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Nevaren virus ohromil planet
Spoštovane 
občanke, 
cenjeni občani!

V teh dneh na življenje v Sloveniji, Evropi in svetu vplivajo ukrepi za 
zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19 in 
ima razsežnosti pandemije. Ukrepi so korenito spremenili naše življenje, 
saj je ustavljen javni promet, zaprte so šole in vrtci, odpovedane so javne 
prireditve. Strokovnjaki napovedujejo, da je pred nami obdobje negotovosti. 
Občina Idrija se je na nastale razmere odzvala hitro in učinkovito. V 
skladu z navodili pristojnih državnih organov je bilo sklicano poveljstvo 
Občinskega štaba Civilne zaščite. Člani so usposobljeni prostovoljci z 
naborom različnih znanj in pripravljeni priskočiti na pomoč, takoj ko 
bodo razmere to zahtevale.
V teh dneh smo bolj kot običajno v skrbeh za svoje zdravje in za zdravje 
naših najbližjih. Zdravstveni dom Idrija je reorganiziral svoje delovanje in 
ga prilagodil izrednim razmeram. Objavili so navodila, kako postopati, 
če opazimo znamenja koronavirusne bolezni. Upoštevajmo jih!
Že ob napovedi zaprtja šol in vrtcev smo dejavno pristopili k reševanju 
težav staršev, ki ne bi imeli zagotovljenega varstva za svoje otroke. K 
sreči se je izkazalo, da so starši sami našli rešitev. Če se bo v prihodnje 
situacija spremenila, pa bo občina pomagala v okviru svojih zmožnosti 
in pristojnosti. 
S sprejetjem posebne uredbe smo zaprli javna otroška igrišča, komunala pa 
je odpovedala tradicionalni sejem na starem trgu. Preko državnih organov 
s področja zaščite in reševanja si prizadevamo pridobiti zaščitno opremo za 
vse, ki bodo v prihodnjih tednih v času svoje službe izpostavljeni tveganju 
okužbe z novim virusom. Preko poveljstva Občinskega štaba Civilne zaščite 
dnevno koordiniramo najnujnejša opravila za zaščito javnega zdravja v 
naši lokalni skupnosti.
Še pred mesecem dni ne bi nihče verjel, kako se lahko naša življenja tako 
hitro povsem spremenijo. Vse občanke in občane pozivam, da se strogo 
držite navodil pristojnih služb o samozaščitnem ravnanju. Bolj kot bomo 
upoštevali navodila strokovnjakov, več življenj bomo rešili.
V teh razmerah pa ostanimo predvsem ljudje. Po najboljših močeh 
pomagajmo vsem, ki so se znašli v stiski in si sami ne morejo pomagati. 
Ne dovolimo, da nas virus razčloveči in da sebičnost prevlada nad 
solidarnostjo.
Zagotavljam vam, da si bomo na občini prizadevali za omilitev posledic 
epidemije!

Vaš župan
Tomaž Vencelj

Delavci v Zdravstvenem domu Idrija v dneh epidemije delajo v zaostrenih pogojih. Korenito so reorganizirali 
običajno delo in uvedli poseben sprejemni center. Takoj po prihodu v poslopje vsakega od občanov 
pregleda posebna ekipa in ga usmeri do ambulante in zdravnika. Zdravstveni delavci so zaščiteni pred 
virusi in dosledno spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja virusa pričakujejo in zahtevajo tudi od 
vseh obiskovalcev. Na fotografiji dežurna iz medicinske ekipe v Zdravstvenem domu Idrija prevzema 
medicinski material. Podrobneje o delovanju zdravstvene službe v času epidemije na tretji strani časopisa.

Podjetja zapirajo proizvodnjo
Kolektor in Hidria skoraj sočasno prekinjata proizvodnjo. Večina delavcev v teh podjetjih bo 
ostala doma že ta petek, 20. marca.

Kolektor v sporočilu za javnost poudarja, da v podjetjih v Idriji sprejemajo nove ukrepe za zaščito delavcev 
pred širjenjem koronavirusa in uvajajo čakanje na delo doma. Aktivne bodo ohranili vse ključne procese v 
podjetju, da s tem zadostijo potrebam kupcev in posredno zaščitijo delovna mesta. »Za zaposlene, ki bodo 
ostali na delovnem mestu, bomo poleg že uvedenih ukrepov za zagotavljanje varnega in zdravega dela dodatno 
zagotovili še zaščitne obrazne maske,« so še zapisali na Kolektorju. Čakanje na delo doma bo v prvi fazi trajalo 
en teden, in sicer do vključno petka, 27. marca.

V Hidrii poudarjajo, da bodo ta petek začeli z zmanjševanjem obsega proizvodnje na vseh lokacijah v 
Sloveniji. V ostalih proizvodnih lokacijah v tujini bodo ukrepe izvajali na podlagi lokalnih nasvetov in ukrepov 
tamkajšnjih vlad in strokovnih služb. V sporočilu za javnost še poudarjajo, da Hidria na Kitajskem ponovno 
deluje v polnem obsegu. / ITA
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– žaluzije
– plise senčila
– rolo senčila
– lamelne zavese
– tende
– rolete
– screen roloji
– zunanje žaluzije
– komarniki
– popravila in servis
– menjava platenw
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           info@skura-sencila.com

Škura Nejc Bizjak s.p., Ajdovščina  

Sami izdelajte razkužilo za roke
Če ste pred kratkim v vaši lokalni trgovini iskali razkužilo v obliki pršila ali 
gela, ste verjetno opazili, da jih pogosto ni več na zalogi. Širjenje koronavirusa 
COVID-19 je povzročilo panično nakupovanje. Stvari, kot so razpršila, 
razkužila, sredstva za zaščito rok, maske za obraz, toaletni papir, prigrizki in 
drugi prehrambeni izdelki z daljšim rokom uporabnosti so izginili s prodajnih 
polic.

Po podatkih maloprodajne industrije se je v 
zadnjih nekaj tednih, po objavah, da sredstva za 
čiščenje rok na bazi alkohola učinkovito uničujejo 
virus, povpraševanje po čistilnih in razkužilnih 
sredstvih za roke povečalo kar za 1.400 %. 
Učinkovito je sicer tudi preprosto umivanje rok 
z milom in vodo. V nekaterih prodajalnah so 
sredstva za čiščenje rok popolnoma pošla, drugi 
so dvignili svoje cene, nekateri celo omejujejo, 
koliko lahko vsaka stranka kupi na obisk.

Na srečo lahko tudi doma izdelate sredstvo 
za čiščenje in razkuževanje rok, ki je enako 
učinkovito kot takšno, ki ga kupimo v trgovini. 
Za najboljšo učinkovitost mora vaš domači gel 
za razkuževanje rok vsebovati vsaj 60 volumskih 
odstotkov alkohola. Volumski odstotek (vol %) 
je volumen topljenca v mililitrih na 100 ml 
raztopine. Z dodatkom gela aloe vere mešanici 
dodate bolj gelasto teksturo, ki olajša nanos na 
kožo. Aloe vera je tudi naravno pomirjujoča, 
zato je odličen dodatek v takšni mešanici, saj ni 
priporočeno nanašati čistega alkohola na kožo. 
Mešanici pa lahko dodate tudi nekaj kapljic 
eteričnega olja, da ga nekoliko odišavite.

Za izdelavo potrebujemo: 1/3 skodelice 
aloe vera gela, 2/3 skodelice alkohola, 5-10 

kapljic eteričnega olja (sivka, poprova meta 
ali rožmarin). Poleg navedenih sestavin boste 
za izdelavo potrebovali še mešalno posodo, lij, 
žlico, posodo za tekočino s črpalko in nalepko 
za označevanje.

Postopek izdelave: v posodi zmešajte alkohol in 
aloe vera gel. Mešajte z žlico, dokler se sestavini 
popolnoma ne zmešata. Dodajte nekaj kapljic 
želenega eteričnega olja za prijetnejši vonj. 
Mešanico prelijte v steklenično za shranjevanje 
in z etiketo označite vsebino stekleničke.

Sredstvo za dezinfekcijo rok ni rešitev za vsak 
virus, vendar naj bi po dostopnih podatkih 
delovalo učinkovito proti COVID-19. Virus je 
zaščiten z naravnim ščitom, kar imenujemo 
virusna ovojnica, in tega alkohol lahko uniči. 
Ko se ovojnica uniči, virus umre. Če imate 
sredstva za zaščito rok v avtomobilu ali torbici 
in jih redno uporabljate, lahko preprečite širjenje 
virusov. Po besedah dr. Sanjay Maggirwar, 
profesorice mikrobiologije na univerzi George 
Washington, naj bi takšno domače sredstvo 
za zaščito rok zdržalo kar nekaj tednov, če je 
pravilno shranjeno. Začnite z izdelavo manjše 
količine, da vidite, koliko razkužila za roke v 
dveh tednih dejansko porabite.

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 številka izide 24. aprila 2020. 
Idrijske novice so vpisane v razvid medijev na 
Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 
2100. 
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana. 
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Klicne številke za prebivalce Republike Slovenije

112   
Klic v sili / gasilci in nujna medicinska pomoč

113   
Policija

080 14 04   
Klicni center – splošne informacije – vsak dan od  
8. do 20. ure

031 646 617 in 031 619 118  
Nacionalni inštitut za javno zdravje – vsak dan  
od  9. do 17. ure

01 478 23 05  
Konzularna služba MMZ – vsak dan od 9. do 12. ure

030 487 458, 030 487 459 in 030 452 733 
Urgentne številke za 24-urno komunikacijo z javnimi 
zdravstvenimi zavodi glede vseh potrebnih informacij v zvezi s 
koronavirusom

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

05 37 34 220 ali 05 37 34 221 
Ambulanta 1 - administracija – sprejemanje klicev, pisanje bolniških, receptov, 
koordinacija s patronažno službo, priprava predlogov za IMZ, ... 
Vsak delovni dan dopoldne od 7. do 14. ure

05 37 34 215 ali 05 37 34 230
Ambulanta 2 – obravnava akutno obolelih in poškodovanih, poslabšanje 
kroničnih stanj, kontrolni pregledi, prevezi, aplikacije terapij, ... 
Vsak delovni dan dopoldne in popoldne od 7. do 20. ure

05 37 34 212 
Ambulanta NMP, pritličje ZD Idrija – obravnava izključno nujnih stanj 

Za otroke in mladostnike:
05 37 34 235  
– za vse administrativne zadeve (napotnice, recepti, bolniške, ...)

05 37 34 226  
– za vsa akutna stanja otrok in morebitne poškodbe
Vsak dan od 7. oziroma 8. do 20. ure

OBČINA IDRIJA 
obcina.idrija@idrija.si
05 37 34 500

OBČINA CERKNO 
obcina@cerkno.si
05 37 34 640

Spoštujmo nasvete in rešujmo življenja!

Epidemija koronavirusa COVID-19 
je dodobra spremenila življenje 
tudi na Idrijskem in Cerkljanskem. 
Zaprte so šole, vrtci, ukinjen je 
javni potniški promet in zaprte so 
vse neživilske trgovine in gostinski 
lokali. Zdravniki so izdali navodila za 
obnašanje v času epidemije in župana 
sta aktivirala Civilno zaščito. Živimo 
v izrednih razmerah in čakamo, kaj 
bo prinesla prihodnost.

Za preprečevanje širjenja virusa 
lahko največ naredimo samo s tem, 
da strogo upoštevamo navodila 
zdravstvenih delavcev. Zdravstveno 
postajo v Cerknem so zaprli in 
delo v Zdravstvenem domu Idrija 
korenito reorganizirali. Vodstvo 
zdravstvenega doma je izdalo 
napotke in določilo postopke, kako 
tudi v času epidemije lahko pridemo 
do zdravnika. 

Zaprte šole in vr tci mnogim 
staršem povzročajo kar nekaj skrbi. 
Občine so omogočile organizirano 
varstvo za otroke staršev, ki delajo 
v policiji, vojski in zdravstvu, a 
se je kasneje izkazalo, da to ne bo 
potrebno. V ponedeljek, 16. marca, 
ko je bil prvi dan po zaprtju šol, 
je klecnilo omrežje Arnes, preko 
katerega šolarji dostopajo do učnih 
vsebin. Učitelji so učna gradiva 
preselili na internet in tam učenci 
dobivajo naloge in potrebna gradiva. 
Internetne povezave pa so skrbniki le 
popravili. Poveljstvi občinskih štabov 
Civilne zaščite v Idriji in Cerknem 
sta izdali več odredb, s katerimi 
urejata življenje skupnosti v času 
epidemije. Do preklica na območju 
Občine Idrija in Cerkno velja, da se 
lahko pogrebna slovesnost izvaja 
samo na prostem in v najožjem 

družinskem krogu. Pogreba se 
lahko udeleži največ 12 ljudi. 
Izvaja se najožji strokovni protokol 
pogrebne slovesnosti. To pomeni v 
celoti prisotnost pogrebnega moštva 
z zastavonošo, vendar brez govorov, 
glasbenih točk in podobno. Pogreb 
v času epidemije lahko traja največ 
20 minut. Poslovilna vežica se odpre 
eno uro pred pogrebom, za izrekanje 
sožalja sorodnikom pokojnika v 
času pred pogrebom pa je dovoljen 
vstop v mrliško vežico največ 
dvema osebama hkrati, poleg že 
prisotnih najožjih družinskih članov. 
»Pozivamo tudi, da se po končani 
pogrebni slovesnosti ne zadržujete 
v skupinah in priporočamo, da se 
tradicionalno kropljenje pokojnega 
nadomesti s poklonom pokojnemu,« 
so še zapisali uredbi na Občini Idrija.

Slovenska škofovska konferenca, 
ki je odpovedala vse verske obrede, 
je v izjavi za javnost sporočila, da 
se bodo pogrebi opravljali brez 
pogrebne maše in samo z najožjimi 
sorodniki. »Pogrebna sveta maša 
bo lahko darovana po preklicu tega 
navodila,« so še zapisali škofje.

Ukinjeni so tudi tehnični pregledi 
vozil v delavnici Avto Krke na Marofu 
med Idrijo in Spodnjo Idrijo. Lastniki 
avtomobilov, ki jim prav v teh dneh 
poteče veljavnost prometnega 
dovoljenja, morajo sami poskrbeti za 
tehnično brezhibnost vozila. Vladni 
odlok pa zagotavlja, da se veljavnost 
vseh prometnih dovoljenj podaljša 
za en mesec. Po trenutni oceni 
pristojnih bo moč tehnični pregled 
spet opraviti po 16. aprilu. Veljavnost 
vseh prometnih dovoljenj, vključno z 
zavarovanjem, pa se podaljša do 16. 
maja 2020.

Še preden se je v Sloveniji zaradi 
izbruha koronavirusa ustavilo vse 
javno življenje, so svoja vrata zaprle 
vse nenujne trgovine. Trgovine 
z živili po novem obratujejo s 
skra jšanim delovnim časom. 
Posebnost so kmetijske trgovine, ki 
živinorejce oskrbujejo s krmili in so 
zato odprte.

Novim razmeram se je prilagodila 
tudi komunala. Do preklica so 
ukinjeni vsi sejmi na prostem, vrata 
pa sta zaprla tudi zbirna centra za 
odpadke v Ljubevču in v Cerknem. 
Ukinjen je tudi kosovni odvoz 
odpadkov iz obeh občin. Vrata vseh 
uradov upravne enote ter občinskih 
uprav v Idriji in Cerknem so zaprta. 
Župana in načelnica upravne enote 
so zaposlene poslali domov, odkoder 
lahko v omejenem obsegu opravljajo 
svoje delo. Občani lahko vse vloge v 
administrativnih postopkih državnih 
in občinskih organov le-tem pošljejo 
preko elektronske pošte. Obrazci 
so dosegljivi na spletnih naslovih 
izdajateljev. 

Župan Tomaž Vencelj in poveljnik CZ 
zaščite Boštjan Brelih v Idriji in župan 
Gašper Uršič in poveljnik CZ Stanko 
Močnik v Cerknem so podpisali 
tudi odredbo, s katero so povsem 
prepovedali uporabo odprtega ognja 
na prostem. V prihodnjih dneh bodo 
namreč vrtičkarji čistili zemljišča in 
gašenje travniških požarov bi gasilce 
brez potrebe obremenjevalo v času, 
ko morajo biti v pripravljenosti zaradi 
epidemije.

Skoraj nezadržno širjenje epidemije 
bo ogrozi lo  mnoga ž iv ljenja. 
Upoštevajmo navodila strokovnjakov 
in s tem zmanjšajmo število žrtev!  
/ Damijan Bogataj

Stanko Močnik Boštjan BrelihAleš Lapajne Tomaž VenceljGašper Uršič

Spoštovane 
Cerkljanke, 
spoštovani 
Cerkljani!

Izjemnega pomena je, da v teh neobičajnih trenutkih vsi skupaj 
ostajamo mirni in preudarni ter da zaupamo uradnim virom.
Naprošam vas, da s skupnimi močmi nagovorimo kar največji 
krog ljudi o resnosti situacije. Podcenjevanje virusa ima lahko 
izrazito negativne posledice, zato je pomembno, da v teh dneh 
ostajamo doma, opravimo najnujnejše nakupe, odpovemo 
različna druženja, praznovanja, prostočasne aktivnosti, obiske 
sorodnikov, težko delo v gozdu in podobno. Pomembno je, da 
z lastnim zgledom pomagamo starejšim pri nabavi osnovnih 
živil, higienskih sredstev ter zdravil in jim vse to predamo 
ob izogibanju osebnega kontakta ter upoštevanju higienskih 
standardov. 
Koordinacija vseh deležnikov, ki so vključeni v sistem zaščite 
in reševanja, poteka na občini. O vseh ukrepih in sprejetih 
odločitvah vas bomo sproti obveščali.
Naprošamo vas, da spremljate spletne strani, preko katerih 
vas bomo informirali o vseh nadaljnjih ukrepih (www.cerkno.si). 
Pozivamo vse občanke in občane, da spremljate tudi uradne 
spletne strani NIJZ (www.nijz.si) in po svojih najboljših močeh 
poskrbite za svojo lastno varnost in varnost najbližjih.
Med nujnimi ukrepi ZD Idrija je tudi zaprtje Zdravstvene 
postaje Cerkno. S tem ukrepom se poskuša čim dlje zagotoviti 
delovanje najbolj potrebnih dejavnosti v zdravstvenem domu 
(nujna medicinska pomoč, družinska in otroška ambulanta). S 
tem bo v ZD Idrija za prebivalce obeh občin zagotovljena enotna 
obravnava (ne glede na izbranega osebnega zdravnika) izključno 
na podlagi tega, kaj pacient potrebuje. V primeru potrebe bodo 
zagotovljeni hišni obiski. Okrepljeno bo tudi delo patronažne 
službe.
Občina Cerkno je za pridobivanje informacij vzpostavila 
telefonsko številko za občane, ki živijo sami in potrebujejo 
dodatno pomoč ali informacije. Na številko 051 222 880 lahko 
pokličejo vsak dan med 9. in 13. uro. Ob zaostrovanju razmer 
bo Občina Cerkno poskrbela tudi za organiziranje prostovoljcev 
in oskrbo občanov z najnujnejšim. Že vnaprej hvala vsem za 
širjenje novic in optimizma.
Zahvaljujemo se tudi vsem predstavnikom krajevnih skupnosti, 
društvom in posameznikom, ki ste se odzvali na poziv za pomoč 
in prostovoljcem, ki bodo v naslednjih dneh zagotavljali oskrbo, 
ter vsem operativnim gasilskim enotam, ki se že intenzivno 
pripravljajo na spremenjene razmere.
S skupnimi močmi in upoštevanjem navodil bomo uspešno 
zajezili virus. Vnaprej hvala tudi vsem za upoštevanje navodil, 
ozaveščanje in vaš doprinos k umiritvi situacije. 

Občina Cerkno
Gašper Uršič, župan
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Veljavnost kupona  
do vključno 31. 3. 2020.  

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

V Ljubevču že čez 150 ton embalaže 

165
ton odpadne embalaže je ta 
trenutek v Ljubevču

Damijan Bogataj

Med komunalna podjetja, 
ki imajo resen problem 
zaradi kopičenja odpadne 
embalaže, po novem sodi 
tudi idrijska komunala. 
Zbirni center v Ljubevču je 
poln odpadne embalaže, ki 
je noče odpeljati nihče. 

Gre za odpadno embalažo, ki je v 
zbirnem centru ostala še od lanskega 
leta. Napoved nekdanjega direktorja, 
da bodo vso embalažo odpeljali takoj 
po sprostitvi prometa skozi Zalo, se 
ni uresničila. Občani občin Idrija in 
Cerkno pridno ločujejo odpadke, a s 
tem komunali povzročajo tudi težave. 
Ločeno zbrano odpadno embalažo 
bi moral prevzeti koncesionar, a 
se na javni razpis Ministrstva za 
okolje in prostor za odvoz embalaže 
iz celotne zahodne Slovenije v 
zadnjem poskusu ni prijavil nihče. 
Tako idrijska komunala deli usodo 
s še ostalimi komunalnimi podjetji 
zahodne Slovenije in kliče na pomoč 
državo in javnost.

Vrš i lec  dolžnost i  d irektor ja 
idrijskega komunalnega podjetja 
Marjan Mržek ima v tej situaciji 
skoraj zvezane roke. Komunalni 
delavci redno odvažajo ločeno zbrano 
embalažo in jo odlagajo v zbirnem 
centru v Ljubevču. Tam se je nabralo 

že okoli 150 ton embalaže. Polovica 
te količine predstavlja embalaža, ki je 
ostala še iz lanskega leta, preostanek 
pa so Idrijčani in Cerkljani zbrali v 
tem koledarskem letu. Kot je za 
Radio Slovenija povedal vršilec 
dolžnosti direktorja Marjan Mržek, 

so zmogljivosti zbirnega centra v 
Ljubevču zapolnjene do zadnjega 
kotička. »Če bi se strogo držali uredbe 
o zbiranju in ločevanju odpadkov, bi 
morali že prenehati z dovažanjem 
ločeno zbrane embalaže v zbirni 
center,« je povedal Marjan Mržek. 

Idrijska komunala nima stroja za 
baliranje embalaže, zato vso pripeljano 
embalažo skladišči na prostem, 
kar predstavlja tudi potencialno 
nevarnost za okolje. Posebej se bojijo 
izbruha požara, ki bi nastal zaradi 
samovžiga odpadne embalaže. »Požar 

bi gasilci gotovo prej ali slej ukrotili, 
veliko nevarnost za okolje pa bi 
predstavljala požarna voda, ki bi se 
ob gašenju stekala v Ljubevščico in 
od tam v Idrijco in Sočo,« še opozarja 
Marjan Mržek in dodaja, da bi bile te 
vode zelo obremenjene s strupenimi 
snovmi in zato okolju ter vodnemu 
življu v Ljubevščici, Idrijci in Soči 
zelo nevarne. 

Zbirni center v Ljubevču ob gradnji 
ni bil predviden za dolgo skladiščenje 
tako velikih količin ločeno zbrane 
embalaže. Po osnovni zasnovi je 
namenjen pretovarjanju zbranih 
odpadkov in nikakor ne skladiščenju. 
Zato tudi nima zagotovljenih lovilcev 
onesnaženih voda, ki bi v primeru 
požara varovali vodotoke pred 
onesnaženjem. 

»Osebno sem zelo razočaran nad 
tem, kar se z odpadki dogaja v državi,« 
je za Radio Slovenija novinarki Nini 
Brus še povedal vršilec dolžnosti 
direktorja Komunale Idrija Marjan 
Mržek. Da je položaj zelo resen, pa 
gre sklepati tudi iz informacije, da so 
razmere v Ljubevču in potencialne 
nevarnosti za okolje obravnavali na 
izrednem zasedanju občinskega štaba 
za civilno zaščito.

Odpadno embalažo odvažajo družbe za obdelavo 
komunalne embalaže. V Sloveniji jih je šest in vsaka 
mora odpeljati delež, ki mu ga določi Ministrstvo za 
okolje in prostor na podlagi tržnega deleža pravnih 
oseb, ki oddajajo embalažo na trg.

Komunala ima v Ljubevču stiskalnico, vendar nobeden 
od teh obdelovalcev noče več odvažati stisnjene 
embalaže v velikih 30 m3 zabojnikih. Zadeva je 
pred leti odlično delovala in v Ljubevču praktično 
niso imeli zaloge odpadne embalaže. To so varno 
skladiščili v štirih 30 m3 zabojnikih. 

Na delovnem posvetu zaradi potencialne požarne 
ogroženosti so v četrtek, 27. februarja, sodelovali: 
Andrej Bezeljak - poveljnik PGD Idrija, Aleš Lapajne 
- referent, civilna zaščita in reševanje Občina Idrija, 
Marko Vehar - pooblaščenec za varnost podjetja 
EVT Kolektor d.o.o., Marijan Mržek – vršilec 
dolžnosti direktorja Komunala d.o.o. Idrija, Marko 
Leoni - operativni vodja Komunala d.o.o. Idrija in 
David Vončina - delavec v ZC Ljubevč.

 
Na upravi komunale so potrdili, da Zbirni center 
v Ljubevču nima sistema za avtomatsko javljanje 
požarov.

Nekateri poklici bodo izumrli
Damijan Bogataj

Dvorana v idrijski 
Mestni hiši je v četrtek, 5. 
marca, gostila udeležence 
medobčinskega otroškega 
parlamenta. Zveza 
prijateljev mladine, ki 
parlament organizira, je ob 
tem zabeležila mali jubilej, 
saj je bil letošnji otroški 
parlament že 30. po vrsti.

Mize, ki j ih skoraj vsak 
mesec uporabljajo občinski 
svetniki, so tokrat zasedli 

učenci osnovnih šol iz Črnega Vrha, 
Idrije, Spodnje Idrije in Cerknega. 
Poročali so o razpravah na matičnih 
šolah in razpravljali o poklicni 
usmerjenosti. Občinski svetniki 
vsako sejo sklenejo s točko »pobude 
in vprašanja«, mali parlamentarci pa 
so to točko poimenovali »Kje pa vas 
čevelj žuli« in jo postavili na začetek 
dnevnega reda. S tem so hoteli 
poudariti, da ima vsakdo pravico in 
tudi dolžnost sooblikovati skupnost 
in od odgovornih terjati pojasnila 
in razlage. Načelom aktivnega 
državljanstva bi, po mnenju malih 
parlamentarcev, morali slediti tudi 
odrasli.

Predstavniki šolarjev iz Spodnje 
Idrije so izpostavili prometne težave. 
Idrija in Spodnja Idrija tvorita 
somestje. Pohvalili so izgradnjo 
kolesarske steze od Idrije do Mokraške 
vasi in spraševali župana, kdaj bodo 
z deli nadaljevali do Spodnje Idrije. 
Slednji je pojasnil, da so zadeve z 
gradnjo steze nekoliko zapletene. 
Po predračunih bodo dela stala 
vrtoglavih 6,2 milijona evrov, v kar 
pa ni všteta tudi posodobitev ceste. 
V državnem proračunu za leto 2021 
najdemo zapisano to investicijo, a je 
na drugi strani negotovo financiranje 
prenove ceste. Eno brez drugega pa 
ne gre. Zato konkretnih obljub o 
terminih izgradnje kolesarske steze 
do Spodnje Idrije župan Tomaž 
Vencelj ni mogel dati. Šolarji so še 
predlagali obnovo in ureditev trim 
steze in fitnesa na prostem, kar so v 
Spodnji Idriji nekoč že imeli. Župan 

se je strinjal s predlogom in prosil 
učence, naj pobudo posredujejo 
v pisni obliki na sedež občine in 
krajevne skupnosti. 

Idrijski šolarji so pohvalili prenovo 
fasade na poslopju šole in prosili za 
čimprejšnje dokončanje investicije. 
Na podstrešju novega dela šole bi radi 
namreč uredili prostorno knjižnico, ki 
bi predstavljala pomembno obogatitev 
dejavnosti na šoli. S tem se je strinjal 
tudi župan Tomaž Vencelj, a dodal, da 
je občina v finančni zagati. Denarja 
za vse investicije ni dovolj in zato bo 
morala idrijska šolska knjižnica še 
nekaj let počakati. Letos in prihodnje 
leto občina ves denar namenja za 
gradnjo vrtca in dograditev šole v 
Spodnji Idriji. Ko bodo dela tam 
končana in bodo plačani vsi računi, 
bodo prišle na vrsto druge investicije.  

