na socialistični 
poti s svojim gospodarskim delom. Z 
ustanovitvijo Kolektorja, ki ga je Idrija 
v tedanji v nebo vpijoči brezposelnosti 
p ot r e b ova l a ,  p r e d vs e m  p a  s 
Simplexom, ki je bil takrat najhitreje 
rastoče in najviše izobraženo podjetje 
v občini. Če temu rečete naivnost, naj 
bo tako. Tudi sam sedaj vem, da nisem 
znal gledati na tedanjo politično uro 
in se ravnati po njej. Meni podobnih 
gospodarstvenikov, z izjemo mojega 
prijatelja, prav tako liberalnega 
Stanka Mervica, ki je bil v Eto poslan 
z neprijetno nalogo, a jo je povzdignil 
v vrtoglavo hitro rastoče podjetje, pa v 
Idriji takrat ni bilo. Morda še direktor 
Ciril Lazar, ki pa je bil odstavljen z 
vrha tovarne Kolektor. Do razkritja 
arhivskih dokumentov, kot sem že 
povedal, res nisem vedel za kriminalno 
uničenje Simplexa. Prepričan sem bil, 
da sem bil odstranjen zaradi svoje 
liberalnosti, skupaj z okrog 400 
Stanetu Kavčiču privrženimi politiki, 
profesorji, kulturnimi delavci in 
gospodarstveniki po Sloveniji.

O uspešnosti Simplexa danes 
skoraj nihče ne ve nič. Tudi sami 
ste se ob pripravi knjige soočili s 
prepričanjem starejših Idrijčanov, 
da je morda štel sto in nekaj 
delavcev, da je bil v nenehnih 
težavah, nelikviden, ... Da ga 
skratka odstop petih vodilnih ljudi 
ne bi zmogel uničiti. V knjigi ste 
vse to obširno pojasnili.

Leta 1971 je RŽS Idrija, kot 
najmočnejše podjetje v Idriji, 
s še več kot 1.200 zaposlenimi 
ustvaril 92 milijonov tedanjih 
dinarjev celotnega prihodka, Eta 
s 700 zaposlenimi 72,4 milijone, 
Simplex s 430 zaposlenimi 53,6 
milijonov dinarjev, Slovenijales 
z 292 zaposlenimi 40 milijonov 
in Tovarna Kolektor s 163 delavci 
15,3 milijone dinarjev. Bistveno pa 
je, da je imel Simplex daleč največ 
inženirjev in najvišjo izobrazbo 
zaposlenih. Ob 90 vajencih in 
20 višješolskih in visokošolskih 
štipendistih, je imel tudi najbolj 
dodelan vajeniški in štipendijski 
sistem in uspešno vzpostavljene 
kooperantske odnose z domačimi 
obrtniki. Točne arhivske podatke 
navajam v knjigi. Potem pa je, po 
prepričanju Idrijčanov domnevni 
rešitelj, v resnici pa osrednji 
boter uničenja – IMP oziroma 
njegov tozd TIO - leta 1974 shiral 
na vsega 187 delavcev in padel v 
visoko izgubo. Simplex z izgubo 
ni posloval nikoli. Okrog 200 
njegovih delavcev se je z družinami 
leta 1972 izselilo iz Idrije. Občina 
je tega leta izgubila zgodovinsko 
rekordnih 500 prebivalcev. Huje kot 

to je, da je ostala brez pestre palete 
obrtnih znanj. Česar še do danes ni 
nadomestila.

Arhivski dokumenti res kažejo, 
da se IMP TIO s štirimi programi, 
ki jih je sozd IMP namenil tozdu v 
tolažbo za uničenje Simplexa, ni 
uspel približati gospodarski moči 
slednjega. Pač pa je monterjem, 
ki so zapustili Idrijo, ponudil 
zaposlitev. Prav tako tudi vsej 
vodilni ekipi. Vi ste postali 
nič manj kot vršilec dolžnosti 
direktorja njegove koprske enote. 
Ali ni to nenavadno?

Ni! Vešče monterje je krvavo 
potreboval. IMP je za vsako ceno želel 
uspeti z montažnim opremljanjem 
novogradenj na Primorskem, ki je bila 
v času Staneta Kavčiča daleč največji 
investicijski trg v Sloveniji. To mu je 
po uničenju Simplexa tudi uspelo. 
Moja in mojih sodelavcev zaposlitve 
pa so bile kratkotrajne. Jaz sem 
moral v zapor, ostale pa so načrtno 
šikanirali kot ugonobitelje Simplexa. 
Zato so montažni tozd v Kopru 
kmalu zapustili. Pač pa je IMP z našo 
zaposlitvijo uspešno prikrili svojo 
vlogo režiserja uničenja Simplexa, 
ki so jo idrijski politiki s podporo 
državnim politikom pravoverno, a 
skrajno poniglavo uresničili.

Dočakali ste celo propadanje 
opuščenih zgradb Simplexa, za 
kateri ste se v šestdesetih letih 
odrekali vsi njegovi zaposleni …

Vesel sem predvsem, da sem dočakal 
njuno ponovno revitalizacijo z 
odličnimi obrtnimi podjetji. Med 
njimi so celo nasledniki Simplexovih 
delavcev. Pred kratkim sem jih 
obiskal in videl, da so na dobri poti. 
Boljših dejavnosti, kot so njihove in 
so Idriji zelo potrebne, si v nekdanjih 
Simplexovih stavbah, ne morem 
zamisliti.

Vem, da so knjigo Vedno prvi 
naslovili v Založbi Bogataj, potem 
ko so jo prebrali. Ključno je vaše 
gospodarsko prvenstvo. Mene pa 
je vsaj tako fascinirala množica 
vaših ostalih vizionarskih 
dejanj. Denimo predlog, da bi 
vodo na s prvim urbanističnim 
načrtom Idrije zastavljenim 
plavalnim bazenom v petdesetih 
letih ogrevali z energijo sonca 
in izgradnja letnega kopališča v 
Idrijski Beli, ko je bazen obtičal 
v papirjih. Nadalje pri Rudniku 
prvič izgovorjena renta za 
pospešitev stanovanjske gradnje 
v Idriji. Daleč najbolj vizionarska 
pa je bila vaša usposobitev v IBM 
v Avstriji za računalničarja in 

spodbuda nakupa računalnika 
Idriji v šestdesetih letih. Še bi 
lahko naštevali …

Ob večno sanjavem in politično 
precenjenem Rudniku in rudniku, 
sem štel za dolžnost, da Idrijčanom 
omogočimo razvojni korak s preostalo 
Slovenijo. Idrija je razvojno za njo 
krepko zaostajala in je bila daleč 
najmanj razvita na Primorskem. Tako 
sem ravnal tudi v Simplexu. Pil sem 
nova znanja in spoznanja, potoval po 
Evropi, zlasti po gradbenih sejmih in 
prinašal novosti v Simplex in v Idrijo. 
Od tod Simplexovo prednjačenje 
s tedaj sodobno opremo. Na njen 
račun in zaradi inovativnost smo 
dobivali delo po vsej Sloveniji in na 
Hrvaškem in na vse hujši srd IMP 
prevzemali njegov trg. Medtem smo 
se morali vseskozi boriti s kritikami 
domačih politikov. Med ostalim so mi 
stalno očitali, da letam po tujini, kjer 
nimam kaj početi. Nazadnje so nas 
kriminalno pomendrali …

Knjiga prikazuje širše razmere v 
povojnih desetletjih občine Idrija. 
Zakaj ste se študija arhivskih 
dokumentov lotili šele pri 
devetdesetih letih? Ali ne bi bilo za 
vas to lažje prej, v mlajših letih? 
Nenazadnje je že dejstvo, da ste 
ostali med vsemi odstranjenimi 
in v delu celo zaprtimi liberalci 
kova in vzora Staneta Kavčiča 
nerehabilitirani, kazalo na to, da 
je bilo v Idriji nekaj zelo narobe. 
Pravzaprav je še, saj rehabilitacije 
še niste dočakali.

Saj sem že povedal, da rehabilitacije 
ne pričakujem več. Za prikaz dejstev 
gre. Za osvetlitev krivice, ki se je 
zgodila meni, mojemu najožjemu, 
žal prav tako nikoli rehabilitiranemu 
sodelavcu Tomažu Gabercu, stotinam 
delavcev in njihovim družinam, ki so 
bile izgnane iz Idrije in seveda Idriji 
sami. Res pa je, da me je vseskozi 
tolažilo dejstvo, da so se Simplexovi 
mojstri kot podjetniki odlično 
znašli po vsej Sloveniji. Z njihovimi 
raznovrstnimi znanji je pridobila 
zlasti Primorska, Idrija pa je prav 
toliko izgubila. Obsodba, ki je nikakor 
nisem pričakoval, je mojemu zdravju 
pustila resne posledice. S krivico se 
prej enostavno nisem bil sposoben 
soočiti. Očitno je čas dozorel šele 
sedaj, ko pomirjen s sabo, opravljam 
inventuro svojega življenja. Nobenih 
zamer do nikogar ne gojim. Podprt z 
dokumenti svoje, naše, eksekutorje 
imenujem z imeni in priimki, a 
nikogar nisem želel prizadeti. Arhiv 
pa mi je pomagala prebirati novinarka 
Saša Dragoš, ki je uničenje Simplexa 
zaradi lažjega razumevanja postavila 
v širši gospodarsko-politični okvir 
druge polovice minulega stoletja, tako 
v Idriji kot v Sloveniji.

Knjiga je obsežna in zato 
dragocena. Prav gotovo brez 
pomoči Mestnega muzeja Idrija, 
idrijske enote Arhiva Slovenije 
in sponzorjev izdaja ne bi bila 
mogoča. Ker ste v njej končno 
utemeljili začetke Kolektorja, 
predvidevam, da ste v tem svojem, 
danes uspešnem gospodarskem 
otroku, dobili podporo.

V idrijskem arhivu sta oba sodelavca 
nudila vso mogočo in dragoceno 
pomoč, Darko Viler, dotlej sodelavec 
muzeja, mi je prijazno odprl vrata v 
Pokrajinski arhiv Nova Gorica. Mestni 

Mirko Tratnik, tretji z desne, je po petdesetih letih obiskal upravno zgradbo nekdanjega Simplexa in novim lastnikom 
zaželel uspešno poslovno pot ter ohranjanje industrijske tradicije v poslovni coni Simplex. / Foto: Založba Bogataj

Direktor Mirko Tratnik s sodelavkami iz računovodstva podjetja Simplex. 
Stojijo: Ivanka Miklavčič, Ivica Drnovšček in Vida Brejc, poročena 
Velikajne. Sedijo: Mirko Tratnik, Marica Bončina, Martina Polanc in Inka 
Turk. / Foto: zasebni arhiv Mirka Tratnika, Idrija
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muzej Idrija je pomagal s fotografijami 
Idrije iz prejšnjega stoletja. Zato je 
bilo potrebnega nekaj pregovarjanja 
in pridobljene fotografije plačati. 
Podobno skeniranje arhivskih 
dokumentov. To je logično. Računal 
pa sem predvsem na dva sponzorja. 
Na Zidgrad, s katerim sem vse od 
začetka njegovega oblikovanja iz 
povojne Obnovitvene zadruge s 
komunalo in Simplexom deloval z 
roko v roki in v njem opravljal celo 
svojo peto zaposlitev, ter na Kolektor. 
Ne koncu se je obrnilo tako, da so 
me, na moje presenečenje in veselje, 
podprli obrtniki, zasebniki in družbe, 
s katerimi moja poslovna pot ni bila 
povezana. Najlepša hvala vsem!

