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Pouk naj poteka v šoli!

S 1. septembrom so se na stežaj odprla vrata osnovnih šol, 
vrtcev, glasbene in čipkarske šole. Otroci, starši in učitelji 
pa imajo le eno skupno željo: pouk naj poteka v šolskih 
prostorih! 

Na območju občine Idrija delujejo tri osnovne šole, v občini 
Cerkno pa ena. Osnovna šola Idrija je največji javni zavod, 
saj bo v tej šoli letos znanje nabiralo kar 730 otrok. 662 
jih obiskuje pouk na matični šoli v Idriji, 46 šolarjev je na 
podružnici v Godoviču in še osem otrok na podružnici v 
Zavratcu.  

Osnovna šola Spodnja Idrija je v novo šolsko leto vstopila 
z 272 učenci. Na matični šoli v Spodnji Idriji jih bo znanje 
nabiralo 247, na podružnici v Ledinah pa 25. Število 
prvošolcev na Osnovni šoli Spodnja Idrija se počasi spet 
povečuje, saj je letos šolski prag prvič prestopilo 17 otrok. 
Lansko leto je bilo prvošolcev 16. Osnovna šola Črni Vrh 
nad Idrijo je v novo šolsko leto vstopila z novo ravnateljico. 

662 Idrija   272 Spodnja Idrija   153 Črni Vrh nad Idrijo   370 Cerkno 
otrok je v šolskem letu 2021/2022 vpisanih v šole na Idrijskem in Cerkljanskem

Prvih 500 številk Idrijskih novic
Izdaja Idrijskih novic, ki jo pravkar berete, 
nosi zaporedno številko 500. Tak jubilej ni nič 
posebnega za velike časopise s stoletno tradicijo, 
za butično časopisno založniško hišo v mali Idriji 
pa pomemben mejnik.

Prvo številko smo pripravljali pred natanko 20 leti, v dneh, ko so 
teroristi napadli ZDA. V naši centralni redakciji smo zaprepadeni 
spremljali neposredni prenos preko televizije. V takrat izrazito, 
po letih in stažu, mladem kolektivu smo se takoj odzvali na novo 
situacijo in spremenili zasnovo časopisa. Poiskali smo odzive 
in zabeležili tudi odzive idrijskih podjetij na novo situacijo. Za 
poglobljena razmišljanja ni bilo več časa, časopis je moral v tiskarno. 

Prvo številko smo javnosti predstavili v petek, 14. septembra 2001, 
današnja 500. izdaja prihaja med bralce natanko 20 let pozneje in 
nosi datum 24. september 2021. Dobrih 18 let smo Idrijske novice 
tiskali v Idriji v enobarvnem tisku, pred dobrim letom in pol pa 
je tisk prevzelo tiskarsko središče Dela in Idrijske novice so dobile 
barve. Iz 14-dnevnika na 16 straneh se je časopis prelevil v mesečnik 
na 32 straneh. Pomembno pa se je povečal tudi doseg časopisa, saj 
ga v zadnjem letu in pol poštarji kot brezplačnik dostavijo v vse 
poštne nabiralnike v občinah Idrija in Cerkno, na distribucijskih 
točkah pa je dosegljiv tudi občanom na širšem območju od Baške 
Grape, Trebuše, Mosta na Soči, Ajdovščine, Vipave, Logatca do Žirov. 
Mnogo izseljenih rojakov Idrijske novice prejema po pošti tudi v 
druge kraje Slovenije, pa tudi v tujino.

Doba digitalizacije je na področje časnikarstva prinesla številne 
novosti. Založba se prilagaja in tako lahko že dan po izidu tiskane 
različice vsi uporabniki spleta elektronsko različico Idrijskih novic 
berejo tudi na računalniku, tablici ali pametnem telefonu. Nove 
tehnološke možnosti so nas postavile tudi pred izziv oblikovanja 
televizijskih vsebin. V TV studiu Idrijskih novic smo v letu in pol 
pripravili 141 televizijskih pogovorov, ki so javno dostopni preko 
spletnih platform – YouTube kanala, spletne strani in Facebook 
kanalov. V želji po hitrem posredovanju novic smo postavili tudi 
spletni portal idrija.com, kjer beležimo že preko 250.000 obiskov 
mesečno, kar je za naše majhno območje vsekakor dosežek brez 
primere.

Ob ponosu na 20 let izhajanja in 500 številk časopisa Idrijske 
novice gledamo tudi v prihodnost. Zavezani temeljnim postulatom 
časnikarskega poklica bomo tudi v prihodnje skrbeli za posredovanje 
informacij na vseh komunikacijskih kanalih. 

Idrijske novice, srečno v novi eri!
                                                        Damijan Bogataj, urednik

Po upokojitvi Irene Kenk je svet šole na mesto ravnateljice 
imenoval Karmen Simonič Mervic, ki bo prinesla kar nekaj 
novosti v delovanje tega javnega zavoda. V letošnjem šolskem 
letu je v črnovrško osnovno šolo vpisanih 153 učencev. Poleg 
prvošolcev in treh novih učencev pa imajo z novim šolskim 
letom tudi dve novi učiteljici. Z različnimi aktivnostmi, ki bodo 
potekale čez celo leto, bodo obeležili tudi 50 let pouka v sedanji 
šolski stavbi. Prvega septembra je šolski prag šole v Črnem Vrhu 
prvič prestopilo 17 prvošolčkov, lani jih je bilo 16. 

V Osnovno šolo Cerkno, ki je edina osnovna šola v občini, 
so z novim šolskim letom sprejeli 36 prvošolčkov. Šolo 
letos obiskuje 352 učencev v 18 razredih na matični šoli 
v Cerknem in še sedem šolarjev v enem kombiniranem 
razredu v podružnici v Šebreljah. Za izvajanje šolskega 
programa bo skrbelo 90 pedagoških in še 24 nepedagoških 
delavcev.

Več in podrobneje o delovanju šol na strani 8 in 9.
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R E G I J A

Dva koraka 
naprej, enega 
nazaj
Drago Mislej Mef

To je dokaj natančno izmerjena hitrost razvoja naše 
občine. Težko bi rekli, da ne napredujemo, toda 
ob tem nenehno ponavljamo iste napake in potem 
moramo korak nazaj, da bomo sploh lahko šli naprej. 
In kje ga lomimo? Pri ljudeh.