Šolarji iz Črnega Vrha so izpostavili 
problematiko pomanjkanja poslo-
vnih prostorov v kraju. Za razvoj 
in razmah obrti in malih podjetij so 
poslovni prostori nujni in brez njih 
bo planota težko dohajala razvojni 
korak z drugimi. Po informacijah 
župana Tomaža Venclja se na 
zemljiščih na koncu Trebč obeta pre-
kategorizacija zemljišč in ureditev 
poslovne cone. Kdaj bo ta zaživela, 
ni napovedal. Opozoril pa je, da so 
birokratski postopki na ravni države, 
ki je pristojna za izdajanje soglasij, 
zelo dolgotrajni in zapleteni. »Sedaj je 

vse v rokah uradnikov na okoljskem 
ministrstvu v Ljubljani,« je povedal 
župan Tomaž Vencelj.

Na inovativen način so svoje 
predloge za izboljšave v lokalnem 
okolju predstavili tudi učenci iz 
Cerknega. Posebej so se posvetili 
avtobusni postaji pred šolo in 
povedali, da ima ta objekt vrsto 
pomanjkljivosti.  Na postaji  je 
premalo sedišč, streha na več mestih 
pušča in učenci se morajo nemalokrat 
ob čakanju na avtobus stiskati pod 
dežniki. »Cela postaja je zanemarjena 
in potrebna takojšnje prenove,« so še 
poudarili šolarji in dodali, da panoja 
za plakate ne potrebujejo in da so 
koši za odpadke povsem neprimerni. 
Še slabše je na podeželju, kjer skoraj 
ni avtobusnih postajališč za šolarje. 
Avtobusi ustavljajo kar v križiščih 
in na cestah, kjer otroci čakajo na 
prevoz. Z ugotovitvami šolarjev se 

je strinjal tudi cerkljanski župan 
Gašper Uršič. Povedal je, da na občini 
načrtujejo prenovo centralnega 
postajališča pod šolo in postopno 
urejanje postaj tudi po vaseh. Zatika 
pa se seveda pri denarju. »Za eno 
postajo bi morala občina plačati kar 
neverjetnih 100.000 evrov in zato 
denarja za prenovo vseh preprosto 
ni,« je še dodal župan Gašper Uršič.

Razprave na vseh otroških parla-
mentih po državi letos nosijo naslov 
»Moja poklicna usmerjenost«. 
Delegati iz Cerknega so poročali, da 
se o poklicnem usmerjanju največ 
pogovarjajo v krožku, radi pa bi 
več neposrednih informacij o novih 
poklicih. Pogrešajo tudi informacije 
o poklicih, ki bi jih lahko mladi 
opravljali v lokalnem okolju. 

V Črnem Vrhu šolarj i  vidijo 
prihodnost v digitalnem opisme-
njevanju. Te veščine bodo po njihovem 
mnenju ključne pri razvijanju novih 
poklicev in iskanju novih zaposlitev v 
prihodnje. Pohvalili so sejem poklicev, 
ki bi ga veljalo ohraniti ter opozorili 
na to, da bo prihodnost zagotovo 
v znamenju pridelovalcev hrane, 
oskrbovanja ljudi in upravljanja s 
sodobnimi tehnologijami. 

Idrijski šolarji so v pripravi na 
razpravo na otroškem parlamentu 
poklice razvrstili  po različnih 
kriterij ih. Ugotovili  so, da so 
nekateri poklici zelo zahtevni, drugi 

dobro plačani, tretji pa bodo kmalu 
izumrli. V anketi so ugotovili, da 
veliko anketirancev ne podpira 
načela, da morajo otroci opravljati 
enake poklice kot njihovi starši. Po 
njihovem mnenju se mora mladina 
ozirati po študiju v tujini, kjer bi 
kar veliko anketiranih dijakov 
želelo po končanem šolanju tudi 
nadaljevati z delom. Med poklice, ki 
bodo zagotovo izumrli, pa so uvrstili 
voznike, novinarje in delavce za 
tekočim trakom. 

Z ugotovitvami kolegov iz Idrije 
so se delno strinjali tudi šolarji iz 
Spodnje Idrije. Ugotovili so, da se 
svet stalno spreminja in zato iz dneva 
v dan prihajajo novi poklici. Pomoč 
in sodelovanje staršev pri kariernem 
razvoju otrok je dobrodošla in 
koristna. Pri tem pa po njihovem 
mnenju velja ostati na realnih tleh. 
Ker v Spodnji Idriji ni železnice 
ali pristanišča, otrok ni smiselno 
usmerjati v poklice, ki so neposredno 
povezani z luškim in železniškim 
transportom. 

Iz obširne in tehtne razprave gre 
omeniti misel enega od razpravljavcev, 
da se pri poklicnem usmerjanju velja 
odločati za poklice, ki jih veselijo. 
»Zadovoljstvo na delovnem mestu je 
ključno za to, da so ljudje ustvarjalni 
in uspešni,« je povedala ena od 
razpravljavk. Za  hitro širjenje dobrih 
informacij pa naj šole informativne 
ali karierne dogodke organizirajo 
že v sedmem in osmem razredu in 
s tem učencem olajšajo odločanje 
o prihodnjem izobraževanju in 
pridobivanju kompetenc. Šolsko 
znanje in drugače pridobljene 
kompetence pa bodo ključne pri 
iskanju zaposlitev čez nekaj let tudi za 
razpravljavce na letošnjem otroškem 
parlamentu v Idriji.

Delo otroškega parlamenta v Idriji 
so spremljali številni predstavniki 
matičnih šol ter Občin Idrija in 
Cerkno. Domala vsi pa so ugotavljali, 
da bi razpravljavcem še kako prav 
prišle tudi kompetence javnega 
nastopanja. V urejanju misli, jasnem 
in razločnem ter glasnem nastopanju 
na javnih dogodkih pa se bodo morali 
mali parlamentarci še izmojstriti. Ko 
bodo obvladali tudi te veščine, se jim 
bodo vrata v prihodnost po njihovi 
meri odpirala na stežaj.

Za regijsko zasedanje otroškega 
parlamenta so bili izbrani Sofija 
Koštrica iz OŠ Idrija, Neža 
Lapanja iz OŠ Cerkno, Veronika 
Vončina in Julija Rupnik iz OŠ 
Sp. Idrija, Tinkara Tominec in 
Maks Rupnik iz OŠ Črni Vrh, za 
nacionalno zasedanje otroškega 
parlamenta v Ljubljani pa Tinkara 
Tominec iz OŠ Črni Vrh.
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Zavod za turizem Idrija je v 
dvorani Hotela Jožef podelil 
certifikate kolektivne blagovne 
znamke Geopark Idrija – Idrija 
izbrano. Organizatorji so z 
odzivom ponudnikov zelo 
zadovoljni, saj so v ocenjevanje 
prejeli 50 rokodelskih izdelkov, 
23 prehranskih izdelkov, tri jedi, 
ponujene na gostinski način, in 
štiri turistične programe.

Strokovno komisijo za rokodelske izdelke 
so v letu 2019 sestavljali prof. dr. Janez 
Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec in Cveto 

Koder. Kakovost izdelave čipke pri izdelkih, 
ki vključujejo klekljano čipko, je preverjala 
učiteljica Čipkarske šole Idrija Katarina 
Mlakar, prehranske izdelke ter jedi in pijače, 
postrežene na gostinski način, je poleg prof. 
dr. Janeza Bogataja in dr. Tanje Lešnik Štuhec 
ocenjeval še Franci Jezeršek iz Hiše kulinarike 
Jezeršek, turistične programe pa Ilona 
Stermecki iz turistične agencije Vandrovček.

Člani komisije so bili enotni v oceni, da 
so domala vsi letos prijavljeni izdelki zelo 
kakovostni. Pri rokodelskih izdelkih so 
izpostavili dobre ideje, uporabo lokalnih in 
regionalnih gradiv ter povezavo sodobnega 
oblikovanja s kulturno dediščino. Tudi 
prehranski izdelki so bili  po mnenju 

Podeljeni novi certifikati Idrija izbrano

komisije nad mejo pričakovanega, izpostavili 
so predvsem kakovost nekaterih mlečnih 
izdelkov ter medu. Jedi, ponujene na gostinski 
način, so bile pozitivno ocenjene, komisija 
pa je podala nekaj priporočil za ponudnike. 
Navdušilo jih je vključevanje lokalnih surovin 
v jedi. Zadovoljni so bili tudi s prijavljenimi 
turističnimi programi. Izdelki, ki na tem 
razpisu niso prejeli certifikata odličnosti, 
so bili prav tako pozitivno sprejeti, zato na 
Zavodu za turizem Idrija upajo, da bodo 
prijavitelji upoštevali priporočila komisije in 
izdelke na ta način izboljšali ter jih ponovno 
prijavili v ocenjevanje.

Vse aktivnosti v sklopu natečaja so bile za 
lokalne ponudnike brezplačne, financirane so 
bile v okviru aktivnosti za izvajanje strategije 
turizma Občine Idrija. Certifikate je podelil 
župan Tomaž Vencelj in ob tem poudaril, da 
je navdušen nad izvirnostjo in inovativnostjo 
avtorjev z letošnjega natečaja. Zbranim na 
dogodku je obljubil, da bo občina poslej 
za obdarovanje gostov ob protokolarnih 
dogodkih redno uporabljala najboljše izdelke 
s certifikatom.

Valerija Verhovnik, direktorica Zavoda 
za turizem Idrija, je vsem čestitala in jih 
opogumljala naj bodo na svoje izdelke 
ponosni. Samozavest je ob izvirnosti in 
ustvarjalnosti namreč ključna v razvoju 
posameznih produktov. Na zavodu za turizem 
bodo razpis za pridobitev certifikata pripravili 
tudi v letu 2020. Poleg ocenjevanja, ki ga izvaja 
zunanja strokovna komisija, ter podeljevanja 

certifikatov bodo med letom izvajali tudi 
promocijske in svetovalne aktivnosti, delavnice 
ter srečanja za ponudnike in potencialne 
ponudnike.

Izdelke kolektivne blagovne znamke »Idrija 
izbrano« je zaenkrat možno kupiti pri 
ponudnikih, v nekaterih lokalnih trgovinah, 
TIC-u, spletni trgovini in na priložnostnih 
sejmih. Kupci jih prepoznajo po nalepki – 
certifikatu »Idrija-izbrano-selected«. Prav 
razširitev prodajnih možnosti pa bo eden 
glavnih izzivov Zavoda za turizem Idrija v tem 
koledarskem letu.

Prvi izdelki Idrija izbrano so bili certificirani 
leta 2018, ko je na razpisu certifikat pridobilo 
17 ponudnikov s 34 produkti. V letu 2019 je 
certifikat odličnosti pridobilo še 62 novih 
produktov, ki jih je v ocenjevanje prijavilo 23 
ponudnikov. Na prireditvi v Hotelu Jožef so 
certifikate prejeli: 

- Metka Prezelj za polsteno volneno figuro jamskega škrata Perkmandlca 
- Urška Jurič (Mešani občutki+občutki) za ročno poslikane lesene uhane serije cinabarit in 
serije čipka 
- Čipkarska šola Idrija (Gimnazija Jurija Vege Idrija) za usnjeno damsko torbico z idrijsko 
čipko, uokvirjeno idrijsko čipko »Živo srebro« in uokvirjeno idrijsko čipko »Vilinski simbol«
- Meta Pivk (Franc Pivk, dop. dej. na kmetiji) za »Idrsk talar«
- Naturalina (Evgen Krivec, s. p.) za smolnato mazilo
- SaSim keramika (Opimus d. o. o.) za servirni in desertni krožnik ter tri čašice iz 
Knapovske linije keramike, ter za servirni in desertni krožnik iz klekljarske linije keramike 
- Darinka Lapajne s. p. za ogrlico »Emilija Harmony«, uhane »Ivanine sanje« in »Praznično 
sklido«
- Ivana Mikuž za ročno tkane izdelke iz domačega lanenega prediva (prtiček – pogrinjek, 
prtiček z vtkano bombažno prejo, šal z vtkano bombažno prejo, bralno znamenje in kravato)
- Kooperativa Simon design z. o. o. za unikatno nalivno pero z motivom idrijske čipke in 
unikatno pisalo z motivom idrijske čipke
- Društvo klekljaric idrijske čipke za voščilnico s klekljano čipko
- SE-MAKS Sašo Ličer s. p. za uhane v darilni embalaži (snežinki, cvetova, rebrasti uhani) 
- Čebelarstvo Ciril in Sandra Rupnik za cvetlični med
- Martin Kolenc za lipov med
- Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija za Idrijsko hrenovko, Idrijsko klobaso, Idrijska 
klasična prekajena rebra in Idrijsko zaseko
- Kmetija pri Kendu za Kendov sir, navadni jogurt, sadni jogurt jagoda in gozdni sadeži, 
kislo mleko, skuto, sadno skuto jagoda in borovnica
- Kmetija na Krnicah za Krnčanovo surovo mleko, staran trdi sir Krnčan, trdi sir Krnčan 
(tudi v darilni embalaži) in navadni jogurt Krnčan
- Zavod za turizem Idrija za Med-o-vita: tris medov z idrijskimi motivi in med s sladkorno 
čipko – serija medov s sladkorno čipko
- Akušej, Martina Prestor s. p. za Emilijin prigrizek in jed »Emilijin zajtrk« 
- Penzion Kmečki hram za trihodni domači meni
- Nebesa d. o. o. (Hotel Jožef) za narezek Jožefova dilca
- Urban Šlabnik (AS nepremičnine d. o. o.) za turistični program »Frudl špancir« 
- Dežela doživetij Log (Master d. o. o., Spodnja Idrija) za turistična programa »Mir na 
travnati preprogi« in »Čajanka v objemu zelišč«
- Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija za turistični program »Lov na 
Perkmandlčkov zaklad«

Kolektivna blagovna 
znamka Idrija izbrano je 
bila ustanovljena z 
namenom povezovanja 
lokalnih ponudnikov in skupnega 
predstavljanja široke palete kakovostnih 
izdelkov, pridelkov in storitev Idrijskega. 
Blagovna znamka vključuje produkte, 
ki temeljijo na inovativnosti, kakovosti, 
tradiciji in dediščini lokalnega okolja. Z 
izborom produktov visokega standarda, 
celostno grafično podobo in skupno 
promocijo želi znamka prispevati k 
prepoznavnosti lokalne ponudbe ter 
ustvarjati višjo dodano vrednost izdelkov, 
pridelkov in storitev.

Po delovne izkušnje v Nemčijo
Jakob Gosar

V šolskem letu 2019/20 
se je na Gimnaziji Jurija 
Vege Idrija začel tretji 
projekt Erasmus+ KA102 
z naslovom Razvijanje 
mednarodne poklicne 
kompetence, s katerim želi 
šola razvijati mednarodne 
poklicne kompetence 
dijakov in izboljšati svojo 
prepoznavnost v širšem 
okolju, predvsem na račun 
prilagajanja in ponujanja 
vsebin, ki bodo v okviru 
izobraževalnih programov 
najbolj zadovoljevale 
potrebe trga znanja in 
dela. Projekt poteka v 
sodelovanju s Kolektorjem 
in Hidrio, natančneje z 
njunimi podjetji v Nemčiji.

V okviru projekta smo se 12. 
januarja trije dijaki programa 
mehatronik operater odpravili na 
tritedensko praktično izobraževanje 

v Nemčijo. Spremljal nas je Andrej 
Kavčič, učitelj praktičnega pouka 
na šoli. V mestu Vaihingen an der 
Enz nas je pričakal naš mentor iz 
podjetja Hidria Bausch, Marko 
Hladnik, ki nas je odpeljal do našega 
stanovanja. Nastanjeni smo bili na 
robu mesta. 

V podjetju smo spoznavali delo v 
proizvodnji, merilnici, orodjarni, 
obratu za vzdrževanje in obratu za 

tehnologijo. Mentor nam je razložil, 
kako poteka delo. Delovna mesta so 
zelo urejena. Vzdušje je sproščeno, 
za razliko od nas pa v osemurni 
delovnik nimajo vštetega časa za 
malico, lahko pa si ga dodatno 
vzamejo. V podjetju vsak teden 
zamenjajo delovno postajo, da delo 
ne bi postalo monotono. 

Veliko smo se pogovarjali tudi z 
zaposlenimi. Povedali so nam, kaj se 

v mestu splača ogledati, predlagali 
pa so nam tudi nekaj jedi, ki so pri 
njih priljubljene. Večina se jih je bila 
pripravljena pogovarjati z nami in 
se tudi pošaliti. Sporazumevali 
smo se samo v angleščini ali pa kar 
z rokami in nogami, če drugače ni 
šlo. Na splošno sem bil pozitivno 
presenečen nad odnosom delavcev 
do nas, ker tudi če nismo znali 
nemško, so nam poskušali razložiti 

ali pokazati, kako kakšen stroj dela 
in kako ravnati z njim.

V prostem času smo se z vlakom 
velikokrat odpravili v Stuttgart, 
potem pa pot nadaljevali peš ali pa s 
podzemno železnico. Ta je speljana 
po celem mestu, med postajami je 
največ 15 minut hoda. Ogledali smo 
si razne znamenitosti, poskusili 
pa smo tudi lokalno hrano in 
pijačo. Od jedi so mi bile najbolj 
všeč stuttgartske suhe klobase, 
medtem ko sem med znamenitostmi 
najbolj občudoval zaviti stolp der 
Killesbergturm, ki spominja na 
vijačnico vijaka in se nahaja v parku 
Killesberg. Z njega se je videlo velik 
del Stuttgarta. Veliko smo si obetali 
od palače Ludwigsburg, a je bila 
zaradi prenove fasade ograjena. Všeč 
so nam bile železniške postaje, saj 
so po večini starinske in obnovljene. 
Mesto smo videli tako podnevi kot 
tudi ponoči. 

Mislim, da je bilo za vse tri opra-
vljanje praktičnega izobraževanja 
v Nemčiji  pozitivna izkušnja. 
Predvsem so se nam zdeli zanimivi 
različni pristopi do določenih 
delovnih izzivov in pa odnos 
med zaposlenimi. Izkušnja je bila 
posebna tudi zaradi sporazumevanja 
v tujem jeziku. Znanje, ki sem 
ga odnesel, bom lahko koristno 
uporabil tudi pri nas.

Foto: Jakob Gosar

Kako je Črtomir postal pesnik?
Irena Hvala

Rojstni dom Črtomirja 
Šinkovca je Smodinova 
domačija na Vojskarski 
planoti. Kmečko poslopje 
je stisnjeno pod hrib, ki 
prehaja v gozdnat vrh. 
Že lega nakazuje, da so 
načrtovalci njene gradnje 
skrbno izbrali prostor in s 
tem večino sveta v okolici 
ohranili kot obdelovalno 
površino.

Kot v vsakem kmečkem domu je bila 
tudi na tej domačiji osrednji bivalni 
prostor kmečka izba. Vojskarji so ji 
rekli preprosto kar »hiša«. Tu so se 
zbirali ob obrokih, v njej so sprejemali 
obiskovalce, sklepali kupčije, ... V 
zimskem času so v izbi izdelovali in 
popravljali razna orodja. Ob topli peči 
so se spletali številni pogovori med 
odraslimi. Predvsem starejši so bili 
prava zakladnica verjetnih in manj 
verjetnih zgodb.

V času Šinkovčevih najzgodnejših 
let je veljalo, da morajo otroci ob 
pogovoru odraslih molčati. Nikakor pa 
pripovedovalci niso mogli preprečiti, 
da otroška ušesa ne bi pozorno 
spremljala tega, kar so govorili. Tudi 
bodoči pesnik je prisluhnil različnim 

pripovedim o preteklih časih. 
Globoko v dušo so se mu ugnezdile 
zgodbe o preizkušnjah in težavah, ki 
so spremljale vojskarskega človeka 
skozi čas. Mednje so se vpletle tudi 
tiste s pravljičnim nadihom in mu 
pred očmi slikale podobo vedovncev 
in parkljev, pa divjih mož in zvitih 
škrateljnov. Mali Dolfi tedaj še ni vedel, 
da v sebi nosi talent, ki ga bo že v dobi 
odraščanja potegnil v svet ustvarjanja 
prvih verzov in prvih pesmi.

Začetke pesnjenja je spodbudila tudi 
narava, s katero je bil kot kmečki sin 
tesno povezan. Ob sprejemanju prvih 
zadolžitev na domačiji je imel veliko 
priložnosti za opazovanje njene 
pestre raznolikosti. Spoznal je, da je 
za preživetje treba spoštovati njene 
zakonitosti. Hkrati pa, da ponuja toliko 
lepega, občudovanja vrednega …

Prav zato je v svojih prvih pesmih 
Šinkovec zlasti upodabljal dogajanje 
skozi letne čase. Ob romantičnih 
opisih cvetoče pomladi, topline poletja, 
zrelih barv in darov jeseni ter tišine 
mrzlih zimskih dni je razkrival globino 
svoje duše in na ta način pokazal, da 
na svet gleda z drugačnimi očmi kot 
večina njegovih sovrstnikov.

Svoje prve pesmi je poslal v oceno 
pisatelju Francetu Bevku, ki je ob 
prebiranju gradiva zatrdil, da ima 
Šinkovec »tisti božji dar, ki se ga ni moč 
naučiti«. (Črtomir Šinkovec: Oblaki 
nad sončno deželo, Ljubljana: Jutro 
2003, str. 11) Ko je omenjeni literat leta 

1923 postal član uredniškega odbora 
Goriške matice, je poskrbel, da so bile 
pesmi objavljene v koledarju, ki ga je 
ta izdajala vsako leto. Založbo, ki se je 
od leta 1933 uradno imenovala Unione 
Editoriale Goriziana, je France Bevk 
skupaj z Damirjem Feiglom vodil od 
leta 1934 do začetka druge svetovne 
vojne. Tako v koledarju za leto 1935 
na strani 56 najdemo Šinkovčev opis 
poletja z istoimenskim naslovom in 
pesem o polnočnici. Koledar za leto 
1937 pa na strani 37 v branje ponuja 
svetonočno pesem.

V kasnejšem obdobju, ko je bilo 
Šinkovčevo umetniško ustvarjanje 
neločljiv del njegovega življenja, je 
velikokrat opisoval rodno vas, njene 
ljudi, šege in navade. Zdi se, da je za vse 
čase ostajal zvesto zaljubljen v domačo 
zemljo. Eno najlepših pesmi na to temo 
pa je ustvaril na začetku svoje literarne 
poti.

»Naša vas je vas belih kmečkih 
hiš,
 v vsaki hiši velika sreča je in 
velik križ.
V vsaki hiši je pomlad in poletje,
jesen in zima – življenje; 
je deca in jok, smeh in petje,
prepleta z radostjo se tiho 
trpljenje …« 

Na objavo v javnosti je morala 
čakati precej dolgo; šele po drugi 

svetovni vojni leta 1947 je našla svoj 
prostor v koledarju Gregorčičeve 
založbe.

V pesnikovo mladostno prešernost 
je grobo posegel tedanji politični 
sistem. Ni pa mogel zatreti njegovih 
občutij  in želje po literarnem 
snovanju. Rime so kar same vrele iz 
mladega srca. V njem se je zbujalo 
hrepenenje po ljubezni.  Pr ve 
Šinkovčeve ljubezenske pesmi so 
čudovito lep prikaz njegovega odnosa 
do ljubljenega dekleta. Dogajanje v 
njih je postavljeno v domače okolje, 
v zavetje narave. V pesmi Od cvetne 
nedelje pravi: »Na nebu so zvezde kot 
roža ob roži, a v duši nedelja – srce 
več ne toži, le vriski veselja.« Prvič 
je bila predstavljena v koledarju 
Goriške matice leta 1940 na strani 
29. Omembe vredna je tudi pesem 
Dekletova žalost iz leta 1939. V njej v 
imenu ljubljene spregovori o dvomih, 
ki razjedajo zaljubljeno srce.

Kdo ve, ali je Šinkovec v mladosti 
nadaljevanje svoje poti videl nekje 
med domačimi bregovi in griči, 
sebe pa v vlogi moža in očeta, saj 
je šestindvajsetleten napisal pesem 
Žetev in jo prav tako poslal v objavo 
že omenjeni založbi.

Začelo mi polje je krasno zoreti 
in sonce zlati mi žita zaklad; 
ob ženke očeh bi se hotel ogreti -
kako bi bil srečen, kako ves 
bogat! 

Po njivah teh nekdaj sem z 
materjo hodil,
sem delal z očetom in z njim 
sem trpel;
po njivah teh nekdaj sem z 
materjo hodil
in ljubil življenje in v svet 
hrepenel.
 
Let petdeset imela je mati in 
umrla,
se tiho ločila od svojih otrok,
ljubezen do polja očeta je strla, 
ga vanjo položil je ljubljeni Bog.

A zdaj zmed žanjic si bom 
ženko izbral,
si utešil živo hrepenenje srca; 
z njo svetla semena bom v polje 
sejal
in bomo kot eno: dom, njive, 
midva. 

 

Ob pazljivem prebiranju slednje 
opazimo, da Šinkovec postaja 
pesnik z občutkom za jezik in rimo. 
Dogodki, ki so pahnili svet v še eno 
vojno, pa so močno zaznamovali tudi 
poznejše pesnikovo ustvarjanje.

 

Kot dober kruh dišijo njive s 
polj in med žulji čas preteka se 
od dne do dne.
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Zaposlimo nove sodelavce  
metalurške, strojne  

in elektro smeri

Projektant razvijalec – metalurg (m/ž)
Projektant razvijalec –  v razvoju (m/ž)

Projektant razvijalec –  v kakovosti (m/ž)
Tehnolog kontrole – v kakovosti (m/ž)

Vodja procesa (m/ž)
Upravljalec vzdrževalec (m/ž)

Orodjar (m/ž)
Vzdrževalec I. in II. (m/ž)

Delavec v proizvodnji (m/ž)
Delavec v livarni in obdelovalnici (m/ž)

Povabilo za dijake in študente

Kadrovske štipendije za šolsko leto 2020/2021  
za več različnih poklicev tehničnih strok

Vse dodatne informacije in prijave:  
na e-mail kadrovska@egoproducts.com

ali telefon 05 3755 508
ali pošljete na naslov

Postanite del zgodbe o uspehu!

ETA d. o. o. Cerkno, Enota za kadre in splošne zadeve, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

Nova cesta iz Cerknega v Škofjo Loko

Damijan Bogataj

Cerkno potrebuje 
stanovanja in boljšo 
cesto sedaj, saj se bo v 
nasprotnem primeru 
nadaljevalo izseljevanje. Pod 
vprašajem bo tudi obstoj 
delovnih mest v največji 
tovarni Eta. To so poudarili 
na tiskovni konferenci 
po delovnem srečanju 
predstavniki Gospodarske 
zbornice Slovenije, podjetja 
Eta in Občine Cerkno.

Ker seccc gradnja nove ceste 
proti  Gorenjski  odmika 
v nejasno prihodnost, so 

Cerkljani enotni v ugotovitvi, da 
na obljubljeni predor srednjeročne 
ne gre resno računati. »Cesto, ki bo 
primerna za prevoz ljudi in tovora, 
potrebujemo sedaj,« je bil jasen 
Robert Vuga, direktor podjetja Eta 
d.o.o. Cerkno. Eta je lansko poslovno 
leto zaključila nad pričakovanji. Kljub 
temu, da vseh številk o lanskoletni 
uspešnosti še niso zbrali, je direktor 
povedal, da podjetje posluje stabilno 
in da so tudi lastniki zadovoljni 
s pozitivnim poslovnim izidom. 
»Koncern E.G.O. je pred resno 
notranjo reorganizacijo in Eta bo 
v prihodnje še pomembnejši člen v 
verigi podjetij te multinacionalke,« 
je povedal direktor Robert Vuga in 
izpostavil težave, ki jih imajo velika 
podjetja na podeželju. Eta je zrasla iz 
majhnega obrata po drugi svetovni 
vojni in v najboljših letih zaposlovala 
zavidljivih 1.800 delavcev. Danes jih 
ima službo v Eti polovica, a so ti na 
račun avtomatizacije in digitalizacije 
ter smelega uvajanja novosti po 
načelih industrije 4.0 bistveno bolj 
učinkoviti. Generacije podjetju 
predanih delavcev so ustvarile 
današnjo Eto, ki je po krčenju in 
izselitvi iz poslopij nekdanje vojaške 
kasarne zaživela novo poslovno 
življenje. Za obstoj tovarne in njen 

razvoj pa nujno potrebujejo mlade in 
izobražene kadre, ki pa jih v Cerkno 
le težko dobijo. Občina se sooča s 
krčem na področju stanovanjske 
gradnje in desetletji izgubljenih 
priložnosti za ureditev primernih 
cestnih povezav.