Se zavedate, da utegne vaša knjiga 
spodbuditi še več negodovanja, 
kritik in zavračanja? Zamolčanim 
političnim norijam navkljub, 
mnogi še gojijo zamere ali, kot 
ste povedali, lažne podobe o 
vas. Idrijčani, ki jih imate zelo 
radi in jih opisujeta kot pridne, 
vsestransko dejavne in skromne, 
pa tudi niso naklonjeni kritičnim 
pogledom na račun svojega okolja 
in na njegovo polpreteklost …

Nobene kritike se ne bojim. Vedno 
sem bil pripravljen soočati različna 
mnenja in prisluhniti argumentom. 
Tudi tokrat bom! Stojim, tudi s 
pomočjo arhivske dokumentacije, 
za zapisanim in se zavedam, da je 
interpretacija dokumentiranega 
lahko zelo različna. Zelo vesel bom 
ponovnega soočanja mnenj in resnic, 
ki jih nosi vsak v sebi. Še bolj vesel 
bom, če bomo skupaj počistili vse 
krivice in škodo, ki so jih povzročile.

Kaj lahko se zgodi, da bo zaradi 
polstoletnega odmika, vaša zgodba 
ostala prezrta. No, recenzent, 
cenjeni diplomat in še sedaj dejavni 
svetovalec predsednika Slovenije 
Boruta Pahorja dr. Ernest Petrič je 
zapisal, da je vašo knjigo vredno 
prebrati. Tega ste verjetno veseli?

Ko se pogovarjam z znanci v Idriji 
in po Primorskem, imam vtis, da za 
knjigo zanimanje bo. Seveda sem 
vesel, da je dr. Ernest Petrič ocenil, da 
je knjiga vredna prebiranja. Dr. Petrič 
je bil kot mlad strokovnjak v letih 
1967–1972 član takratne slovenske 
vlade pod predsedstvom Staneta 
Kavčiča, v njej pa je bil odgovoren za 
probleme znanosti in tehnologije. Tam 
je s strokovnim gradivom pomagal 
tudi meni, ko sem kot poslanec vodil 

skupščinsko komisijo za razbremenitev 
gospodarstva. Njegovo delo sem zelo 
cenil. Danes pa je, med vsem ostalim 
v mogočni karieri, nesporno najboljši 
poznavalec liberalnega časa in trdih 
političnih prekucij, ki so sledile po 
odstavitvi Staneta Kavčiča in med 
vsemi ostalimi tudi mene z uničenjem 
Simplexa vred. Zato njegovo mnenje 
šteje!

Nenaklonjeni pa so vam tudi 
trdi proti koronavirusni ukrepi. 
Knjige založba sploh ne bo mogla 
predstaviti. Kdaj in kako bodo 
torej zainteresirani bralci sploh 
lahko prišli do nje?

Res smo se znašli v času, ko je 
prepovedano javno zbiranje in s tem 
so prepovedane tudi javne predstavitve 
knjig. Založba je kljub temu knjigo 
poslala v tisk in takoj ko pride iz 
tiskarne, bo dosegljiva v knjigarnah 
in preko spletne prodaje založbe. Na 
založbi so izdelali program predstavitev 
knjige in številne pogovore z bralci, ki 
jih bodo organizirali, ko bo vlada to 
dovolila. Srečanj z bralci in nekdanjimi 
sodelavci se posebej veselim, saj vsi, 
ki me poznajo, vedo, da se najbolje 
počutim me ljudmi in da v zavzetih 
debatah neizmerno uživam. Potem, 
ko je založba poslala knjigo v tisk, sem 
res občutil veliko olajšanje in veselje 
hkrati, saj smo člani cele ekipe opravili 
veliko delo. Poznavalci, ki so osnutek 
knjige videli, povedo, da je zasnovana 
pregledno, da temelji na zgodovinskih 
dokumentih in da jo je vsekakor 
vredno prebrati. Ob dokumentih bo 
knjiga bralcem prinesla tudi veliko 
odličnih fotografij, na katerih je 
zabeležen čas v prelomnih desetletjih 
po drugi svetovni vojni.

Eden najlepših šansonov 
nesmrtne Edith Piaf ima naslov: 
Ničesar ne obžalujem! Bi ob 
današnji življenjski inventuri kaj 
storili drugače?

Res, tudi sam prav ničesar ne 
obžalujem. Pri zdravi pameti in 
solidnem zdravju sem dočakal 91 
let. Ohranjam fizično in duhovno 
kondicijo in se veselim vseh dnevov, 
ki so pred nami. Ljudem, ki so uničili 
podjetje in mene poslali v zapor, 
sem osebno odpustil že zdavnaj. Do 
nikogar ne gojim zamer. Prav pa je, da 
so zgodovinska dejstva zapisana in da 
si lahko o njih vsak sam ustvari svoje 
mnenje. Bi kar ponovil za Edith Piaf: 
Ničesar ne obžalujem, a dodal: Glejmo 
naprej in se veselimo prihodnosti!

Prebujanje prepričalo 
komisijo
Najvišjo nagrado »Zlata muza Ex-tempora Logatec 2020« je prejel Danilo Jereb iz Idrije 
za sliko z naslovom Prebujenje.

V soboto, 2. maja, se je v 
organizaciji Društva likovnikov 
Logatec zaključil tradicionalni, 
tokrat že 16. likovni Ex-tempore 
Logatec 2020, ki se je pričel v 
soboto, 25. aprila. Zaradi zaščitnih 
ukrepov pred koronavirusom je 
letos potekal v malo drugačni 
obliki, saj udeležencem ni bilo 
potrebno prinesti likovnih del na 
zaključno razstavo, ampak so preko 
elektronske pošte posredovali le 
dve fotografiji in sicer fotografijo 
prve faze slikanja in fotografijo 
zaključenega likovnega dela. 
Tako je v tem terminu doma 
ustvarjalo več kot 50 likovnih 
ustvarjalcev širom Slovenije in celo 
iz zamejstva.

Predsednica ocenjevalne 
žirije Anamarija Stibilj Šajn 
je zapisala, da je ekstempore 
prebudil likovno mrtvilo in 
spodbudil avtorje k ustvarjanju 
ter žlahtnemu osmišljanju časa. 
»Odziv je bil izjemen. Kar 54 
likovnih del je po elektronski 
pošti prispelo na natečaj. V prvi 
vrsti nas je prijetno presenetila 
količina, a tudi kvaliteta.« Žirijo 
so sestavljali Milena Usenik, 
slikarka specialistka, Karmen 
Bajec, magistra umetnosti, ter 
Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna 
zgodovinarka in likovna kritičarka. 
Sodelujoči avtorji so bili tako 
ljubiteljski ustvarjalci kot šolani 
likovniki. »Želja po sodelovanju je 
podrla vse bariere nastale situacije, 
občinske in tudi državne meje, saj 
je bilo nekaj avtorjev celo iz tujine. 
V tem posebnem času so ustvarjalci 
poglobili svoja razmišljanja in se z 
vso predanostjo posvetili samemu 
ustvarjalnemu procesu ter vanj 
vložili veliko truda. Nabor motivov 
na temo Pomlad je na široko odprl 
videnja, doživljanja, čutenja in 
razmišljanja, iskanja odgovorov 
v sebi, v prebujajoči se naravi, 
v ljudeh in širšem družbenem 
dogajanju,« je še dodala Anamarija 
Stibilj Šajn. 

Ob prvi nagradi, ki jo je za delo 
Prebujanje prejel Danilo Jereb iz 
Idrije, so podelili še vrsto priznanj 
za kakovost. Prejeli so jih: Helena 
Angelska, Erna Kopše, Jože Kotar, 
Albert Messner, Luka Miklavžič, 
Boštjan Močnik, Anja Rakovec, 
Zoran Rožič, Oskar Sovinc in 
Benjamin Žnidaršič. 

O zmagovalni sliki Danila Jereba 
je komisija zapisala: »Motiv je 
resničnost, ki jo prinašajo trije 
golobi, in je hkrati skrbno izbran, 
premišljen, simbolno večplasten 

prizor. Avtor ga prebuja kot 
skladen preplet vseh likovnih 
elementov ter ga nadgrajuje z 
različno in večplastno simboliko. 
Golobi, ki so nosilci figuralne 
kompozicije, so v različnih vlogah 
in držah ter celo premorejo 
karakterno opredeljenost. Z 
njimi slikar dokazuje, da obvlada 
klasično figuralno podobotvorje. 
S takšnega interpretativnega 
področja pa se dviguje v sfere 
modernistične odprtosti. V prizor 
vnaša novo, drugačno, slikarsko 
nekonvencionalno. Z vsem tem 
sledi svojemu idejnemu svetu, 
svojemu konceptu, hkrati pa 

podpira in krepi osnovni vsebinski 
cilj. Strukture, kolažni princip, 
številke in črke ter linije, ki 
eksaktno potujejo po slikovnem 
polju, vse govori o življenju, 
o njegovih poteh, o njegovi 
pestrosti, bistvu. Likovni izraz 
je tisti, ki s pravo mero in hkrati 
v polnosti reflektira slikarjevo 
razmišljanje. Slika učinkuje kot 
oltarna kompozicija, ki predstavlja 
percepcijo časa in prostora. V 
svoji likovni pestrosti in vsebinski 
večplastnosti ostaja tudi za 
gledalca na široko odprt slikovni 
organizem, ki prebuja pogled in 
aktivira misli.« / ITA

Idrijčan Danilo Jereb, rojen leta 1965, slikarsko ustvarja 
od leta 1986. Aktivneje se s svojimi likovnimi deli na 
razstavah pojavlja v zadnjih nekaj letih. Je član Likovnega 
društva Cinober Idrija. Umetniško se izraža v različnih 
tehnikah od akvarela, olja in akrila na platnu, kolaža, 
poseben izziv so mu kovinske skulpture. Svoj navdih črpa 
iz bogate kulturne in tehnične dediščine, ki jo Idrija nudi 
na vsakem koraku. Razstavljal je v Sloveniji, Avstriji, 
Italiji in na Hrvaškem. Je prejemnik številnih priznanj in 
nagrad, zadnjo v nizu so mu letos podelili na Ex-temporu 
v Logatcu, kjer je prejel najvišjo nagrado – Zlato muzo za 
sliko Prebujanje.

VEDNO PRVI

416 strani
trda vezava
številne fotografije 

in dokumenti

*******************
Knjiga v knjigarnah
do konca junija

*******************
Predstavitev jeseni 
v Galeriji Magazin
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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?

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
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Niko Jereb

Letimo nad javanskim 
morjem. Polet mi je mineval 
v prisotnosti in odsotnosti. 
Streznilo me je šele tuljenje 
motorjev in stresanje, kar 
je sporočalo, da drvimo po 
pristajalni stezi letališča 
Sultan Hasanuddin v 
Makassarju na Sulaweziju. 

Enajsti največji otok na svetu, 
nekdanji Celebes, je otok najbolj 
čudnih oblik. Dva dolga ozka kraka 
štrlita daleč na vzhod, druga dva na 

jug. V Makassarju, ki so ga politično 
preimenovali v Ujung Padang potem 
pa znova nazaj, bomo prišli v svet, ki 
je drugačen od dobesedno natlačene 
Jave. Naš glavni cilj na otoku pa je 
Tana Toraja. Tana pomeni dežela. 
Torajci imajo ohranjeno izredno 
zanimivo gradnjo koč in zelo 
nenavadne, skoraj srhljive običaje.

Po Mokassarju
Indonezija je najštevilčnejša 

muslimanska država na svetu. 
Po nekaterih podatkih jih je 230 
milijonov, to jo uvršča na četrto 
mesto na svetu, je pa največja otoška 
država. Večino predstavljajo sunitski 
muslimani, kakih 86 % jih je. 
Kristjanov je okrog 10 %, potem so 
še hindujci (Bali), budisti in manj kot 

procent konfucionistov. Vendar se te 
religije po malem povsod prepletajo. 
Islam so v 17. stoletju sem zanesli 
arabski trgovci, krščanstvo Portugalci 
in za njimi Nizozemci. Obisk glavne 
mošeje, mesto šteje kakih 2 milijona, 
pretežno muslimanov, me je kar 
malo razočaral. Čeprav je velika 
in bogata, sem videl že dosti bolj 
imenitnih. Recimo mošeja Hasana 
II. V Casablanci v Maroku bi spravila 
kar nekaj takih pod svojo streho.