Demokracija in resnično soodločanje ljudi, občanov, je že dolgo 
zgolj pridevnik, ki ga uporabljamo zato, da ne bi kdo pomislil, da 
živimo v anarhiji ali bognasobvaruj, avtokraciji ali tehnokraciji. 
Soodločanje ljudi sodobna oblast razume zgolj kot nagajanje 
oziroma metanje polen pod noge tistim, ki razmišljajo namesto 
ljudi in odločajo namesto ljudi. Ob tem so globoko prepričani, da 
se jim godi krivica in da bi lahko veliko več storili, če ne bi bilo teh 
krajanov, občanov, državljanov in sploh ljudi, ki se vselej oglasijo 
potem, ko so oni že razmislili in se odločili namesto njih. Ljudi 
namreč.

Ne govorim o Izoli, niti o Sloveniji, čeprav govorim tudi o njih, ko 
premlevam ugotovitve mednarodnega posveta evropskih nevladnih 
organizacij na temo izvajanja Aarhuške konvencije. Ta je bila 
sprejeta leta 1998 in zavezuje Evropsko unijo ter vse njene države 
članice, da državljanom in okoljskim nevladnim organizacijam v 
okoljskih zadevah omogočajo, da se v primeru suma na kršenje 
okoljske in podnebne zakonodaje obrnejo na sodišče in izpodbijajo 
te odločitve. Toda hkrati so ugotovili, da bi se marsikateremu sporu 
lahko izognili, če bi oblasti ljudi vključile v odločanje že v prehodni 
fazi in ne šele takrat, ko je nekaj treba dokončno »požegnati«. 
Takšno ravnanje pa v Izoli seveda dobro poznamo. Pravzaprav 
ga imamo prav zdaj na političnem jedilniku. V mislih imam 
seveda napovedan referendum o pravkar sprejetem občinskem 
prostorskem načrtu.

Primer je tak, da boljši ne more biti. Oblast je bolj ali manj 
preslišala vse pripombe občanov, preglasovala opozicijo in sprejela 
najpomembnejši občinski prostorski dokument, ki ga, seveda, 
potrebujemo za nadaljnji razvoj. Oblast je naredila dva koraka 
naprej in pozabila na ljudi. Potem je zadišalo po referendumu, ki bi 
lahko izničil vse njihove »napore«, in sledil je previden korak nazaj.

Zdaj bi se koalicija pogovarjala z opozicijo in ljudmi o tem, kaj 
lahko popravijo, da ne bo treba dva koraka nazaj ampak samo 
enega. In naenkrat slišijo stvari, ki jih prej nikakor niso zmogli 
slišati. Recimo o preveliki pozidanosti Malije, o neodgovornem 
ravnanju s kmetijskimi zemljišči, o za lase privlečenih »razvojnih 
projektih« in o popolnem ignoriranju umeščanja resničnih kmetij. 
Pa ustanavljajo nekakšno pogajalsko skupino, ker si referenduma, 
resnici na ljubo, nihče zares ne želi. Še en evropski dokument, ki so 
ga vsi pozabili. Agenda 22 pravi, da je treba v odločanje o posegih v 
prostor vedno vključiti ljudi. Kaj je to tako težko razumeti?

Bog ne daj, da bi crknu televizor

Priznam, da mi je bilo prvih nekaj trenutkov, 
ko je tišina zajela prostor, kar malo čudno, 
dokler ga niso napolnili zvoki, ki so prihajali od 
zunaj. V krmilnici, obešeni na vejo figovca, so 
se glasno prepirali vrabci za zadnja sončnična 
semena, lastovki sta si za hip oddahnili na žici in 
se glasno razburjali, motila ju je speča mačka na 
skladovnici drv. Iz sosedovega hleva so se oglašale 
krave, petelin je zbiral svojo jato s kikirikanjem, 
iz svinjakov se je slišalo kruljenje prašičev, ki so 
zavohali prihajajočo hrano. Z večernim mrakom 
se je oglasilo glasno petje čričkov, zven njihove 
melodije sem na novo odkrivala, ko sem obračala 
liste knjige, ki sem jo že kar nekaj večerov 
prelagala po mizi.  

Zjutraj sem v predalu poiskala navodila, 
garancijski list in račun, na njem poiskala datum in 
znesek in začudena ugotovila, da je ta še v dinarjih 
in na navodilih proizvajalec aparata podjetje, ki ga 
že zdavnaj ni več.

Pokvarjen aparat sem naložila v prtljažnik 
avtomobila, na obvestilu komunale poiskala urnik 
sprejemanja odpadkov in se odločila, da bom 
poskusila biti nekaj časa brez televizorja. 

Nisem imela občutka, da mi kaj manjka, mogoče 
me je malo motila prazna polica v kotu, pa še na to 
sem se navadila. 

Aparat sem oddala v zbirnem centru, počistila 
predal, v katerem sem hranila račune, navodila 
in garancijske liste, dokler nisem dobila obiska 
znanke. Najprej je opazila, da nimam televizorja. 
Koliko časa, zakaj, kdaj, kako si lahko, so si sledili 
tako hitro, da mi ni uspelo nanje niti odgovoriti. 
Nikakor ni mogla razumeti, da sem brez možnosti 
ogleda nadaljevank, ki se še vedno snemajo v 
bližnji okolici, nekaj o mostovih in vinu. Da tega 
nisem spremljala že prej, da nisem naročnik 
nobenega plačljivega programa, da nimam kabelske 

povezave, niti satelitske antene, je bilo zanjo nekaj 
nepojmljivega. Na sto kanalov, da sta naročena 
z možem, se je še pohvalila. Sto, koliko pa jih 
sploh gledata, sem se čudila, saj ima dan samo 
štiriindvajset ur. Nekaj, kakšne tri ali štiri, ampak 
izbira pa med stotimi! 

Z znanko se nisem želela prepirati pa tudi 
v trgovino nisem tekla po nov aparat. Sem si 
pa oddahnila, ko je odšla. Prav nič nisem bila 
nesrečna, čeprav me je na nek posreden način 
želela prepričati v svojo večvrednost. Imava pač 
različni lestvici vrednot. 