Občina bo obdavčila vse 
nepozidane zazidljive parcele

Kot je na srečanju z novinarji na Eti 
po pogovorih z vodstvom podjetja 
in  predstavniki  Gospodarske 
zbornice Slovenije povedal župan 
Gašper Uršič, je občina naredila več 
konkretnih korakov k izboljšanju 
razmer. Potrdil je navedbe v medijih, 
da je kar 45 odstotkov zazidljivih 
parcel v Cerknem in okolici še 
nepozidanih in zato jim urbanisti 
ne dovolijo povečevanja območij za 
stanovanjsko gradnjo. In ker lastniki 
teh zazidljivih zemljišč nočejo sami 
graditi ali pa zemljišč prodati in 
novim lastnikom s tem omogočiti 
gradnjo, bo občina uvedla nov 
davek. »Potrdim lahko, da imamo 
na občini že pripravljen osnutek 
občinskega odloka, s katerim bomo 
obdavčili vse nepozidane zazidljive 
parcele.  S tem bomo lastnike 
spodbudili k prodaji teh parcel in 
posredno omogočili gradnjo novih 
stanovanjskih hiš. Ob tem pa se 
intenzivno pogovarjamo tudi z 

gradbenim podjetjem, da bo na 
mestu sedanje policijske postaje 
zgradilo stanovanjski blok. Ti ukrepi 
bodo izvedeni takoj, saj v Cerknem 
ne moremo čakati v nedogled,« je bil 
odločen župan Gašper Uršič.

Da so zadeve res alarmantne, 
je potrdil direktor Robert Vuga z 
navedbo, da si Eta v prihodnjih 
tednih obeta potrditev selitve 
nekaterih programov znotraj skupne 
E.G.O v Cerkno. »To bo utrdilo 
poslovanje in širilo tudi število 
zaposlenih,« je še dodal direktor, ki 
opozarja na to, da je Eta družbeno 
odgovorno podjetje, ki razvoj vidi 
le v povezovanju z zaposlenimi in 
krajem. In če ti nimajo urejenega 
stanovanjskega problema ali pa če 
se v Cerkno ne morejo pripeljati po 
primerni cesti, potem je tovarna na 
dolgi rok obsojena na nazadovanje. 
Če se zadeve ne bodo uredile, potem 
ni daleč odločitev lastnikov, da 
vitalne programe preseli v okolja, 
kjer težav s cestami in stanovanji 
pač nimajo.

Zoper take razlage se je zavzela 
Sonja Šmuc, generalna direktorica 
Gospodarske zbornice Slovenije. 
Po njenem mnenju je cesta od 
Škofje Loke do Cerknega potrebna 
takojšnje sanacije. Ljubljana ne 
more postati edino industrijsko in 
upravno središče države. »Nujno 

je uveljaviti načela policentričnega 
razvoja in tovarna Eta v Cerknem 
je zgleden primer industrije, ki 
zaposluje veliko ljudi in je tudi v 
mednarodnih okvirih upoštevanja 
vreden sogovornik. Lastniki pa se 
lahko čez noč odločijo za selitve 
programov in opustijo aktivnosti v 
Cerknem, če država ne bo poskrbela 
za ceste in občina ne bo imela 
posluha za stanovanja,« je menila 
Sonja Šmuc.

V Eti imajo vizijo, a ostajajo 
nemočni

Analize dnevnih migracij jasno 
kažejo na to, da se ljudje vozijo ali 
pa preseljujejo na območja, kjer 
je razvita industrija z jasno vizijo 
prihodnosti. Vizijo v podjetju Eta 
imajo, poznajo tudi korake, s katerimi 
bodo korenito izboljšali stanje cest 
in zadrege s stanovanji, a so pri tem 
sami skoraj nemočni. »Ko v podjetju 
zaznamo problem, se v nekaj urah 
sestanemo in zadevo rešimo,« je na 
srečanju s časnikarji povedal tehnični 
direktor Andrej Grah. Izkušnja ob 
opozarjanju na težave s cestami in 
pomanjkanjem stanovanj pa kaže, 
da javna uprava na državni in lokalni 
ravni potrebuje mesece in mesece ter 
včasih celo leta, preden se uradniki 
dogovorijo za konkretne rešitve.

»V Eti tega časa nimamo več. Zadeve 
je treba resno pospešiti in k reševanju 
ceste ter gradnji stanovanj pristopiti 
takoj,« sta bila odločna Andrej Grah 
in Robert Vuga.

Policentrični razvoj države in 
regij je jasno podprla tudi Nevenka 
Volk Rožič iz novogoriške izpostave 
Gospodarske zbornice Slovenije. 
» G o s p o d a r s t v o  v  C e r k n e m , 
Spodnji Idriji in Idriji je v mnogih 
elementih lahko za zgled drugim 
gospodarskim subjektom v celi 
regiji in zato so ukrepi na področju 
cest in zagotavljanja stanovanjskih 
zmogljivosti nujne,« je še poudarila 
Nevenka Volk Rožič. Sicer pa 
urejena cesta čez Kladje ni samo 
v interesu Cerkljanov in največje 
tovarne. Gre za cestni odsek, 
ki je zaključek enega od krakov 

četrte razvojne osi. Na pomen te 
pa redno opozarjajo predstavniki 
gospodarstva in lokalnih skupnosti 
od Bovca, Kobarida, Tolmina do 
Mosta na Soči. Za celotno Posočje je 
ta cestna povezava najkrajša linija do 
osrednje Slovenije in zato bi morali 
to cesto že zdavnaj urediti. Potem 
ko so gradbeniki zgledno popravili 
in razširili cestišče od Želina do 
Mosta na Soči, je ostala povezava od 
Želina do Cerknega in Gorenje vasi 
v katastrofalnem stanju.

»Gre za 16-kilometrski odsek in 
na tem odseku je takojšnje sanacije 
potrebnih le 6 kilometrov ceste, saj 
so se to zimo na nekaterih odsekih že 
porušili podporni zidovi,« je povedal 
direktor Robert Vuga, ki cesto dobro 
pozna, saj se po njej vsak dan vozi na 
delo v Cerkno.

In če se bodo pogoji poslovanja za 
podjetje Eta v Cerknem res izboljšale, 
potem ima podjetje ob solidnem 
poslovanju odprta vsa vrata tudi za 
širitev in razvoj novih programov. Ti 
pa bodo prinesli tudi nova delovna 
mesta in razvoj tovarne ter napredek 
v celotni občini in regiji.

Nova cesta iz Laznice na 
Kladje

Da bi do konkretnih premikov v 
smeri boljše cestne povezave prišlo 
čim prej, so se na pobudo direktorja 
Ete Roberta Vuge in župana Gašperja 
Uršiča na delovnem srečanju v sredo, 
11. marca, v Cerknem ponovno 
sestali predstavniki Direkcije za 
ceste, Ministrstva za promet in 
infrastrukturo ter novogoriške enote 
Gospodarske zbornice Slovenije 
ter poslovodstva Ete in pregledali 
terminske načrte za posodobitev 
ceste. Sprejeli so dogovor, da bodo 
vsak po svojih močeh prispevali k 
takojšnjemu pričetku del. Kot je po 
delovnem srečanju za medije potrdil 
Tomaž Willenpart, vodja Sektorja 
za investicije v ceste na Direkciji RS 
za infrastrukturo, je na državnem 
portalu za oddajo javnih naročil že 
objavljen razpis za izvajalca prvih 
del na cesti Trebija – Sovodenj, kar 
pomeni, da bodo gradbinci lahko 

začeli z deli že to jesen. Nekoliko se 
zapleta v prvem kilometru, kjer cesta 
poteka neposredno ob vodotoku. 
Ko bodo uradniki direkcij za vode 
in za ceste uskladili stališča in 
dogovorili način sanacije cestišča in 
podpornih zidov, bo tudi ta odsek 
poslan v projektiranje in kasneje 
v izbor izvajalca za izvedbo del. 
Na direkciji za ceste so pregledali 
in popisali celoten 10-kilometrski 
odsek in zabeležili vsa potrebna in 
med temi tudi vsaj nujna dela. Na 
trasi od Škofje Loke do Cerknega 
bosta v Poljanah občina in država 
zgradili krožišče ter most čez reko 
Soro.

Kot je potrdil Tomaž Willenpart, 
bodo v prihodnjih tednih nadaljevali 
s projektiranjem razširitve ceste od 
Cerknega do Želina, saj bo po novem 
na tej trasi urejena tudi kolesarska 
pot. Do gradnje te pa bodo morali 
kolesarji počakati še vsaj dve leti, saj 
bo treba prej izdelati vso potrebno 
gradbeno dokumentacijo, odkupiti 
zemljišča in izbrati izvajalca del. »Pri 
tem pa moramo biti realni. Govorimo 
o državnem proračunu za leto 2022, 
ko bi morali sredstva pridobiti in 
začeti z gradnjo,« je še povedal Tomaž 
Willenpart. 

Po projektantskih ocenah bo država 
za rekonstrukcijo ceste v Fužinah 
porabila okoli 6,5 milijonov evrov, 
ki so že zagotovljena v letošnjem 
in še prihodnjih dveh letih. Koliko 
bodo dela zares stala, pa bo odvisno 
od ponudb izvajalcev in končnih 
pogajanj naročnikov z njimi. Dela na 
tem najbolj kritičnem odseku naj bi 
bila končana jeseni leta 2021.

50

6,5

6

milijonov evrov 
je nova različica cenejša 
od prej načrtovanih tras

milijonov evrov
bo država porabila za 
rekonstrukcijo ceste v Fužinah

kilometrov ceste
je potrebnih takojšnje 
sanacije

Nova različica ceste za  
50 milijonov evrov cenejša

Pred tedni sta občini Cerkno in 
Gorenja Vas – Poljane uskladili potek 
nove ceste od Želina proti Škofji Loki. 
Strokovnjaki so predstavili tri nove 
različice, ki so bistveno ugodnejše od 
vseh pred leti načrtovanih različic. 
Povsem nova cesta bi zavila v hrib v 
Laznici in bi potekala po levem bregu 
Cerknice proti Kladju. Ta različica je 
vsaj za 50 milijonov evrov cenejša 
od prej načrtovanih tras, saj poteka 
po utrjenem zemljišču brez plazov 
in na območju s stabilno hribino. 
Na direkciji so sedaj v zadregi, saj ne 
vedo po katerih predpisih nadaljevati 

s pripravami na gradnjo, saj so se 
v minulih desetletjih že korenito 
spremenili gradbeni in okoljski 
zakoni v državi. Te dileme bodo po 
izjavi Tomaža Willenparta rešili še ta 
mesec in potem nadaljevali s postopki. 
Kdaj bodo zakopali prvo lopato, pa je 
težko napovedati, saj imajo na direkciji 
bogate izkušnje z umeščanjem novih 
cest v prostor in ti postopki lahko 
trajajo tudi do 15 let. Z načrtovanjem 
povsem nove ceste proti Škofji Loki se 
strinja tudi direktor Ete Robert Vuga, 
a dodaja, da je potrebno obstoječo 
cesto takoj popraviti vsaj toliko, da bo 
po njej možen varen promet. »Izvedba 
danes obljubljenih del je strokovno 
delo uslužbencev ministrstva in ne 
verjamem, da bi menjava vlade ali pa 
zaostrene razmere na področju javnega 
zdravja lahko ogrozile ali odmaknile 
izvajanje te prepotrebne obnove ceste 
Cerkno – Škofja Loka,« je še dodal 
Robert Vuga, direktor podjetja Eta 
Cerkno. 

Za Cerkljansko ugoden razplet 
večmesečnih pogovorov je po 
delovnem srečanju v Cerknem 
pozdravil tudi podžupan Domen 
Uršič, ki je na teh zaključnih 
pogovorih nadomestil obolelega 
župana Gašperja Uršiča. Podžupan je 
poudaril, da je v vsej zgodbi ta trenutek 
najpomembnejše dogovorjeno soglasje 
o poteku trase med sosednjima 
občinama. Nesoglasja v prejšnjih letih 
so šla na roko uradnikom v Ljubljani, 
ki so načrtovanje nove ceste preprosto 
odložili v predal s pojasnilom, da bodo 
z deli nadaljevali, ko se bodo občine 
na terenu dogovorile kje bo cesta 
potekala.

Hotel ima novega 
direktorja
Kot je poročal spletni portal idrija.com, je  
po odstopu Manuele Božič Badalič izpraznjeno  
mesto direktorja Hotela Cerkno zasedel Jože Oplotnik, ki je 
doslej opravljal funkcijo direktorja hotelske operative.

Po besedah Marjana Batagelja gre za uglednega strokovnjaka, za katerega 
se ni bati, da bi stopil v prevelike čevlje. V naslednjih mesecih ga sicer čaka 
pomembno delo pri pričetku postopne obnove hotelskega kompleksa. Dela 
bodo lahko pričeli takoj, ko se bo iz poslopja hotela izselila trgovina. 

V prenovo hotela v Cerknem bo Marjan Batagelj vložil 7 milijonov evrov, brez 
da bi se za izvedbo prenove zadolžil pri bankah, prodali bodo 12 stanovanj, več 
zemljišč in počitniške apartmaje na slovenski obali. »Kdo bi rekel, da sem nor, 
a sam verjamem, da je prihodnost Cerknega v turizmu in to zaradi njegove 
odmaknjenosti, zaradi tukajšnjih term in smučarskega centra,« je na zadnji 
tiskovni konferenci povedal Marjan Batagelj. Po prenovi, ki bo potekala v 
več etapah, bo hotel imel štiri zvezdice, namenjen bo tako družinam kot tudi 
poslovnim gostom. Ti naj bi zaradi uspešnih podjetij v Idriji, Spodnji Idriji in 
Cerknem pogosto povpraševali po primerni nastanitvi.

Postojnska jama je v zadnjih dveh letih v nakup družbe Certa holding oziroma 
Certe vložila 13 milijonov evrov. S prenovo hotela naj bi začeli to pomlad, do 
avgusta bodo prenovili recepcijo, lobi, jedilnico ter 26 sob z infrastrukturo 
v depandansi, ki so danes opremljene s pogradi. Ta naložba je ocenjena na 
dva milijona evrov. V naslednjih štirih, petih letih pa bodo hotel obnovili v 
celoti, pri čemer bo le-ta ves čas obratoval. »Želimo tudi, da bi bil hotel središče 
družbenega dogajanja v Cerknem, saj imamo tu največjo dvorano,« je povedal 
Marjan Batagelj, ki je lansko pomlad na Jezerskem odprl prenovljeni hotel Vila 
Planinka. V ta butični hotel s 23 sobami je doslej vložil 3,6 milijona evrov.

Kot je pojasnila donedavna direktorica Manuela Božič Badalič, sama ne odstopa 
zaradi slabe zimske sezone. »Odstopam iz osebnih razlogov,« je še poudarila. V 
Cerkno je prišla pred dobrimi štirimi leti in letos je začela nov štiriletni mandat. 
V času njenega direktorovanja so na smučišču uvedli korenite spremembe pri 
beleženju smučarskih kart v zimski sezoni ter izpeljali odmevne poletne dogodke. 
Uspelo ji je pospešiti razvoj dejavnosti na smučarskem središču v poletnih 
mesecih. Povsem so prenovili bazenski kompleks in začeli s pripravami na 
prenovo hotela. V času njenega vodenja se je korenito spremenila tudi kadrovska 
struktura zaposlenih, saj je podjetje zapustila vrsta dolgoletnih delavcev. / ITA

Sonja Šmuc Gašper Uršič Tomaž WillenpartRobert VugaAndrej GrahNevenka Volk Rožič
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OBVEŠČAMO JAVNOST

Povprečen občan na leto ustvari več kot 300 kg odpadkov 
 

Po podatkih Komunale 

Idrija o zbranih količinah 

odpadkov v preteklem 

letu se količina odpadkov 

v občinah Idrija in Cerkno 

povečuje. Komunala 

je od povzročiteljev 

odpadkov iz gospodinjstev, 

gospodarstva in ustanov 

lani prevzela skupno dobrih 

5519 ton odpadkov, kar 

predstavlja približno 337 

kg nastalih komunalnih 

odpadkov na občana 

(slovensko povprečje je 495 

kg na prebivalca) oziroma 

64 ton odpadkov več kot 

lani. 

Deleži posameznih količin odpadkov, 
zbranih v občinah Idrija in Cerkno, so 
razvidni iz grafov. Gre za odpadke, ki 
jih Komunala Idrija večkrat tedensko 
zbere pri gospodinjstvih, gospodarskih 
subjektih oziroma pravnih osebah in na 
posameznih ekoloških otokih v obeh 
občinah, ter odpadke, ki jih občanke 

in občani sami odložijo v zbirna centra. 
Komunala vse odpadke odpelje v 
Zbirni center Ljubevč, kjer jih najprej 
evidentira, nato pa ustrezno pretovori 
v večje zabojnike ali na ustrezne 
skladiščne površine, kjer počakajo na 
odvoz pooblaščenih prevzemnikov: 
za mešane komunalne odpadke 
(MKO), biološko razgradljive (BIO) in 
kosovne odpadke je to od leta 2016 
po sklenjeni pogodbi JP Voka Snaga 
d.o.o., za vso zbrano embalažo oziroma 
ločeno zbrane frakcije (LZF) pa so za 
prevzem v določenih deležih obvezane 
pooblaščene družbe za ravnanje z 
odpadno embalažo. Ostale odpadke 
(nevarne, kovine …) prevzemajo 
registrirani prevzemniki na odpoklic. 

Plačljive odpadke (kovine, čisti papir) 
Komunala oddaja najugodnejšemu 
ponudniku.

V Ljubevču na odvoz čaka 
150 ton plastike
V Zbirnem centru Ljubevč je v zadnjih 
letih na odvoz čakalo dobrih 250 
ton embalaže, zbrane na območjih 
občin Idrija in Cerkno. Kup, s katerim 
bi zlahka napolnili dobro polovico 
o l impijskega bazena,  je  v  dveh 
mesecih od začetka septembra 
do konca oktobra 2019 odpeljalo 
podjetje Kostak d.d. iz Krškega, ki je 
izbrani koncesionar obdelave s strani 
Ministrstva za okolje in prostor. 
Potrebnih je bilo kar 22 odvozov z 

največjim tovornim vlačilcem, na 
katerega so naši  zaposleni v ZC 
Ljubevč z nakladalnim vozilom naložili 
po 11,5 ton odpadkov. Do konca leta 
2019 se je v Ljubevču ponovno zbralo 
za 80 ton odpadne embalaže, v letu 
2020 pa doslej že 70 ton. Na odvoz 
tako čaka skupno 150 ton odpadne 
embalaže. 

Stroški zbiranja vse večji 
Zbrane količine odpadkov so tiste, 
ki jih Komunala mesečno zbere od 
uporabnikov storitev pri zbiranju od 
vrat do vrat, na ekoloških otokih in 
v Zbirnem centru Ljubevč, obdelane 
količine pa so vse zbrane količine 
mešanih komunaln ih odpadkov, 

kosovnih odpadkov in b io lošk ih 
odpadkov. Stroške prevzema, obdelave 
in odlaganja Komunala zaračuna 
uporabnikom storitev na mesečnih 
položnicah.  Le prevzem in obdelava 
ločeno zbrane odpadne embalaže sta 
za Komunalo kot izvajalko zbiranja 
brezplačna in potekata v okviru 
državnih shem, z oddajo tovrstnih 
odpadkov pa Komunala ne ustvarja 
prihodka.  
Vse večji količini odpadkov se Komunala 
prilagaja z okrepitvijo sistema zbiranja 
z namestitvijo dodatnih zabojnikov in 
večjo frekvenco odvozov, zaradi česar 
so višji tudi stroški zbiranja in logistike. 
Obstoječe cene že dolgo ne pokrivajo 
več stroškov izvajanja, trendi pa 
kažejo v smeri še večje količine zbranih 
odpadkov v naslednjih letih.  

Zbirni center Ljubevč  
26. marca prehaja na redni urnik
Od 26. marca do 29. oktobra 
bo ZC Ljubevč odprt po rednem 
urniku, in sicer vsak ponedeljek, 
torek, četrtek in petek med 7. in 
15. uro, vsako sredo me 7. in 19. 
uro ter ob sobotah med 8. in 11. 
uro. Zbirni center Cerkno pa bo 
odprt ob četrtkih med 11. in 14. 
uro ter sobotah med 7. in 10. uro.

URNIK: 
ponedeljek - 
pet.ek 
8. - 12. in  
15. - 18., 
sobota
8. - 12.

T: 05 377 36 77 / T: 05 377 19 53
M: 041 696 198 

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

za vse priložnosti. 
Aranžiramo darila. 

Brezplačna dostava žalnih 
aranžmajev in ureditev mrliške vežice.

Želimo vam vesele velikonočne praznike!

AVTOMEHANIKA 
Marjan Mikuž s.p. 

Zadlog 12, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 
GSM: 041 962 710 

Urnik: ponedeljek - petek od 8:00 do 16:00

- Popravilo osebnih vozil in  
  kmetijskemehanizacije, 
- redno vzdrževanje vozil in  
  priprava vozil za tehnični pregled, 
- meritve izpušnih plinov  
- avtodiagnostika, 
- vulkanizerske storitve.

KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p.,  
Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, 
e-pošta: info@zavarovanje.net 
Pisarna Idrija, mbt: 041 414 422,
www.zavarovanje.net

URNIK PISARNE: 
pon., tor. 8. - 12. in 13.30 - 17., 

sre.  8. - 12. in 13.30 - 18., 
čet. zaprto, 

pet. od 8. do 12.

Ni vse zlato, kar se sveti!
Ali kot pravijo Angleži: »Nisem dovolj bogat, da bi lahko kupoval poceni!« 

Zavarovalnica SAVA d.d. nudi zajamčeno odlično ceno avtomobilskega 
obveznega in kasko zavarovanja in omogoča odličen kasko tudi za starejša 
vozila. Povrhu vsega še na 12 obrokov! Bi si lahko želeli še kaj več?! 

Žal pa je zopet tu obdobje iskanja nizkih cen, pri katerem pa pozabljamo 
pogledati na vsebino zavarovanja. V poplavi nizkocenovnih zavarovanj 
prednjačijo zavarovalnice, ki so na novo stopile na slovenski trg in v bitki za 
stranke obljubljajo in počnejo marsikaj, njihovi agentje pa še kaj več. Ne dovolite, 
da vas »nosijo žejnega čez vodo«.

Zavarovalnica SAVA d.d. je bila prva, ki je vpeljala polni kasko s samo 0,5 % 
odbitne franšize! Gre za odlično alternativo kasku brez franšize in je po drugi 
strani cenovno skoraj enaka kasku z 1 % franšize, kjer pa je soudeležba stranke 
dvakrat višja kot pri 0,5 %! 

Dobrodošla novost je tudi kasko zavarovanje za starejša vozila, kjer se vozilo 
zavaruje tako, da se v primeru škode vgrajujejo nadomestni rezervni deli. Zaradi 
nižje cene popravila je do 30 % cenejše tudi kasko zavarovanje! Hkrati se 
zniža tudi prag totalke. Za vaše vozilo se kljub večji škodi plača popravilo, ne 
pa tudi obračuna vrednost razbitine. Ne samo kasko, tudi osnovno obvezno 
zavarovanje omogoča kar nekaj dodatkov: samostojno zavarovanje za primer 
toče in zavarovanje za stekla, luči in ogledala! Slednje je še posebej smiselno tudi 
za starejša vozila: ne glede na starost vozila bo počeno prednje steklo potrebno 
zamenjati z novim. To pa stane … Nalet divjadi je smiseln že ob majhni verjetnosti, 
da se vam kaj takega lahko pripeti, saj je cena za ta rizik že od 7 EUR letno.

Avtomobili niso poceni, popravila in nadomestni deli pa so dragi! Pocenite 
svoje avtomobilsko zavarovanje brez strahu, da boste izpustili kaj pomembnega. 
Privoščite si dobro zavarovanje, četudi je vaš avtomobil morda že v najstniških letih! 

Vabim vas, da pred letošnjim podaljšanjem zavarovanja pridete po povsem 
informativni, neobvezujoč izračun in se prepričate o napisanem.   

                                                                                      Vaš Aleksander Paglavec

Najvišji znesek popravila, ki smo ga ob zadnji toči izplačali za osebni avtomobil, 
je znašal 4.737 EUR! Za to zavarovanje je stranka plačala 29,87 EUR.

- 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

LL Grosist odprl novo 
poslovalnico v Idriji
LL Grosist je v prostorih nekdanje lekarne v Idriji odprl veliko samopostrežno 
specializirano prodajalno z medicinskimi pripomočki. Otvoritveni trak so prerezali 
župan Tomaž Vencelj, direktor Lekarne Ljubljana Marjan Sedej, direktorica LL Grosista 
Andreja Leskovec in poslovodkinja nove prodajalne Anja Mlakar.

Lek ar na  L jub l jana  j e  imela 
svojo redno poslovalnico v lokalu 
stanovanjskega bloka ob glavnem 
križišču v Idriji vse od njegove 
postavitve v 60. letih.  Zaradi 
utesnjenosti, boljše dostopnosti 
in predvsem večjega parkirišča so 
se pred leti preselili v klet doma 
upokojencev. Ker pa tudi v novem 
poslovnem prostoru ni dovolj površin 
za pregledno urejeno trgovino z 
medicinskimi pripomočki, je LL 
Grosist od občine odkupil stari 
poslovni lokal in začel s prenovo.

Na svečanem odprtju se je kljub 
neprijaznemu vremenu zbralo 
kar nekaj domačinov in gostov iz 
Ljubljane. Zbranim so spregovorili 
vodilni predstavniki podjetja. Andreja 
Leskovec, direktorica podjetja LL 
Grosist, je povedala, da ima Idrija pri 
njih prav posebno mesto. Ponosni na 
prispevek farmacevtov in zdravnikov 
v zgodovini mesta in rudnika 
ohranjajo vez s tradicijo Idrije tudi v 
sedanjem času. Zato ni slučaj, da prav 
idrijska čipka krasi darilni program 
lekarne, ki je med uporabniki in 
kupci naletel na prijazen sprejem. 
Prodajalne LL Viva so namenjene 
vsem l judem,  k i  potrebujejo 

kakovostne zdravstvene pripomočke 
ali nasvete. Prav strokovni pomoči 
bodo tudi v poslovalnici v Idriji 
posvečali posebno pozornost, saj 
lahko z uporabo pravih medicinskih 
pripomočkov korenito skrajšamo čas 
okrevanja ali pa preprečimo neljube 
nevšečnosti.

Marjan Sedej, direktor Lekarne 
Ljubljana, je v nastopu v Idriji ostro 
okrcal uradnike na Ministrstvu za 
zdravje in poudaril, da je odpiranje 
novih specializiranih prodajaln LL 
Viva »odgovor na norost uradnikov 
v Ljubljani«, ki po njegovem mnenju 
ne razumejo bistva lekarniške 
dejavnosti. »Prihodnost je v majhnih 
trgovinah, saj smo uporabniki siti 
ogromnih trgovskih središč brez duše. 
Prodajalna LL Viva v Idriji bo sledila 
potrebam kupcev, ki ob nakupu 
medicinskih pripomočkov cenijo 
tudi pošten nasvet strokovnjaka.« 
S spoštovanjem se je ozrl tudi na 
delo predhodnikov, ki so v 50 letih 
delovanja idrijske lekarne pod 
okriljem Lekarne Ljubljana med 
Idrijčani utrdili spoznanje, da v 
tej ustanovi delujejo predani in 
strokovno usposobljeni strokovnjaki 
s področja farmacije.