Potem se  zapeljemo v  s taro 
pristanišče,  kjer so zasidrane 
značilne lesene barke ljudstva 
Bugijev, ki so sloveli kot vešči 
pomorščaki. Barke lambo so velike, 
s privzdignjenim premcem za dolge 
trgovske poti, pirisi pa kratke za 
priobalno plovbo. Ob pristanišču 
je velika trdnjava, ki je še iz časa 
makassarskega kraljestva Gova in 
Bugijev nekje iz 15. stoletja. Prvi 
kolonizatorji so bili Portugalci, 
nekaj so se vrivali tudi Angleži, 
najdlje so ostali Nizozemci. Ti so 
tudi dozidali trdnjavi in jo imenovali 
Fort Rotterdam. Trdnjava in zgradbe 
znotraj, tam sta dva muzeja, imajo 
povsem nizozemske arhitekturne 
poteze. Treba je plačati vstopnino 30 
tisoč rupij, kar je okrog dveh evrov. 
Blagajnik se je prijel za glavo, ko sem 
predenj stresel velik kup kovancev, s 
katerimi me je prijatelj založil doma. 
Bilo je dosti več, kot je vstopnina, pa 
sem mu vse skupaj pustil, samo da 
sem se jih rešil. V prometu jih skoraj 
ni, tako malo so vredni. 

Fort Rotterdam je priljubljeno 
zbirališče mladih. Znotraj trdnjave je 
velik park s klopcami, ki jih zasedajo 
predvsem učenci srednjih šol. 
Dekleta imajo zapovedano zakrite 
lase. Vsi imajo pametne telefone. 
Zelo radi se fotografirajo s tujci. Tako 
sem bil med dekleti pogosto glavni 
model selfijev. V pogovor, skoraj vsi 
znajo angleško, sem vnašal par besed 
uradnega jezika Bahasa Indonezija, 
kar jih je navdušilo. Vzkliki selamat 
siang, siapa nama anda, dober dan, 
kako ti je ime, so se kar vrstili. 
Mladeniči so preizkušali pogum tako, 
da so si pitone različnih velikosti 
obešali okrog vratu. Pridružil sem se 
jim in nadeli so mi najdaljšega. Tako 
se na vseh potovanjih preizkušam, 

če se le pokaže prilika. Stopim tudi 
v muzej Negeri La Galigo, kjer je 
razstavljeno pravo etnografsko 
bogastvo. Zelo veliko eksponatov je 
iz Tane Toraje, ki obetajo, da bo obisk 
te dežele zanimiv. 

Po široki ulici Ahmad Yani se 
odpravimo do trgovskega centra 
Makassar Mall. Tu se dobi vse. Kupil 
sem slovite cigarete 'sampoerna'. 
Okus je aromatičen. Tobaku so 
primešani mleti klinčki. To začimbo 
na veliko izvažajo predvsem iz 
Molukov, ki so jih imenovali tudi 
Začimbni otoki. Naš hotel Horison je 
bil blizu. Po namestitvi smo odšli na 
obalo v enega od številnih lokalčkov, 
ki so bolj podobni drvarnicam, kot 
pravim lokalom. Baronang je pisalo 
na izvesku. Za njim so se skrivale 
morske dobrote. Seveda smo izbrali 
ikan, ribe. Bile so sveže, vsake toliko 
je katera še poskočila. Vpričo nas so 
ribe očistili, razkosali in spekli nad 
žerjavico. Zraven je bil ocvrt riž, 
kot nekakšne štravbe in kar močno 
pekoča omaka sambal. Vse skupaj 
je bilo odlično. Jedli smo z rokami 
in prinesli so skodele z vodo, da 
smo si jih umili. Kdo ve kakšna 
voda, pravijo ji air, je bila. Ura je 
šest in sonce zahaja v vseh odtenkih 
oranžne in rdeče.

Sem in tja po Indoneziji

Blagodejna kopel
Zjutraj smo bili zgodnji. Čakalo je 

nas dobrih osem ur vožnje do Tane 
Toraje, ki leži med visokimi gorami 
skoraj v osrčju otoka. Pred nami 
bežijo slike riževih paddijev, ki jih 
kmetje pretežno ročno obdelujejo. 
Glavna pomoč so jim vodni bivoli, 
ki se često zelo navežejo drug 
na drugega. Vrstijo se palmovi 
gaji, oljnih palm, kokosa in napol 
džungla. Divjih živali, niti opic, ni 
videti. Noge si pretegnemo v ribiški 
vasici. V ribarnici se čudimo, kaj 
vse nudi morje. Vasica oskrbuje 
bližnje mesto Pare Pare, kjer bo 
kosilo. Sonce nažiga, utapljamo se 
v soparici. Veliko pijem in se veliko 
potim. To me ohlaja. Ustavimo 
se na vzpetini nad mestom na 
terasi warunga. Warung je lokal s 
prehrano. Razgled je imeniten, na 
mesto in obalo. Muezinov glas kliče 
k molitvi. Ura je dvanajst, čas za 
poklon Alahu. Nekam čudno se mi 
zdi, saj sem to poslušal le v arabskih 
deželah. Odlična ribja juha, potem 
pa nasi campur, ki vsebuje dušen riž 
z zelenjavo, mesom, koščki ribe in 
kozice, posebej še pekoča omaka in 
steklenica bintanga. Popolno kosilo!

Iz mesta Pare Pare se začne cesta 
ovinkasto dvigovati med gorami, ki 

Slap za osvežitev

Tipična vas v Toraji / fotografije: Niko Jereb

Lepo poslikan tongkonan
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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)

presegajo tisoč metrov. Vse so porasle z 
bujnim gozdom. V Enrekkangu se peš 
odpravimo po napol džungelski poti 
ob ozki reki do slapa, pod katerem je 
lep tolmun z globoko kristalno vodo. 
Kaj zdaj? Kopalke so ostale v kovčku 
v kombiju. Dva se na hitro odločiva. V 
spodnjicah se potopiva v prijetno hladno 
vodo. Ženske se jezijo, ker naju ne morejo 
posnemati. Kopel je čudovita, kot da bi 
sprala z mene vso težo tropske soparice.

Po dolgi utrujajoči vožnji le pridemo 
na cilj. Rantepao. Poslovno trgovski 
center dežele Toraje. Leži na 800 
metrih nad morjem. Premore kakih 50 
tisoč prebivalcev. Na vrhu pečine nad 

lepo so izrezbarjeni in poslikani. Ko 
smo kasneje v vaseh videli tongkonane, 
smo ugotovili, da hotelskim manjka zelo 
pomembna stvar. Sicer pa drugače ni 
moglo biti. 

Po večerji je domači vodič povedal, da 
je izvedel za vas, kjer obhajajo pogrebne 
slovesnosti. Ker je bila oddaljena, smo 
odrinili zgodaj. Poti skozi visoko džunglo 
in med riževimi polji je bilo veliko in 
večkrat smo zašli. Spotoma smo kupili 
sladke ananase in rambutan. Cena prav 
smešno nizka. Vodič se razveseli. Smo 
na cilju. Nekoliko dvignjen plato je skozi 
palme kazal vrsto tongkonanov. Sprejel 
nas je poseben odposlanec, kateremu 

Tu leži pokojnik

mestom se dviguje velik kip Kristusa kot 
Corcovado nad Rio de Janeirom. Tu je 
največ kristjanov, ki so protestanti. V vero 
pa so pomešani tudi ostanki prvotnega 
animističnega verovanja. Ohranjenih 
je nekaj čudnih običajev in praznikov, 
kar poleg lepe narave dela Tano Torajo 
posebej zanimivo. Nenadna silovita 
nevihta je prekinila naše raziskovanje 
mesta. Zatekli smo se pod streho in se 
čudili, ko je med treskanjem padala sodra. 
Pa v tropih smo, kaj ne?! Čudili smo se 
tudi rikšam, ki so prekrite s prozornimi 
ponjavami vseeno prevažale potnike, kot 
da se nič ne dogaja.

Zakoli za umrlega
Recepcija hotela Misiliana nas je sprejela 

z velikim napisom 'selamat datang' in s 
torajskimi hišami, tongkonani. Vsaj s 
posnetki. Tongkonan je kot zaprt dolg 
čoln z dvignjenim premcem in dvignjeno 
krmo. Stoji na visokih kolih. Legenda 
pravi, da so Torajci prišli iz nebes po 
morju in čolne dvignili na kole. Izredno 

je vodič izročil darilo: zavitke cigaret 
gudang garam. Kar zasmejalo se mu 
je. Indonezija je na tretjem mestu na 
svetu po porabi tobaka. Odpeljal je 
nas do vodje obredov, ki je stal pod 
posebnim tongkonanom, v katerem je 
ležal pokojnik in ga vprašal, če lahko 
prisostvujemo slavju. To je le del obreda.

Ko smo prišli med pisane tongkonane, 
pod katerimi je sedela množica gostov, 
smo ravno ujeli zaključek surovega 
darovanja živali. Zadnji bivol je stal sredi 
osmerice že pokončanih, ki so v krvi ležali 
na tleh, prekritih s palmovimi vejami. V 
zraku je visel duh po krvi. Stasito telo 
se je svetilo v soncu. Nemirno je grebel 
po tleh. Slutil je, kaj ga čaka. V tistem 
trenutku je skozi zrak ostro švistnila 
mačeta obrednega klavca in ga zadela v 
srce. Bivol je grozovito zarjovel, kri je v 
loku brizgnila. Klecnil je in že naslednji 
hip je težko telo telebnilo na tla. Množica 
je z glasnim smejanjem odobravala 
dejanje. Toda to še ni bil konec čudnega 
proslavljanja pogreba.
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Tinka Gantar

Tako daleč se zdi letošnji 
januar, ko smo še 
brezskrbno spremljali 
poročila o novem virusu, 
ki je »pustošil« po Kitajski. 
Takrat še ni imel imena 
in zdelo se je, da bo (kot 
že kdaj prej) ostal daleč 
od nas. Mogoče sem bila 
na novice pozornejša, 
ker je vnukinja Hana s 
študentskim orkestrom 
gostovala na Kitajskem. 
Posebno sem našpičila 
ušesa, ko je sporočila, 
da se bodo po koncertu v 
Wuhanu vrnili domov. Od 
vse širne Kitajske so morali 
gostovati ravno v Wuhanu?

Srečali smo se konec januarja na 
praznovanju v Valvazorjevem domu 
pod Stolom. Nisem kužna, nas je 
potolažila Hana, je že mimo dva 
tedna. In smo ji verjeli, praznovali 
in se družili, zbrani z vseh vetrov in 
bilo je veselo do jutra. Razkuževali 
smo se z – no, saj se ve, kako je bilo 

s tem pred to pandemijo – čisto brez 
problemov, le dobre tri mesece nazaj. 

»Pridemo te iskat, se boš z nami 
peljala gor.« Odločila sem se po 
svoje in šla peš. Iz rojstne vasi na 
Katarino na razgledni rami »vaškega 
hriba« Hom. Starodavna, z obzidjem 
obdana cerkvica menda skriva pod 
pragom zaklad. Posmejem se sama 
v sebi, češ: če bi bil, bi se Gorenjci 
kdaj že dokopali do njega. Med 
sestopom v vas Zasip sem pri bratu 
popila kavo in jo mahnila čez polje 
navzdol k Savi Dolinki, ki prišumi 
iz jeza v Mostah. Še en jez se ji je 
obetal, tik pred Bledom, a so krajani 
z referendumom odločili drugače. 
Reka veselo šumi Savi Bohinjki 
nasproti, ob njej v mokrišču Brje 
rastejo med drugim tudi redke 

kukavice, Loesejeve grezovke. Izza 
mladih let mi je ostala v spominu 
bližnjica od reke na Breg, prvo vas 
v Kašariji, kot nagajivo imenujemo 
svet pod Stolom. Oni pa nas med 
obema Savama zmerjajo s Prgarji in 
Kraparji. Presenetila me je na široko 
shojena steza. Ko pa sem pod vrhom 
prišla do mesta, od koder se po žici 
spuščajo nad reko, mi je bilo jasno. 
Vaščani pravijo, da se kriki strahu ali 
vznesenosti razlegajo prav do njih.