Še nekaj o vrednotah. Da sem belka in Evropejka, 
rojena v sredini s krščanskimi koreninami, je čisti 
slučaj in ne izbira. Verjetno bi bila uspešnejša, 
kljub vsej deklarirani enakopravnosti, če bi se 
rodila kot moški. Sem se pa šolala, bila zaposlena, 
za svoje delo prejemala dohodek, sem lastnica, so 
stvari, ki mi jih je uspelo doseči, zaradi sredine, 
ki je to omogočala in zaradi lastnega vloženega 
napora. Ne morem trditi, da so to vrednote, ne le 
pogoj preživetja, ki bi moral biti dosegljiv vsakemu 
prebivalcu modrega planeta. Vrednote so zame 
nekaj povsem drugega; spoštovanje, pravičnost, 
solidarnost, iskrenost, sočutje, ... saj lahko sami 
nadaljujete s seznamom.

Novega televizorja še nisem kupila. Če se 
bom odločila za nakup, pa to ne bo nekaj z sto 
programi, kabelsko povezavo in satelitsko anteno. 
Da za konec parafraziram Smolarjevo pesem, 
»hvala, bog, da je crknu televizor,« saj se mi je tako 
uspelo vsaj za nekaj časa oddahniti od na vseh 
kanalih neštetokrat ponovljenih ponudb ponev, 
nožev, sesalcev in prehranskih dopolnil, ki naj bi 
čudežno reševali skoraj vse težave in nas ohranjali 
večno mlade in zdrave. Tudi kakšen manj primeren 
komentar mi bo prihranjen, da o novicah vseh vrst 
niti ne govorim.

Saj vam je zazvenela melodija v ušesih, 
ko ste prebrali naslov enega od bolj 
popularnih songov Adija Smolarja? 
Meni se je zgodilo prav to. Že kar nekaj 
desetletij star aparat v kotu je nenadoma 
ugasnil sredi reklame za nove ponve, 
v katerih se nobena hrana ne prižge 
in je tako super, da je niti pomivati ni 
potrebno, ampak jo samo obrišemo s 
papirnato brisačo. 

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 73 747 
Oglasno trženje: T: 05 37 222 80, T: 051 358 215, E: abc@abc-merkur.si, marketing@abc-merkur.si
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 marketing@abc-merkur.si. 
Tisk: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, tiskarsko središče 
Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 
Prepovedana je vsakršna reprodukcija, predelava, distribucija ali dajanje na voljo javnosti 
avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez sklenitve ustrezne pogodbe z družbo ABC 
Merkur d.o.o. Idrija.  
Število natisnjenih izvodov: 8000 
Naslednja redna številka izide 22. oktobra 2021. 
Idrijske novice so vpisane v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 2100. 
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana.
Časopis smo v tiskarno oddali v torek, 21. septembra 2021 ob 15. uri. 
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Po 30 letih so spomini še živi
Franci Ferjančič

V soboto, 4. septembra, sta 
potekala dobro obiskana 
Pohod po bojnih poteh 
enot TO Idrija in srečanje 
nekdanjih pripadnikov 83. 
samostojne čete Teritorialne 
obrambe Idrija – Idrijske 
čete in 2. čete jurišnega 
odreda četne Teritorialne 
obrambe Idrija iz sestava 
partizanskega bataljona 
ter domačinov, ki so v 
osamosvojitveni vojni nudili 
gostoljubje enotam TO 
Idrija.

Pohod in srečanje sta bila posvečena 
30. obletnici samostojnosti Slovenije 
in obujanju spominov na delovanje 
teh enot med osamosvojitveno vojno 
za Slovenijo ter spominu na nedavno 
preminulega poveljnika idrijske 
čete TO Idrija, stotnika Vojka Čuka. 
Srečanja se je udeležila tudi celotna 
Vojkova družina.

Pohodniki so se zbrali v lepem 
okolju  ob  Šebalskem bajer ju 
pri Godoviču in si v dobrih šest 
kilometrov dolgem pohodu ogledali 
zgodovinske znamenitosti godoviške 
planote. Po končanem pohodu so 
udeleženci srečanja prisostvovali 

krajši spominski svečanosti, na 
kateri so jih nagovorili Marijan 
Platiše, predsednik veteranskega 
združenja, Ivica Kavčič, častna 
občanka in nekdanja predsednica 
Skupščine Občine Idrija, Milan 
Božič, v času osamosvojitvene 
vojne predsednik Izvršnega sveta 
Občine Idrija, ter Jožko Člekovič, 
predsednik Pokrajinskega odbora 
ZVVS Severnoprimorske. 

O bojni poti Idrijske čete TO Idrija 
je v predvajanem zvočnem posnetku 

govoril 
nekdanji 
poveljnik 
Vojko Čuk ,  o 
bojni poti 2. čete jurišnega odreda 
četne sestave iz sestave partizanskega 
bataljona pa njen nekdanji poveljnik 
Marjan Rupnik.

S p o m i n sk a  s ve č a n o s t  s e  j e 
zaključila z izročitvijo zahvalnih 
listin gospodarjem in predstavnikom 
domačij Petrič, Razložnik in Pišlar 

iz Godoviča in domačije 
Poženel iz Jeličnega Vrha, 

s katerimi so se pripadniki 
enot Teritorialne obrambe in 

OZ VVS Idrija Cerkno, ki je dogodek 
tudi organizirala, želeli zahvaliti za 
srčnost, pogum in gostoljubje, ki so 
ga v času osamosvojitvene vojne ali 
neposredno pred njo nudili enotam 
in pripadnikom Teritorialne obrambe 
Idrija.

Po zaključeni svečanosti so se vsi 
udeleženci zadržali na malici ob 

skupnem kotlu in obujali spomine 
na takratne in kasnejše dogodke.

V letošnjem letu so člani OZ ZVVS 
Idrija – Cerkno načrtovali še štiri 
podobne dogodke, ki pa so jih zaradi 
zaostrovanja covid situacije preložili 
in jih bodo verjetno organizirali šele 
prihodnje leto. Že 12. septembra je 
bil napovedan pohod in srečanje v 
Idrijskih Krnicah, 25. septembra v 
Ravnah pri Cerknem, 26. septembra 
v Kanomlji  in 10. oktobra na 
Brkovniku.