Po mnenju Tomaža Venclja, župana 
Občine Idrija, pomeni odprtje 
specializirane prodajalne LL Viva 
v prostorih na Lapajnetovi ulici ob 
glavnem križišču pomemben korak 
k oživljanju opuščenih poslovnih 
prostorov v mestu. Pot od ideje za 
nakup medicinskega pripomočka 
do njegovega prevzema v strokovni 
trgovini bo poslej v Idriji krajša. »S 
tem odprtjem LL Grosist v praksi 
potrjuje trditev, da se tudi v manjših, 
od glavnega centra v Ljubljani 
oddaljenih krajih, kaj izplača,« je še 
poudaril župan Tomaž Vencelj.

Še pred rezanjem otvoritvenega 
traku pa se je poslovodstvo LL 
Grosista izkazalo tudi kot družbeno 
odgovorno podjetje. Občini Idrija 
so podarili 3.000 evrov za nakup 
otroških igral, Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Idrija 1.000 evrov 
za nakup nujne opreme in po 500 
evrov humanitarnima organizacijama 
Karitas in Rdeči križ za lajšanje 
socialnih stisk v mestu.

Kljub neprijaznemu vremenu je 
zbranim tri pesmi zapela še Alenka 
Godec in z zimzeleno »Življenje je 
lepo« v sicer vremensko turoben 
idrijski vsakdan vsadila seme 
pomladnega optimizma.

Po rezanju otvoritvenega traku, ki so 
ga opravili direktor Lekarne Ljubljana 
Marjan Sedej, direktorica LL Grosista 
Andreja Leskovec, župan Tomaž 
Vencelj in poslovodkinja LL Vive 
Idrija Anja Mlakar, je slednja zbrane 
povabila k ogledu prodajalne. Prodaja 
je stekla takoj, saj so najbolj zagreti 
kupci že lahko izkoristili otvoritvene 
popuste.

Za piko na i pa so se izkazali še 
kuharski mojstri Gostilne Kos s 
pripravo odličnih žlikrofov s tremi 
omakami ter nepogrešljivo idrijsko 
ocvirkovco. Gostje iz Ljubljane so jih 
zelo pohvalili./ Damijan Bogataj

Direktor Lekarne Ljubljana Marjan Sedej, poslovodkinja LL Vive Idrija Anja Mlakar, župan občine Idrija Tomaž 
Vencelj in direktorica LL Grosista Andreja Leskovec ob otvoritvi nove prodajalne / Foto: Damijan Bogataj
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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

Č A S  I N  L J U D J E Č A S  I N  L J U D J E

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

Zimske počitnice z Zvezo prijateljev mladine Idrija

Petra Likar

Čeprav so gripa in prehladi 
med počitnicami prekrižali 
kar nekaj načrtov, smo 
planirane aktivnosti 
uspešno izpeljali in otrokom 
popestrili počitnice.

Počitniški teden smo pričeli 
s filmsko dozo smeha in si z 
ogledom risanke »Pat in Mat: 
Zimske radosti« v Filmskem 
gledališču Idrija pričarali nekaj 
zimskega vzdušja. Za plesne 
navdušence so poskrbeli v 
Plesnem klubu Idrija, kjer so 
pripravili plesno delavnico pod 
vodstvom Ane Trček. Društvo 

prijateljev mladine Cerkno pa 
je v istem terminu pripravilo 
obisk pri cerkljanskih Laufarjih, 
ki so pripravili nadvse zanimiv 
in poučen obisk, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. Odpravili 
smo se tudi na izlet na Bled, kjer 
smo se v ledeni dvorani podali na 
led in se naučili marsikaterega 
trika, se lovili in igrali, manjkali 
pa niso niti padci, a na srečo smo 
jo vsi odnesli brez poškodb. Otroci 
so se med počitnicami prelevili 
tudi v prave Lego inženirje. Na 
dveh delavnicah legorobotike 
v izvedbi Malih ustvarjalcev 
iz Maribora so s pomočjo 
priljubljenih Lego kock pridobili 
nekaj znanja s področja robotike 
in programiranja. S tovrstnimi 

delavnicami otrokom omogočimo 
učenje razmišljanja, s katerim 
bodo ustvarjalno in samozavestno 
uporabljali tehnologije v 
vsakdanjem življenju. V petek pa 
smo obiskali še Kendov dvorec v 
Spodnji Idriji. Po kratkem uvodu 
smo si nadeli čisto pravo kuharsko 
opravo in se napotili v kuhinjo, 
kjer nas je z delavnico peke 
pustnih krofov že čakal kuhar 
Franci Pivk. Zamesili smo testo 
za krofe, jih spretno oblikovali, 
spekli in napolnili z marmelado 
in čokolado. Kar nekaj smo jih 
seveda tudi pojedli in bili so 
naravnost odlični! Hvala osebju 
Kendovega dvorca in še posebej 
Heleni in Franciju za odlično 
kuharsko delavnico.

Foto: ZPM Idrija

Počitniško dogajanje smo 
zaključili v soboto s tradicionalnim 
pustnim rajanjem za otroke. 
Rajanje je potekalo v prostorih 
Plesnega kluba Idrija v izvedbi 
Zavoda enostavno prijatelji. Otroci 
različnih starosti so preživeli 
dopoldne v družbi Pike Nogavičke 

in gusarke, ki sta pripravili 
različne igre in pustne vragolije. 
Rajanju z otroki se je pridružilo 
tudi nekaj najpogumnejših staršev. 
Potekalo je tudi tekmovanje 
za najlepšo masko, kjer pa so 
zmagali kar vsi otroci, saj je bila 
konkurenca enostavno prehuda.

Srčna pisma za male borce

Sabina Šmit 

Vsako leto na zadnji dan 
februarja obeležujemo 
svetovni dan redkih 
bolezni. Ob tej priložnosti 
je letos potekal 
vseslovenski projekt Srčna 
pisma za male borce. 

To je človekoljuben in 
dobrodelen projekt, ki ga izvajajo 
v Društvu za pomoč otrokom z 
redkimi boleznimi Viljem Julijan 
skupaj z Zasebnim vrtcem Viljem 
Julijan. Projekt je namenjen 
vrtcem, osnovnim in srednjim 
šolam ob svetovnem dnevu 
redkih bolezni. Projekt ima 
dvojni namen. Na eni strani je 
to podpora otrokom z redkimi 
boleznimi in njihovim družinam 
skozi izkazovanje pozornosti, 
spoštovanja in sočutja, na drugi 
strani pa ga lahko razumemo 
tudi kot spodbujanje sprejemanja 
drugačnosti, empatije in 

solidarnosti med otroki in 
mladimi do otrok z redkimi 
boleznimi. Redke bolezni so 
večinoma zelo težka zdravstvena 
stanja, kar 75-odstotkov bolnikov 
pa predstavljajo otroci. Te bolezni 

so večinoma neozdravljive, so 
kronično napredujoče, povzročajo 
invalidnost ter so pogosto tudi 
smrtonosne. 

Letos so se projektu pridružili 
tudi učenci in učiteljica 3.b 

razreda OŠ Idrija. Učenci so 
bili seznanjeni s tem, da vsaka 
podpora v takšni stiski staršem 
veliko pomeni, hkrati pa bomo 
dali malim borcem priznanje 
za njihovo borbo z boleznijo ter 

priznanje neprecenljive vrednosti 
njihovega življenja in obstoja, 
ne glede na njihovo zdravstveno 
stanje ter njihovo dolžino 
življenja. Pisma so bila lahko 
namenjena za točno določenega 
otroka z redko boleznijo, 
ogledali smo si nekatere zgodbe 
posameznih otrok, ali na splošno 
za vse male borce. Mi smo se 
odločili za slednje. 

Ustvarjalno in odgovorno 
smo oblikovali pisma v obliki 
srca. V pisma so otroci po svojih 
zamislih napisali sporočila in misli 
podpore, spodbude, sočutja ali 
ljubezni. Pisma smo nato razstavili 
v vitrinah pred šolsko knjižnico 
z namenom širiti ozaveščenost o 
redkih boleznih in podporo malim 
bolnikom. Čakal nas je še zadnji 
korak. 

Pisma smo poslali Društvu 
Viljem Julijan, kjer so jih predali 
družinam otrok z redkimi 
boleznimi. Za konec pa še misel 
Astrid Lindgren … Otroku dajte 
ljubezen, ljubezen in še enkrat 
ljubezen. Zdrav razum bo prišel 
sam od sebe. 

Majhno darilo, velika 
pozornost
Občinska svetnica Dora Gnjezda je ob 8. marcu, 
mednarodnem dnevu žena, dala pobudo za prav posebno  
akcijo. Z njo so izkazali pozornost ženskam, ki so 
osamljene, bolne ali pa nimajo nikogar, ki bi se jih ob 
takem prazniku spomnil.

Pobuda je naletela na dober odziv na območnem združenju Rdečega križa v 
Idriji in pri koordinatorki projekta Sopotniki Tini Benčina, ki je tudi poskrbela 
za koordinacijo obdarovanja. V Mestni dnevni sobi Pr’ Golitu na Mestnem 
trgu, kjer ima poslovne prostore tudi projekt Sopotniki, so zbirali majhna 
darilca za osamljene ženske. Projekt so sklenili dan po praznovanju dneva 
žena, ko so predstavnice idrijske izpostave Rdečega križa, pobudnica akcije 
Dora Gnjezda in koordinatorka projekta Sopotniki Tina Benčina z zbranimi 
darilci obdarile varovanke v domu upokojencev v Idriji in na Marofu.  

V Domu upokojencev Idrija so z velikim veseljem in hvaležnostjo prevzeli 
darilca občanov, zbranih v dobrodelni akciji Majhna pozornost, veliko srce. 
»Presenečeni nad velikim odzivom se zahvaljujemo organizatorici dobrodelne 
akcije Dori Gnjezda in vsem darovalcem z velikim srcem. Darilca so k nam 
v dom prišla ravno pravi čas, ko imamo ukrep prepovedi obiskov zaradi 
zaščite stanovalcev pred okužbo s koronavirusom. Podarjeno bomo porabili 
kot dodaten razlog za skupna druženja in še slajše skupinske aktivnosti, s 
katerimi si v teh dneh krajšamo čas,« sta v zahvalnem pismu organizatorkam 
akcije zapisali direktorica doma Urška Močnik in strokovna vodja Romana 
Kavčič. / ITA

Otroci na delavnici peke krofov na Kendovem dvorcu / Foto: ZPM Idrija



Idrijske novice / ABC         številka 481 petek, 20. marec 2020petek, 20. marec 2020 Idrijske novice / ABC         številka 48114 15K U L T U R A M O Z A I K

www.betonix.si

Tlakovci in  
   betonske ograje

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

Prave fotografske mojstrovine 
Jasna Kofol 

V petek, 21. februarja, so 
v Cerkljanskem muzeju 
odprli že 13. bienalno 
Mednarodno fotografsko 
razstavo Maska 2020, 
ki je k sodelovanju 
privabila 163 poklicnih 
in ljubiteljskih avtorjev iz 
36 držav. Najuspešnejši 
avtor letošnjega natečaja 
je Dejan Kokol iz Slovenije 
s 14 sprejetimi in dvema 
nagrajenima fotografijama, 
posebno nagrado za 
najboljši posnetek 
cerkljanskih Laufarjev pa 
si je letos prislužil Anton 
Tratnik s fotografijo »V 
službi kulture«.

Ustvar ja lc i  in  soustvar ja lc i 
natečaja in odprtja Maske 2020 so 
se na predpraznični petek v dvorani 
Glasbene šole Cerkno poklonili že 
več kot 60-letni tradiciji cerkljanske 
Laufarije in zaploskali sodelujočim 
na letošnji razstavi, ki jo Foto klub 
Cerkno in Cerkljanski muzej na ogled 
dajeta že trinajstič. 

Tradicijo natečaja so člani foto 

kluba začeli leta 1996, ko so z 
njim želeli pospremiti praznovanje 
takratne 40. obletnice obnovitve 
cerkljanske Laufarije, pred štirimi 
leti pa so z razstavo pospremili že 
60. obletnico obnovitve te stare, a še 
kako žive pustne šege. Prvi bienalni 
natečaj je nosil naslov »Pustna 
maska«. K sodelovanju je sprva 
privabil ljubiteljske fotografe iz vse 
Slovenije, kmalu pa tudi iz tujine. 
Zaradi toliko različnih pomenov in 
interpretacij maske, predvsem pa, 
da je razstava lahko organizirana 
pod okriljem Mednarodne zveze 
za fotografsko umetnost – FIAP, so 
ga člani kluba kmalu preimenovali 

v »Masko«. Pod pokroviteljstvom 
Fotografske zveze Slovenije – FZS in 
FIAP-a je bila Maska, kot mednarodni 
natečaj, letos organizirana že šestič 
in je tako privabila 163 priznanih 
ljubiteljskih in poklicnih fotografov 
iz 36 držav. 

Avtorji so lahko sodelovali v štirih 
temah, poleg prvotne »Maska« še v 
temah »Prosta črno bela«, »Prosta 
barvna« in »Ljudje«. Strokovna žirija 
je imela zahtevno delo, saj je izmed 
2.384 fotografij izbirala tiste, ki vsaka 
zase pripovedujejo svojo zgodbo in 
si resnično zaslužijo nagrado, svoje 
mesto v razstavnem katalogu in na 
razstavi. Kot je namreč v svojem 

uvodnem govoru predsednica Foto 
kluba Cerkno Anica Kofol citirala 
kritiko mojstra fotografije Stojana 
Kerblerja, je »danes ni umetnosti, v 
kateri bi bilo toliko ponavljanja, kot 
ga je pri fotografiji«. 

Izbor je Foto klub Cerkno zaupal 
mojstru fotografije Juretu Kravanji, 
enemu najuspešnejših fotografov 
v Bosni in Hercegovini Draganu 
Proletu, mojstru fotografije in 
pooblaščencu Fotografske zveze 
Slovenije za stike z Mednarodno 
krovno zvezo FIAP Vasji Doberletu. 
Nagradili so 49 fotografij, od tega 
21 fotografij slovenskih avtorjev, ki 
so se najbolje odrezali v kategoriji 
Ljudje. V temi Maska je pri izboru 
najboljše fotografije cerkljanskih 
Laufarjev kot vodja Cerkljanskega 
muzeja in poznavalka tega lokalnega 
pustnega običaja svoj glas prispevala 
tudi Milojka Magajne.

V vsaki temi so žiranti podelili 
zlato, bronasto in srebrno medaljo 
FIAP in šest častnih trakov FIAP ter 
zlato, srebrno in bronasto medaljo 
FZS. Čeprav vsaka od sprejetih 
fotografij pripoveduje svojo zgodbo, 
gledalcu skupaj dajejo predvsem 
eno sporočilo: da maska ni le pustni 
kostum temveč je lahko tudi oblačilo 
ali obraz, ki ga nosimo vsak dan. Kaj 
nam določena fotografija sporoča, pa 
je precej odvisno tudi od nas samih. 
»Ko gremo v službo, ko pridemo 
domov, ko se družimo s prijatelji 

in znanci … Vsakič si nadenemo 
drugačno masko,« je dejal Vasja 
Doberlet, ki je najboljšim avtorjem 
izročil nagrade. 

Za že šesto izvedbo Mednarodne 
razstave Maska in dolgoletno 
uspešno sodelovanje si je nagrado 
FIAP-a prislužil tudi Foto klub 
Cerkno. Predsednica foto kluba Anica 
Kofol je ob podelitvi povedala, da bi 
si morda želeli več prijav. Ker pa je 
maska kot fotografska tema precej 
zahtevna in ne najbolj priljubljena, 
so s številom prejetih del lahko več 
kot zadovoljni. Dodala je še, da je 
organizacija mednarodne razstave 
tako organizacijski kot finančni 
zalogaj in se zahvalila Občini Cerkno, 
ki je v delu foto kluba prepoznala 
vpliv ne le na fotografskem področju 
temveč tudi pri ohranjanju in širjenju 
lokalne tradicije. 

Podelitev nagrad in projekcijo 
izbranih in nagrajenih fotografij so 
obogatile članice dekliškega noneta 
»Addbeat«, zbrane pa so pozdravili 
tudi člani Laufarske družine, med 
katerimi je bil tudi harmonikar, ki 
ga je v fotografski motiv ujel Anton 
Tratnik na letošnji zmagovalni 
fotografiji z motivom cerkljanske 
Laufarije.  

V prostorih Cerkljanskega muzeja 
je bilo 98 del Maske 2020 na ogled 
do 15. marca letos, v Galeriji Magazin 
v Idriji pa bodo nagrajene fotografije 
na ogled od 15. aprila dalje.
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49. TEKMOVANJE  
MLADIH GLASBENIKOV  
REPUBLIKE SLOVENIJE

GŠ Ormož, 4. 3. 2020

Kategorija: TROBENTA, kategorija I. a
BENO BIZJAK          BRONASTA plaketa; 89,33 točk
Mentor: Emil Semec / Korepetitorka: Teja Ličar Močnik

GŠ Slovenska Bistrica, 4. 3. 2020       

Kategorija: HARMONIKA, kategorija 1. b
BRINA KERČMAR          SREBRNA plaketa; 90,67 točk
Mentor: Jernej Herman

GBŠ Antona Martina Slomška, 9. 3. 2020

Kategorija: TOLKALA, kategorija 1. b
NACE DROLE             SREBRNA plaketa; 91,67 točk
Mentor: Primož Podobnik / Korepetitorka: Petra Platiše

GŠ Karol Pahor Ptuj, 10. 3. 2020

Kategorija: EVFONIJ, kategorija 1. a
ROK KACIN             SREBRNA plaketa; 94 točk
Mentor: Primož Petohleb / Korepetitorka: Petra Platiše

MEDNARODNO TEKMOVANJE ˝DAVORIN JENKO˝2020
Beograd, 8. 3. 2020

Kategorija: KLARINET, kategorija Junior
GREGOR GOVEKAR        ZLATA plaketa;  99,25 točk, 2. nagrada
DREJC BOŠKOVIČ     ZLATA plaketa;  96,75 točk, 4. nagrada
Mentor: Igor Vrhnjak / Korepetitorka: Nada Komnenić

Vsem učencem, učiteljem in korepetitorjem iskrene čestitke. Glasbena šola Idrija
 - Z glasbo v srcu

Priznanji za Hano Pavšič in Anžeta 
Klančarja Jurjavčiča
V nedeljo, 8. marca, je na Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana potekala letos že deveta Slovenska glasbena 
olimpijada. Glasbeniki iz Idrije so se odlično odrezali.

Slovenska glasbena olimpijada je državno tekmovanje za osnovne šole, na 
katerem se tekmovalci preizkušajo v glasbenem znanju, slušnem zaznavanju, 
a vista petju, petju vnaprej pripravljene skladbe ter ustvarjanju in izvedbi 
avtorske skladbe. 

Pod mentorstvom učiteljice glasbene umetnosti dr. Marine Bizjak sta 
Osnovno šolo Idrija na tekmovanju zastopala učenec Anže Klančar Jurjavčič 
iz 9.c razreda, ki je osvojil srebrno priznanje, in učenka Hana Pavšič iz 9.a 
razreda, ki je osvojila zlato priznanje. Učenca sta za tekmovanje morala 
ustvariti in na koncertu, odprtem za širšo javnost, izvesti lastno avtorsko 
skladbo. Anže je na tokratni olimpijadi predstavil svojo skladbo Šola, ki jo 
je napisal za saksofon, Hana pa se je predstavila s pesmijo Heaven, ki jo je 
napisala za klavir. / ITA

Vojskarska ustvarjalnost v galeriji
Damijan Bogataj

Galerija Magazin je gostila 
prav poseben dogodek, 
ki so ga organizatorji 
naslovili »Vojskarski večer«. 
Predstavili so se vojskarski 
pevci, kiparji, slikarji in 
literati. Za glasbeni del 
dogodka so poskrbeli člani 
moškega seksteta Vojsko 
pod umetniškim vodstvom 
Aleksandra Grošlja. S 
poezijo Črtomirja Šinkovca 
o domači vasi je zbrane 
nagovorila gostiteljica 
večera Milanka Trušnovec. 
»Umetnost ima mnogotere 
obraze in na Vojskem ta 
živi in se razvija,« pa 
je povedala direktorica 
knjižnice Nada B. Eržen.

O tr mi  in  k ljubovalnost i  j e 
zbranim spregovori l  Br anko 
Lapajne, podžupan Občine Idrija 
in v prejšnjem mandatu predsednik 
sveta KS Vojsko. Podčrtal je pomen, 
ki so ga prepoznavnosti vse planote 
prispevali ugledni kulturniki, kot 
sta bila Črtomir Šinkovec in Ivan 

Rijavec. Slednjega se bodo letos ob 
40-letnici smrti spomnili z odkritjem 
spominske plošče in prireditvijo v 
njegov spomin. Ugledni umetniki so 
po mnenju podžupana tudi navdih 
današnjim generacijam kulturnih 
ustvarjalcev, pa naj ti ustvarjajo kot 
likovniki, kiparji ali člani dramskih 
skupin. Vse povezuje ljubezen do 
lepega in potreba, da svoj prosti čas 
namenijo kulturi, ki bogati njih pa 
tudi celotno skupnost. 

Jakobova nedelja in prireditev Pri 
nas je pesem doma sta največji v 
seriji številnih kulturnih dogodkov, 
ki ne navdušujejo le domačinov 
ampak odmevajo zelo daleč. Kako 

tudi ne bi, saj so pripravljene z 
velikim spoštovanjem do dediščine 
in s pogledom v prihodnost. Poseben 
biser vojskarske kulture so seveda 
ljubiteljski gledališčniki. Ti imajo po 
dograditvi gasilskega doma in doma 
krajanov primerne pogoje za svoje 
delovanje. Pravo plačilo za njihovo 
požrtvovalno in predano gledališko 
udejstvovanje pa so seveda polne 
dvorane in navdušenje publike, ki 
vsako predstavo pospremi z velikim 
navdušenjem. Spodbudnih ocen 
je vsako leto deležna tudi Irena 
Hvala, ki usmerja gledališčnike, 
piše zanje dramska besedila in 
si za svoje nesebično razdajanje 

vsekakor zasluži vse priznanje. Rdeča 
nit domala vseh danes aktivnih 
kulturnih ustvarjalcev na Vojskem 
pa je dejstvo, da so v svojem bistvu 
samouki. To pa seveda ni sinonim 
za manjvredno ali obrtniško neveščo 
ustvarjalnost. Prav nasprotno. 
V Galeriji Magazin razstavljena 
dela pričajo o mojstrstvu, ki so ga 
ustvarjalci dosegli in ga še razvijajo. 
Kot je v nagovoru zbranim v galeriji 
poudaril podžupan Branko Lapajne, 
so vsa razstavljena dela Vojskarjev 
vredna ogleda.

Risbe in slike je v Galeriji Magazin 
razstavil Luka Kolenc. Bolezen mu 
je preprečila sodelovanje na odprtju 
razstave, ki je logično nadaljevanje 
njegovih prejšnjih predstavitev. 
Njegovo mojstrstvo so spoznavali 
že obiskovalci v kavarni Emilija, 
medgeneracijskem centru pod streho 
Doma upokojencev Idrija in sedaj 
še v Galeriji Magazin. Ob slikanju je 
tudi bobnar v skupini Fršlus in zavzet 
član lovske bratovščine.

Tonija  Missona,  k iparskega 
ustvarjalca, bi lahko umestili v 
skupino priseljenih Vojskarjev. Kot 
je sam povedal na Vojskarskem 
večeru v Galeriji Magazin, še pred 
desetletji ne bi verjel temu, da se 
bo nekoč zaljubil v Vojsko. Živel je 
namreč v Portorožu in občudoval 
morje. Ženini predniki so bili doma 
z Vojskega in to je bil sprva majhen 
vzgib za selitev. »Danes sem Vojskar 

in ponosen sem na to,« je povedal 
Toni Misson in za to požel nedeljivo 
odobravanje zbranih. Ob podiranju 
stare osnovne šole je ob cesti ostal 
velik kup kamenja. Tonija Missona 
je prešinilo, da bi lahko iz tega nekaj 
naredil. In se je lotil. Sprva plaho, a 
kasneje iz dneva v dan pogumneje. 
Iz prej surovega kamenja mu je 
uspelo izklesati kiparske umetnine, 
ki pričajo o nadarjenem snovalcu. 

Za ustvarjalni nemir, ki spremlja 
življenje in delo Irene Hvala, 
so krivi njeni stari starši. Kot je 
povedala sama, je odraščala ob stari 
mami in starem očetu, ki sta bila 
nekaj posebnega. Slednji je s šestimi 
leti odšel za pastirja in od tam ga je 
usoda pahnila v roke prve svetovne 
vojne. Iz svetovne morije se vrnil živ 
in se kasneje preživljal kot gozdar. »V 
pravljicah je iskal uteho in tolažbo,« 
je  povedala njegova vnukinja 
Irena Hvala. Zbranim v galeriji je 
predstavila brošuro z naslovom 
»Bliskar in druge zgodbe«, v katero 
je strnila sedem pripovedi, v katerih 
nastopajo Bliskarji, Hudournik, 
začarani mladenič, zmaj s Trohove 
ravni, usmiljeni lovec, škratje iz 
Idrije in zdravilna gorska roža astra 
montana. Kot je ob sklepu programa 
povedala direktorica knjižnice 
Nada B. Eržen, ne gre za etnološko 
ded išč ino  ampak  za  s tvar no 
literaturo z uporabo geografskih 
značilnosti.

Figuri Tonija Missona

Druženje ob ruskih palačinkah
Učenci oddelka NIS in izbirnega predmeta ruščina na Osnovni šoli 
Idrija smo na dan pred pustnim torkom spoznali okus ruskega 
praznovanja pusta.

Festival iger bo povezal generacije 

Urška Leskovec 
Foto: arhiv Vrtec idrija

V letošnjem šolskem 
letu smo se skupine 
Vrtca Idrija, oddelki v 
osnovni šoli, vključili v 
projekt Simbioza giba. Ta 
združuje medgeneracijska 
sodelovanja, telesno 
vadbo in prostovoljstvo ter 
ozavešča, kako pomembno 
je gibanje v življenju za 
vse generacije v vseh 
življenjskih obdobjih. 

Oktobra lani smo skupaj s 
starimi starši preživeli aktivno 
in razigrano dopoldne. V 

sprevodu smo se odpravili v Mejco, 
kjer smo se igrali različne igre, 
katere so se včasih igrali stari starši. 
Otroci so spoznali različne igre 
kot so volkalca, metanje kamnov 
v pločevinke, skakanje z elastiko, 
zbijanje kegljev, tančula in različne 
rajalne igre, medtem ko so dedki 
in babice obujali spomine na svoje 
razigrane otroške dni. Ob koncu smo 
se starim staršem zahvalili, ker so s 
svojimi vnuki in vnukinjami preživeli 
pestro, doživeto dopoldne. Skupine 
smo se udeležile vaj »Žoga benda« 
v domu starejših občanov. Skupaj z 
njimi smo ustvarjali različne ritme 

ob glasbeni spremljavi. V nekaterih 
skupinah otroci na praznovanje 
rojstnega dne v vrtcu povabijo svoje 
dedke in babice. V prednovoletnem 
času smo stare starše zopet povabili 
k sodelovanju, popestrili so nam 
dopoldne in skupaj z njimi smo 
okrasili naše igralnice. Vsi otroci, 
vzgojiteljice in stari starši smo se 
imeli lepo in smo bili veseli, ker smo 
drug drugemu lepšali prednovoletni 
čas. V letošnjem letu nekatere skupine 
sodelujemo z upokojeno učiteljico 
Lado Bizjak. Z nastopi polepšamo 
dan upokojencem in varovancem 
Doma upokojencev Idrija. Jeseni 
smo z nastopom na temo prijateljstva 
razveselili varovance doma starejših 
občanov, skupaj z otroki smo jih 

obiskali in jim zapeli nekaj pesmi 
o prijateljstvu. V mesecu februarju 
pa nas je v vrtcu obiskal gospod 
Vinko in nam predstavil postopek 
izdelave košar in klobukov iz 
časopisnega papirja. Otroci so mu 
z zanimanjem prisluhnili, da pa je 
gospod Vinko lažje pletel klobuk, so 
mu otroci zapeli nekaj pesmic. Ob 
koncu smo se razšli polni veselja 
in zadovoljstva. Prav tako pa so 
nas v vrtcu obiskale upokojenke, 
ki so članice društva ročnih del. V 
enem dopoldnevu so nas seznanile 
z ročnimi deli, kot so klekljanje, 
kvačkanje, šivanje in pletenje. Otroci 
so gostje z zanimanjem opazovali in 
se v tovrstnih delih tudi preizkusili. 
V sklopu teh delavnic pa smo skupaj 

z Lado Bizjak pripravili nastop za 
člane Društva upokojencev Idrija 
in za varovance Doma upokojencev 
Idrija, kjer smo zapeli nekaj pesmi 
in prikazali kaj smo se na delavnicah 
naučili. Nekateri otroci so izdelovali 
volnene cofe, ostali pa so šivali in 
pletli kitke. Stare starše smo povabili 
tudi k pustnemu rajanju in sprevodu. 
Sprehodili smo se do mestnega trga, 
kjer smo zapeli nekaj pesmic, nato 
pa smo se odpravili v dom starejših 
občanov, kjer smo ob glasbi rajali in 
tako polepšali dan varovancem. V 
mesecu maju načrtujemo prireditev 
z naslovom Festival iger v pozabi. Ta 
dogodek bo zaokrožil naše celoletno 
sodelovanje v sklopu projekta 
Simbioza giba.