Na deželo pod mogočnim Stolom 
je sijalo sonce, včasih se je skrilo 
za kopaste oblake, ki so kot z belo 
kapo pokrili zvonasta vrhova obeh 
Stolov, Velikega in Malega. Januar 
je, sneg se je pa obdržal samo v 
grapah. Brezniške Peči od Žirovnice 

pa do Begunj so ločnica med deželo 
in dolinico Završnico, ki je izhodišče 
za vzpone na Karavanke in seveda na 
Valvazorja, kot skrajšano imenujemo 
planinski dom. Skoraj bi šla mimo 
cerkve sv. Radegunde na Bregu, 
tako je stisnjena med hišami. Pa 
mi domačinka ponosno pove, kako 
lepo je obnovljena. Tudi notri lahko 
pogledate, obnovljeni zlati oltar, le 
polkna ob vhodu porinite vsaksebi. 
Pokazala mi je še na belo cerkvico na 
strmini Peči. »Tam je pa sv. Lovrenc, 
brat sv. Radegunde. Avgusta, ko oba 
godujeta, lahko ponoči vidite utrinke. 
To so solze svetega Lovrenca. Tako sta 
se imela rada, zato Lovrenc joče, ker 
je ločen od nje. Spet drugi pa trdijo, 
da med njunima cerkvama v tem času 
letijo zlate svetinjice.

Sence so bile vedno daljše, veter 
je še povečeval občutek mraza. 
Kar razveselila sem se vzpona 
do Završnice, kamor sem sledila 
rumenim oznakam nove vezne 
poti po obronkih Julijcev, Juliane. 
Ob urejeni obali umetnega jezera v 
Završnici ni manjkalo obiskovalcev: 
pohodniki, kolesarji, sprehajalci, 
tekači. A vsi so hiteli v nasprotno 
smer, v dolino, kajti sonce je že zašlo 

za Triglavom. Nebo se je obarvalo v 
vseh odtenkih toplih barv: oranžno, 
roza, rdeče, oblaki so zažareli ; 
vrhovi dreves, obrisi Jelovice in 
Mežakle so pričeli temneti, še prej se 
je v mrzle odtenke potopila dolina. 
Ko so počasi obledeli nebo in oblaki, 
se je zelo hitro zmračilo. Zdelo se 
mi je pametneje, da uberem daljšo, 
a varnejšo pot po cesti. Speljana 
je v dolgih zavojih, med visokimi 
temnimi smrekami, nad njimi so 
se na nebu začele prižigati zvezde. 
Ne hodim prav pogosto sama v 
temi in za hip sem se spomnila 
pripombe sprehajalke v dolini, da 
za nič na svetu ne bi šla sama gor 
– kaj pa volkovi, a? Kako tiho je 
bilo, celo veter je prenehal pihati. 
Le svoje korake na pesku sem slišala 
in bitje srca. Le česa naj bi se bala, 
sem se spraševala. Pa je v ta mir 
izza ovinka pridirkal pes. Oba sva 
od presenečenja obstala, no, jaz 
od strahu, priznam. Preden se je 
pes ovedel, se je prikazal še njegov 
gospodar in ga poklical k sebi. »A vi 
pa kar sama?« je nerodno vprašal. 
»Zdaj nisem več,« sem bila odrezava. 
Potolažil me je, da ni več daleč do 
doma in da bo gori žur. »Nič ne 
bo s spanjem! Kar najširše ceste 
se držite, ne morete zgrešiti.« Prav 
nič težko ne bi bilo narobe zaviti, 
kajti odcepov ni manjkalo. Tema v 
gozdu je bila prav zares še bolj črna, 
kot je sicer. Na jasi pred domom 
pa se je odprl pogled na dolino z 
razsvetljenimi naselji, na lučke, ki 
so se premikale med njimi. Nad 
vsem tem nemirnim utripanjem 
doline se je bočilo temno nebo, 
na gosto posuto z mežikajočimi 
zvezdami, ki so, kot jaz, čakale na 
svetlo sopotnico luno. Tišina je bila 
pomirjujoča, a ne le tišina – tudi 
bližina koče je malo pripomogla.

Ljudsko izročilo pravi, da je sv. 
Lovrenc (goduje 10. avgusta) 
brat sv. Radegunde (goduje 
13. avgusta). Ob njunem godu 
letajo svetinje k sv. Lovrencu 
in nazaj na Breg. Tako si je 
ljudstvo razložilo zvezdne 
utrinke v tem času (avgusta) in 
jih imenuje solze sv. Lovrenca. 
V resnici svetnika nista v 
sorodu, niti nista živela v istem 
obdobju. Vendar so cerkve, 
posvečene njima, običajno blizu 
skupaj.

Zasip in Katarina na Homu / Foto: Tinka Gantar

TRGOCEV d.o.o., gradbeništvo in trgovina
Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec
tel.: 01 75 09 550, 75 42 485, faks.: 75 43 522
Odprto: od 8. do 19., sobota od 8. do 13. ure

www.trgocev.comwww.trgocev.com

VELIKA IZBIRA
 TALNIH, ZUNANJIH 

IN KOPALNIŠKIH 
PLOŠČIC

POPUSTI  POPUSTI  -10%, -15%, -20%-10%, -15%, -20%

VABIMO VAS V PRENOVLJENI  SALON KERAMIKE

Bilo je nekoč … ko virus  
še ni imel imena
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POPRAVILA IN 
VZDRŽEVANJE 
VOZIL

POPRAVILA IN POPRAVILA IN 
VZDRŽEVANJE VZDRŽEVANJE 
VOZILVOZIL Boštjan  

Leskovec s.p.

Zakaj vzdrževati klimatske naprave?
Sistem klimatske naprave absorbira vlago, zato se 
lahko v njem nakopičijo bakterije. Tu se nabirajo 
cvetni prah, plesni, pršice, saje in podobno. V času 
delovanja klimatske naprave se te snovi razpršijo po 
notranjosti vozila in lahko škodljivo vplivajo na zdravje 
potnikov oz. povzročijo neprijetne vonjave.
Priporočamo vam, da se vsaj enkrat na leto odločite 
za razkuževanje klimatske naprave in ob tem 
zamenjate tudi filter zraka v potniškem prostoru. Zrak 
v notranjosti vašega avtomobila bo tako vedno svež.

PONUDBA VELJA ZA VSE ZNAMKE VOZIL!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH 
NAPRAV – DEZINFEKCIJA (30min)

Vključuje preverjanje funkcij, moči hlajenja, 
pregled filtra zraka v potniškem prostoru, ter  
strokovno čiščenje in dezinfekcijo klimatske 
naprave.
Uniči 99,99% virusov, vključno  
s SARS-COV-2 – COVID-19,  
v 15 minutah! 

POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV

Vključuje polnjenje klimatskih naprav

42,70 EUR  
z DDV

Uniči 99,99% virusov, 
vključno s SARS-COV-2 – COVID-19, v 15 minutah

T: 040 502 992T: 040 502 992
PE: Vodnikova 4, 5280 Idrija
Urnik: vsak delovnik od 8:00 do 12:00 in od 13:00 
do 17:00

AVTOMEHANIKA 

AVTOELEKTRIKA 

AVTODIAGNOSTIKA  

REDNI SERVIS VOZIL VSEH ZNAMK

MONTER

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

išče sodelavce za opravljanje del na delovnem mestu 

Monter strojnih inštalacij, ključavničar, 
klepar v gradbeništvu  

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

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

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

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

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

Monter Instalacije d.o.o.,
Vojkova 8, 5280 Idrija 

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

 

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

instalacije d.o.o.

Silvo Kovač je državni prvak

Po 18 napornih krogih je 
na državnem prvenstvu 
slavil 17-letni Jaka Brilej 
iz Celja, med devetimi 
državnimi prvaki v 
konkurenci seniorjev nad 
75 let pa je najboljši Silvo 
Kovač, član ŠK Kolektor 
Idrija.

Nadaljujejo se šahovski turnirji 
na spletu, ki ljubiteljem šaha 
omogočajo, da se tudi v času 
karantene preko računalnikov 
in spleta srečujejo na 
svetovnih šahovskih portalih. 
Organizatorja, Šahovska zveza 
Slovenije in Šahovski klub 
Postojna, sta na šahovskem 
portalu Chess.com v soboto, 9. 
maja, uspešno izpeljala veliki 
šahovski spektakel – prvenstvo 
Slovenije v hitropoteznem šahu 
z delovnim naslovom »Dan 
zmage nad korono«. Udeležilo 

belih poljih, ki je potekal po 
švicarskem sistemu 18 krogov 
in dvakrat 3-minutnem času za 
razmišljanje za partijo, je slavil 
obetavni 17-letni mojstrski 
kandidat Jaka Brilej, član 
Celjskega šahovskega kluba, pred 
drugouvrščenim FIDE mojstrom 
Domnom Tisajem (Žalec) in 
tretjeuvrščenim Gregorjem 
Gorškom (Žalec). Velemojster 
Matej Šebenik je osvojil četrto 
mesto. Idrijski mojstrski 
kandidat Silvo Kovač je zbral 
9,5 točk in je bil v tako močni 
in pestri konkurenci najbolje 
uvrščeni senior nad 75 let. V tej 
konkurenci je postal tudi državni 
prvak, kar je za najstarejšega 
udeleženca turnirja lep rezultat. 
Šahovski organizatorji tudi v 
bodoče napovedujejo še več 
turnirjev preko računalnikov na 
spletu, saj tako tudi v tem času 
omogočijo ljubiteljem šaha, da 
preverijo svoje šahovsko znanje. 
/ ITA

se ga je 86 šahistov in šahistk, 
od šahovskih velemojstrov do 
mladih ljubiteljev šahovske 

igre. Med udeleženci so bili 
tudi štirje šahisti iz Šahovskega 
kluba Kolektor Idrija in dva iz 

Šahovskega društva Posočje 
Tolmin. 

Po izjemnem boju na črno-
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Nepogrešljivi prostovoljci
Letošnja pomlad je zaradi koronavirusa čisto drugačna, kot smo jo pričakovali, še vreme 
ni takšno, kot bi si ga želeli. Znajti pa se moramo tudi v takšnih časih. Človek je socialno 
bitje, zato potrebuje bližino sočloveka, varnost in komunikacijo. Pomanjkanje druženj, ki 
je v teh kriznih časih najbolj prisotno, povzroča tesnobe številnim. 

Šolarji se učijo 
solidarnosti 
V letošnjem tednu Rdečega križa, ki je tako kot vsako 
leto tudi letos potekal od 8. do 15. maja, so k sodelovanju 
povabili osnovnošolce. Ti so preko pouka na daljavo 
sodelovali v delavnici na temo prve pomoči in solidarnosti. 
S tem so organizatorji sodelovanja v tem tednu želeli 
posebej poudariti pomen dobrih del in skrbi drug za 
drugega.

Učno gradivo so pripravili na Območnem združenju Rdečega križa 
v Ljubljani, saj zaradi epidemije letos teh vsebin niso mogli izvesti 
neposredno po šolah. Tako je učiteljica Klavdija Bajc Pavšič iz Osnovne 
šole Idrija pripravila naravoslovni dan na daljavo na temo prve pomoči 
za peti razred. Učenci so med izbranimi aktivnostmi največkrat izbrali 
module: Kdaj kličemo in kdaj ne kličemo 112, Nesreče doma in Temeljni 
postopki oživljanja. Naravoslovni dan jim je bil všeč. Povedali so, da so se 
veliko naučili in da bodo znanje lahko uporabili tudi v praksi. Je pa kar 
nekaj učencev napisalo, da bi raje imeli naravoslovni dan ob Cerkniškem 
jezeru, tako kot je bilo načrtovano še pred epidemijo virusa.