Udeleženci pred začetkom pohoda | foto: Marta Jordan

Pohod po poteh prenosa ranjencev uspel
Danica Markič

V spomin na največjo 
humanitarno akcijo v 
drugi svetovni vojni na 
tem območju je 28. avgusta 
potekal že 38. pohod po 
poteh prenosa ranjencev. 

Vojaška operacija prenosa se 
je pričela 7. avgusta leta 1944 
in je potekala 14 dni. To je bil 
prenos ranjencev iz partizanskih 
bolnišnic Franja in Pavla na 
Notranjsko. Pot do Nadleska 
je bila dolga 145 kilometrov 
in le malo kje je bilo možno 
ranjence transportirati z vprego 
ali tovornjaki. Iz Loške doline 
je bil potem organiziran letalski 

transport v zavezniške bolnišnice 
v južni Italiji. Prenos ranjencev 
so spremljale brigade devetega 
korpusa. Preko letališča v 
Nadlesku in preko letališča v Beli 
krajini na Otoku so zavezniki 
v Italijo premestili okrog 600 
partizanskih ranjencev.

Vsakoletni spominski pohod 
organizirata Združenje borcev za 
vrednote NOB Idrija-Cerkno in 

Društva vojnih invalidov Nova 
Gorica. Pohod poteka s treh smeri 
in sicer po trasi Želin-Vojsko, 
Predmeja-Hudo Polje in Zadlog-
Hudo Polje. Letos se je pohoda 
udeležilo preko 90 pohodnikov. 
Spominska slovesnost je 
potekala najprej na Hudem 
polju, zaključna spominska 
slovesnost s kulturnim 
programom in nagovorom 

pohodnikov pa je potekala na 
Vojščici pred grobiščem. Posebna 
zahvala za pomoč pri izvedbi 
pohoda Planinskemu društvu 
Idrija, Gorski reševalni službi 
Tolmin, OZVVS Idrija-Cerkno, 
ZB Ajdovščina-Vipava, Občini 
Idrija in KS Vojsko ter seveda 
vsem pohodnikom in ostalim 
udeležencem, ki vsako leto 
počastite ta dogodek.
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Razigran uživaj dan!
Petra Likar

Po uspešno izpeljanih 
poletno-počitniških 
programih smo že na 
pragu koledarske jeseni in 
v ZPM Idrija s polno paro 
pripravljamo dogodke za 
letošnje šolsko leto.

 
Ob vstopu otrok v šolo smo 

ponovno sodelovali v akciji 
»Poštar Pavli polni šolske 
torbe« Zveze prijateljev mladine 
Slovenije in tako številnim 
otrokom iz občin Idrija in Cerkno 
zagotovili šolske potrebščine. 
Prav tako smo se povezali z 
nekaterimi posamezniki, ki so se 
odločili svoj BON21 porabiti za 
nakup delovnih zvezkov za otroke 
iz socialno ogroženih družin iz 
našega okolja. Posameznikom 
se za donacije še enkrat iskreno 
zahvaljujemo.

S septembrom se končuje tudi 
naš prvi mednarodni projekt, 

ki od začetka junija poteka s 
podporo Evropske  
solidarnostne enote.  
V začetku poletja se  
nam je pridružila  
prostovoljka Olya  
iz Ukrajine, ki je v  
našo ekipo vnesla  
svež veter novih  
idej in že tekom 
 počitniškega varstva in 
Počitnikarije pripravila kar  
nekaj zanimivih ustvarjalnih 
delavnic za otroke. Tudi zadnje 
tedne v naši družbi bo preživela 
v umetniškem duhu, saj je 
pripravila kar pet delavnic, ki 
potekajo v Idriji in Cerknem. V 
Idriji se dobimo vsak četrtek v 
mestni dnevni sobi Pr' Golitu, 
v Cerknem pa ob torkih v 
prostorih večnamenskega centra. 
Z našim prvim mednarodnim 
projektom smo predvsem želeli 
naše najmlajše izpostaviti drugim 
kulturam in jezikom ter jih tako 
izpostaviti pozitivnim vplivom 
mednarodnega povezovanja, prav 
tako pa smo pri Zvezi prijatelje 
mladine Idrija pridobili mnoge  

dragocene izkušnje, ki  jih   
   bomo s pridom   
  uporabljali  
pri našem

  nadaljnjem             
delu. Izkušnje                     
preteklega                    
   poletja bomo  
  uporabili tudi pri  
pripravi novih 

  morebitnih 
projektov in veselimo 

se že

naslednjih mednarodnih 
projektov in prostovoljcev, ki jih 
bomo gostili pri nas. 

Pred nami pa je tudi že teden 
otroka, ki bo letos  potekal 
od 4. do 10. oktobra  na temo 
»Razigran  uživaj dan!«. Obeležili  
ga bomo s pripravo različnih 
dogodkov za otroke vseh starosti. 
Seznam aktivnosti, ki bodo v 
tednu otroka organizirane v naši 
okolici in širše, bomo objavili na 
naši spletni strani in socialnih 
omrežjih. In čeprav se konec 
oktobra zdi še zelo daleč, mi že 
razmišljamo o dogodkih, ki jih 
bomo za otroke pripravili v času 
prvih šolskih počitnic.
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Tovarna prihodnosti v Spodnji Idriji
Damijan Bogataj

V sredo, 8. septembra, so 
v Spodnji Idriji položili 
temeljni kamen za novo 
tovarno, ki jo bo gradilo 
podjetje Hidria. Investicija 
je podprta s sredstvi 
državnega projekta Načrt 
za okrevanje in odpornost.

Prihodnje leto bodo v Spodnji Idriji 
začeli graditi center za razvoj in 
proizvodnjo statorskih in rotorskih 
paketov za e-vozila prihodnosti. 
V njem bo v drugi fazi projekta 
svoje mesto našel tudi center za 
konstruiranje in izdelavo orodij.