Ko župan pride na obisk 
Ponedeljek, 2. marca, je bil za podružnično šolo v Zavratcu poseben dan. Na 
obisk je namreč prišel idrijski župan Tomaž Vencelj. Želel si je ogledati šolo ter 
spoznati učence, ki v njej nabirajo znanje.

Ideja za peko ruskih palačink se je porodila jeseni, ko je učiteljica ruščine Tanja Andder 
prišla učencem oddelka NIS predstavit ruski jezik in kulturo. Učenci te skupine vsako 
leto spoznavajo drug jezik in drugo kulturo ter si tako širijo obzorje.

Ko smo se dotaknili tradicionalne kulinarike, je učence zelo pritegnil podatek, da Rusi 
radi jedo palačinke. Še posebej v času pusta oziroma po rusko maslenice (Масленица), 
ki traja v Rusiji kar teden dni od nedelje do nedelje. Da se v tem času Rusi ne sladkajo 
s krofi ampak s palačinkami, ni naključje. Palačinka je okrogla in rumena in spominja 
na sonce, ki nas v pustnem času po dolgi zimi pričenja spet močneje greti. 

In tako smo se v ponedeljek, 24. februarja, zbrali učenci oddelka NIS z učiteljico 
Martino Jazbar Čefarin, ki jih poučuje tudi pri predmetu Prehrana in načini 
prehranjevanja, in osmošolci, ki obiskujejo izbirni predmet ruščina. Pri izbirnem 
predmetu ruščina smo že pred počitnicami spregovorili o omenjenem prazniku, si 
v ruščini zapisali recept in spoznali njegove sestavine. Učence je najbolj zanimalo, 
kakšen okus bo imelo testo, v katerem se namesto mleka uporablja kefir. 

Učenci obeh skupin so skupaj zamešali testo, nato pa je vsak spekel svojo palačinko. 
Nekatere so bile lepo okrogle in so zares spominjale na sonce, nekatere pa so bile bolj 
domišljijskih oblik. Vsi pa smo pri peki zelo uživali. Sledilo je okušanje pripravljenega 
in spoznanje, da se okus kefirja sploh ni prepoznal. Upamo, da bomo podobno druženje 
ob spoznavanju različnih kultur ponovili še kdaj! / Tanja Andder, Martina Jazbar Čefarin

 Z županom pa so prišli tudi naša ravnateljica Ivica 
Vončina ter dva predstavnika Krajevne skupnosti 
Zavratec - Daphne Levac Cornelissen in Jani 
Kogovšek. Prava delegacija. In ob tako visokem 
obisku smo imeli tremo. Priznam, največjo je imela 
učiteljica. To se ne zgodi vsak dan, tudi vsako leto 
ne. Ko je župan Tomaž Vencelj stopil v razred in 
nas pozdravil, se je nervoza polegla.

Za začetek smo goste povabili, da so se udobno 
namestili, mi pa smo jim zaigrali igrico Pujsa 
imamo za soseda. Kaj lahko sosedje pričakujejo, 
če se v njihov blok vseli pujs? Umazanijo, seveda. 
Ampak mi nočemo takega soseda, kajne? Ob 
zgodbi smo želeli povedati, da so lahko stvari 
v resnici zelo drugačne, kot si jih domišljamo. 

Najprej pujsa dobro spoznajmo. In prav tako je 
z našo podružnico. Najbrž si kdo predstavlja, da 
je to (pre)majhna šola s (pre)malo učenci, da je 
ponudbe v taki šoli (pre)malo, … Seveda, na prvi 
pogled ta italijanska stavba izgleda precej … hm, 
no … italijansko in (pre)malo sodobno. Ampak, 
stvari so v resnici precej drugačne, kot se nam 
zdi in jih ocenimo na prvi pogled. Vstopimo in 
podružnico spoznajmo tudi od znotraj. V čast nam 
je, da je to storil gospod župan.

Potem so se gostje pogovarjali o možnostih naše 
podružnice v prihodnosti glede jutranjega varstva 
učencev in podaljšanega bivanja ter vrtca. Želje 
imamo. Če bomo zavzeto in skupaj delali, se nam 
zagotovo uresničijo. / Darja Kogovšek
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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)

NAŠ CILJ SO VAŠE POSLOVNE ZMAGE

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

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

STROKOVNOST VARNOST

PARTNERSTVO

DIGITALNO  
POSLOVANJE 

NEODVISNOST  
OD LOKACIJE

Potrebujete zanesljiv računovodski servis?
Nudimo računovodstvo, svetovanje, podporo podjetjem in fizičnim osebam.
Pokličite in dogovorili se bomo.

Beno Fekonja s komunale 
med nogometaše
Donedavni direktor idrijske komunale Beno Fekonja se je s 1. 
januarjem letos zaposlil kot poklicni predsednik Nogometnega 
kluba Triglav Kranj, kar pomeni, da bo za svoje delo v društvu 
prejemal tudi plačilo. Gre za prvi primer take zaposlitve v 
slovenskem nogometnem prostoru.

Lovci predstavili najlepše trofeje

Leteli na srebrnih krilih

Razstavni prostor ob 
Gostilni pri Zagodu je 
bil tudi letos prizorišče 
tradicionalne lovske 
razstave. Na ogled so 
postavili najlepše trofeje 
– 167 trofej uplenjenih 
jelenov, 11 trofej srnjadi, 
6 trofej divjega prašiča, 9 
trofej gamsa in 1 trofejo 
medveda. Vse trofeje imajo 
po kriterijih CIC-a točkovno 
vrednost za zlato, srebrno 
ali bronasto medaljo. 

Kot je na odprtju razstave poudaril 
Marjan Brus, predsednik Območnega 
združenja upravljavcev lovišč zahodno-
visoko-kraškega lovsko upravljavskega 
območja, je cilj upravljavcev, z jelenjadjo 
v osrednjem območju, ohranitev 
vitalne, zdrave populacije. Izvzem 
jelenjadi se načrtuje v skladu z določili 
letnega načrta po spolni in starostni 
strukturi ob upoštevanju realizacije v 
preteklem letu. Iz populacije praviloma 
odvzamejo podpovprečno telesno in 
trofejno razvite živali. To pomeni, da si 
lovci prizadevajo za varovanje telesno 
in tudi po rogovju močneje razvitih 
osebkov.

Lovci ob tem ugotavljajo, da se v 
robnem območju nagibajo k večjemu 
odstrelu živali, saj tam prisotnost 
jelenjadi ni zaželena. V letu 2019 se je 
v tem območju izvzelo kar precejšnje 
število jelenjadi, čemur bi lahko 
botroval tudi umik jelenjadi pred 
volkom iz Trnovskega gozda.

Nastanek ideje o potrebi po skupnem 
in enotnem gospodarjenju z jelenjadjo 
sega v leto 1982. Enotno in usklajeno 
gospodarjenje z jelenjadjo in velikimi 
zvermi na območju visokega krasa, 
zahodno od avtoceste Logatec – 
Postojna – Razdrto in naprej do Nove 
Gorice ter po Soči do Mosta na Soči 

in nazaj do Vrhnike, zadnja leta daje 
prave rezultate. Ti se potrjujejo tudi 
ob vsakoletnem pregledovanju trofej. 

Jelenjadi so lovci v preteklosti 
posvečali precej pozornosti v smislu 
zagotavljanja enotnega gospodarjenja 
na tem območju. Vzpostavljena so 
bila merila, ki so določala enotno 
obravnavo v celotnem območju in 
ta so se skozi leta tudi spreminjala, 
skladno s predlogi lovskih družin. 
Marjan Brus še ugotavlja, da je 
dosledno spoštovanje realizacije 
spolne in starostne strukture jelenjadi 
pri odstrelu in ostalih kriterijev 
privedlo do pozitivnih rezultatov 

gospodarjenja, ki se kažejo predvsem 
v pravilnem odstrelu starejših jelenov. 
»Jelenjad je vrsta, pri kateri se učinki 
strokovnega dela kažejo predvsem na 
dolgi rok, zato je potrebna doslednost 
in vztrajanje pri izvajanju skupnih 
in enotno dogovorjenih izhodišč in 
ukrepov,« je še povedal Marjan Brus. 

Lovci ugotavljajo, da se v zadnjem 
času več lovskih družin srečuje z 
volkom. Ta jim bo v prihodnjih 
letih redčil določene vrte divjadi. 
»Skupaj z načrtovalcem ZGS bomo 
morali poiskati nek kompromis, ki 
bo zadovoljiv za vse deležnike v tem 
procesu gospodarjenja z divjadjo. 

Je pa težko, a se bomo potrudili in 
naša stališča poskušali predvsem 
podkrepiti s pravimi argumenti in v 
korist divjadi. Kot vidimo, je zavod za 
gozdove naredil korak k upoštevanju 
povratnih informacij iz lovišč.«

Interne komisije po lovskih družinah 
so ocenjevale trofeje jelenjadi 
kvalitetno, tako da je komisija OZUL-a 
za oceno odstrela in izgub ocenila 
oziroma preverila samo tiste, ki so v 
rangu medalje. V komisiji so delovali 
predsednik Anton Iskra ter člani 
Primož Bone, Emil Miklavčič, Andrej 
Brus, Miro Erzetič, Damjan Muznik, 
Darko Preml in Marjan Peljhan.

Šoferji in avtomehaniki  
so zborovali
V soboto, 29. februarja,  
smo člani Zveze šoferjev in  
avtomehanikov Idrija  
pregledali delo preteklega leta.  
Vseh ur in prevoženih poti je bilo  
kar veliko, sploh zaradi manjšega  
števila članov. 

Čeprav se je župan Tomaž Vencelj že teden dni  
pred občnim zborom opravičil, pa predstavnike  
občine pogrešamo na naših sestankih že kar nekaj let  
zapored. Pogrešali smo tudi predstavnike osnovnih šol, s katerimi 
sodelujemo. Na občnem zboru so bili tako prisotni predstavniki 
Zveze ZŠAM Slovenije, predsednik notranjsko-primorske regije, kot 
tudi predstavniki vseh združenj notranjsko-primorske regije, kamor 
spada tudi naše združenje. Poleg njih so bili prisotni tudi predstavniki 
šoferjev iz ZŠAM Žiri.

Veseli smo bili, da se je občnega zbora udeležila tudi novoizvoljena 
predsednica Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu 
Idrija ter tudi predstavnik Policijske postaje Idrija. Slednji smo letos 
podelili posebno zahvalo za sodelovanje. Poslovne prostore, kjer lahko 
izvajamo naše dejavnosti, si delimo z aktivom kmečkih žena. Prostori 
so v lasti občine, Komunala Idrija pa jih je sanirala. Na občnem zboru 
smo se posebej zahvalili tudi podjetju GOtrade d.o.o, ki je vsem članom 
podarilo odsevne jakne ter delno sponzoriralo napise na njih. Čestitali 
smo tudi dvema novima častnima članoma, podelili stažne značke 
za okrogle obletnice ter sprejeli medse nove člane. Teh smo posebej 
veseli, saj pomagajo pri aktivnostih za preventivo v cestnem prometu. 
Vsekakor pa gre našim članom velika zahvala za opravljeno delo. Ob 
koncu občnega zbora so nas s svojim nastopom prijetno presenetile in 
razveselile Kanomeljske punce. / Marjetka Kacin 

Pritličje Magazina je bilo 
v soboto, 15. februarja, 
skoraj pretesno za vse, ki so 
želeli neposredno spremljati 
predstavitev idrijskih 
letalcev. Izjemno odmeven 
dogodek so organizirali 
člani Aerokluba srebrna 
krila in Zveze slovenskih 
častnikov Idrija-Cerkno, 
dogodek pa vodil in 
zasnoval Miran Wahl.

Zbranim je predstavil deset idrijskih 
vojaških pilotov, ki so delovali v 
desetletjih od druge svetovne vojne 
do osamosvojitve Slovenije. Podrobno 
je opisal življenjske poti letalcev, ki so 
šolanje in kariero začeli kot vojaški 
piloti, večina njih pa je v zrelih letih 
odšla med civilne pilote. V zgodovino 

idrijskih letalcev so se trajno zapisali: 
Anton Svetličič, Franc Rupnik, Franc 
Šemrl, Bruno Golob, Cveto Kolakovič, 
Vojko Gantar, Janez Turk, Mitja 
Vodušek, Franc Moravec in Milan 
Križič. Šolali so se na uglednih 
vojaških šolah in delovali kot vojaški 
piloti doma in tudi v tujini. Večina 
jih je že pokojnih, vsi trije še živeči 
pa so se udeležili tega zanimivega 
dogodka. Najmlajši med njimi je 
Milan Križič, ki je kariero začel kot 
vojaški pilot helikopterja Gazela v JLA 
in se upokojil kot častnik slovenske 
vojske. Zbranim je spregovoril o 
svojih spominih na helikopterje od 
Gazele do sodobnejših zrakoplovov, 
ki jih je upravljal kot poklicni pilot 
SV. Sodeloval je v številnih vojaških 
akcijah, pa tudi pri civilnih projektih, 
kjer je vojska pomagala pri reševanju 
ponesrečenih ali prevozih tovorov s 
helikopterji. Zanimivo življenjsko 
zgodbo je predstavil tudi vrhunski 

vojaški pilot Vojko Gantar, ki ima še 
vedno jugoslovanski višinski rekord, 
saj se je z letalom Mig21 dvignil 
celo na 25 kilometrov nad površino 
zemlje. Udeleženci srečanja so s 
posebno pozornostjo pozdravili tudi 
upokojenega pilota Antona Svetličiča 
in mu želeli čimprejšnje okrevanje. 

Veliko zanimivosti o vojaških letalih 
je zbranim predstavil Igor Tratnik 
iz Grosupelj, ki je velik poznavalec 
vojaških zrakoplovov. Podrobno je 
opisal vsa letala, s katerimi so leteli 
idrijski piloti v zgodovini od druge 
svetovne vojne do osamosvojitve 
Slovenije.

Kot edinega nevojaškega pilota pa je 
Miran Wahl predstavil še Ivan Uliča, 
ki je na Oxfordu v Veliki Britaniji 
študiral civilno letalstvo. V poklicni 
karieri je kot civilni pilot letel najprej 
na malih letalih in kariero končal kot 
pilot na Boengih in Erbusih. Sedaj 
kot upokojenec živi v Beogradu.

Foto: ZLD Idrija

Primorska se ob 100-letnici klanja Vojku
V Podnanosu so predstavili brošuro o življenju in delu Janka 
Premrla Vojka, narodnega heroja in borca proti fašizmu ter 
obeležili 100-letnico njegovega rojstva. Poseben poklon heroju je 
izkazal tudi predsednik države Borut Pahor.

Janko Premrl Vojko je deloval že v protifašističnih gibanjih v času med obema vojnama, 
februarja 1942 pa je postal borec Primorske čete. Kot vodja skupine partizanov se je izkazal 
aprila tega leta v boju na Nanosu in še v osmih uspelih akcijah v naslednjih treh mesecih. 
Ko je bil ustanovljen Gregorčičev bataljon, je bil imenovan za namestnika komandanta 
in postal komandir Zgornjevipavske ter nato Trnovske čete. V februarju 1943 ga je Štab 
primorske operativne cone imenoval za komandanta 1. primorske partizanske brigade 
Andreja Laharnarja, ki pa potem ni bila nikoli ustanovljena. 

Ko se je 16. februarja 1943 od Brusa v Idrijski Beli fašistična postojanka selila v Idrijo, 
sta jo napadli dve desetini partizanov pod Vojkovim vodstvom. Obstreljevanje je potekalo 
iz hriba na hrib čez dolino Idrijce. Vojko se je dvignil, da bi se premaknil na drug položaj, 
takrat pa ga je, po pričevanju soborca, v trebuh zadela zablodela krogla manjšega kalibra, 
verjetno iz oficirske pištole. Ker je bil hudo ranjen, se je četa takoj umaknila v taborišče 
na Brinovem griču.

Zaradi izrednega stanja na italijanski strani, si zdravnik ni upal iz Idrije in je dal le 
napotke za zdravljenje. Ko je zdravnik končno prišel, je bilo že prepozno. V teh dneh sta 
se v taborišču mudila tudi Franc Leskošek – Luka in Albert Jakopič – Kajtimir, ki sta mu 
sporočila, da je bil imenovan za komandanta brigade. Vojko pa je pripomnil, da tega ne 
bo dočakal. Po sedmih dneh je v noči na 22. februar umrl.

Že na drugem zasedanju AVNOJ v Jajcu je bil imenovan za narodnega heroja. Po njem 
se je imenovala 16. SNOUB »Janko Premrl – Vojko«. Po njem se imenujejo ulice v Idriji, 
Ljubljani, Kopru, Novi Gorici, Solkanu, Vipavi, Ajdovščini, Celju, Cerknem, Anhovem, 
Desklah, Plavah, Piranu, Luciji, Divači, Portorožu in v Beogradu.

V kulturnem domu v Podnanosu so predstavili brošuro o heroju, sledil je koncert 
Orkestra slovenske vojske v zoženi zasedbi. Slovesnost se je nadaljevala naslednjega 
dne s polaganjem vencev pri spomeniku padlim borcem NOB v Podnanosu, katere se je 
udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Slavnostni govornik je bil zgodovinar 
Branko Marušič, program so sooblikovali oktet Castra, solistka na kitari Eva Hočevar 
in recitator Igor Rojc. Prireditev je sklenil koncert Tržaškega partizanskega pevskega 
zbora Pinko Tomažič. / ITA

Kot poroča spletni portal Žurnal24, akti društva NK Triglav Kranj tovrstne zaposlitve ne 
predvidevajo, a je obenem tudi ne prepovedujejo. O zaposlitvi je odločal upravni odbor 
društva, ki ga vodi predsednik Beno Fekonja. Mnenje o zadevi je podalo tudi Ministrstvo 
za notranje zadeve, ki ugotavlja, »da s strani članov društva izvoljeni zastopnik društva 
ne more biti zaposlen v društvu, saj je kot eden izmed članov pooblaščen za zastopanje 
društva na podlagi volje članov društva in ne na podlagi sklenitve pogodbe v delovnem 
razmerju«. Povsem drugačno razlago procesa profesionalizacije funkcije je predstavil 
Beno Fekonja, ki poudarja, da noben zakon ne prepoveduje zaposlovanja v društvu, 
enako pa velja tudi za temeljni akt društva NK Kranj. »Ločevati je treba med funkcijo 
predsednika, ki se voli tako, kot opredeljujeta statut in temeljni zakon o društvih, in 
funkcijo, ki je bodisi prostovoljna bodisi poklicna. Glavna razloga, zakaj je upravni odbor 
sprejel sklep, s katerim je sprožil profesionalizacijo funkcije, sta razvoj in rast kluba. V 
zadnjih letih je klub tako zrasel, da je obvladovanje kluba na prostovoljni osnovi praktično 
nemogoče. Če hočemo slediti strategijam in razvoju kluba, potem se moramo stvari 
lotevati profesionalno. Na podlagi tega je upravni odbor brez mojega glasovanja sprejel 
soglasni sklep o profesionalizaciji, za podpis pogodbe z menoj pa je pooblastil predsednika 
nadzornega odbora,« je pojasnil Beno Fekonja.

Sam še priznava, da gre za neustaljeno prakso, a poudarja, da imajo številni klubi zato 
plačanega drugega visokega predstavnika. »Ponekod imajo prostovoljnega predsednika, 
pa potem profesionalnega direktorja. To je zelo pogosto. Obstajajo tudi društva, ki so 
povsem prostovoljna, toda mi se pogovarjamo o nogometnem klubu. Gre za eno najbolj 
razvitih društvenih panog. Če želimo tekmovati, moramo biti po predpisih Nogometne 
zveze Slovenije (SZS) registrirani kot društvo. Tako kot se funkcije igralcev iz amaterskih 
preoblikujejo v profesionalne, enako velja tudi za zaposlene v društvu. Mi smo vse zadeve 
preverili. Pridobili smo tudi dve pravni mnenji, eno od odvetnika drugo pa od centra 
nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS). Oba ugotavljata, da aktivnost v nobenem 
primeru ni v neskladju z zakonodajo ali našimi internimi akti.«

Na krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij (CNVOS) na podlagi pravnega mnenja 
ugotavljajo, da z zaposlitvijo Bena Fekonje ni bilo kršeno nobeno določilo Zakona o 
društvih.

Beno Fekonja je bil do konca minulega koledarskega leta direktor javnega podjetja 
Komunala Idrija. Po izteku mandata se je prijavil na razpis, a ni bil izbran za nadaljevanje 
vodenja podjetja v prihodnjem mandatu. Nadzorniki so mu ponudili v. d. funkcijo 
direktorja do rednega imenovanja, kar pa je zavrnil. / ITA
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• NOVO -  akcija toplotnih 
črpalk Buderus za 
ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode!

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

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

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

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

NOVO
Ogrevalne toplotne 
črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski 

Weishaupt

Na Medvedjem Brdu nova predstava
Kulturno umetniško društvo Medvedje Brdo sodi med mlajša 
kulturna društva, saj so pred dnevi obeležili prvo obletnico 
delovanja. Člani društva osrednjo pozornost posvečajo gledališki 
dejavnosti na prostem.

Redki ljubitelji kulture in gledališča v občinah Logatec, Idrija in Žiri si še niso ogledali 
odmevnih poletnih predstav v tej idilični vasici na stičišču Primorske, Gorenjske in 
Notranjske. Predsednik društva in režiser Bogdan Žerjal s pomočjo prizadevne ekipe že 
več let pripravlja uprizoritve slovenskih klasik, ki privabi publiko, da ta leseno tribuno 
na več ponovitvah zapolni do zadnjega sedeža. Samo v lanskem letu si je premiero in 
devet ponovitev igre Cirila Kosmača »Tistega lepega dne« ogledalo vsaj 200 ljudi na vsaki 
predstavi, velika je bila tudi podpora medijev in domačinov. Režiser Bogdan Žerjal je na 
občnem zboru povedal, da je zelo zadovoljen z opravljenim delom in je vsem sodelujočim 
čestital in se zahvalil za opravljeno delo. Obetavno pa je tudi, da se je občnega zbora 
udeležilo veliko mladih igralcev in tehničnih delavcev.      

Novo kulturno društvo tudi v letu 2020 bogati kulturno dogajanje v kraju. Vsestranski 
član Roman Treven že pripravlja pravljične urice za otroke, podpredsednik Lovrenc 
Habe filmski večer, obeta se tudi organiziran izlet v profesionalno gledališče. Največji 
dogodek leta pa ostaja premiera nove slovenske klasike in, če bo vreme naklonjeno, 
vsaj deset ponovitev v poletnih mesecih. / ITA

Prazna stanovanja so 
stara in kličejo k prenovi
V občini Idrija se je z novim letom začel odvijati projekt Mreža za 
bivanje, namenjen dolgoročnemu razvoju in nadgradnji občinske 
stanovanjske politike. S projektom naslavljamo dve aktualni 
problematiki: odseljevanje mladih in staranje prebivalstva. 

Vzrokov za odseljevanje mladih iz Idrije 
je več, eden izmed njih pa je tudi fizična 
in cenovna nedostopnost primernih 
stanovanj. Istočasno je po podatkih SURS-a 
v Idriji 815 praznih stanovanj, od tega 
370 v enostanovanjskih stavbah, 77 v 
dvostanovanjskih stavbah, 303 stanovanja 
v trostanovanjskih ali večstanovanjskih 
stavbah. Ostalih 65 stanovanj se nahaja v 
nestanovanjskih stavbah in so namenjena 
za sezonsko ali sekundarno rabo. 1.797 
stanovanj je bilo zgrajenih med leti 1961 
in 1979, med leti 2011 in 2019 pa le še 97 
stanovanj. Največ stanovanj, ki so danes 
prazna (255), je prav iz obdobja 60. in 70. 
let. To kaže tudi na staranje stanovanjskega 
fonda in vse večjo potrebo po prenovi 
oziroma novogradnji. Največ praznih 
stanovanj v skupnem seštevku najdemo 
v trostanovanjskih ali večstanovanjskih 
objektih (303) in v enodružinskih hišah 
(370).

Praznjenje enodružinskih hiš in staranje 
prebivalstva sta dva trenda, ki hodita z roko 
v roki. Pogosto je rezultat tak, da starejši 
ostanejo sami v veliki hiši, ki jo težko 
vzdržujejo in je funkcionalno neprimerna za 
potrebe stanovalca. Na drugi strani imamo 
mlade, ki težko dosegajo stanovanjsko 
samostojnost in mlade družine, ki bivajo v 
premajhnih stanovanjih.

Najpogostejše ovire za oddajo stanovanja 
oziroma hiše so dvomi lastnikov v 
zakonodajo, ki ureja najemna razmerja, 
neprimernost stanovanj za oddajo 
(dotrajano, brez uporabnega dovoljenja, 
...), odročna lokacija stanovanja ali preprosto 
nezainteresiranost lastnikov za oddajo. Vsi 
ti strahovi in težave negativno vplivajo 
na dostopnost stanovanj in stanovanjsko 
mobilnost.

Vendar pa ima ponovna uporaba praznih 
objektov veliko pozitivnih vplivov na 
skupnost. Ne samo, da se poveča število 
stanovanj in pomladi stanovanjski fond 
- prenova spodbuja tudi druge lokalne 
storitve, odpira možnosti za lokalne 
dobavitelje, gradbenike in delavce, 
zmanjšuje se propadanje objektov in 

infrastrukture, podpira se zaposlitev 
lokalnega prebivalstva, … 

Mreža za bivanje je namenjena razisko-
vanju stanovanjske problematike v Idriji, 
izobraževanju in povezovanju lastnikov 
praznih stanovanj ter najemnikov. S 
tem bi radi omogočili bolj smotrno 
uporabo stanovanj in aktivirali obstoječi 
stanovanjski fond. V okviru projekta bo 
odprta informativna točka Pr’Golitu, kjer 
bomo organizirali brezplačna svetovanja za 
lastnike in najemnike s področja zakonodaje, 
prenove in arhitekture. 

Žal trenutno nimamo nobenega obsto-
ječega vira podatkov, ki bi beležil lokacijo 
praznih stanovanj, koliko časa so objekti že 
prazni, v kakšnem stanju so in podobno. 
Zato podatke zbiramo s pomočjo različnih 
javno dostopnih spletnih baz in pa s pomočjo 
anketiranja, tako spletnega kot ustnega. 
Vsi občani ste lepo vabljeni k izpolnjevanju 
spletne ankete Potreba po stanovanjih v 
Občini Idrija - EnKlikAnketa, ki je dostopna 
na spletni strani Občine Idrija. Dolgoročni 
cilj projekta je podlaga za nadgradnjo 
stanovanjske strategije Občine Idrija, ki bo 
usmerjena v dvig števila najemnih stanovanj, 
krepitev najemniškega sektorja in ponovno 
uporabo obstoječih stavb, zato je pomembno, 
da se v projekt vključi čim več oseb.