Na Osnovni šoli Spodnja Idrija so učenci 1.a razreda učiteljice Tanje 
Čuk izpeljali pouk na daljavo na temo solidarnosti in na Rdečem križu so 
prejeli veliko dobrih misli in risbic. Učenec Tomaž je simpatično narisal in 
opisal, kako gojijo solidarnost v njegovi vasi. / ITA

Starejša generacija, ki je po 
ugotovitvah strokovnjakov 
najbolj ranljiva, preživlja te 
spremenjene razmere zelo 
različno, tako različno kot 
je sicer različno življenje 
posameznika v njegovem tretjem 
življenjskem obdobju. Različne 
so družinske razmere, različno 
je zdravstveno stanje, različno 
je materialno stanje in še veliko 
je različnosti, ki oblikujejo 
starostnika. Med nami so tudi 
starejši, ki so osamljeni, bolehni 
in iz različnih vzrokov vezani 
na prebivanje samo doma. Tem 
ljudem veliko pomeni zavedanje, 
da niso pozabljeni. 

V vseslovenski projekt »Starejši 
za starejše« se je že pred 12 
leti vključilo tudi Društvo 
upokojencev Idrija z namenom 
starejšim občanom, ki živijo 
doma, izboljšati kakovost bivanja 
in jim pomagati reševati težave. 
Vodja projekta pri idrijskem 

društvu upokojencev Vili 
Makuc je povezal prostovoljce v 
skupine v krajevnih skupnostih, 
kjer njihovo delo koordinirajo 
Lavra Kacin v Spodnji Idriji, 
Majda Bajec v Črnem Vrhu in 
Vili Makuc v Idriji. Osnovna 
dejavnost prostovoljcev so 
bili obiski starostnikov na 
domu, z uveljavitvijo ukrepov 
za preprečitev širjenja okužb 
s koronavirusom, pa je bilo 
obiskovanje onemogočeno. 
Dobro, da je tehnološki razvoj 
omogočil telefonsko povezavo z 
vsakim članom naše družbe, da 
so obiske nadomestili pogovori 
na daljavo. Težko pričakovanega 
obiska klic po telefonu dejansko 
ne more nadomestiti, je pa klub 
temu s pogovorom mogoče 
rešiti marsikatero zadrego, 
dati osamljenim zagotovilo, da 
niso pozabljeni, jim popestriti 
vsakdanjost. Prostovoljci so tako 
z rednimi telefonskimi pogovori 

v stalni povezavi s svojimi 
varovanci.

Ob lanskem občinskem 
prazniku je Marica Bončina 
za dolgoletno prostovoljsko 
delo prejela nagrado Občine 
Idrija. Že leta 2004 je bila 
soustanoviteljica skupine 
prostovoljcev Bodeča Neža, ki je 
delovala na varovanem oddelku 
doma upokojencev na Marofu 
in jo devet let uspešno vodila. 
Med prvimi se je vključila v 
projekt »Starejši za starejše«, 
kjer je kot izkušena prostovoljka 
pripomogla k temu, da je projekt 
uspešno zaživel. Marica Bončina 
in vsi prostovoljci, ki delujejo v 
projektu »Starejši za starejše«, 
s telefonskimi klici in pogovori 
starostnikom doma pomenijo 
stik z zunanjim svetom in jim 
pomagajo prebroditi stiske v tem 
težkem obdobju.  
/ Vanja Leskovec, predsednica 
Društva upokojencev Idrija
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- 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

Za park bo skrbela 
komunala

Sredi meseca aprila je nekatere krajane Črnega Vrha 
razburila vest, da bo Komunala Idrija prevzela dela 
v črnovrškem parku. Na upravi komunale so nam 
vest potrdili, konec aprila pa so se v parku prizadevni 
upokojenci srečali s predsednikom krajevne skupnosti 
Jernejem Črnologarjem. 

Upokojenci so predsedniku KS pojasnili nestrinjanje z odločitvijo, saj so 
se v zadnjih letih v parku zgodile številne spremembe. Predvsem po zaslugi 
povratnika iz Avstralije, Viktorja Lampeta in prizadevnih upokojencev, je 
park ponovno zaživel in dobil mnogo lepšo podobo. Urejene so številne 
gredice, potke, obnovljen je spomenik, nova fontana in električna napeljava, 
obnovljena je avtobusna postaja in oglasni kozolček, ... Koliko ur dela so 
prostovoljci vložili v park, je težko izračunati. K temu pa velja dodati dnevno 
zalivanje rož, barvanje in ohranjanje klopi ter vestno odstranjevanje plevela. 
Vse na prostovoljni bazi in na prostovoljnih prispevkih krajanov. Kot rečeno, 
je novica, da bo sedaj vse skupaj prevzela komunala, sprožila precej nejevolje. 

Dogovorili so se, da bodo starejši krajani prostovoljno, brez potnih ali 
drugih stroškov, še naprej vsak dan skrbeli za gredice in rože, Viktor Lampe 
bo ohranjal fontano, za ostala dela pa bo skrbela komunala. To pa je tudi 
sporočilo, ki naj bi prispelo do uprave komunale in s katerim se upokojenci 
strinjajo, a opozarjajo, da bodo budno spremljali dela komunale. Slednja je 
sredi maja že poskrbela za košnjo trave.  

Na sestanku je na dan spet privrela dolgoletna prošnja krajanov občinski 
oblasti. »Sprašujemo se, kdaj se bo naša občina osredotočila na urejanje 
ključnih problemov Črnega Vrha in konkretno, zakaj se obnova osrednjega 
vaškega trga odmika v nedoločeno prihodnost,« je bilo slišati od domala 
vseh prisotnih, ki so poudarili, da obnovo obljubljajo že vsaj od leta 2010. 
Asfalt v vaškem središču je namreč v izjemno slabem stanju.

Dve desetletji je za park skrbel Adi Rudolf. Krajani, ki so njegovo natančno, 
skrbno, točno in vestno delo opazili in ga cenili, se mu tudi na tem mestu 
javno zahvaljujejo za opravljeno delo na najvišjem nivoju. Od komunale 
pa pričakujejo, da bo tak standard urejenega parka ohranjala še naprej. 
/ Lovrenc Habe

Umrl je Tomaž Bizajl

V 86. letu starosti je v četrtek, 14. maja, umrl Tomaž Bizajl, sociolog, šolnik, nekdanji 
politik ter direktor in urednik Primorskih novic. V času njegovega vodenja se je časopis 
kadrovsko in vsebinsko obogatil ter iz tednika prerasel v časnik, ki so ga bralci dobili v 

roke dvakrat na teden.

Tomaž Bizajl se je rodil 21. decembra 1934 na Bregu pri Žirovnici na Gorenjskem, kamor so se njegovi 
starši priselili iz vasice Grant v Baški grapi. Ko je dopolnil sedem let, se je družina vrnila v Baško grapo. Nižjo 
gimnazijo in učiteljišče je obiskoval v Tolminu, eno leto je delal kot vzgojitelj v Dijaškem domu Cerkno, zatem 

pa kot učitelj in upravitelj na osnovni šoli v Godoviču.
V šestdesetih letih je bil referent za šolstvo Občine Idrija, ob delu pa je na Filozofski fakulteti v Ljubljani 

študiral sociologijo in leta 1968 tudi diplomiral. Po preselitvi k morju je postal strokovni delavec in sekretar 
obalnega komiteja ZKS Koper, najviše v politiki pa se je povzpel, ko je še ne 38-leten v vladi Staneta Kavčiča 
prevzel vladni resor za kulturo in prosveto ter ga vodil poldrugo leto. Od leta 1974 do leta 1981 je bil direktor 
in urednik Primorskih novic. Ko ga je Zdenka Lovec, tedanja odgovorna urednica, povabila v hišo, je povabilo 
sprejel, vendar je postavil pogoj, vreden občudovanja: soglasje kolektiva. V času njegovega vodenja se je časopis 
kadrovsko in vsebinsko obogatil ter iz tednika prerasel v časnik, ki so ga bralci dobili v roke dvakrat na teden.

Po obdobju na Primorskih novicah je odšel na republiški zavod za šolstvo. Predaval je na ljubljanski pedagoški 
fakulteti in bil dejaven v civilni družbi, od politike pa se je dokončno poslovil leta 2000, ko je izstopil iz stranke 

LDS. Svojo razgibano življenjsko pot je leta 2009 opisal v spominski knjigi Čas velikih pričakovanj.
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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 STORIT VE  
-  KOVINSKI IZDELKI  PO NAROČILU

http://regalni-sistemi.si/
selak.dejan@siol.net 

Selak kovinarstvo d.o.o.
Triglavska 30, 5280 Idrija

T: 031 724 333T: 031 724 333

70 let Radio kluba Idrija

Marijan Beričič

Pobudnik za ustanovitev 
Radio kluba v Idriji je 
bil Tone Erjavec. Že kot 
otrok se je zanimal za 
radio in vse, kar je bilo 
z njim povezano. Z njim 
se velikokrat pogovarjam 
in njegova pripoved me 
vedno znova navduši. Ima 
ogromno izkušenj, njegovi 
spomini na pionirska leta 
radioamaterizma v Idriji pa 
so sila dragoceni.

Tone Erjavec se je rodil 11. junija 
1928 kot nezakonski otrok materi 
Julijani. Družina Erjavec je bila, tako 
kot večina družin, rudarska. Živeli 
so zelo skromno skupaj z mamo, 
starim očetom in staro mamo v 
Usrani gasi pri Bratinovih, saj 
rudarsko življenje ni nudilo dovolj 
za normalno življenje, pokojnine pa 
so bile takrat zelo nizke. Mama se 
je ukvarjala s klekljanjem in pri tem 

ugotavljala, da jo je odkupovalka 
pogosto ogoljufala. Tone se je zato 
zatekel k raznim rešitvam. Soseda 
ga je večkrat prosila, da je zanjo 
nabavljal nuhalni tobak, za enega 
od sosedov pa je nabavljal kondome. 
Kaj je to, je spoznal šele kasneje, 
nekaj drobiža napitnine za opravljen 
nakup pa mu je kar prav prišlo. V 
letih Italije je seveda obiskoval 
italijansko osnovno šolo, ki pa je 
bila bolj politična kot vzgojna. V šoli 
se ni smelo spregovoriti v domačem 
jeziku. Po osnovni šoli je opravil tudi 
šolo kot uvod v lesno in kovinsko 
stroko. Med vojno so fašisti zaradi 
partizanstva leta 1942 začeli uvajati 
vpoklic k vojakom že mlajše fante. 
Na Primorskem so zbrali 120 mladih 
fantov in jih poslali v Gradiško, v 
posebno ustanovo Educatorio Gil. 
Izkazalo se je, da je to nekaj čisto 
drugega, kot so obljubljali, saj je bil 
v tem programu velik poudarek na 
militarizaciji.

Iz Idrije so izbrali štiri mlade za 
to izobraževanje: Antona Erjavca, 
M a r i j a n a  J u r j av č i č a ,  St a n k a 
Majnika in Lea Furlana. Tone 
se je ob počitnicah vedno vračal 
domov. Ko je razpadel fašizem, je 
bila ustanovljena republika in ta je 

prevzela tudi ustanovo Educatorio 
Gil. Toni se po počitnicah leta 1943 
ni več vrnil v Gradiško, ostale tri 
fante pa so Italijani mobilizirali v 
zloglasne enote »Decima Mas« za 
boj proti partizanom in domačim 
pr ot i faš i s tom.  Pr v i  j e  pade l 
na Krasu kot alpinec Marijan 
Jurjavčič, Stanko Majnik je bil 
dodeljen k padalcem. Po vojni 
je postal inštruktor padalcev v 
Lescah in tudi v Idriji. Leo Furlan 
je bil zaradi znanja tujih jezikov 
za tolmača in ostal v Italiji ter kot 
raziskovalni biolog po vojni odšel 
tudi v Afriko.