V tovarni velikosti 15.000 m2 bo 
Hidria postopoma zaposlila sto 
novih sodelavcev. Ti bodo ustvarjali 
proizvode, ki bodo ob ciljni prodaji 
100 milijonov evrov presegali 
100.000 evrov dodane vrednosti 
na zaposlenega. V Hidrii investicijo 
ocenjujejo na 40 milijonov evrov. 
Iz nove tovarne bodo od leta 2023 
dalje prihajali deli elektromotorskih 
hibridnih pogonov za vozila znamk 
BMW in Mercedes.  Proizvodnjo bodo 
na novi lokaciji zagnali sredi leta 
2023. Investicija je prvi od projektov 

vzpostavljanja inovacijske platforme 
za zeleno mobilnost GREMO (GREen 
MObility) slovenske avtomobilske 
dobaviteljske industrije v okviru 
ACS, Slovenskega avtomobilskega 
grozda. »Z njim v načrtovanem 
partnerstvu s slovensko vlado v 
okviru projekta Načrt za okrevanje 
in odpornost najpomembnejša 
avtomobilska podjetja v Sloveniji s 
preko 3 milijardami evrov investicij 
v prihodnjih petih letih zagotavljajo 
transformacijo in nadaljnjo rast 

slovenske avtomobilske dobaviteljske 
industrije, ki že danes pomeni 
preko 10 odstotkov BDP-ja in kar 
več kot 20 odstotkov slovenskega 
izvoza,« so zapisali v sporočilu za 
javnost v podjetju Hidria. Temeljni 
kamen za novo tovarno sta vzidala 
predsednik vlade Janez Janša in 
direktor skupine Hidria Iztok 
Seljak. Obisk predsednika vlade 
Janeza Janše v Spodnji Idriji je sodil 
v okvir tradicionalnih obiskov vlade 
po posameznih regijah. Predsednik 

vlade se ta dan ni srečal z županom 
Tomažem Vencljem.

V  n a g o v o r u  p r e d  v z i d a v o 
temeljnega kamna je predsednik 
vlade Janez Janša poudaril pomen 
slovenske avtomobilske industrije, 
ki predstavlja enega najbolj vitalnih 
delov slovenskega gospodarstva. 
Avtomobilska industrija po njegovih 
besedah predstavlja tudi velik delež 
slovenskega izvoza. Avtomobilski deli 
iz Hidrie so vgrajeni v tretjino vseh 
avtomobilov v Evropi. Po njegovem 

mnenju evropskega avtomobilizma 
in evropske mobilnosti ne bi bilo 
brez tega, kar ustvarijo Slovenci 
v slovenskem avtomobilskem 
grozdu. »Čestitke za te dosežke, za 
ambiciozne načrte, za nov projekt, 
za katerega temeljni kamen bomo 
položili danes. Prepričan sem, da 
se bo tukaj za nami v naslednjih 
letih in desetletjih ustvaril velik 
del ne samo slovenske ampak tudi 
evropske moderne prihodnosti,« je 
dejal premier. Predsednik vlade je 
govor zaključil z željo, da se uspešno 
poslovanje Hidrie nadaljuje tudi v 
prihodnje.

V izjavi za medije po srečanju z 
vodstvom podjetja Hidria, ki je 
potekalo po zaključeni slovesnosti, 
je predsednik vlade dejal, da bo 
Slovenija podprla Hidriine projekte. 
»Sklad za okrevanje in odpornost je 
namenjen prav temu. Z vodstvom 
podjetja smo se dogovorili tudi 
za srečanje oktobra, in sicer s 
ključnimi ministri ter slovenskim 
avtomobilskim grozdom, kjer bomo 
natančno določili parametre,« je 
dejal predsednik vlade. »Prihodnost 
hitrejšega razvoja Slovenije je v 
takšnih investicijah, kot je ta. 
Električna mobilnost je dejstvo. 
Hidria je to pravočasno spoznala in 
je na to pripravljena.«

Igor Bogataj s.p., Fužine 10, 4224 Gorenja vas
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Kje dobite naše pridelke?
Dobrote z Domačije Lojz najdete v trgovinah Kmetijsko 
gozdarske zadruge v Idriji, Spodnji Idriji, Cerknem in 
Črnem Vrhu nad Idrijo. V trgovini Vitaminčk v Idriji, v 
trgovini Bonmark in v mesariji MPC Podobnik na Trgu sv. 
Ahacija v Idriji. Potujoča trgovina Mesarstva Podobnik 
iz Čepleza pri Cerknem vam celotno ponudbo pripelje 
tudi na dom. V živilskih poslovalnicah KGZ Škofja Loka, v 
mesnici v Kranjski Gori, v  mesnici v Gorenji Vasi, v živilskih 
poslovalnicah M Sore Žiri, v Travi v Škofji Loki, v trgovini 
Tuš v Žireh, v trgovini FAMA v Cerknem in v Logatcu (bivša 
Kmetijska trgovina), v trgovinah KGZ Tolmin, v trgovini 
Planika Kobarid,  ... 

Nudimo 

usluge za 

RIBANJE 

zelja in repe ter 

SUŠENJE 

sadja.

Zdrava ozimnica: 

- zelje in repa, 
- kislo zelje in repa, 
- kisle zeljnate glave in listi za sarmo, 
- zeljnica 
- sveža in suha zelenjava  
  v soli - domača vegeta brez          
  dodatnih konzervansov  
  (dodana je samo sol),     
- sušena (mleta) čebula
- paradižnikova mezga.

Gimnazija pogleduje v prihodnost

Gimnazija Jurija Vege 
Idrija je v petek, 17. 
septembra, z odprtjem 
učilnice na prostem ter 
kulturnim programom 
pričela niz prireditev in 
dogodkov, ki jih posvečajo 
120-letnici začetka 
delovanja znamenite 
idrijske realke. Ta je bila v 
svojem času edina srednja 
šola s pretežno slovenskim 
učnim jezikom. 

Postavitev šolskega poslopja, 
kjer danes domuje Gimnazija 
Jurija Vege Idrija, je naročila 
in plačala občina, ki je v prvih 
letih tudi zagotavljala denar za 
plačilo učiteljev. Kasneje je šola 
spremenila status in se uveljavila 
kot vrhunski izobraževalni zavod, 
ki so ga cenili po vsej državi. 
Po priključitvi Idrije k Italiji po 
koncu prve svetovne vojne je 
realka doživela reorganizacijo in 
počasen zaton. Po drugi vojni je 
bila v istem poslopju ustanovljena 

gimnazija, ki še danes deluje z 
velikim  uspehom.