Spremljajte projekt na spletni strani Občine 
Idrija in Facebook strani Idrijsko Cerkljanske 
razvojne agencije. Če nam želite kaj sporočiti 
in če imate prazno stanovanje, ki bi ga radi 
oddali, se nam javite na elektronski naslov 
mrezazabivanje@idrija.si. / Katja Martinčič

Na gimnaziji 
posebna 
pozornost 
športu
Olimpijski komite 
Slovenije je ob podpori in 
s soglasjem Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 
šport v začetku leta podelil 
certifikate »Športnikom 
prijazno izobraževanje«. 
Med osmimi srednješolskimi 
zavodi se bo s tem 
certifikatom po novem lahko 
pohvalila tudi Gimnazija 
Jurija Vege Idrija.

Certifikat se skladno s pravil-
nikom podeli po dvostopenjskem 
postopku. Za obe ravni certifikata 
so bili določeni minimalni pogoji, ki 
jih mora imeti izobraževalni zavod 
na posamezni ravni izobraževanja, 
da lahko kandidira za certifikat 
Športniku prijazno izobraževanje. 
Ekspertna skupina, v kateri so 
delovali lztok Čop, Anita Goltnik 
Urnaut, Raša Sraka Vukovič, Petra 
Robnik in Peter Sitar, je v januarju 
opravila deset obiskov srednjih šol 
in fakultet ter ugotovila, da izvajajo 
aktivnosti za spodbujanje dvojne 
kariere športnikov. Na osnovi 
zaključenega celotnega postopka 
evalvacij prijaviteljev je ekspertna 
skupina dodelila certifikate osmim 
srednješolskim izobraževalnim 
institucijam ter dvema fakultetama. 
Ob Gimnaziji Jurija Vege Idrija so 
certifikat prejeli še Gimnazija Šiška, 
Srednja ekonomska šola in gimnazija 
Maribor, III. Gimnazija Maribor, 
Srednja gostinska in turistična šola 
Radovljica, Gimnazija Litija, Srednja 
ekonomsko poslovna šola Koper in 
Srednja prometna šola Maribor.

»Pridobitev certifikata nam veliko 
pomeni, saj dokazuje, da smo vsa 
leta poskušali prisluhniti potrebam 
športnikom in jim z različnimi 
prilagoditvami pomagali, da so 
ob napornih treningih zmogli 
opravljati tudi šolske obveznosti,« 
pa je po prejemu certifikata pove-
dala Karmen Vidmar, ravnateljica 
Gimnazije Jurija Vege Idrija. / ITA

Iva Miholić je zbiralka vetra
Iva Miholić je v četrtek,  
27. februarja, v Bevkovi 
knjižnici v Cerknem 
ljubiteljicam poezije 
spregovorila o svojem 
ustvarjanju in jih izzvala 
k razmišljanju. Pogovor 
je iskrivo vodila Nada 
B. Eržen, ki pesničino 
ustvarjanje dobro pozna in 
ceni.

Iva Miholić je otroštvo in 
mladost preživela v Cerknem. 
Danes ji Ljubljana ponuja 

življenjski okvir, mnoštvo 
prijateljstev iz mladosti pa vez s 
Cerknim, ki ga razume kot svoj 
pravi dom. V letih zorenja je izdala 
štiri pesniške zbirke: Skrajno 
osebno, Skrivno znamenje, Žepni 
angel in Zbiralka vetra. Peta, še 
brez naslova, je v nastajanju in če 
bo avtorica sledila ritmu prejšnjih 
izdaj, bo ta izšla še letos.

Sprva je pesnila v angleškem 
jeziku, kasneje je prevladala 
slovenščina. Nada B. Eržen je 
korak za korakom odstirala 
pesničin svet in hkrati vešče 
izzivala publiko. Ta se je odzivala 
živo in priča smo bili dvogovoru, v 
katerem pa gostja večera ni vedno 
imela zadnje besede. Seveda je bila 
osrednja pozornost namenjanja 
poeziji Ive Miholić, ki raziskuje 
svoj notranji svet in njegove 
zunanje podobe. Sama je brala 
in se pogovarjala s poslušalci in 
moderatorko. Zase pravi, da ni 
del uradne kulture. Nima svojega 
mesta med uglednimi pesniki 
in mreže ljudi, ki bi ji odpirali 
poti do pesniške slave. Stavi na 
svojo poezijo, ki je polna čustev 
in odslikav njenega notranjega 
sveta. »Vendar brez solzavosti in 

Naj teče lava,
prikrij svoj privid,
zdaj ti je že domač.

Na vznemirjaj okolice,
zlij se z njo neslišno,
naj mislijo, da si njihov.

Sojen boš, ne glede
na to, koliko se trudiš,
počivaj, trud je naporen.

Prepričan si, da držiš
reči tesno v rokah,
a glej, letijo ti po tleh.
Prepričan si, da je moč
v nadzoru, a vzdrževanje nadzora 
je pešanje moči.

Kdo je tu nor,
resničnost ali ti?

Lila
samopomilovanja. Iva Miholić 
zna ubesediti univerzalno 
čutenje tega sveta tako 
mojstrsko, da se vsakdo najde 
v njenem verzu ali kitici,« je 
povedala moderatorka večera 
Nada B. Eržen ter dodala, da 
»znajo veliki pesniki izražati 
čustva vseh nas« in da »poezija 
Ive Miholić zna odpirati skrite 
podobe naših duš«.

Po mnenju pesnice je 
odnos vsakega s seboj 
najpomembnejši. Ta dialog 
mora biti iskren in prijateljski. 
Je osnova tega, da smo 
zadovoljni in uglašeni s 
svojim notranjim jazom. Biti 
prijazen do sebe je vrednota, ki 
slehernemu pomaga živeti in 
preživeti v svetu danes in tukaj. 

Poezija Ive Miholič je pogosto 
tudi avtobiografska. V njej se 
odslikavajo avtoričini notranji 
boji in svetovi, ki jih sliši in 
jim zna tudi prisluhniti. O 
odnosu med dušo in telesom 
pravi: »Duša lahko obstaja 
brez telesa, vendar sama ne bi 
mogla pisati, če moja duša ne 
bi imela tega telesa.« 

Zbiralka vetra, Skrajno 
osebno, Skrivno znamenje 
in Žepni angel so naslovi 
pesniških zbirk, ki jih 
je avtorica izklesala do 
popolnosti. V njih se razgalja 
in hkrati postavlja kot 
prepričljiva posredovalka 
modrosti, ki niso od danes. 
So del univerzuma in zato 
brezčasne. 
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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

Pusta obsodili na smrt!

Glavni trg v Cerknem 
je bil na pustno nedeljo 
popoldne poln zvedavih 
domačinov in okoličanov, 
ki so želeli v živo spremljati 
branje letošnje obtožnice, s 
katero so Pustu, kot že nič 
kolikokrat doslej, dokazali, 
da je kriv. Na pustni 
torek so Laufarji v Cignci 
poiskali zakopani bot in po 
ponovnem branju obtožnice 
je sledila eksekucija. Pusta 
so usmrtili »z botam pa 
glaj«. Temu je sledila še 
»ta kapcinarska«, kot se 
imenuje žalostinka, na 
katero so Laufarji zaplesali 
po usmrtitvi Pusta.

Več kot dve uri dolgo branje 
obtožnice v nedeljo članom 
L a u f a r s k e  d r u ž i n e  n i 

povzročalo težav. Sodniki so svojega 
posla vajeni. Gradivo za obtožnico 
zbirajo vse leto, v dneh pred pustno 
nedeljo pa ga uredijo v več metrov 
dolg »kalamuon«. Tudi letošnji je 
bil sestavljen po tradicionalnem 
zaporedju. Ob tožilcu je bil na odru 

prisoten tudi zagovornik ter člani 
porote, ki pa je bila, po izjavi tožilca, 
zagotovo »tudi letos podkupljena«. 
Da se svet postavlja na glavo, je 
tožilec ugotovil že uvodoma in 
svojo modro ugotovitev podkrepil s 
trditvijo, da po novem celo volkovi 
ne jemljejo več resno »Gorenjcovga 
puba«, ki si ob morebitnih volitvah 
obeta vrnitev v parlament. 

Če imajo vsi resni časopisi rubrike 
o vremenu na koncu, j ih ima 
cerkljanski kalamuon na začetku. 
Tožilec je ugotovil, da je bil lansko 
leto pust kriv za vse vremenske 
nevšečnosti ,  ki  so div jale  po 
Cerkljanskem. Letina je bila zaradi 
vremena tako slaba, da kmetje 
niso imeli kaj dati v svoje kotle za 
žganjekuho. Cerkljani pa so imeli 
težave tudi s cestami. Še dobro, da 
se je sredi leta v Cerkno pripeljal 
predsednik Serpentinšek in takrat 
so betonski zamašek na cestišču 
pred muzejem le zamenjali z asfaltno 
prevleko. Uredili pa so tudi parkirišča 
za invalide pred edino banko, ki pa 
jih uporabljajo le redni obiskovalci 
bližnjih bifejev, tako da so zasedena 
brez prestanka. Pust je bil kriv tudi 
za težave v Zali. Tam po ugotovitvi 
tožilca že 20 let prestavljajo en in 
isti premični semafor, napredka pa 
skoraj ni. Še bolj nenavadno pa je bilo 
delovišče na Lužniku, kjer so tudi 

po končanih delih kar nadaljevali z 
uporabo semaforja ob dvosmernem 
prometu.

V rubriki »trgovine« so Pusta 
obtožili za sila neurejene razmere. 
Po ugotovitvi tožilca so police v 
Cerknem še vedno na pol prazne. 
V Mercatorju imajo skrhano rezilo 
na mesoreznici zato, ker režejo 
mortadelo kar z olupkom. Težave 
so tudi v trgovini kmetijske zadruge, 
kjer so bili tudi lansko leto brez 
ogrevanja. Zato tam zaposleni nimajo 
nohtov in se tako izognejo situaciji, 
da bi jim šel mraz za nohte. 

Najobsežnejši spisek Pustovih 
pregreh  za  lansko  le to  se  j e 
pričakovano nanašal na področje 
gostinstva, ki ga tožilci in njihovi 
informatorji očitno dobro spremljajo. 
Tožilec je ugotovil, da je v hotelu kot 
v risanki »A je to«. Sladoled v hotel 
vozijo iz Postojnske jame. »Toma od 
tome je lahk sam toma,« je ugotovil 
tožilec. 

Na področju glasbene umetnosti 
je bil lani Pust kriv za to, da so v 
Cerkno prišli glasbeniki z vsega 
sveta in na placu samo škripali, 
saj jim v njihovih deželah pač ne 
prisluhnejo. Ko so porušili Tinčkovo 
bajto, so se prebudile »Devje babe« z 
Reke, ki sedaj na območje nekdanje 
hiše redno nosijo pokopališke 
sveče. Na obletnico svetovnega 

Pustna sobota je bila v Idriji tudi 
letos v znamenju tradicionalnega 
»Kravnevala«, kot se imenuje 
pustna povorka idrijskih 
Graparjev. Ti so se izkazali z 
odlično pripravljenimi zgodbami 
in nekaj pravimi malimi 
tehničnimi čudesi. Med slednje 
je vsekakor sodila Dinohodka, 
s katero so na šaljiv način 
komentirali uvedbo projekta 
Sopotnik v mesto in okolico.

Na čelo povorke so se tudi letos postavili 
člani pihalnega orkestra, ki so namesto 
svečanih godbeniških oprav oblekli kar 

pustne kostume. Povorka je točno ob 15. uri 
krenila izpred Kovačice mimo Bara 3x3 in 
nekdanjih Nebes na glavno mestno promenado 
in mimo stare šole ter Mestne hiše na osrednje 
prizorišče pod šotor na Mestnem trgu.

Dolga leta sta si vodenje prireditve delila 
Tomaž Vencelj in David Velikanje, slednji pa je 
po Tomaževi selitvi v Mestno hišo ostal skoraj 
sam. Skoraj zato, ker se je letos župan vrnil 
v povorko v spremstvu dveh mini stricev iz 
ozadja. Program je povezoval David Velikanje 
v opravi rimskega Patricija z nazivom Gaj Julij 
Cezar Avgust Germanik.

In ker je svet poln slabih novic, so program na 
Mestnem trgu začeli optimistično. »Začnemo z 
dobrimi novicami. V idrijskem turizmu je vse 
več zaposlenih: na zavodu za turizem jih je že 
deset! Pa še nove razpise imajo,« je povedal 
moderator in dodal, da se z Idrijskimi noricami 
ne gre šaliti. Tak naslov je lani imela posebna 
priloga Idrijskih novic in po izdaji te je prave 
norice dobil še župan Tomaž. Vsakemu, ki 
te bolezni še ni prebolel, je David Velikanje 
ponudil enkratno priložnost, da prave norice 
dobi neposredno kar od župana Tomaža. 
Brezplačno!

Dejstvu, da je Občina Idrija po letu 2012 
letos spet dobila Zlati kamen in to kljub 
temu, da celih pet let ni plačevala članarine v 
omenjenem društvu, ne gre oporekati. Očitno 
se po tem zgledujejo tudi Cerkljani, ki nikakor 
nočejo povišati članarine v Društvu Komunala. 
»Se nisma pr tabornikih, tu je občina!« je še 
dodal Gaj Julij Cezar Avgust Germanik.

Čast prvega med pevci na pustnem odru 
je seveda pripadla županu Tomažu. Povedal 
je, da na občini razmišljajo o obdavčitvi 
»šnopcomatov«, saj bi to prineslo kar nekaj 
cekinov v prazno občinsko blagajno. Podatka, 

da v Idriji že zbirajo stave o tem, kdo bo v tem 
koledarskem letu bolj shujšal, »ta debela skala 
- al župan«, pa ni hotel komentirati.

Med najizvirnejše in najbolj dodelane točke 
je vsekakor sodila zgodba o ljudeh brez obraza. 
Facebook v Idriji ni nič novega. Poznamo ga 
že stoletja, le da je imel drugačno ime in je 
bil najpogosteje povezan z bulami. Vendar z 
veliko razliko. Ko so klekljarice opravljale po 
dolgem in počez, je vsaka imela svoj obraz, 
pri novodobni obrazni knjigi pa je vse čisto 
»brezobrazno«.

Za pripravo točke Dinohodka se je posebej 
potrudil Barakarjev Miran s prijatelji. 
Navdih za zgodbo so ustvarjalci dobili ob 
nedavni uvedbi Sopotnikov. Ker Furman ni 
bil sprejet med voznike v Sopotniku zaradi 
prepovedi interakcij med vozniki in potniki, 
se je odločil za samostojno pot. Ustvaril je 
samohodno napravo z imenom »Dino«, ki 
spada v kategorijo vozil s hitrostjo do 4 km/h. 
Pa še vozniškega izpita ni potrebno imeti, saj 
naprava ne vozi ampak hodi. Dobesedno.

Le kaj si bodo mislili arheologi, ki bodo po 

500 letih našli ostanke Barakarjeve naprave?
Vsako leto pred Pustom v Grapi poleg vseh 

drugih bolezni razsaja tudi prav poseben virus. 
Simptomi, ki spremljajo to bolezen, so dobra 
volja, veselje in zabava. In to Graparji delijo 
s someščani vsako leto na pustno soboto in 
torek.

Kulturno pustno društvo Grapa je letos 
izdelalo tudi turistični voz za ogled mesta in 
znamenitosti. Lokomotivo je posodil rudnik 
in ogromno turistov je že rezerviralo karte. 
Turistični voz bo vozil vse povprek in potniki 
ga bodo lahko uporabljali brezplačno po 
sistemu »skač gar - skač dal«.

Graparji so predstavili tudi izsledke iskanja 
novega certifikata blagovne znamke. To 
označbo bo poslej lahko nosil zob gospe Mici 
Mikševe. Da je zob res last omenjene gospe, so 
potrdili v laboratoriju, saj je bil bojda bogato 
obložen z vinskim kamnom. Na seznamu 
bodo poslej tudi knapovske nogavice oziroma 
»šufece« blagovne znamke NISSEM BOSS, ki so 
oplemenitene z vonjem utrujenega stopala. Za 
piko na i pa so na seznam uvrstili še ciglabarit. 

Gre za cenovno ugoden avtohtoni gradbeni 
material, ki je primeren za zidavo objektov, 
kamor se lahko vselijo le zdrave mlade osebe.

Graparji so se v letošnjem programu odzvali 
tudi na težave s helikopterji za prevoz bolnih 
in poškodovanih do urgence v Ljubljani. 
Predstavili so samohodni model reševalnega 
helikopterja, ki bo po novem pristajal kar na 
Mestnem trgu v Idriji, za kar so že pridobili 
licenco Uprave za zračni promet RS.

Ob skorajšnji menjavi direktorice na 
komunali pa se po navedbah Graparjev najbolj 
veseli upravnik čistilne naprave Ferdo, saj bo 
dobil povsem nove omare v pisarni na čistilni 
napravi. Dogajanje v komunali pa budno 
spremlja Zvezda Daníca, ki je v izčrpnem 
nastopu pojasnila zapletene razmere na 
komunalnem področju. Kot novost posebne 
vrste so Graparji napovedali, da bodo poslej 
Idrijčani ob položnicah za smeti in vodo 
dobili še karto za brezplačni ogled ene od 
nogometnih tekem v Kranju, ki jih je v enem 
od predalov pisalne mize na komunali ob 
popisu izgube pozabil dosedanji direktor Beno.

V sklepni točki letošnjega pustnega 
programa so se Graparji posvetili reševanju 
letalskih prevoznikov. Ker je Idrija zaradi 
stalnih gradbišč na Keltiki večino časa bolj 
ali manj odrezana od kultiviranega sveta, so 
predlagali nakup letala. V razpisne pogoje 
so zapisali, da mora letalo imeti bakrene 
kolektorje, vgrajeni aluminijasti deli morajo 
biti izdelani v Kanomlji, uporabljena pločevina 
odštancana v Spodnji Idriji, vsa elektronika 
pa mora zagotavljali vsaj tako prevodnost, 
kot je v praksi med Idrijo in Spodnjo Idrijo. 
Letalo mora imeti tudi zložljiva krila, da bo 
lažje letelo po naših grapah in da bo lahko 
parkirano v hangarju pod Smukovim hribom. 
S tem bodo optimalno izkoristili tudi obstoječe 
infrastrukturne objekte, kot so parkirna hiša 
na Sparu in mehanične delavnice avtobusnega 
prevoznika, v strojnici Inzaghi jaška pa je 
že sedaj, kot v nadzornem stolpu letališča. 
Tudi razpis za gradnjo potniškega terminala, 
hangarjev ter vzletne steze je pripravljen 
povsem transparentno in nedvoumno. 
Izbran bo izvajalec, ki bo lahko dokazal, da 
ni skopal še nobenega dolgocevnega predora 
in ki dobro pozna vse razmere okoli drugega 
tira in mostov preko Glinščice, saj bo vzletna 
steza v zraku izpod Smukovega griča proti 
topilniškemu dimniku. Izvajalec mora imeti 
tudi dokazane veščine za rezanje svežega 
asfalta. »Če pa slučajnu u referencah nima dost 
visoke škarpe, je bada pršl pa Cerklani pamirt 
z unm metram iz smučišče,« je še dodal Gaj 
Julij Cezar Avgust Germanik in s tem sklenil 
program letošnjega pustnega rajanja v Idriji.

Žio Pust!

rekorda v ročni košnji pa je bilo po 
ugotovitvah tožilstva na Črnem vrhu 
več natakarjev kot gostov.

Pust naj bi se lansko leto vmešaval 
tudi v dogajanje v največji tovarni 
Eta.  Ta je  končno dobila svoj 
Facebook profil in po novem na 
internetu ob iskanju novic o Eti ne 
dobiš več le receptov o vlaganju kislih 
kumaric. Pust je kriv tudi za to, da je 
v tovarni po uvedbi prepovedi pitja 
žganja vse več bolniških odsotnosti. 
Najbolj zagreti morajo paziti celo 
pri uporabi kisa, saj se lahko zgodi, 
da utegnejo zaradi preveč zabeljene 
solate naslednji dan pasti na kontroli 
alkohola. 

Pust pa je kriv tudi za razmere na 
občini. Tožilstvo je ugotovilo, da so 
še otroci v vrtcu bolj enotni in složni 
kot izvoljeni občinski svetniki v 
Cerknem. Tožilec je posebej izpostavil 
praznovanje praznika občine, ki 
je lani minilo brez nagrajencev. 
Župan pa naj bi tam zbrane kar z 
rokami v žepih pozval, naj doma 
uprizorijo svoj »jelenji ruk«, saj se 
bo v nasprotnem primeru izumiranje 
Cerkljanov kar nadaljevalo. 

Lansko leto so imeli nemalo težav 
tudi v šoli. Tam je puščala vodovodna 
inštalacija ravno v trenutku, ko je 
hišnik igral na frajtonarico. Nič 
manj napeto naj ne bi bilo na idrijski 
komunali, kjer so leta in leta hodili 

na stranišče, brez da bi kdo potegnil 
vodo. Sedaj se je pa nabralo za celo 
goro težav. 

Tožilstvo cesarsko kraljeve sodnije je 
v primeru težav z volkovi predlagalo 
sledečo rešitev: »Zajca bi privezali 
za drevo in počakali, da ga volkovi 
v Novakih najdejo in odnesejo s 
seboj.« Po ugotovitvah tožilstva so v 
Tiskarni Slovenija na Vojskem spet 
pognali stroje in tiskali ponarejene 
evre, na Kovačevem Rovtu pa naj bi 
zaradi dirke asfaltirali še preden so 
popravili vodovodno napeljavo. Takoj 
ko so kolesarji odbrzeli, so cevi spet 
puščale in komunalci so dan po dirki 
že veselo prekopali sveži asfalt. 

Pust v Cerknem pa je kriv tudi za 
težave z električnimi kolesi v Idriji. 
Največ težav naj bi bilo s kolesom 
na elektriko, ki ga bo vozil župan. 
Zaradi prekomernih osnih pritiskov 
so tožilci v Cerknem predlagali 
predelavo županovega električnega 
kolesa na f iksni  priključek s 
kabelskim podaljškom, saj bo le tako 
dovolj električne energije za pogon 
županovega kolesa.

Na  p u s t n i  to r e k  s o  b r a nj e 
kalamuona ponovili in po obsodbi 
Pusta ubili z »botam pa glaj«. Potem 
pa so člani Laufarske družine 
zaplesali še »ta kapcinarsko« in s tem 
končali letošnjo Laufarijo. Domislice 
za Laufarijo 2021 pa že zbirajo!



Idrijske novice / ABC         številka 481 petek, 20. marec 2020petek, 20. marec 2020 Idrijske novice / ABC         številka 48124 25Š P O R T Š P O R T

41 mladih planincev na Celjsko
Nace Breitenberger

Šolsko leto teče čisto drugače 
kot tisto pravo koledarsko 
leto. Med knjige, zvezke, 
teste, spise, spraševanja, 
med raznovrstna 
preverjanja, se vrivajo, 
še dobro, da je tako, tudi 
počitniški dnevi. Le s težavo 
bi našli kakega šolarja (pa 
tudi učitelja), ki se tistih 
dni ne bi veselil. Vodniki 
in mentorji smo z mladimi 
idrijskimi planinci letošnje 
zimske počitnice pričeli s 
prijetnim izletom.

V soboto, 15. februarja, na prvi 
počitniški dan, smo morali kar 
zgodaj zjutraj na pot. Sonce še ni 
dobro osvetlilo naše doline, mi pa 
smo se, še malo krmežljavi, posedli v 
avtobus in se odpeljali proti glavnemu 
mestu. Ko smo se po avtocesti bližali 
Ljubljani, smo v daljavi že opazovali 
venec Kamniških planin. Kočna, 
najvišji Grintavec, Skuta, Štruca, 
Brana, spust na Kamniško sedlo, 
nato Planjava in na vzhodu Ojstrica 
– nekaj teh (pastirskih) imen si 
bomo že zapomnili. Mlajši manj, 
starejši več, čisto zares pa takrat, 

ko se bomo povzpeli na katerega od 
vabljivih vrhov. Vsi so se že svetlikali 
v soncu – torej se obeta lep, že kar 
pomladanski dan.

Zapeljali smo se skozi trojanske 
predore in skozi središče Celja do 
vznožja grajskega hriba v zaselek 
Zagrad. Na parkirišču ob Savinji 
smo zapustili avtobus. Tudi kape na 
glavah in rokavice so prišle prav, ko 
smo kar hitro zagrizli v breg nad 
nami. Ne prehitro, prvošolci, v 
koloni seveda prvi, imajo še kratke 
nožice, tisti zadnji, že srednješolci, 
bi bili verjetno hitrejši, a danes 

bomo hodili skupaj. Tako se za 
pravo planinsko skupino spodobi. 
Dolga vrsta enainštiridesetih 
mladih pohodnikov je vijugala 
navzgor,  najprej  med sadnim 
drevjem, nato pa skozi gozd. Še 
zanimivost – za starejše seveda – 
vzpenjali smo se mimo skromne 
hišice v bregu, v kateri je zadnja 
leta življenja preživela znana 
popotnica, pesnica, pisateljica, … 
Alma Karlin. Naredili smo nekaj 
obveznih počitkov za malico ali 
pa kar tako, da bo lažje šlo naprej; 
tudi postanek ob mogočni Trobiševi 

bukvi, izpod katere teče voda v 
leseno korito je prav prišel.

Po dobri uri hoda smo zagledali 
Celjsko kočo, ki ni več planinska 
koča, ampak pravi hotel, o čemer 
pričajo zvezdice ob vhodu. Ura je 
bila dvanajst in seveda čas za daljši 
počitek, za malico, za žige in za 
nastavljanje sončnim žarkom.

Naš cilj ni bil več daleč. Po lepo 
speljani učni gobarski poti smo 
se povzpeli mimo smučišča, z le 
skromno zaplato umetnega snega, 
proti našemu cilju. Prej kot v pol 
ure smo že stali na Tolstem vrhu – 

tam je bilo komaj dovolj prostora 
za vse.

In kaj naredimo planinci na vrhu? 
Si čestitamo za opravljen vzpon, 
se vpišemo v planinsko knjigo, v 
knjižice pritisnemo žig. Ja, tiste, ki 
so bili prvič z nami, smo morali tudi 
po planinsko krstiti. Vračali smo 
se nazaj proti Celjski koči, tokrat 
po gozdni stezici med tablami z 
opisi drevesnega horoskopa. Kar 
domiselno, bi kazalo kaj posnemati 
in prenesti na naše Hleviše.

Navzdol sicer previdno, a vendarle 
nekoliko hitreje, saj smo komaj 
čakali še na zaključni del tega izleta. 
Med potjo smo, ob hoji navzgor in 
tudi na povratku, srečevali številne 
pohodnike, tudi mlade, verjetno 
meščane knežjega mesta. Neverjetno 
dobrovoljni so bili kar vsi, ki smo 
jih srečali, neredki so nam namenili 
kako pohvalno vzpodbudno besedo. 
In tudi prijazne pozdrave smo si 
namenili, kakor se za srečevanja na 
takih poteh spodobi. 

Nikogar ni bilo treba priganjati, da 
pohiti. Prav hitro smo bili v avtobusu 
in se zapeljali ob Savinji navzdol do 
Laškega. Tam pa seveda v bazen, med 
valove, na tobogan … Uh, to je šele 
pravo planinstvo!

Na povratku proti Godoviču, Idriji, 
Spodnji Idriji, v kraje, iz katerih je 
bila ta skupina mladih planincev, 
smo se zadovoljni vrnili s prvim 
večernim mrakom in tako zakoračili 
v počitniški teden.Luka Rupnik ekipo popeljal do naslova

Jošt Lapajne prvak v 
smučarski orientaciji
V soboto, 29. februarja, je na Rogli potekalo državno prvenstvo v smučarski orientaciji. 
Naslov državnega prvaka je že drugo leto zapored osvojil Jošt Lapajne iz Tekaško 
smučarskega kluba Idrija in Orientacijskega kluba Azimut. Dan na snegu pa so 
izkoristili tudi najmlajši člani kluba, ki so se spoznali z zanje novim športom.

Ušeničnik pred Hozjanom
Na nedavnem 13. odprtem šahovskem turnirju 
posameznikov je zmagal Matej Ušeničnik pred Štefanom 
Hozjanom in Muradifom Hadžičem.