Tone Erjavec je do konca delovne 
dobe delal v gozdu za gozdno 
upravo. S sodelavcem je pripravljal 
les in drva v Slanicah, za prevoz drv 
v dolino pa so uporabljali konje. 
Večkrat so se srečali s partizani, 
ki so jih seznanjali z O. F. in vlogo 
NOB. 

Proti koncu vojne je bil mobiliziran 
v partizane za popolnitev enot in 
dodeljen škofjeloškemu odredu. 
Na pohodu v Gorico so jih napadli 
četniki, ki pa so jih uspešno pregnali. 
S partizansko enoto je prepešačil vse 
premike na Notranjsko, Novo mesto 
in končno do Ljubljane. 

Po končanih bojih se je vrnil 
domov, a dela zanj pri rudniku ni 
bilo. Odšel je v Kranj in se zaposlil 
pri Gradisu in v tovarni Sava, kjer 
se je vključil v njihov radio klub. 
Leta 1948 je bil spet mobiliziran 
v JLA, ker mu je manjkalo še 18 
mesecev. Sprejet je bil v Titovo 
gardo in s tem se je zavezal za tri 
leta vojaščine. S činom mlajšega 
vodnika je bil sprejet v delavnico za 
vzdrževanje radioaparatov, kar mu 
je zelo ustrezalo. Pri strokovnem 
izpopolnjevanju si je pomagal 
s knjigo »Radio«, ki jo je dobil 
v dar od strica Stanka Štucina. 
Zbiral je razno dokumentacijo o 
radiotehniki. Že po razpadu Italije 
je pretaknil vse vojaške objekte 
v Idriji in dobil v delavnici za 
popravilo radioaparatov še dva 
aparata.

Vse to je nanj še dodatno vplivalo, 
da se je amatersko začel ukvarjati z 
radiotehniko. Zaradi vsega tega je 
postal pobudnik ustanovitve Radio 
kluba Idrija, v katerega so se vključili 
zanesenjaki radioamaterstva. 
Organizirali so zveze s svetom, 
izdelovali razne radioaparate, 
p r e ko  r a d i j s k i h  p ove z av  s o 
omogočili prenose nogometnih in 

drugih tekmovanj, sodelovali pri 
raznih prireditvah ter paradah. Za 
ozvočenje so poskrbeli ob odprtju 
Vojkovega tabora na Drenovem 
griču, startu Trnovskega maratona 
in na prireditvah pri ljudski tehniki. 

Pri uvajanju televizije, zlasti pri 
prenosu smučarskih skokov v 
Planici, ko so iskali primeren kot 
za sprejem signala, so hodili celo 
po strehi Mestne hiše. Montirali so 
televizijske aparate v Zavratcu in 
drugod. Od prvotnih članov kluba sta 
živa le Franc Balant in Anton Erjavec.

Tone je bil zavzet tudi v mladinski 
organizaciji, kjer se je izpopolnjeval 
na taborih v Zatolminu. Za svoje 
zasluge je ob 10-letnici narodne 
tehnike leta 1956 prejel bronasto 
plaketo in za svoje aktivno delo tudi 
druga priznanja. 

Ko je končno le dobil delo pri 
rudniku, je moral opraviti še tečaje 
za pridobitev polkvalif ikacije 
in kvalifikacijo. Njegovo zadnje 
delovno mesto je bilo mesto strojnika 
izvoznega stroja, ki ga je opravljal vse 
do upokojitve.

24. oktobra pred 60 leti se je poročil 
z Antonijo Nagode. Vzgojila sta 
prijetne in uspešne otroke, ki imajo 
sedaj že svoje družine. Z ženo sta 
obnovila in dogradila podedovano 
hišo na začetku Pirnatove ulice, 
po domače »Faraonovše«. Sedaj 
preživljata čas kot upokojenca v 
krogu družine mladih.

Parada 1. maja 
1956. Na vozilu 

je znak SRJ (Savez 
radioamatera 

Jugoslavije).

Člani kluba SRJ 
na Trgu M. Tita 
1. maja 1956. 
Udeleženci z leve: 
Mirko Božič, 
Marijan Kos, 
Cveto Šulgaj, 
Anton Erjavec, 
Renato Škarabot, 
Mirko Šebenik 
in še en član. 
Spredaj Franc 
Balant, Slavko 
Podobnik, Ivan 
Simonič in otroci.
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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 ODPRTO: PON. -  PET  8. - 16.   SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

idrijske novice
studio Spremljajte oddaje Aktualno, Šport in Kultura. 

Najdete nas na spletni strani, na Facebooku  
in na našem YouTube kanalu. Vabljeni k ogledu.

,,Misel

Ne pozabite,  

da se Zemlja veseli vaših 

bosih korakov  

in vetrovi se želijo igrati  

z vašimi lasmi.

Kahlil Gibran 
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Toni Svetličič sklenil svoj let

Toni Svetličič se je rodil v času Italije 
leta 1933 in po končani osnovni 
šoli šolanje nadaljeval na srednji 
tehnični šoli in kasneje še na strojni 
fakulteti v že osvobojeni Sloveniji. 
V začetku 50. let se je odpravil na 
vojaško letalsko gimnazijo v Mostar 
in kasneje nadaljeval izobraževanje 
še v Titogradu in Puli. Leta 1956 je 
zaključil izobraževanje na letalski 
vojaški akademiji in napredoval v čin 
podporočnika. Kot pilot inštruktor 
in pilot komandir je služboval na 
vojaških letališčih v Zagrebu in 
Puli. Letel je z različnimi vojaškimi 
letali, najraje pa z bombnikom, 
imenovanim »Thunderjet«. Kot 
vojaški pilot si je pridobil licence za 
upravljanje več kot desetih različnih 
vrst letal. Kariero službovanja v 
vojaškem letalstvu je sklenil kot 
kapetan 1. klase.

Odhodu iz vrst vojaških pilotov je 
botrovala predvsem njegova želja, 
da bi upravljal velika potniška letala. 
Neprijazno zavlačevanje postopka 
demobilizacije mu je onemogočilo 
prijavo na natečaj za prometnega pilota 
pri takratni letalski družbi Inex Adria. 
Z novo družino in hčerko Jadranko se 
je preselil v domači kraj, izza mostu čez 
Idrijco. Službe ni dobil več mesecev, 

dokler ni nekega dne prišlo povabilo 
iz podjetja Slovenijales. Novo zgodbo 
je pričel graditi z mizarskimi deli, hitro 
je napredoval in postal vodja strojnega 
parka v mizarnici. 

Kmalu zatem pa so se njegove 
najgloblje želje po letenju le začele 
uresničevati, saj so v podjetju 
Slovenijales iskali pilota. Po krajšem 
usposabljanju je ponovno lahko vijugal 
med oblaki in iz zraka opazoval nov 
kontinent – Afriko. Slovenijales je v 
takratni Centralnoafriški republiki 
pričel graditi novo tovarno. Dobil 
je nalogo, da je za podjetje in širšo 
domovino opravljal medkrajevne 
letalske prevoze ljudi in tovora iz 
glavnega mesta Centralnoafriške 
republike Bangui v džunglo. Tam so 
za potrebe nove tovarne zgradili vas 
Bajanga, v kateri so živeli slovenski 
nadzorni delavci, ki so pri delu 
sodelovali z Afričani. Le-ti so opravljali 
težka gozdarska dela, predvsem sečnjo 
mogočnih mahagonijevih dreves, s 
fascinantnim premerom debla od dveh 
pa vse do štirih metrov.

Kmalu se mu je v novem svetu 
pridružila tudi družina. Otroka 
Jadranka in Neven sta obiskovala 
francosko šolo. Žena Nada je veljala 
za odlično gostiteljico. Precej težavne 

delovne razmere, ki sta jih pogojevala 
vročina in visoka vlaga, so si lajšali z 
družabnimi dogodki ob koncu tedna. 
Na njih so se srečevali člani skupnosti 
Slovencev v Centralnoafriški republiki, 
pa tudi ambasadorji in direktorji 
podjetij iz drugih držav. Iz tega obdobja 
je znana pripoved, kako ga je na enem 
od družabnih srečanj eden od gostov 
povsem resno vprašal, kako se znajde 
med preletom džungle, kako najde 
pot nazaj, ko pa je pokrajina pod njim 
nepregledno zelena. Hudomušno mu 
je pojasnil, da tja grede vso pot meče 
banane iz letala, nazaj grede pa sledi 
opicam na drevju, saj te ob pogledu 
na letalo že same stegujejo roke 
proti nebu in mu tako kažejo pot. 
Njegova neustavljiva energija ga je 
pripeljala tudi do srečanja s takratnim 
predsednikom Centralnoafriške 
republike Jean-Bedelom Bokasso, 
ki se je kasneje oklical za cesarja in 
republiko spremenil v monarhijo. 

Preživel je, ostal živ in zdrav in se 

z družino vrnil v Slovenijo. Nova 
poznanstva, prijateljstva in vezi, ki 
jih je stkal v Afriki, so ga pripeljali 
do izpolnitve več let zamrznjenega 
cilja: upravljanja velikega potniškega 
letala. Takoj po prihodu v Slovenijo 
leta 1977 in krajšem usposabljanju 
je začel delati za takratno letalsko 
družbo Inex Adria na letalih DC3 in 
DC9. Njegov novi dom je bilo nebo 
nad deželami Evrope. Njegovo zadnje 
osvajanje novih letalskih izzivov in 
teritorijev pred upokojitvijo pa je 
vezano na Egipt, ko je Adria sodelovala 
z letalskim podjetjem Airline of Egipt 
za potrebe turizma na notranjih letih 
Kairo - Luxor, Asuan ... Več let je potem 
14 dni v mesecu letel nad puščavami, 
piramidami, svetišči, templji, reko Nil 
in jezovi.

V Adrii je služboval vse do upokojitve, 
ki jo je dočakal že v novi državi 
Sloveniji leta 1992. 

Kot dobro vedo njegovi letalski 
kolegi, si je naslov prometnega pilota 

V petek, 15. maja, so se sorodniki in 

prijatelji na pokopališču v Spodnji 

Idriji poslovili od 87-letnega Antona 

Svetličiča, znanega vojaškega in 

civilnega pilota iz Mokraške vasi, 

ki je bil v širši javnosti znan kot 

Mostičerjev Toni.

najvišje kategorije pridobil po zaslugi 
intenzivnega in uspešnega letenja ter 
uspešno zaključenih usposabljanjih. V 
svojem aktivnem življenju pilota je na 
vojaških in komercialnih civilnih letih 
opravil skupno več kot 17.000 ur. 

Toni Svetličič pa ni bil osredotočen 
samo na lastno kariero in življenje. 
Izšolal je mnoge pilote in med njimi 
je bilo kar nekaj Idrijčanov. S svojim 
znanjem in ljubeznijo do letalstva je 
bil mentor, predavatelj, svetovalec in 
podpornik pri številnih aktivnostih, 
tudi pri sicer nikoli uresničeni ideji 
postavitve malega letališča v Zadlogu. 
Vedno je priskočil na pomoč tudi 
članom idrijskega aerokluba Srebrna 
krila. 