Proslavo ob 120-letnici realke 
si je scenaristka in režiserka 
Maja Justin Jerman zamislila 
kot preplet spominov in 
današnjega ustvarjanja mladine. 
Sprva načrtovano izvedbo na 
dvorišču gradu Gewerkenegg 
je odpihnilo slabo vreme in 
tako so se izvajalci programa in 
publika zatekli pod varno streho 
gimnazijske telovadnice. Zbrane 
sta ob direktorju občinske uprave 
Gregorju Prezlju in ravnateljici 
gimnazije Karmen Vidmar 
nagovorila tudi Stojan Petrič 
iz Kolektorja in Iztok Seljak 
iz Hidrie. Slednja sta obudila 
spomine ter se zazrla predvsem v 
prihodnost. »Čas je, da se v Idriji 
ponovno zgodi nekaj prebojnega,« 
je poudaril Iztok Seljak. Enakega 
mnenja je bila tudi ravnateljica, 
ki je poudarila, da učitelji na 
tej šoli pripravljajo dijake na 
poklice prihodnosti. Vendar pa je 
iz leta v leto manj zanimanja za 
vpis na gimnazijo, kar se pozna 
tudi pri financiranju zavoda. 
Število učencev se je iz 401 v 
najboljših letih sedaj znižalo že 
na letošnjih 196, kar predstavlja 
zelo velik upad. Podporo lokalnim 
projektom je v prihodnje 

napovedal tudi Stojan Petrič in 
se z mislijo, da jim ni vseeno v 
kakšnem okolju živimo, zlasti ne 
za znanje, zazrl v prihodnost tega 
javnega šolskega zavoda.

Prireditev v šolski telovadnici so 
mladi umetniki sklenili z izvedbo 
skladbe z naslovom »Misli dobro 
in modro« in z njo podčrtali 
njihovo usmerjenost v prihodnost. 

/ ITA
Foto: Robert Zabukovec
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Idrija za vedno neločljiv del Primorske
Damijan Bogataj

V soboto, 11. septembra, 
je Idrija gostila osrednjo 
državno proslavo ob 
74. obletnici vrnitve 
Primorske k matični 
domovini. Udeležil se 
jo je tudi predsednik 
republike Borut Pahor, 
ob njem pa še predsednik 
Državnega zbora RS Igor 
Zorčič, številni župani 
primorskih občin, nekdanji 
partizani in simpatizerji. 
Preko neposrednega 
prenosa proslave na RTV 
Slovenija pa so dogajanje 
na Mestnem trgu v Idriji 
spremljali tudi številni 
gledalci po vsej Sloveniji.

Vsebina proslave, ki jo je režiser 
in scenarist Dušan Moravec 
združil pod sloganom Tujega 
nočemo, svojega ne damo, je nosila 
simbolno sporočilo. »Za proslavo 
sem si izposodil Vorančev slogan 
Tujega nočemo, svojega ne damo, 
a z vprašajem na koncu. Ali res 
svojega ne damo, glede na to, kaj 
vse smo v preteklosti že svojega 
nekritično razprodali? A če česa, 
potem Primorske ne damo. In 
tudi zato so proslavo soustvarili 
kulturni ustvarjalci z idrijsko-
cerkljanskega dela Primorske,« je 
poudaril Dušan Moravec.

Prvi je publiko na Mestnem trgu 
v Idriji nagovoril idrijski župan 
Tomaž Vencelj, ki je izrazil ponos, 
da občini Idrija in Cerkno gostita 
osrednjo državno proslavo ob 
prazniku Primorske. »Letošnja 
praznična proslava je v Idriji, ki je 
že več kot pol tisočletja pomemben 
del Primorske in jo bogati s 
svojimi naravnimi lepotami, 
svetovno priznano tehniško in 
kulturno dediščino ter uspešnim 
gospodarstvom. V ta prostor so 
nas zasidrali zgodovinske vezi, 
skupna prizadevanja in borba 
za Slovenijo.« V sklep nagovora 
je vtkal tradicionalni rudarski 
pozdrav: »Idrijski rudarji so se 
pred odhodom v rudnik, ne glede 
na morebitna razhajanja, vedno 
iskreno in enotno pozdravili z 
rudarskim pozdravom Srečno! Tudi 
danes se v marsičem razhajamo, a 
naš današnji pozdrav je enoten in 
iskren: srečno Primorska in srečno 
Slovenija!« 

Obsežnejši govor je imel Bojan 
Režun, predsednik Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Idrija-
Cerkno in državni svetnik. 
Obudil je spomin na pomembne 
zgodovinske dogodke ter mejnike s 
posebnim pogledom na dogajanje 
na območju Primorske. Po 
njegovem mnenju je ohranjanje 
zgodovinskega spomina na 

dogajanje med in po prvi svetovni 
vojni ter še posebej v času NOB 
dolžnost vseh generacij, saj bi bile 
brez slovenskih partizanov meje 
na tem delu slovenskega ozemlja 
zagotovo drugače zarisane. 

Osrednja govornica na prireditvi 
je zbrane nagovorila le preko 
videoposnetka. Nina Leskovec je 
rojena že v obdobju samostojne 
Slovenije, živi in dela pa v ZDA. 
»Poleg tega, da sem ponosna 
Idrijčanka, sem ponosna tudi na 
to, da sem v tujini izobražena in 

trenutno v tujini živeča Slovenka 
ter aktivna članica skupnosti 
ameriško-slovenske izobraževalne 
fundacije ASEF, v kateri se trudimo 
povezovati Slovence, živeče doma 
in tiste študirajoče oziroma 
delujoče v tujini, ter povečevati 
pretok znanja, predvsem pa 
bogatiti slovensko zakladnico 
znanja,« je dejala slavnostna 
govornica.

Scenarist in režiser Dušan 
Moravec je umetniški program 
zasnoval na besedilih Črtomirja 

Šinkovca z Vojskega, ki je bil 
desetletja po krivici prezrt. 
Vrhunsko jih je interpretiral 
dramski igralec Iztok Bevk.