N a  d r ž a v n e m  p r v e n s t v u 
v  s m u č a r s k i  o r i e n t a c i j i  j e 
naslov državnega prvaka pred 
zasledovalcema Matejem Pistorjem 
in Blažem Petrovičem že drugo 
leto zapored osvojil Jošt Lapajne, 
član Orientacijskega kluba Azimut 
in trener v Tekaško smučarskem 
klubu Idrija. Smučarska orientacija 
je cross-country vzdržljivostni 
zimski šport. Podobno kot pri 
orientacijskih zvrsteh, ki se jih izvaja 
poleti, smučarska orientacija zahteva 
izjemno dobro fizično in psihično 
pripravljenost. Elitni smučarski 
orientacist potrebuje izjemne 
smučarsko-tekaške sposobnosti in 
odlično znanje branja karte. Poleg 
tega mora biti sposoben kombinacije 
obojega. Športnik mora med tekmo 
opraviti s stotinami možnosti 
izbir poti in pri visoki hitrosti 
izbrati najbolj primerne. Med 
celotnim tekmovanjem tekač išče 

in hitrost gibanja po poti določene 
kakovosti. Vse te podatke je moč 
prebrati iz posebej pripravljene 
karte za smučarsko orientacijo. 
Glede na f izično zahtevnost se 
smučarska orientacija lahko primerja 
z maratonom, za uspešnost v tej 
zvrsti pa mora športnik obvladati 
vse smučarske tehnike, klasično in 
prosto, kakor tudi vse tehnike spusta 
in obračanja.

V Tekaško smučarskem klubu Idrija 
pa je bila sobota tudi dan za nova 
doživetja mladih tekačev, varovancev 
trenerjev Jošta Lapajneta in Draga 
Kavčiča. Najmlajši člani so se tokrat 
spoznali z zanje novim športom 
- smučarsko orientacijo. Osem 
mladih tekačev je tako na Rogli 
med tekom iskalo ne samo sapo, 
ampak tudi kontrolne točke. Točke 
so bile po večini najdene, začetniki 
pa popolnoma navdušeni, zato bodo 
to vsekakor še ponovili. / ITA

Minuli konec tedna so bile oči vseh ljubiteljev košarke v 
Belgiji uperjene v finale pokalnega prvenstva. Naslov si 
je priborila ekipa Telenet Giants Antwerp, ki je v finalu s 
83:78 porazila Spirou Basket Charleroi. Idrijski košarkar 
Luka Rupnik pa je bil najzaslužnejši igralec za osvojitev 
lovorike.

Idrijčan je 21 točkam dodal še osem podaj, pet skokov in dve ukradeni žogi ter 
bil tudi izbran za najkoristnejšega posameznika na finalnem dvoboju.

Uspeh rojaka je le nekaj ur pred svojim obračunom v ligi NBA pozdravil 
tudi Luka Dončić, ki se je za časa igranja v Madridu družil z Rupnikom. Ta je 
pred odhodom v Belgijo, želel si je novega izziva in vodilne vloge v moštvu, 
branil barve Fuenlabrade. Luka Rupnik je bil v odgovoru Dončiću na Twitterju 
zelo kratek in jedrnat. Zapisal je le špansko besedico »hermanito« in se tako 
»mlajšemu bratu« zahvalil za čestitko.

»Zmago smo si zaslužili, saj smo se borili od začetka do konca. Naš trener, ki 
je tudi dober psiholog, je med polčasom imel zares odličen motivacijski govor. 
Po odmoru smo uspeli pokazati, da smo resnično najboljša belgijska košarkaška 
ekipa,« je bil Rupnik po tekmi upravičeno ponosen na predstavo svoje ekipe. »To 
je dosežek celotne ekipe. Vso sezono trdo delam, a to lahko počnem samo zaradi 
ekipe. Med vikendom sem se pogovarjal s trenerjem in želel sem mu dokazati, 
da sem lahko vodja na igrišču,« je za medije po tekmi še dodal Rupnik. / ITA

Združenje terapevtskih skupnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija je v okviru 
tradicionalnega, letos že 31. Maksovega spominskega šahovskega tedna v 
sodelovanju z idrijskimi šahisti 5. marca uspešno organiziralo šahovsko 
srečanje in 13. odprti šahovski turnir posameznikov v hitropoteznem šahu. 
Poleg turnirja posameznikov v okviru terapevtske skupnosti in bolnišnice je 
bil organiziran

13. odprti turnir posameznikov, ki je potekal po švicarskem sistemu petih 
krogov. Sodelovalo je 16 šahistov, od najmlajšega 11-letnega osnovnošolca 
Marka Trčka iz Žirov do najstarejšega 85-letnega Blaža Čuka iz Idrije.

Po zanimivih in izenačenih borbah je zasluženo zmagal prvokategornik Matej 
Ušeničnik (Kolektor Idrija), ki je zbral 5 točk, pred mojstrskim kandidatom 
Štefanom Hozjanom (DU Idrija) in Muradifom Hadžičem (PB Idrija), oba po 4 
točke. Na 4. do 7. mestu so bili Tanja Jerič (TS PBI), Silvij Persoglia (DU Idrija), 
Marko Kavčič (Žiri) in Blaž Čuk (DU Idrija), vsi po 3 točke. Na 14. mestu je bil 
najboljši mladi šahist Enej Česnik (OŠ Idrija), ki je zbral 1,5 točke. 

Vsem šahistom na turnirju so organizatorji podelili spominske medalje, 
priznanja in praktične nagrade. Uspeli spominski šahovski teden je potekal 
v zadovoljstvo organizatorjev in ljubiteljev črno-belih polj in je bil obenem 
tudi priložnost za preverjanje znanja, ki ga šahisti pridobijo v priljubljenih 
šahovskih delavnicah in v šahovskih krožkih. / Silvo Kovač

Zmagovalci in organizatorji 13. odprtega šahovskega turnirja /Foto: Mirko Mažgon

najbolj optimalno pot med dvema 
kontrolnima točkama. Pri tem 
mora upoštevati razdaljo, naklon 

Odlični rezultati v 
mednarodni konkurenci
V soboto, 22. februarja, so se smučarji Smučarskega 
kluba Javornik v organizaciji notranjsko-primorske 
regije udeležili mednarodne FIS tekme »Srbski otroški 
pokal Mokra Gora 2020«. Notranjska regija je Slovenijo 
zastopala s trinajstimi tekmovalci, med katerimi je bilo pet 
tekmovalcev iz Smučarskega kluba Javornik. Tekmovali 
so smučarji iz dvanajstih držav z vsega sveta: Srbija, BIH, 
Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Slovaška, Argentina, 
Hong Kong, Turčija, Črna Gora in Romunija.

Po ogledu terena smo se trenerji 
in organizatorji odločili, da zaradi 
pomanjkanja snega oba dneva 
izpeljemo slalom v kategorijah U14 
in U16. Na ponedeljkovi tekmi smo 
dosegli kar nekaj odličnih rezultatov. 
Na startu je bilo nekaj treme, ki pa je 
tudi pripomogla k dobrim rezultatom, 
malo pa sta nam nagajala še rahel 
dež in veter. Kljub temu smo po 
kategorijah dosegli sledeče rezultate: 
U14 Ž: Živa Hrovatin (JAV) 4. mesto, 
Karolina Grmovšek (JAV) 10. mesto; 
U14 M: Bor Kavčič (JAV) 3. mesto, Nik 
Poljanec (GOR) 6. mesto, Gal Hvalič 
(GOR) 15. mesto; U16 Ž: Manja Leban 
(IDR) 8. mesto, Julija Rupnik (JAV) 
9. mesto, Nika Špacapan (GOR) 10. 
mesto, Manca Hvala (MAT) 12. mesto; 
U16 M: Rok Lavrenčič (MAT) 5. mesto, 
Aleks Kavčič (JAV) 14. mesto.

Drugi tekmovalni dan se je obetalo 
lepo vreme in zopet odlična tekma, 
na katero smo komaj čakali. V noči 
pred tekmo je na smučišču zgorela 
transformatorska postaja, tako da ni 
bilo elektrike. Ker pa je bila proga že 
postavljena, smo na sestanku trenerjev 
sklenili, da izvedemo prvi tek v slogu 
»Križajevih« časov – se pravi smuči na 
ramena ter ogled proge peš od cilja 
do starta. Ko so tekmovalci prispeli 
na start, smo pričeli s tekmo v lepem, 
sončno-pomladanskem vremenu. 
Organizator je progo odlično pripravil, 
tako da na sami progi ni bilo težav 
kljub temperaturi okoli 13 stopinj 
Celzija.

Po končanem prvem teku smo 

trenerji v sodelovanju z organizatorjem 
in tehničnim delegatom Janezom 
Deklevo (SLO) sprejeli sklep, da 
je tekma končana, saj elektrike še 
vedno ni bilo. Naša regija je tako po 
kategorijah dosegla naslednje rezultate: 
U14 Ž: Živa Hrovatin (JAV) 7. mesto, 
Karolina Grmovšek (JAV) 13. mesto; 
U14 M: Bor Kavčič (JAV) 3. mesto, Gal 
Hvalič (GOR) 3. mesto, Nik Poljanec 
(GOR) 5. mesto; U16 Ž: Julija Rupnik 
(JAV) 6. mesto, Manja Leban (IDR) 8. 
mesto, Manca Hvala (MAT) 7. mesto, 
Nika Špacapan (GOR) 11. mesto; U16 
M: Anžej Arčon (POS) 3. mesto, Daniel 
Šmid (KAN) 5. mesto, Rok Lavrenčič 
(MAT) 7. mesto, Aleks Kavčič (JAV) 8. 
mesto.

Ekipno smo predstavniki Slovenije 
osvojili drugo mesto med vsemi 
enajstimi državami. Po podelitvi smo 
se še fotografirali in se odpravili na 10-
urno pot proti domu. Seveda smo se 
vmes ustavili še na odličnih čevapčičih 
z žara.

Na tekmi sem imel dva cilja in oba 
sta bila dosežena. Prvi – da se varno in 
brez poškodb vrnemo domov ter drugi 
– dosežek odličnih rezultatov. Za vse to 
in ostale lepe trenutke se zahvaljujem 
odlični ekipi: trenerjema Borutu 
Furlanu in Mihi Kobalu, serviserju 
Franku Rupniku ter otrokom, ki 
so bili fantastična ekipa. Res mi 
je bilo v veselje sodelovati z njimi.  
/ Albert Kavčič
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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

V APRILU  20% POPUST 
NA VSE ZUNANJE PLOŠČICE IZ ZALOGE

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

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

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

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

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

   LET 
DELOVANJA

PRAZNUJEMO 

Polona Ozebek Lampe

V nedeljo, 1. marca, so pod 
idrijskim gradom snemali 
film, v katerem je nastopila 
tudi izredno popularna 
medijska zvezda. Kadri, 
močno prežeti s čustvi, so 
bili vedno bolj napeti in 
intenzivni in nič čudnega, 
da so iz ust očividcev 
nenadzorovano izvabljali 
vriske navdušenja, zato 
je režiserka večkrat 
posredovala: »Tišina, 
snemamo!« in »Akcija!«. 

Povejmo raje po pravici. Govorimo 
o plesni produkciji, ki se je na prvo 
nedeljo v marcu odvijala v Modri 
dvorani. Pridne roke članov kluba 
ter nepogrešljivih staršev plesalcev 
so pričarale čudovito scenografijo 
z maketo idrijskega gradu, pod 
katerim se je odvijalo snemanje filma 
z »režiserko« Renato Alibegović na 
čelu. Približno polovica vseh vpisanih 
plesalcev, ki jih letos štejemo kar 
350, od najmlajših pa do najstarejših, 
je pred polnimi tribunami v različnih 

»žanrih« pokazala, česa so se naučili 
v zadnjem letu. V kar 24 točkah so se 
predstavili udeleženci najrazličnejših 
tečajev, ki plešejo v Idriji, Spodnji 
Idriji, Cerknem, Godoviču in Črnem 
Vrhu: najmlajši v kategoriji cici, malo 
večji v jazz baletu, plesalci različnih 
starosti v energičnem hip hop-u in 
kaskaderskem break dance-u, članice 
v zapeljivih hip hop in jazz točkah, 
odrasli v vročih ritmih zumbe in line 
dance-u, »orientalke« z egipčanskim 
plesom in nagrajene tekmovalne 
skupine z navdušujočimi street dance 
show zgodbami.

Avtorici idejne zasnove in scenarija 
tokratne produkcije, trenerki Renati 
Alibegović, je v vlogi »režiserke« 

in povezovalke programa s pravo 
merico humorja in na momente tudi 
»režiserske« resnosti uspelo povezati 
celoletno delo tako svojih plesalcev 
kot tudi plesalcev, ki se plesa učijo 
pri Ani Trček, Janji Kravos, Milojki 
Božič in Tinetu Bodiroži. 

Filma je bilo kar prehitro konec, 
a smo kljub temu zadovoljni in 
izjemno hvaležni za iskreno podporo 
občinstva, pomoč pri izvedbi vsem 
prostovoljcem in za vztrajnost ter 
izvrstno delo ob ljubezni do plesa, ki 
jo imajo trenerji in plesalci Plesnega 
kluba Idrija. Ti so zadovoljni zapustili 
dvorano in se napolnjeni s pozitivno 
energijo odpravili v nov delovni 
teden.

Tišina, snemamo! Oktobra lani je bila 
otvoritev nove 267 
kilometrov dolge 
pohodniške krožne 
pohodniške poti Juliana 
(Juliana trail), ki obkroža 
Julijske Alpe in vodi 
po dolinah, prelazih, 
turističnih krajih ter 
samotnih naseljih, skozi 
gozdove, mimo starih 
domačij, ob rekah 
Savi, Soči in Tolminki. 
Razdeljena je na 16 etap, 
dolžine od 18 do okoli 25 
km. Pot ni namenjena 
osvajanju najvišjih vrhov, 
temveč iskanju miru, 
spoznavanju krajev, ljudi, 
običajev. 

Tinka Gantar

Označena je z enotnimi 
tablicami z napisom 
Juliana, s številko etape 

in imenom kraja na začetku in 
koncu etape. Pred kratkim je izšla 
knjižica z zemljevidi, časi in dolžino 
poti. Žigov ni. Pot je speljana po 
poteh med kraji : Kranjska Gora 
– Mojstrana – Jesenice – Begunje 
– Radovljica – Bled – Pokljuka 
– Bohinj – Podbrdo – Tolmin – 
Kobarid – Bovec – Predel – Trbiž 
– Kranjska Gora. Poleg vodnika 
pridejo prav tudi karta Julijske 
Alpe vzhod in zahod ter karte 
posameznih krajev. Letošnja mila 
zima je kot nalašč za hojo po tej 
poti. A najprej sem malo »potipala« 
po terenu, kako in koliko je pot 
označena. 

Bohinjci so organizirali prevoz iz 
Bohinjske Bistrice na smučišče na 
Rudnem polju. Kako pripravno: 
sedeva v avtobus, skozi okno 
opazujeva urejene vasice, z vsakega 
ovinka so pogledi širši, kot bi gledal 
televizijo, se hitro spreminjajo 
slike. Za kratek čas se zalesketa 
Sava, prav v kotu se srebrno iskri 
gladina Bohinjskega jezera, hiše se 

stiskajo ob belih trakovih cest in 
med zelenimi travniki, nad njimi 
pa v polkrogu pobeljeni vrhovi Peči, 
ali po gorenjsko, Bohinjskih gora. 
Od Jelovice pa do obeh Bogatinov 
vabijo s soncem obsijani vrhovi. 
Pred Koprivnikom nama prijazno 
ustavijo vozilo, le nekaj korakov 
imava do središča vasi s postavno 
cerkvijo in župniščem, na katerem 
je spominska plošča, posvečena 
Valentinu Vodniku, ki je bil konec 
18. stoletja tu za kaplana. Rad je 
hodil na razgledni griček, ki so mu 
domačini rekli Gospodov vrh, zdaj 
se ga je pa prijelo ime Vodnikov 
razglednik, 1.017 metrov visok. Tu 
slediva prvim oznakam Juliane, 
mimo gasilnega doma v gozd, kjer 
oznak na križišču zmanjka. V tretje 
nama je uspelo iti v pravo smer, 
zagledali sva križ na vrhu poraščene 
vzpetine in šli za nosom. Na sedlu 
so se spet prikazale tablice, nekaj 
strmih stopnic in vrh z vpisno 
knjigo, klopcami, informacijsko 

tablo in neverjetno lepim razgledom 
na obe bohinjski dolini z jezerom 
in kajpak množico vršakov nad 
njimi. Kar tu bi ostala, se navdušuje 
Hana in sklene, da še pride sem 
gledat sončni zahod. Ob in čez 
rovte s seniki, ki so se spremenili 
v počitniške hišice, skozi gozdove, 
ki so iz mešanih počasi prehajali 
v temne smrekove, ob robu barja 
nama je led pokal pod čevlji, med 
ruševjem sva se pretikali iščoč vsaj 
kakšnega štora, s katerega bi se 
razgledali, a zaman. Tudi tu sva šli 
kar za nosom, kajti poti je dovolj. 
Prečkali sva glavno cesto in po 
zaledeneli poti prispeli na planino 
Zajavornik (Javornik), kjer sva si 
privoščili malico na toplem soncu v 
zavetju senika in gledali v zibajoče 
vrhove smrek. Tiste na robu planine 
so bile posebno bogato poraščene 
z lišaji bradovci in grmičarji. 
Mogoče je Hanina violina narejena 
iz resonančnega lesa pokljuških 
smrek, kdo ve, sva premišljevali in 

Strmo se je vila steza po ozkem 
grebenčku in pod tremi okni, 
skozi katere so mežikali zadnji 
sončni žarki. Pazljivo je bilo treba 
po suhem listju. Ogled galerij 
sva odložili, čakalo naju je vsaj 
še poldrugo uro pešačenja skozi 
gorjanske vasi. Tam nekje naju 
pa čaka počitek v topli kuhinji, 
kajti sonce se je že skrilo za temne 
pokljuške gozdove in temperature 
so bile prav zimske. 

Taka je bila ta pot po Juliani, sicer 
prehojena v obratni, lagodnejši 
smeri, z manj vzponov. Vseeno 
sva se nahodili. Na poti sva bili od 
enajste ure pa do pete popoldne, s 
počitki vred šest ur. Med potjo sva, 
verjeli ali ne, tudi malo klepetali, 
se smejali, tudi kakšna solza ob 
nežnih spominih je kanila iz oči. 
Prekrasen dan je Hana izbrala za 
pohod! Priznala je, da je starše 
skrbelo, kajti dan prej je karavanški 
fen dal »vetra« Gorenjcem. Tega dne 
je pihanje opoldne čisto prenehalo. 
Razigrani, polni lepih vtisov, 
malo tudi utrujeni, sva uživali 
v zasluženem počitku. In šopek 
telohov, resja in leskovih mačic 
sva prinesli v spomin na pohod po 
Juliani. Kam pa greva ta teden?

gledali v njihove zibajoče vrhove. 
»Oj, le naprej, dokler je še vetra 
kej,« bi ta dan lahko zapeli, kajti 
veter je bil do te planine neumoren, 
potem pa se je le naveličal. Kakšna 
tišina je nastala! Le pod nogami 
je hreščalo, kajti pot je bila ves čas 
poledenela. Med ravnimi debli 
smrek in visokimi krošnjami je 
sem in tja pokukalo sonce, na 
planini Kranjska dolina pa naju je 
radodarno ogrelo. Od tu pa samo 
še navzdol, sem potroštala že malo 
utrujeno Hano. Na mogočnem 
Repečnikovem rovtu sva šele sneli 
dereze, dobro označena steza naju je 
pripeljala na zapuščen zaselek Stara 
Pokljuka, kjer se pot v ostrem kotu 
spelje desno v Pokljuško sotesko ali 
Pokljuško luknjo – lahko izbiraš, 
seveda le, če najdeš oznake, ki so 
spet na ključnem mestu zmanjkale 
(ali pa sva jih spregledali). No, 
zaneslo naju je v Pokljuško luknjo, 
pravijo, da je v njej pridigal Primož 
Trubar, ko je bežal iz naših krajev. 

Po Juliani skozi pokljuške gozdove 

Trije novi igralci 
pod košem
Članska košarkarska zasedba KK Hidria je v zaključni 
del tekmovanja vstopila z nekoliko pomlajeno ekipo. 
Liga za razigravanje nudi idealno priložnost, da si 
minute pridobijo mlajši igralci ter si tako počasi nabirajo 
dragocene izkušnje za prihodnost. 

Že na prvi tekmi proti Ajdovščini je bilo tako, saj so se ekipi pridružili kar 
trije igralci iz kadetske selekcije. Trener jim je ponudil lepo minutažo, vsi 
po vrsti pa so jo dobro izkoristili. Domača ekipa je bila tokrat v napadu 

razpoložena, svoje so igralci dodali še v obrambi ter na koncu dosegli visoko 
zmago z rezultatom 93:71. Med strelce so se vpisali vsi košarkarji, ki so bili v 
kadru, publika pa je končni uspeh znala nagraditi z aplavzom.

Bolj napeto je bilo na drugi zaporedni domači tekmi, kjer je proti Cerknici 
zmaga prišla šele po podaljšku. Domačini so bili skozi celotno srečanje v 
rezultatski prednosti, žilavim gostom, ki so na tekmi zadeli kar 16 trojk, pa se 
je uspelo v zadnji četrtini vrniti v igro. Odločalo je dodatnih pet minut, v katerih 
pa je bila domača peterka bolj zbrana. 

Konec meseca februarja so po premoru na parket stopili tudi kadeti KK 
Hidra, ki so v kratkem času odigrali dve prvenstveni tekmi. Na prvem 
srečanju so klonili v gosteh pri Novi Gorici B, v Modri dvorani pa so morali 
priznati premoč Pivki. Uspešna ni bila niti selekcija U15, ki se je v prvi tekmi 
tretjega dela tekmovanja v Škofji Loki pomerila z moštvom LTH Casting, 
kjer pa ni imela pravih možnosti za zmago. 

Mnogo bolj uspešne pa so bile mlajše selekcije prejšnji vikend. Sobotno 
dopoldne so otvorili kadeti, ki so v pravi prvenstveni tekmi doma na kolena 
spravili Novo Gorico. Lepi zmagi kadetov je nato sledil turnir prve lige U13, 
na katerem so igralci KK Hidrie visoko premagali najprej Ajdovščino A, v 
drugem srečanju pa z lepo kolektivno igro še ekipo iz Škofje Loke. V nedeljo 
je na parket najprej stopila najmlajša tekmovalna skupina KK Hidria, ki je 
na domačem turnirju brez težav ugnala ekipi iz Postojne ter Pivke in tako 
ohranila letošnjo serijo neporaženosti. Edini neuspeh je doživela selekcija 
U15, ki je v Pivki morala priznati premoč domačinom. / Klemen Pavrič
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Mali oglasi

CIRIL BIZJAK  
(1946 – 2020)

Nenadoma in mnogo prezgodaj se je od nas poslovil dragi mož, oče, 
nono, tast, zet, svak, brat in stric Ciril Bizjak. Ob težki izgubi se 
vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom zahvaljujemo za 
tolažilne besede. Prav posebna zahvala dr. Kurinčiču, ekipi NMP ZD 
Idrija, Ireni Hvala za besede slovesa in Borisu Peternelju za odigrane 
pesmi. Zahvala pa tudi Marku Gnezdi in ostalim uslužbencem 

komunale pri organizaciji pogreba.
Hvala vsem, ki ste našega dragega Cirila pospremili na zadnjo pot v 

tako velikem številu. 

Žalujoči vsi njegovi

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo, 
po tebi merim stvarem pomen 
in tvojo pesem skušam peti za tabo. 
(T. Pavček)

DANICA HADALIN
(13. 7. 1932 – 16. 2. 2020)

Od nas se je poslovila naša draga mama, tašča, mati, stara mati in 
teta Danica Hadalin iz Zakriža.

Zahvaljujemo se sovaščanom, sorodnikom in prijateljem, skratka vsem, 
ki ste jo obiskovali in ji krajšali ure. 

Iskrena hvala vam za vsak stisk roke, izrečena sožalja, tople objeme, 
vse tolažilne besede ter darovano cvetje in sveče.

Posebna zahvala osebju ZD Idrija in Cerkno, patronažni sestri, 
govorniku Andreju za ganljive besede slovesa, cerkljanskemu 
cerkvenemu pevskemu zboru in pevkama. Hvala tudi pogrebni službi 
Komunale Idrija in župniku Mateju za sočutno opravljen poslovilni 
obred. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste jo v tako velikem številu 

pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ANDREJ KACIN
(2. 11. 1935 – 29. 2. 2020)

Ob boleči izgubi moža, očeta, nonota in pranonota se zahvaljujemo 
Lovskemu društvu Jelenk in pogrebni službi Komunale Idrija za 
pogrebni obred. Prav tako se zahvaljujemo dr. Nadi Likar in dr. 
Silviju Strausu ter zdravstveno negovalni službi Doma upokojencev 
Idrija, glavni medicinski sestri Marjanci Jesenko ter socialni delavki 

Janji Grošelj.
Zahvaljujemo se tudi sostanovalcem bloka Beblerjeve ulice 2.

Vsi njegovi svojci z družinami

Idrija, 6. 3. 2020

IVANKA RUPNIK 
(1938 - 2020) 

K večnemu počitku k Gospodu je tiho odšla naša draga mama, babi, 
prababi, tašča, sestra, svakinja in teta Ivanka Rupnik iz Godoviča.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste našo mamo imeli radi in jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem za vsak 
stisk roke in izrečena sožalja, za vsako iskreno besedo tolažbe, za vse 
darovano cvetje in sveče, za darove za svete maše ter za darove, ki ste 
jih ob tej priliki namenili za cerkev svetega Urbana. Hvala vsem, ki se 

mame spominjate v molitvi in jo boste vedno nosili v srcih.
lskrena hvala zdravnici dr. Nadi Likar, ki je vrsto let skrbela za njeno 
zdravje, osebju Zdravstvenega doma ldrija, patronažnim sestram in 

ekipi nujne medicinske pomoči. 
Hvala godoviškemu župniku g. Petru Fonu za darovano sveto mašo, 
pevcem cerkvenega pevskega zbora domače župnije za odpete pesmi, 
pevkama Duo Mir za občuteno zapete pesmi slovesa, sosedu Bogdanu 
za prebrane besede slovesa, Marku Gnezdi in ostalim sodelavcem 
Komunale ldrija za dostojno izvedbo pogreba in še posebna zahvala 

sosedom za vso pomoč in organizacijo pogreba. 
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: hčerka in sinova z družinami

Pojdem, ko pride moj maj, 
pojdem na rožne poljane, 
kjer najdem vse svoje zbrane 
od včeraj in kdo ve od kdaj. 
Pojdem v kraj vseh krajev, 
pojdem v maj vseh majev … 
(T. Kuntner)

ANA ČUK (roj. ŠEMRL)

16. 6. 1925 – 25. 2. 2020

Ob slovesu drage mame, stare mame in prababice se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, jo pospremili na njeni 
zadnji poti ter darovali cvetje in sveče. Hvala obema duhovnikoma, 
domačemu župniku Iztoku Mozetiču in nečaku Danilu Kobalu, za 
opravljeno poslovilno sveto mašo. Hvala tudi organistki in zborovodkinji 
Katji Bajec Felc ter pevkam ŽePZ Ivan Rijavec za zapete pesmi, ki jih 
je naša mama tako rada poslušala. Hvala tudi osebju Doma za starejše 
Bor Črni Vrh za nego, skrb ter lajšanje tegob zadnjih dni. 
Odšla je mama, klena slovenska kmečka mati, mnogokrat preizkušana 
v življenju, trdnega, bistrega uma, hkrati pa milega in blagega značaja. 
Odšla je v svojem 95. letu in mi otroci, vnuki in pravnuki si samo 
želimo, da je kaj njenega tudi v nas.

Žalujoči: 
Hčerki Urška in Anka, sin Ivan ter snaha Hermina z družinami 

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

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

Življenje niso dnevi, 
ki so minili, 
temveč dnevi, 
ki smo si jih zapomnili. 
(Paulenko)

DRAGICA LIKAR 
(29. 9. 1929 – 8. 3. 2020)

Žalujoči svojci se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so Dragico Likar 
pospremili k večnemu počitku ter za vse lepe misli in tolažilne besede. 
Posebej bi se zahvalili za prelep govor, ki ga je zapisala Irena Hvala, 
pogrebni službi Komunale Idrija ter idrijskemu župniku za opravljen 
poslovilni obred. Ob tem bi se zahvalili tudi patronažni službi ZD 
Idrija, pomoči na domu in Domu starejših Logatec, ki ji je v zadnjih 

letih nudil prijetno in varno domovanje.