Rdečo nit Tonijevega profesionalnega 
življenja je spremljala tudi velika 
privrženost družini in domači hiši. 
Z ženo Nado sta že pred odhodom v 
Afriko, za praznik rudarjev 3. julija 
1969, v domači hiši oživila gostilno 
»Pr’ Mostičerju«. Tonijeva inovativnost 
in podjetnost sta dala pečat tudi 
življenju družinskega podjetja, ki sta ga 
v času afriške avanture z ženo začasno 
zaprla. Poskrbela sta za inovativno 
opremo in dekoracijo gostišča, kjer so 
se težki, temni elementi pripomočkov 
iz rudniških rovov mehčali z drobnimi, 
umetelnimi klekljanimi čipkami. Več 
kot 150-letno tradicijo gostinstva Pri 
Mostičerju sta ohranila. Domiselni pa 
so bili tudi gostilniški dogodki. Prirejali 
so noči cvetja, poroke vsak teden, 
modne revije, plese ob vikendih, ... 
Poleg okusne hrane pa je bila zagotovo 
kraljica ponudbe skrivnostni koktajl 
»plava orhideja«, katerega recept 
ostaja družinska skrivnost. Kasneje 
sta gostilno oddala v najem in se 
posvetila prenovi in oživitvi počitniške 
hišice ob morju. Seveda v bližini 
Pule, rojstnega kraja njegove žene in 
kraja, kjer je kot vojaški pilot vrsto 
let služboval.

Svojci, prijatelji in kolegi, raztreseni 
po vsej bivši Jugoslaviji, ga bodo 
ohranili v spominu tudi kot človeka, 
ki se je pogovarjal z oblaki. Ti so 
ob njegovem zadnjem slovesu na 
spodnjeidrijskem pokopališču zakrili 
nebo. Zapihal je severnik in v kotičku 
neba se je odprla svetloba. To so ponesli 
žalujoči svojci in prijatelji v nov dan, 
ki bo brez vsem dragega Tonija težji, 
a hkrati ob spominih na bogastvo 
spominov s Tonijem tudi lažji.
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Gradivo za zahvale in male oglase nam lahko pošljete po 
elektronski pošti na: abcmerkur.idrija@gmail.com 

ali abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80.  

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

Gradivo  
za zahvale in male oglase  

nam lahko pošljete  
po elektronski pošti na:  

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

05 37 22 947  
ali 05 37 222 80.  

Za vsebino zahval  
v uredništvu ne odgovarjamo.

Mali oglasi

SILVESTER ERJAVEC
(1947 – 2020)

Ob boleči izgubi ljubljenega moža in ata se zahvaljujemo vsem, 
ki ste ga v času bolezni obiskovali, mu pomagali, vlivali upanje in 
namenjali tople besede. Hvala urgentni zdravnici dr. Klančarjevi in 
ostalemu osebju ZD Idrija, še posebej patronažni sestri Andrejki za 

ves njen trud.
Hvala gospodu Marku Gnezdi in sodelavcem komunale za organizacijo 
pogreba ter lovcem LD Idrija, ki ste ga pospremili na njegovo 
zadnjo pot. Hvala gospodu Alanu za cerkveni obred ter trobentaču, 
gospodu Peternelu. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sodelavcem za izražena sožalja, tolažbo, cvetje, sveče in ostale darove. 
Še prav posebej pa se zahvaljujemo Stojanu, Ivanu, Silvi in Karin, ki 

so našemu Silviju pomagali in mu bili v oporo.
Počivaj v miru.

Žalujoči svojci

Bremena usode te niso zlomila,
tudi bremena težkega dela in življenja ne,
pred zadnjim bremenom pa si omagal,
bolezen je iz tebe izpila vso moč –
in za teboj je ostala praznina in velika bolečina.

ZOFIJA BOGATAJ
(1932 - 2020)

Žalujoči svojci se vsem iskreno zahvaljujemo za cvetje, sveče in 
izrečena sožalja, hvala tudi vsem, ki ste Zofiji kakorkoli pomagali v 
zadnjih letih. Posebna zahvala mag. dr. Andri Leskovec, patronažnim 
sestram ZD Idrija ter osebju službe Pomoč na domu DU Idrija. Hvala 
tudi pogrebni službi Komunale Idrija, trobentaču Borisu Peternelju 

in Ivici Pirih za prebrane besede slovesa.

Vsi njeni

»S triglavskega veter gorovja
prav rahlo šumi in pihlja,
me vleče in žene v vrhove,
v dolini miru mi ne da.«
(Marjan Perko)

VALENTINA LAMPE
glasbena pedagoginja

(1. 7. 1934 – 3. 5. 2020)

Svojo življenjsko pot je v 85. letu starosti sklenila draga mama, teta, 
sestrična, svakinja ter učiteljica številnim generacijam osnovnošolcev, 
ki jih je popeljala v svet glasbene umetnosti. Njena umetniška duša 
je verjela v poštenost, prijazne odnose in dobroto ljudi. V ožjem 
družinskem krogu smo jo 6. maja pospremili na zadnjo življenjsko pot. 
Iskrena hvala osebni zdravnici dr. Klančarjevi za strokovno pomoč 
in vso podporo v teh najbolj žalostnih dneh mojega življenja. Hvala 
dr. Simovu in sestri Dragici, kakor tudi ostalemu osebju ZD Idrija. 
Hvala vikarju Alenu Tedešku in Komunali Idrija za svečano izpeljavo 
poslovilnega obreda ter Ireni Hvala za občutene besede slovesa. Hvala 

Borisu za žalne melodije. Hvala Mojci. 
Hvala za izrečena sožalja, prinesene rože in sveče.

Njena zvezda sije za vse nas.

sin Erik in sorodniki

Moja zvezda bo zate
ena od zvezd.
Zato boš rad gledal
vse zvezde …  
(Mali Princ)

POSLOVILI SO SE

UROŠ BAJŽELJ

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega Ačija, prof. dr. Uroša 
Bajžlja, se vsem občanom in občankam Idrije, nekdanjim knapom, 
delavcem CUDHg Idrija in vsem, ki ste ga poznali in ohranili v lepem 
spominu ter se mu poklonili z nepozabnimi spomini, zahvaljujeva za 

izrečena sožalja.
Živel je z rudnikom v Idriji in se je med knape vedno rad vračal. 
Njegova strokovna zapuščina je neprecenljiva. V vseh nas je pustil 

globoke sledi.
Naš Ači, ing. Bajželj, kot so ga klicali knapi, bo vedno ostal z nami.

Hčerki Barbara in Smiljana z družinama

Ivana Seljak iz Idrije, stara 83 let
Anton Svetličič iz Mokraške vasi, 
star 87 let
Marko Metod Rejc iz Jesenice,  
star 82 let
Jožef Vončina iz Idrije, star 84 let
Valentina Lampe iz Idrije,  
stara 85 let
Cveto Majnik iz Idrije, star 65 let
Amalija Mlakar iz Sp. Idrije,  
stara 94 let
Silvestra – Silva Kogej iz Idrije, 
stara 99 let

Najamem garažo v Spodnji Idriji.  
/ Inf.: 064 120 462

Najameva enosobno ali dvosobno 
stanovanje v Idriji ali njeni bližnji okolici. 
Lahko je v hiši ali v stanovanjskem bloku. 
Tudi vikend pride v poštev. Sva skrbna in 
redna plačnika. / Inf.: 040 892 170

V celoti renovirano 2-sobno stanovanje 
v skupni izmeri 86 m2 v 1. nadstropju 
stanovanjske stavbe z dvigalom v Idriji 
zamenjam za hišo v Idriji ali okolici.  
/ Inf.: 041 473 327

V Idriji na Gregorčičevi ulici 27 oddamo 
v najem poslovni prostor v velikosti 58,5 
m2. Trenutno je v njem frizerski salon.  
/ Inf.: 040 696 655

V Spodnji Idriji prodam starejšo hišo  
s pripadajočim zemljiščem.  
/ Inf.: 040 868 211

Prodam domače naravno pridelane 
orehe (jedrca ali mlete - po želji). Cena: 
10 evrov/kg. Nudimo dostavo na dom na 
območju idrijske, cerkljanske, žirovske ali 
logaške občine. / Inf.: 051 413 047

V najem vzamem stanovanje ali hišo v 
Idriji s širšo okolico ali Cerknem.  
/ Inf.: 068 639 535

Prodam 11 mesecev staro žrebičko 
ponija. / Inf.: 051 410 301 (Pavle) 

Najamem stanovanje za mamico in 
tri otroke. Lahko je tudi del hiše. Idrija, 
okolica lahko pa tudi Kalce, Grčarevec.  
/ Inf.: 041 938 272

Kupim mrežo za drobnico in el. pastirja.  
/ Inf.: 041 535 397 (Patricija)

V najem oddamo poslovni prostor na 
Lapajnetovi 44 v Idriji, frizerski salon v 
velikosti 36 m2, primeren tudi za ostale 
dejavnosti. / Inf.: 041 952 114

Nudim košnjo. / Inf.: 068 143 519
V Idriji na Rudarski ulici prodam 45 

m2 veliko dvosobno stanovanje. Cena: 
38.000 evrov / Inf.: 031 449 955

Kupim večje 3 ali 4-sobno stanovanje v 
Idriji. / Inf.: 041 742 645

V Planini pri Cerknem prodam parcelo 
z gradbenim dovoljenjem in vsemi načrti 
za graditev poslov. Objekta 1.100 m2. 
Graditev je možna takoj - ločeno od že 
obstoječih delavnic. / Inf.: 041 610 914

Tričlanska družina najame stanovanje v 
Idriji ali bližnji okolici. / Inf.: 040 222 879 

Oddajamo sobe s souporabo kopalnice, 
kuhinje in stranišča, primerno zlasti za 
samske delavce. / Inf.: 031 501 605



petek, 22. maj 2020 Idrijske novice / ABC         številka 48430 M O Z A I K

Črna kronika

• 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

Padel po stopnicah
V nedeljo, 17. maja, je nekaj po 14. 

uri v Doleh starejši občan padel po 
stopnicah ter se huje poškodoval. 
Reševalci NMP Idrija so mu nudili 
oskrbo,  hel ikopter Slovenske 
vojske v spremstvu dežurne ekipe 
helikopterske nujne medicinske 
pomoči pa ga je prepeljal na urgenco 
v Klinični center v Ljubljano.

Gasilci čistili odtoke
V petek, 15. maja, so nekaj pred 

9. uro gasilci PGD Spodnja Idrija 
posredovali pred gospodarskim 
objektom v Spodnji Kanomlji, kjer 
so odmašili zamašene odtočne jarke 
za meteorno vodo in preprečili 
zamakanje prostorov.

Hišne preiskave v 
Idriji, Spodnji Idriji in 
Tolminu

Policisti Policijske postaje Idrija so v 
sredo, 13. maja, na podlagi odredbe 
Okrožnega sodišča v Novi Gorici na 
območju Občine Idrija opravili hišno 
preiskavo pri 34-letnem moškem 
zaradi suma storitve kaznivega 
dejanja neupravičene proizvodnje in 
prometa s prepovedanimi drogami. 
Pri hišni preiskavi so idrijski policisti 
našli in zasegli več različnih snovi, 
zdravil in zelenih rastlinskih delcev, 

za katere je obstajal sum, da gre za 
prepovedane droge. Idrijski policisti 
so zasežene snovi poslali v nadaljnjo 
laboratorijsko analizo. Če bo analiza 
potrdila, da gre za prepovedano drogo, 
bodo zoper 34-letnega osumljenca 
podali kazensko ovadbo na Okrožno 
državno tožilstvo v Novi Gorici. Poleg 
hišne preiskave v Idriji pa so policisti 
sočasno opravili še hišno preiskavo 
v enem od naselij na Tolminskem pri 
32-letnem moškem zaradi enakih 
sumov kot v Idriji. Tudi v Tolminu so v 
sklopu hišne in osebne preiskave našli 
in zasegli različne snovi (bela prašnata 
snov in bela pasta) in manjše zelene 
rastline, za katere obstaja sum, da gre 
za prepovedano drogo. Že v sredo, 29. 
aprila, pozno popoldne so policisti v 
Idriji 32-letnemu moškemu zasegli 
dva zavitka aluminijaste folije z belo 
prašno snovjo, za katero so posumili, 
da gre za prepovedano drogo, v 
četrtek, 23. aprila, pozno zvečer pa so 
v Spodnji Idriji 46-letnemu moškemu 
zasegli dva zavitka z zeleno posušeno 
rastlino, saj so posumili, da gre za 
prepovedano drogo konopljo.