Med povabljenimi gosti je 
v drugi vrsti sedel tudi Ivan 
Bevk, 101-letni Idrijčan, sicer 
oče bolj znanega nekdanjega 
župana in aktualnega poslanca 
Sama Bevka. Nad proslavo je bil 
navdušen, saj je bil v prelomnih 
časih tudi sam del odporniškega 
gibanja in danes sodi med 
še redke priče partizanskega 
upora in domoljubja. »To 
proslavo spoštujem, je zame 
zelo pomembna. Koliko fantov 
Primorcev je šlo v partizane leta 
1943! Na Gorenjsko, na Dolenjsko. 
Maja smo formirali dve brigadi 
na Primorskem: Gradnikovo in 
Gregorčičevo, v kateri sem bil tudi 
sam. Pohod v Benečijo ... Primorci 
smo dali veliko žrtev in herojstva, 
veliko smo pretrpeli pod Italijo. 
Mi, Primorci, smo bili takrat 
uradno Italijani in smo se uprli 
tiraniji lastne države. To je bila 
velika stvar!« je za STA po proslavi 
povedal Ivan Bevk.

V programu na proslavi »Tujega nočemo, svojega ne damo?« 

so sodelovali: voditeljica Sanja Rejc, igralec Iztok Bevk, 

glasbeniki Miro Božič, Nataša Trček, Benjamin Barbarič, Žiga 

Lakner, Marko Hatlak, Pavel Magajne, Društvo godbenikov 

Cerkno, Godbeno društvo rudarjev Idrija, Pevski zbor 

devetošolk Osnovne šole Cerkno, Pihalni kvintet orkestra 

slovenske policije, Mešani pevski zbor dr. Frančišek Lampe 

Črni Vrh, zborovodkinji Katja Bajec Felc in Vanja Lampič, 

zgodovinar dr. Miha Kosmač, pisatelj Dušan Jelinčič in 

dijakinja Gimnazije Jurije Vega Idrija Neli Petrič.

Umetniški program na Mestnem 
trgu v Idriji so sklenili s pesmijo 
Vstajenje Primorske, ki je neuradna 
himna Primorske in nepogrešljiv 
del sleherne domoljubne proslave v 
tem delu Slovenije.

Velika čast in odgovornost je 
imeti možnost pripraviti tako 
veliko in pomembno proslavo. 
V času priprave proslave sem 
se zavedel, da nam ozemlje, na 
katerem živimo danes, nikakor 
ni bilo podarjeno. In le malo je 
manjkalo, pa bi meja zarezala 
drugačno pot. Če ne bi bilo 
partizanov in NOB ter spretnih 
pogajalcev po koncu vojne, med 
njimi tudi domačina, politika 
Aleša Beblerja ter pisatelja 
Franceta Bevka, ne bi bilo tako 
samoumevno, da se danes tukaj 
govori slovensko.
Z Matjažem Mrakom, s katerim 
sva skupaj izpeljala projekt, bi 
se rada zahvalila celotni ekipi, 
ki je sodelovala pri izvedbi 
proslave. Poleg njih pa je 
potrebno omeniti še vsaj Majo 
Justin Jerman, Branka Kalana, 
Srečka Skoka, Slavka Moravca, 
Mestni muzej Idrija, Dr. Uroša 
Lipuščka in še mnoge druge.

Dušan Moravec, režiser proslave

,,

Letošnja častna občanka Občine Idrija Ivica Kavčič, Ernest Demšar, 
predsednik RS Borut Pahor in Tanja Pečar| foto: Saša Dragoš Ivan in Samo Bevk| foto: Metka Rupnik

Foto: Saša Dragoš
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Tujega nočemo – svojega ne damo!

To je za 
vse nas, ki 
cenimo in 
ohranjamo 
vrednote 

narodno-
osvobodilnega 

boja, vodilo, ki mu zvesto 
sledimo. To je bil ideal, za 
katerega so si neomajno 
prizadevali borci in borke. Ideal, 
ki je tlakoval pot v slovensko 
ozemeljsko celovitost, ki je 
brez Primorske ne bi bilo, ter v 
nadaljnjem zgodovinskem poteku 
tudi v tako zaželeni samostojnost 
in suverenost Slovenije. 
Boj za našo Primorsko, ki je 
nikoli nismo in je ne bomo dali, 
se je začel že takoj po italijanski 
zasedbi po prvi svetovni vojni. 
Primorski ljudje so se pogumno 
uprli brezobzirnemu uničevanju 
naše kulture in narodne biti. 
Nastala je organizacija TIGR, ki 
se je borila proti fašističnemu 
nasilju, za svobodo in združitev 
z matičnim narodom ter tudi za 
socialno pravičnost. 
Med drugo svetovno vojno je 
bil jasen odgovor na nacistično 
in fašistično nasilje ustanovitev 
Osvobodilne fronte, ki je imela 
odprta vrata za vse zavedne 
domoljube, ki so se hoteli boriti 
proti okupatorju ter zatiranju 
temeljnih vrednot civilizacije. 
Združila jih je v oborožen boj 
proti nacizmu in fašizmu. Že 
takoj poleti 1941 so nastale prve 
partizanske čete in bataljoni, 
leta 1943 pa tudi znameniti 9. 
korpus, ki ima največje zasluge 
za osvoboditev Primorske s 
Trstom in Gorico. Za borce 
in borke ni bila nobena žrtev 
prevelika, zato je v teh krajih 
tudi toliko grobov, ki so zadnja 
počivališča mladih Primorcev in 
Primork. Njihov boj je bil srčen 
in iskren. Zato je rdeča zvezda, 
ki so jo nosili, za nas simbol 
ljubezni do domovine in krvi, ki 
so jo zanjo prelili. Njihova žrtev 
nam mora biti v opomin, da take 
morije ne dovolimo nikoli več.
Te mlade ljudi je povezovalo 
tovarištvo in hrepeneli so po 
življenju v vsej njegovi polnosti. 
Idrijsko in Cerkljanska sta 
prežeta s spominom na vrednote 