Žalujoči svojci

Zvončki
Peter Grošelj

Večkrat slišimo pomisleke 
ali sploh še imamo, glede 
na klimatske spremembe, 
štiri letne čase? Seveda 
jih imamo. Letne čase 
imamo izračunane glede 
na gibanje sonca ter na 
dolžino dneva. Res pa je, da 
so se vremenske razmere v 
zadnjih desetletjih bistveno 
spremenile. Zim, kakršne 
smo poznali, ni več. Kdo 
si danes še predstavlja 
ali pa se spominja 
rekreativnega sankanja po 
cesti s Kovačevega Rovta do 
Likarice?

Tudi pomlad, ki prihaja zelo 
zgodaj, je nezanesljiva. Kaj hitro 
jo prehiti poletje. Že v mesecu 

maju so lahko temperature okrog 30 
°C ali več, kar najavlja prihajajoče 
(pre)zgodnje poletje. Pa vendar je še 
vedno ločnica med zimo in pomladjo. 
Starka zima se vedno bolj zgodaj sreča 
z Vesno, znanilko pomladi. Eden od 
očitnih znakov, da prihaja Vesna, so 
spomladanske cvetlice; sedaj zacvetijo 
že zgodaj, ker jih snežna odeja skoraj 
ne zadržuje več. 

Navadni mali zvonček (Galanthus 
nivalis) je prvi in nesporni zmagovalec 
pomladi nad zimo. Prebudi se zgodaj 
iz spečih čebulic. Kot zaprta cvetna ost 
se prerije na plano. Če je prehladno, 
čaka na tople dneve. Odpre se cvetna 
glavica in se kimajoče spusti iz 

nosilnega cvetnega stebla. Ob tleh 
se kasneje pojavita še dva zelena 
lista. V Primorju, v zavetnih legah, se 
pojavijo že v drugi polovici decembra. 
Na Idrijskem in Cerkljanskem jih na 
toplih skritih legah opazimo konec 
januarja, množično pa v februarju. 
Če je vreme neugodno z ohladitvami, 
se cvetne glavice in stebla upognejo 
in čakajo toplejših časov. Kljub očitni 
nežnosti in krhkosti je mali zvonček 
pravi zmagovalec nad starko zimo. 
Nikoli ne pozebe, težkemu snegu 
se prikloni ter se ob odjugi spet 
postavi. Cvetovi, ob toplem vremenu 

široko odprti, so gostitelji čebel, ki 
na njih nabirajo prvi cvetni prah. 
Iz oprašenih glavic se razvijejo težki 
zeleni mesnati plodiči, polegli po tleh. 
Listi in cvetno steblo kasneje odmrejo, 
hranila se preselijo v spečo čebulico, 
ki bo čakala naslednjo pomlad. Zelene 
težke glavice se odprejo. Množico 
semen v njih pa raznesejo mravlje v 
svoja prebivališča. Za to so nagrajene 
s sladkimi priboljški okoli drobcenih 
semen.

V Sloveniji so mali zvončki splošno 
razširjeni od nižinskih krajev do 
sredogorja. Številčni so po listnatih 

gozdovih, gozdnih robovih, travnikih. 
Kjer so tla pognojena, jih bomo 
zaman iskali. Zvončki so družabne 
rastline, nikoli jih ne bomo našli 
posameznih, vedno pa v velikem 
številu. Nekateri kraji po cvetočih 
glavicah izgledajo, kot bi jih pobelil 
sneg. Pozoren občudovalec zvončkov 
pa bo lahko našel med množico 
cvetočih zvončkov tudi posebneže. Po 
obliki in barvi so posebej na nekaterih 
krajih zelo različni. Namesto bele 
nekje prevladuje zelena barva v 
obliki črtic ali vzorcev. Namesto treh 
najdemo štiri, pet, šest … cvetnih 

listov. Nekateri so izrazito majhni 
zvončki pritlikavčki, nekateri velikani 
z več centimetrskimi cvetovi. V isti 
populaciji nekateri zacvetijo zgodaj, 
drugi zamujajo za teden, dva ali več.

Botanični vrt v Ljubljani goji veliko 
zbirko zvončkov, najrazličnejših 
barvnih in oblikovnih različkov, ki so 
bili najdeni širom Slovenije. Vsako leto 
je spomladi v botaničnem vrtu festival 
zvončkov, ki se ga izplača ogledati. 
V tujini so mali zvončki v mnogih 
različkih prava moda in dosegajo zelo 
visoke cene pri zbirateljih teh nežnih 
znanilcev pomladi.

Množica zvončkov ponekod kar pobeli bregove. Med to množico se najdejo pravi posebneži / Foto: Peter Grošelj

Dragica Likar iz Idrije, 
stara 90 let
Alojzij Novak iz Idrije, 
star 79 let
Janez Lahajnar iz Novakov, 
star 87 let
Andrej Kacin iz Idrije, 
star 84 let
Florijan Laharnar iz Spodnje 
Idrije, star 83 let
Marija Prezelj iz Zakriža, 
stara 92 let
Ana Čuk iz Črnega Vrha, 
stara 94 let
Gabrijela Bončina iz Gorenje 
Kanomlje, stara 81 let
Albin Mikuž iz Mrzlega Loga, 
star 87 let

POSLOVILI SO SE

Najamem enosobno ali dvosobno 
stanovanje v Idriji ali njeni bližnji okolici. 
Lahko je v hiši ali v stanovanjskem bloku.  
/ Inf.: oblacek7@gmail.com ali 040 892 170

Prodam manjšo hišo v izmeri 65 m2 blizu 
Poreča. / Inf.: 070 770 712

Prodam deblo tise, primerno za lovske 
trofeje. / Inf.: 041 540 676

Prodam stensko uro Loros Japonska, 
teče 30 dni z enim navitjem.  
/ Inf.: 041 540 676

Prodam krompir, primeren za saditev.  
/ Inf.: 041 212 996

V Idriji na Arkovi ulici se ugodno oddaja 
poslovni prostor v velikosti 80 m2 in z 
lastnimi parkirišči ter lastnimi sanitarijami. 
Prostor obsega 5 pisarn. Možna je tudi 
oddaja po delih. / Inf.: 041 437 030

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

V Idriji in Sp. Idriji oddamo stanovanji, 
primerni za samske delavce. Stanovanji sta 
opremljeni. / Inf.: 031 263 161

Prodamo otroško kolo 24 col. Cena: 100 
evrov / Inf.: 031 364 886

Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji.  
/ Inf.: 069 935 582

Mamica s hčerko nujno išče stanovanje 
do 40 m2 v Idriji za daljše obdobje.  
/ Inf: 070 686 973

Mlad poročen par brez otrok, oba 
zaposlena, najame dvosobno stanovanje v 
Idriji. / Inf.: 069 915 564

Oddam stanovanje v izmeri 61 m2, prvo 
nadstropje, blok Rožna 7 , Idrija, komplet 
obnovljeno. / Inf.: 041 717 444 (Vojko) 
Prodam gorsko električno kolo, motor 
spredaj, polnilec, akumulator. Cena: 400 
EUR. / Inf.: 041 482 938 

Prodam garažo v Sp. Idriji v 
stanovanjsko-poslovnih prostorih na 
Slovenski cesti. / Inf.: 041 438 272 (Ivo)

Ugodno prodam pol leta star brezhiben 
prenosnik Lenovo IdeaPad S130 N4000 
4/64 z računom, dveletno garancijo in 
vso opremo. Prodam za manj kot pol cene 
novega. / Inf.: 070 334 597

Najamem 3-sobno ali 4-sobno stanovanje 
v Sp. Idriji ali Idriji. / Inf: 051 422 322

Prodam Ford Mondeo Karavan, bogata 
business oprema, metalno srebrne barve, 
letnik 2015, 2. 30.000 km – relacijsko 
vožen, na vozilu so popolnoma nove 
zimske gume. Cena po dogovoru.  
/ Inf.: 040 884 272 (Damijan)

Najamem manjše stanovanje ali 
garsonjero v Idriji ali Spodnji Idriji.  
/ Inf.: 051 476 357

Prodam 10 metrov cepljenih suhih 
bukovih drv, lahko tudi po 5 metrov. Cena 
55 EUR /m2. Možnost dostave. Sem z 
okolice Cerknega. / Inf.: 041 337 131

Ugodno prodam zelo kvalitetni jedilni 
krompir sort Evora in Jelly.  
/ Inf.: 031 890 363 (Boštjan)

Kupim krave telice za zakol.  
/ Inf.: 031 387 922

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

- razkladanje in  
  nakladanje z  
  avtodvigalom

- prevozi tovora  
  do 13 ton

041 669 672

PREVOZI
Tomaž Peternelj s.p.

Sp. Kanomlja 65a, 5281 Sp. Idrija
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Črna kronika 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

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!

Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP. Naši visoko usposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko najnaprednejše 
sisteme hidravličnega prenosa moči na globalnem trgu. Proizvajamo hidravlične komponente in sisteme za najzahtevnejše kupce.

V skupini Poclain Hydraulics živimo kulturo inovativnosti. Smo dinamični, prilagodljivi in iznajdljivi, upamo si tvegati in smo usmerjeni k sodelovanju ter ustvarjanju zadovoljstva.  

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

Vabimo vas, da se nam pridružite kot

INŽENIR KAKOVOSTI za kupce (m/ž)

Opis delovnih nalog:
- Delo s kupci na področju kakovosti (reklamacije, obiski, presoje,…)
- Reševanje reklamacij kupcev z uporabo 8D metodologije
- Vodenje analiz reklamiranih proizvodov
- Uvajanje stalnih izboljšav v proizvodnih procesih
- Presoje procesov in proizvodov
- Analize kupčevih portalov in ugotavljanje zadovoljstva kupcev

Od vas pričakujemo:
- Visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo strojne ali druge tehnične smeri
- Temeljito poznavanje 8D metodologije
- Aktivno znanje angleškega jezika
- Poznavanje zahtev standarda IATF 16949 in ostalih orodij kakovosti 
- Vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih v proizvodni dejavnosti
- Komunikativnost in hiter odziv

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. 
 Ponujamo vam prijetno delovno okolje, dinamično in zanimivo delo, stimulativno nagrajevanje ter možnost dodatnega usposabljanja in strokovnega napredovanja  

v skupini Poclain Hydraulics Group.

Vašo prijavo z življenjepisom pričakujemo do 31. marca 2020 na naslovu:
Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri ali na elektronskem naslovu: zaposlitev@poclain.com 

www.sm-sencila.com 

SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e, Logatec

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

V E L I K A  I Z B I R A  -  I Z D E L A V A 
P O  M E R I -  S V E T O V A N J E  - 

M O N T A Ž A  -  I Z M E R A
-  H I T R I  R O K I  I Z D E L A V E

NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH  

SENČIL PO MERI
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA 
SENČILA

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

ob Tržaški cesti
pon. - čet.: 8h -17h,  

pet.: 8h - 13h

Traktor obstal na strehi
Planina – V četrtek, 12. marca, se je nekaj po 11. uri v Planini 

pri Cerknem med vožnjo s kmetijskim traktorjem poškodoval 
občan. Policisti PP Idrija so na kraju nesreče ugotovili, da 
je 62-letni moški vozil starejši neregistriran traktor (brez 
varnostnega loka) po kolovozu v bližini ene od stanovanjskih 
hiš. S kolovoza je zavil levo v strmo travnato hribino navzdol 
in se po približno 20 metrih vožnje prevrnil, tako da je traktor 
obstal, s kolesi obrnjenimi navzgor, pri čemer je voznik s sedišča 
padel pod kmetijski stroj. Voznik traktorja se je sam rešil izpod 
prevrnjenega traktorja. Dogajanje je v neposredni bližini 
spremljal eden od domačinov, ki je poškodovancu priskočil na 
pomoč in nemudoma poklical reševalce. Ti so prihiteli na kraj 
nesreče in takoj pomagali hudo poškodovanemu 62-letnemu 
vozniku. Reševalci NMP ZD Idrija so ga odpeljali na začasni 
heliodrom v Cerkno, odkoder ga je na urgenco v Ljubljano 
prepeljala helikopterska enota Slovenske vojske. Na traktorju 
je nastala materialna škoda. Glede na doslej ugotovljena dejstva 
so policisti tujo krivdo izključili.

Delovna nesreča na gradbišču
Idrija – V soboto, 7. marca, se je nekaj po 13. uri na gradbišču 

v Levstikovi ulici v Idriji pripetila delovna nesreča, v kateri 
se je poškodoval mlajši delavec. Na upravi Policije v Novi 
Gorici so potrdili, da je 21-letni delavec, državljan Kosova, 
stal pod gradbenim dvigalom v času, ko je žerjavist upravljal 
dvigalo in dvigoval 3 metre dolge železne profile. Eden od 
profilov je z višine približno šestih metrov zdrsnil in padel 
poleg 21-letnega delavca na tla. Profil se je nato odbil od tal 
in mlajšega delavca zadel v zatilje glave, pri čemer je 21-letni 
delavec dobil poškodbo glave. Pomagali so mu reševalci 
nujne medicinske pomoči iz ZD Idrija, ki so ga nato odpeljali 
na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti so o 

ograjo. Zatem se je njeno vozilo, v katerem je bil tudi 58-letni 
sopotnik, prevrnilo čez ograjo na vzporedno dovozno pot in 
tam obstalo prevrnjeno na streho. V prometni nezgodi nihče 
ni bil poškodovan, oba udeleženca pa sta na kraju zavrnila 
nudeno zdravniško pomoč zdravnika ekipe nujne medicinske 
pomoči iz Ajdovščine. Policisti so voznici odredili preizkus 
alkoholiziranosti in rezultat tega je pokazal, da je vozila pod 
vplivom alkohola, saj je imela v litru izdihanega zraka 0.84 
miligrama alkohola. Policisti iz Ajdovščine so ji prepovedali 
nadaljnjo vožnjo in ji odvzeli vozniško dovoljenje. Čaka jo še 
pogovor pri sodniku.

Smučar v nezavesti
Črni vrh – V četrtek, 27. februarja, se je nekaj pred 12. uro na 

Smučišču Cerkno zgodila nesreča. Po doslej znanih podatkih je 
na progi Brdo6 padel in se poškodoval 73-letni smučar. Slednjega 
so na kraju padca našli v nezavesti. Po nudeni prvi pomoči so 
huje poškodovanega starejšega smučarja reševalci iz ZD Škofja 
Loka z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
ljubljanski klinični center. Policisti so tujo krivdo izključili.

Prehitro v ovinek
Črni Vrh – V četrtek, 27. februarja, se je nekaj pred 6. uro 

zjutraj zgodila prometna nesreča na cesti med Črnim Vrhom in 
naseljem Predgriže. Na upravi policije v Novi Gorici so potrdili, 
da je 31-letna voznica vozila iz Črnega Vrha proti Godoviču. 
Med vožnjo je v levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti 
zapeljala desno v betonski prepust in se nato po nekaj deset 
metrov dolgi vožnji po travniku z vozilom zaustavila. Voznica 
v prometni nezgodi ni bila poškodovana.

Ogenj uničil dimnik
Idrija – V petek, 21. februarja, je nekaj po 22. uri zagorelo 

v Tomšičevi ulici v Idriji. Kot so ugotovili gasilci, so zagorele 
saje v enem izmed dimnikov v večstanovanjski stavbi. Gasilci 
PGD Idrija so pogasili tleče saje, delno očistili dimno tuljavo, 
pregledali dimnik s termovizijsko kamero, prezračili eno 
stanovanje in podstrešje stavbe ter s plinomerom preventivno 
izmerili morebitno povišano koncentracijo ogljikovega oksida 
v stanovanju. Stanovalcem, ki so priključeni na dimnik, so do 
sanacije odsvetovali kurjenje, saj je požar poškodoval dimno 
tuljavo.

Helikopter po gozdarja
Vojsko – V petek, 21. februarja, se je nekaj po 12. uri 

pripetila delovna nezgoda na Vojskem, kjer se je pri gozdnih 
delih poškodoval delavec. Na kraju nesreče so ga zdravstveno 
oskrbeli reševalci NMP Idrija, nakar so ga z vojaškim 
helikopterjem prepeljali na urgenco v Ljubljano. Po prvih 
podatkih je bil delavec huje poškodovan.

Nesreča v Jesenici
Jesenica – V soboto, 22. februarja, se je nekaj pred 10. 

uro pripetila gozdarska delovna nesreča v vasi Jesenica na 
Cerkljanskem. Poškodovanemu gozdarju so do prihoda 
reševalcev NMP Idrija pomagali gorski reševalci GRS Tolmin 
in gasilci PGD Bukovo-Zakojca. Poškodovanega gozdarja so 
reševalci v UKC Ljubljana prepeljali s helikopterjem Slovenske 
vojske v spremstvu združene ekipe HNMP-GRZS na Brniku.

dogodku, poleg preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča 
in državnega tožilstva v Novi Gorici, obvestili tudi pristojno 
delovno inšpekcijsko službo.

Pijan za volanom
Idrija – V četrtek, 5. marca zvečer, so idrijski policisti ob 

kontroli prometa zaustavili 54-letnega voznika osebnega 
avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat 
je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je imel 
0.60 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku 
so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli vozniško 
dovoljenje, čaka pa ga še srečanje s sodnico, saj bo zoper njega 
vložen obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Počilo v Grilčevi ulici
Idrija – V četrtek, 5. marca, se je nekaj pred 15. uro pripetila 

prometna nesreča za Gostilno Kos v Idriji. Policisti so potrdili, 
da je starejši voznik med vožnjo iz Tomšičeve po Grilčevi ulici 
navzgor v nepreglednem ovinku pri eni od stanovanjskih hiš 
zaradi vožnje po levi strani trčil v drugo osebno vozilo, s katerim 
se je v nasprotni smeri po klancu navzdol pravilno peljal drugi 
mlajši voznik osebnega vozila. Starejšemu vozniku, ki je povzročil 
prometno nesrečo, so policisti napisali položnico za plačilo kazni.

Voda zalila garažo
Podbrdo – V torek, 3. marca, je obilno deževje v Baški grapi 

povzročilo kar nekaj nevšečnosti. Domačini so na pomoč 
klicali gasilce ob 8. uri in 40 minut, saj je meteorna voda 
zalila garažo v pritličju stanovanjske hiše. Gasilci PGD Podbrdo 
so očistili odtočne cevi, da je voda lahko nemoteno odtekla.

Pijana voznica
Col – V nedeljo, 1. marca, se je nekaj po 23. uri na Colu pripetila 

prometna nesreča. Na upravi policije v Novi Gorici so potrdili, 
da je 59-letna voznica peljala po regionalni cesti s Cola proti 
Kalcam. Med vožnjo je blizu ene od stanovanjskih hiš na Colu 
zapeljala preblizu desnemu robu vozišča in nato na obcestno 

UREJANJE GROBOV  
IN IZDELAVA SPOMENIKOV

E-mail: info@uredi-grob.si   /   Telefon: 031 679 551

- izdelava betonskih podlog 

- izdelava spomenikov - nudimo    

  vam spomenike vseh vrst  

  materialov 

- urejanje grobov

- čiščenje grobov 

- ureditev nasadov

- zalivanje nasadov

- zamenjava peska in zemlje

- dostava aranžmajev in sveč

- druga naročila po želji

www.uredi-grob.si

Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

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

041 435 037

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120
E: tanova@siol.net

URNIK:  od ponedeljka do petka 9.00 - 
12.30 in 14.00 - 17.30. Po dogovoru tudi 
izven ustaljenega urnika! 

Vabimo vas na sledeče izlete:
Kopalni izlet Laško, sobota 16. 5. 20
Izlet v neznano, sobota 13. 6. 20
Biseri Salzkammerguta, 11. / 12. 7. 20
Mini počitnice Makarska, 12. - 16. 9. 20 

Zastopstvo za skoraj vse slovenske turistične 
agencije – iste cene kot pri organizatorju. Na 
policah so  vsi katalogi za počitnice 2020. Do 
31. 3. še veljajo določeni first minute popusti. 
Darilni bon je lepo darilo ob vsaki priliki 
(obdarjenec ima široko možnost koriščenja - 
terme, morje in izleti vseh organizatorjev, katerih 
ponudba je na voljo v agenciji).
Obvestilo – TA NOVA od letos dalje ne 
bo več odprta ob sobotah!!!
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Ko poenostaviš življenje, 
bodo zakoni vesolja postali 
preprostejši; samota ne 
bo samota, revščina ne bo 
revščina in šibkost ne bo 
šibkost.              

                           (H. D. Thoreau)

ŠALA TEDNA

Ostal je pri 
zobozdravniku
»Špela, te še vedno boli zob?« 
vpraša mamica, ko se hči vrne od 
zobozdravnika.
»Ne vem.«
»Kako ne veš?« se začudi mamica.
»Ja, zob je ostal pri 
zobozdravniku.«

Komu in koliko
»Koliko sklonov pozna 
slovenščina?« vpraša učiteljica svoje 
učence. 
»Sedem!« se prvi oglasi Marko.
»Marko, si prepričan?« 
»Seveda, sedmi je novi. Imenuje se 
podkupovalnik, vprašamo pa se, 
komu in koliko.«

,,Le zakaj bi Zablujenci še en Whisky?

Katarina Kavčič praznovala 90 let
Pred dnevi je 90 let praznovala 
Katarina Kavčič iz Srednje 
Kanomlje. Ob jubileju so jo 
obiskale prostovoljke Rdečega 
Križa Idrija iz KORK Sp. Idrija - 
Kanomlja in njej ter bratu Cvetu 
pripravile prijetno presenečenje. 

Gospa Katarina Kavčič je čila 
in veselega duha, tudi zapela in 
zavrtela se je ob zvokih harmonike. 
Večina domačinov se je spomni še 
kot organistke iz spodnjeidrijske 
župnije, kjer je kar 61 let igrala orgle. 
Še vedno vozi avto, nazadnje pa je 
potovala leta 2013, ko sta z bratom 
obiskala Armenijo in Gruzijo. Lepe 
spomine ima na potovanja po vsej 

Evropi ter vse do Avstralije. Pred 
mnogimi leti je večkrat darovala kri. 
Na mladost pa ima kljub skromnemu 

življenju lepe spomine, kar ji je v 
življenju s pozitivno naravnanostjo 
vedno prišlo prav. / TT

Pred dnevi je na družabnih 
omrežjih in televizijskih 
postajah zaokrožil nov 
video Zablujene generacije 
z naslovom »Še en whisky«, 
ki je nastal v produkciji 
ekipe »Panker Studio«. 
Snemanje je potekalo v 
začetku letošnjega leta 
v Idriji. Tonski material 
za skladbo je nastal v 
produkciji Zablujene 
generacije ter Panker 
studia, za končno zvočno 
podobo pa je poskrbel 
priznani producent Luc 
Tellier iz Kanade, s katerim 
Zablujena generacija 
sodeluje v zadnjem obdobju.

Od začetnega razmišljanja, kako 
s kitaro in znanjem treh akordov 
prepričati punco iz sosednje ulice, 
so se Zablujenci z zavidljivo odrsko 
kilometrino izoblikovali v pravo 
koncertno atrakcijo. To lahko potrdi 
vsakdo, ki jih je kdaj videl ali poslušal 
v živo. Komunikacija s publiko jim 
je pisana na kožo, po žilah se jim 
pretaka neizmerna energija, tako 
da vnamejo vsakogar, ki jih je 
pripravljen sprejeti, jim prisluhniti, 
se znoreti z njimi in teh ni malo.

Bend ima za sabo šest studijskih 
albumov, kar pomeni šest različnih 
zgodb občutenja in posledično 
delovanja.  Rdeča nit  vseh sta 
spontanost in z energijo nabita 
melodika v stilu dobrih starih 
Ramonesov. Prvi trije albumi Fajht, 
Pank zabloda in Ultra lahko zajemajo 
obdobje, ko je bend prekrižaril vse 

pomembnejše koncertne odre v 
Sloveniji ter se celo podal na turnejo 
po Nizozemski in Nemčiji.

Albuma Pozitiv vabrejšan ter Pop 
idoli pa nakazujeta, da je četverica 
zrela za nekaj več. Albumu Pozitiv 
vabrejšan je z zlato naklado uspelo to, 
kar v Sloveniji po Pankrtih ni uspelo 
še nikomur – pankrock vibracije 
približati širšemu krogu poslušalstva 
ter hkrati obdržati pokončno držo in 
trezno razmišljanje. 

Novo obdobje delovanja ter nov 

zagon je bend doživel pozimi 2006, 
ko se je, bolj kot ne iz zafrkancije, 
prijavil na predizbor EME 2007 
ter tako gledalcem in poslušalcem 
ponudil  eno od alternativnih 
možnosti, kako se dokončno rešiti 
poplave instant pop komadov. 
Uspelo jim je. S komadom »Kdo 
hoče plesati z menoj?« so prepričali 
ogromno množico tako mladih kot 
tudi tistih malo starejših ter se po 
njihovi zaslugi uvrstili na odlično 
četrto mesto. Za »Kdo hoče plesati 
z menoj?« je bil posnet videospot, 
celotno dogajanje pa je predstavljalo 
uverturo v šesti studijski album z 
naslovom »Mi smo stare pizde«. 

Po tem albumu v naslednjih ducat 
letih med koncertiranjem po raznih 
klubskih in festivalskih odrih bend 
naniza še single »Čas ustavil bi«, 
»Men ni dolgcajt«, »Razvajena do 
konca« ter za ploščo »Za Tebe - A 
Tribute To Kud Idijoti« priredijo 
pesem »Ali nije to još gotovo« 
legendarnega hrvaškega benda KUD 
Idijoti.

V dekadi 2020 Zablujenci znova 
udarijo s pesmijo »Še en whisky«, ki 
nadaljuje niz singlov in je tako peti v 
tej vrsti. Videospot si lahko ogledate 
na spletni strani www.idrija.com v 
kategoriji »Glasba« ali na YouTube 
kanalu Zablujene generacije. / ITA

»Še en whisky« je pr v i  uradni 
videospot po nekajletnem zatišju na 
področju video produkcije Zablujene 
generacije. Po albumu »Mi smo stare 
pizde« iz leta 2008 so Zablujenci 
na seznam singlov pred tem dodali 
»Čas ustavil bi«, »Men ni dolgcajt«, 
»Razvajena (do konca)« ter priredbo 
pesmi legendarnega hrvaškega benda 
KUD Idijoti »Ali nije to još gotovo« za 
album »Za Tebe - A Tribute To Kud 
Idijoti«. Singel »Še en whisky« je tako 
peti v tej vrsti.

Video za Še en whiskey so člani zasedbe snemali tudi na idrijski avtobusni postaji / Foto: Sara Žigon

Virus v Idriji že lansko leto
Iz Društva za podeljevanje zlatih nagrad so sporočili,  
da bo Idrija prejela nagrado za merjenje časa Wuhan  
za leto 2020.

Predlagatelji so v obsežni utemeljitvi zapisali, da Občina Idrija, 
kot edina s področja Slovenije, izpolnjuje zahtevna merila za 
napovedovanje prihodnosti. Ocenjevalci so postali pozorni na 
Idrijo po nedavnem izbruhu virusa, ki je nekatere mestne trge po 
Sloveniji povsem izpraznil, Idrija pa je imela prazen trg že davno 
pred virusom. Isto velja v Idriji tudi za obiske predstavitev knjig 
ali pa čipkarske razstave. Da si lahko odlično in drago razstavo 
na gradu ogleda zgolj sto obiskovalcev, so Idrijčani dokazali  
ob lanskoletnem festivalu.

Zato se je ob tokratni epidemiji tudi virus na Idrijskem razpasel med 
zadnjimi v državi. Nad tem so zelo navdušeni fotografi, ki bodo lahko 
namesto svežih fotografij prazne Idrije uporabili kar posnetke iz arhiva. 
Kdo bo v imenu občine prevzel nagrado, ki jo bodo prihodnji mesec 
podelili na gala prireditvi v Muzeju koronavirusa na veleposlaništvu 
Kitajske na Dunaju, še ni znano. / FIŠER