Gasilci posredovali v 
Orehku

V ponedeljek, 11. maja, so ob 15. 
uri in 54 minut gasilci PGD Bukovo-
Zakojca posredovali v Orehku. Kot 
prvi posredovalci so do prihoda 

reševalcev NMP ZD Idrija nudili 
pomoč oboleli osebi in jo nato prenesli 
do helikopterja Slovenske vojske. Ta 
je obolelo osebo v spremstvu dežurne 
ekipe prepeljal v UKC Ljubljana.

Vozil pod vplivom 
alkohola

Idrijski policisti so v četrtek, 7. 
maja, okoli 19. ure v Idriji zaustavili 
68- letnega voznika osebnega 
avtomobila in mu odredili preizkus 
alkoholiziranosti .  Rezultat  je 
pokazal, da je voznik vozil pod 
vplivom alkohola, saj je imel 0.75 
mg alkohola v litru izdihanega zraka. 
Vozniku so prepovedali vožnjo in mu 
odvzeli vozniško dovoljenje. Čaka pa 
ga še srečanje s sodnico za prekrške.

Vlomilci so odnesli 
telefone

V ponede l j ek ,  11.  ma ja ,  so 
uslužbenci poslovalnice A1 v Idriji 
ob prihodu v službo opazili posledice 
vloma. Vlomilci naj bi v poslovalnico 
podjetja A1 na Lapajnetovi ulici v 
Idriji vlomili v dneh vikenda. Že ob 
prvem pregledu poškodb in stanja 
v poslovnem lokalu je bilo jasno, da 
so jih zanimali predvsem telefonski 
aparati. Na upravi policije v Novi 
Gorici so potrdili, da so vlomilci iz 
lokala odnesli pet novih mobilnih 

telefonov v skupni vrednosti približno 
2.000 evrov. Policisti so si kraj 
vloma ogledali in o dogodku takoj 
obvestili tudi preiskovalnega sodnika 
okrožnega sodišča in Državno 
tožilstvo v Novi Gorici. Idrijski 
policisti bodo po zaključku preiskave 
navedenega kaznivega  dejanja na 
podlagi vseh ugotovljenih dejstev 
podali kazensko ovadbo na Okrožno 
državno tožilstvo v Novi Gorici.

Motor in droge
Policisti Policijske postaje Idrija 

so v torek, 28. aprila, v poznih 
večernih urah v Cerknem zaustavili 
19-letnega voznika neregistriranega 
ko l e s a  z  m oto r j e m  i n  m u  v 
nadaljevanju postopka odredili hitri 
test zaradi suma vožnje pod vplivom 
prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravil in drugih psihoaktivnih 
snovi. Rezultat hitrega testa je bil 
pozitiven na prepovedano drogo, zato 
so mu odredili še strokovni pregled 
v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je 
odločno odklonil. Mlajšemu kršitelju 
so prepovedali vožnjo, zaradi več 
kršitev prometne zakonodaje pa 
bodo zoper njega napisali še prijavo 
na okrajno sodišče.

Težave z dimnikom
V torek, 5. maja, so klicali na pomoč 

gasilce v Cerknem. Tam so v enem 

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

od dimnikov v večstanovanjskem 
objektu tlele saje. Gasilci PGD Cerkno 
so pogasili saje, prezračili bivalne 
prostore, stopnišča in kleti.

Gasilci rešili otroka
V torek, 5. maja, se je otrok zaprl v 

stanovanje v Sestranski vasi v občini 
Gorenja vas - Poljane. Gasilci PGD 
Gorenja vas so s tehničnim posegom 
odprli vrata stanovanja.

Bomba v Rovtah
V  p o n e d e l j e k ,  4 .  m a j a ,  s t a 

pripadnika Državne enote za varstvo 
pred neueksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi Gorenjske in Ljubljanske 
regije odstranila topovsko granato 
kalibra 100 mm, ki so jo našli pri 
naselju Rovte. Nevarno najdbo 
italijanske izdelave iz druge svetovne 
vojne sta do uničenja odpeljala v 
ustrezno skladišče.

Poškodovana 
pohodnika v Beli

V ponedeljek, 27. aprila, sta se ob 
12. uri in 20 minut v bližini Idrijske 
Bele poškodovala pohodnika. 
Reševalci NMP Idrija, GRS Tolmin 
in gasilci PGD Idrija so poškodovana 
pohodnika na kraju oskrbeli in ju 
prenesli do mesta, kjer ju je prevzela 
posadka s helikopterjem Slovenske 
vojske, ki ju je prepeljala v ljubljanski 
klinični center.
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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

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.comwww.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
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PLAUDRA-PRESS Novorojenčki 

Iskrene čestitke staršem!

Šale tedna

Deklica Gaja,  
starša Urška Cigale Klanjšček in  
Matej Klanjšček iz Godoviča
deklica Mojca,  
tarša Martina Podobnik in Miha Kenda iz 
Gorenje Kanomlje
deklica Tinka,  
starša Lea Mikuž in Matic Vidmar iz Godoviča
deček Filip,  
starša Nadia Čibej Medic in Martin Čibej iz Idrije

Za snemanje iščejo statiste
Iz Društva za boj proti virusom so nam sporočili, da so 
končno dobili soglasje za snemanje izobraževalnih filmov, 
s katerimi bodo izobraževali televizijske gledalce po vsej 
Evropi.

S produkcijo šestih kratkih filmov bodo začeli prihodnji teden. 
Najzahtevnejše snemanje jih čaka na relaciji med Idrijo in Cerknim, 
saj se bodo filmarji morali prilagoditi naravnim danostim. Kot je moč 
razumeti iz sporočila za javnost, bo osnovno sporočilo filma navodilo, 
kako varno uporabljati javni potniški promet. Avtobus javnega potniškega 
sistema med Idrijo in Cerknim so izbrali zato, ker bodo na tej liniji z 
najmanj težavami posneli potrebne prizore. V teh bodo namreč gledalce 
podučili, kako smejo potniki na avtobusu sedeti le v vsaki tretji vrsti. 
Ker pa ob običajni uporabi teh avtobusov prevoznik ne doseže niti take 
zasedenosti, bodo filmarji najeli statiste, ki se bodo proti plačilu cel dan 
vozili z avtobusom med Idrijo in Cerknim. Posnetke s snemanja bodo 
dali na razpolago tudi turističnim organizacijam, ki bodo vabile turiste 
v odmaknjeno deželo s sloganom »Dobrodošli v deželi, kjer sedež na 
avtobusu ni problem«.

Nad snemanjem so navdušeni tudi v hotelu v Cerknem, ki ga bodo za 
teden dni odprli posebej za člane zelo številčne snemalne ekipe. Ti bodo 
med snemanjem filma uporabljali tudi helikopter in zato producenti 
že obveščajo Cerkljane, da helikopter med kroženjem na Cerkljanskem 
ne bo iskal novega heliodroma ampak bo le prevažal kamermana in 
režiserja. Če mu bo največji trgovec dovolil pristanek na najdražjem 
travniku v Cerknem, pa še ni znano. 
/ FIŠER

Divje jezero stopa iz okvirjev
Priznana glasbena založba Celinka je 20. maja med ljubitelje kakovostne izvirne 
glasbe poslala novo ploščo idrijske zasedbe Divje jezero. Gre za tretji studijski album 
odličnih glasbenikov, ki so se pri snovanju albuma opazno oddaljili od na prvih dneh 
uveljavljenih glasbenih podob. 

Po izdanih albumih Mestni vrvež 
(2015) in Pobeg iz blodnjaka (2017) 
so se člani zasedbe Divje jezero 
odločili svoji glasbi dodati še novo 
dimenzijo – vokal in tako zaključili 
neko tranzicijsko dobo ter hkrati 
začeli novo. To novo pridobitev lahko 
slišimo tudi na singlu, ki spremlja 
izid albuma. V Beogradu je skladba, 
ki vsekakor izstopa iz okvirjev prej 
izdanih. Toplina vokala in elekticizem 
zvoka nas popeljeta nazaj, v čase 
skupne države in divjih festivalov, 
kljub temu da jo je navdihnil neljubi 
dogodek iz turneje v Bolgariji. 

O ustvarjanju novega albuma je 
Luka Čibej povedal: »Skladbe na 
albumu so se počasi nabirale od leta 
2013, ko še nismo imeli vokalista, 
nekaj pa jih je nastalo tik pred 
pričetkom snemanja plošče. Leta 
2014 smo sodelovali pri projektu 
Rokerji pojejo pesnike in uglasbili 
dano besedilo, ki ga je napisal Jože 
Kos Sine. Iskali smo vokalista, ker 
nihče od nas nima naravnih danosti 
za petje. Takratni klaviaturist David 
je predlagal njegovega kolega Žana, 
s katerim smo posneli to skladbo in 
nastopili na festivalu. Kasneje smo se 

vrnili k ustvarjanju našega drugega 
albuma Pobeg iz blodnjaka, ki je bil 
v celoti inštrumentalen in je izšel 
spomladi 2017. Po tem albumu se 
je klaviaturist David odločil za svojo 
pot in zamenjal ga je Žiga, hkrati pa 
se je obudila tudi misel o nadaljnjih 
smernicah v zvoku zasedbe in 
ustvarjanju vokalne plošče. Žan 
je postal član skupine in tako smo 
pričeli z delom.« 

Novi albumu lepo dopolnjujejo tudi 
sodelovanja različnih glasbenikov, 
m e d  d r u g i m i  k a r i z m a t i č n a 
vokalistka zasedbe Katalena – Vesna 
Zornik, Petra Jurić na violini in violi, 
Kristina Pivk na violončelu in Blaž 
Ogrič na rogu. Kot avtor glasbe in 
aranžmajev se je pod vseh osem 
skladb podpisal Luka Čibej. Dodatne 
priredbe so delo Alena Bogataja, 
Žige Kovačiča in Aleša Golje. Sedem 
besedil je napisal Luka Čibej, eno pa 
Jože Kos Sine. 

Snemanje so mladi glasbeniki 
opravi l i  v  domačih kleteh in 
garažah v Idriji in Spodnji Idriji. 
Že dogovorjen promocijski nastop 
v Kinu šiška v Ljubljani pa je za 
nedoločen čas odpihnil koronavirus.

O novem singlu V Beograd:

»2017 smo šli na krajšo 
turnejo v Bolgarijo. 
Skladba opisuje neljubi 
dogodek, ki se nam je 
pripetil že na poti proti 
Sofiji, kjer naj bi imeli 
naš prvi nastop turneje. 
Kljub temu, da smo na 
pot odšli že en večer prej, 
smo prispeli v klub le 
nekaj minut preden je 
predskupina zaključila in 
po 24 urah vožnje, čakanja 
in živčne vojne opravili 
nastop in preostanek 
turneje. Organizatorju 
smo obljubili, da bomo o 
tem napisali pesem in ker 
obljuba dela dolg, …« 

Luka Čibej

,,

Skladbe na plošči:
Padec na trdna tla
Drugam
Nad tokom
Virtualna generacija
Korak iz okvirjev
V Beogradu
Nebit
Lesena ptica

Zasedba:
Alen Bogataj – bas kitara
Luka Čibej – bobni, tolkala, 
spremljevalni vokal
Aleš Golja – električna kitara
Žiga Kovačič – klaviature
Žan Sedej – glavni vokal
Tomi Peljhan – saksofon, klarinet, 
spremljevalni vokal

Avtor fotografije: Tine Mažgon

Klic v sili
Poklicali ste 113, Klic v sili, prosim. 
Dve punci se tepeta zame!
Dobro... po krajšem premoru
...in kje je tu problem?
Ta grda zmaguje! 

Nova dieta
Pepca zavistno prijateljici Štefki:
Ohoho, kako si lepo shujšala. Kakšna 
nova dieta?
Štefka: Kje pa? Le krompir, korenje 
in fižol.
A res? Pa si vse to kuhala ali pekla?
Okopavala.