Bojan Režun med govorom na letošnji slovesnosti ob prazniku vrnitve Primorske k 
matični domovini / Foto: Samo Bevk

narodnoosvobodilnega boja. Na 
solidarnost, tovarištvo, humanost 
v Partizanskih bolnicah Franji in 
Pavli; na delovanje Partizanske 
tiskarne Slovenija ter na prve 
partizanske smučine – znanilca 
miru v okupirani Evropi. 
Osvobodilna fronta se je ves čas 
druge svetovne vojne bojevala 
tudi za združitev Primorske z 
domovino. Po kapitulaciji Italije 
in splošni vstaji na Primorskem 
je Vrhovni plenum, tedanja 
oblast na Slovenskem, v svojem 
Proglasu 16. septembra leta 1943 
zapisal zahtevo za priključitev 
slovenskega Primorja k svobodni 
in združeni Sloveniji. Po 
osvoboditvi so se nadaljevala 
diplomatska prizadevanja v 
tej smeri. Končana so bila 15. 
septembra 1947 z uveljavitvijo 
mednarodne mirovne 
pogodbe, podpisane v Parizu. 
Jugoslovanski pogajalci so na 
pariško mirovno konferenco 
prišli z izoblikovanimi stališči o 
priključitvi Primorske in njeni 
združitvi z matično domovino 
Slovenijo, za kar ima veliko 
zaslug idrijski rojak Aleš Bebler. 
Slovenski partizani so ob koncu 
druge svetovne vojne, skupaj z 
jugoslovanskimi, sami osvobodili 

Primorsko. Ponosni moramo biti, 
da so se borili proti največjemu 
zlu v zgodovini človeštva. 
Pozablja se, da so se partizani 
za svoboden in boljši svet borili 
skupaj z drugimi narodi sveta, ki 
so bili pahnjeni v drugo svetovno 
vojno. Slovenska partizanska 
vojska, kot del jugoslovanskih 
partizanov pod vodstvom 
maršala Tita, je bila edina 
mednarodno priznana vojska v 
tem zavezništvu. Danes smo zato 
dolžni spoštovati in ohranjati 
spomin na narodnoosvobodilni 
boj, ki nas je osvobodil fašizma 
in nacizma, utrdil Slovence kot 
narod in združil Primorsko s 
samostojno Slovenijo. Nič nam 
ni bilo podarjeno ali vrnjeno, 
vse je bilo priborjeno v krvavem 
boju.
Primorski ljudje so vajeni 
življenja, polnega izzivov. Vselej 
so se znali upreti, združiti 
moči in kljubovati, ko je bilo to 
potrebno. Zato trdno verjamem 
v Primorsko in njeno uspešno 
prihodnost. 
Srečno, Primorska!

Bojan Režun, predsednik Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB 
Idrija-Cerkno

Idrijski župan Tomaž Vencelj je na proslavi 
nagovoril zbrane na Mestnem trgu in gledalce 
Televizije Slovenija, ki so proslavo spremljali v 
neposrednem televizijskem prenosu.

Prisrčno pozdravljeni v Idriji, 
spoštovani  predsednik 
Republike Slovenije gospod 
Borut Pahor, predsednik 
Državnega  zbora  RS 
gospod Igor Zorčič in vsi 

tukaj zbrani. Slovenija je 
lepa in raznolika dežela in 

Primorska je pomemben sestavni del te njene podobe. 
Žal je zgodovina Sloveniji namenila obdobje, ko ji je 
bila Primorska odvzeta in so tukajšnji kraji in ljudje 
sodili v podobo druge države. Temu dejstvu navkljub 
pa so v srcu ohranili pripadnost svojemu narodu. 
Veliko je bilo veselje, ko je s Pariško mirovno pogodbo 
leta 1947 velik del Primorske pripadel takratni 
Jugoslaviji in s tem Sloveniji. Ko danes praznujemo 
dan vrnitve Primorske k matični domovini in se 
spominjamo naše preteklosti, nas preveva ponos, 
da se je uresničil sen mnogih naših rodov in živimo 
v samostojni državi.
Poleg neomajne pripadnosti slovenskemu narodu je 
ena od značilnosti primorskega človeka tudi njegova 
borbenost, ki mu je skozi zgodovino pomagala 
obstati in preživeti v tem prostoru. Tu ne gre samo 
za politični boj, vselej smo se in se še moramo boriti 
tudi za gospodarski obstanek in napredek. V času 
gospodarske krize so se naša podjetja z izjemnimi 
napori borila za ohranitev delovnih mest in preživetje 
tukajšnjih ljudi. Znanju in pridnosti primorskega 
človeka gre zahvala, da smo krize uspešno prebrodili 
in so naša podjetja mednarodno uveljavljena in 
spoštovana. 
Zgolj naše znanje in pridnost pa žal nista dovolj, da bi 
dosegali tisto kakovost življenja, ki jo zaslužimo. Naše 
ozemlje je razgibano in zato občudovano, a posledično 
potrebuje močno razvejano infrastrukturo, katere 
izgradnja in vzdrževanje pa je veliko dražje kot v 
centrih in geološko manj zahtevnih območjih naše 
države. Da bi na Primorskem ohranili življenje in 
demografsko sliko obrnili v pozitivno smer, so nujno 
potrebna tudi državna in evropska sredstva, pri 
delitvi katerih pa nam ni v prid dober gospodarski 
položaj, ki smo ga z lastnim znanjem in sposobnostmi 
dosegli. Tudi naša oddaljenost od glavnega mesta 
in nujnost dobre povezave z njim ni upoštevana. Z 
vključitvijo posebnosti posameznih območij naj se 
pokrajinsko zakonodajo pripravi tako, da bo poštena 
za vse državljane v vseh slovenskih regijah. 
Letošnja praznična proslava je v Idriji, ki je že 
več kot pol tisočletja pomemben del Primorske in 
jo bogati s svojimi naravnimi lepotami, svetovno 
priznano tehniško in kulturno dediščino ter uspešnim 
gospodarstvom. V ta prostor so nas zasidrale 
zgodovinske vezi, skupna prizadevanja in borba za 
Slovenijo. Danes se skupaj trudimo, da bodo naši 
ljudje v samostojni državi živeli kakovostno in lepo 
življenje, tako kot si ga Primorci in vsi Slovenci tudi 
zaslužimo.
Idrijski rudarji so se pred odhodom v rudnik, ne glede 
na morebitna razhajanja, vedno iskreno in enotno 
pozdravili z rudarskim pozdravom »Srečno!«. Tudi 
danes se v mnogočem razhajamo, a enoten in iskren 
je naš današnji praznični pozdrav. Srečno, Primorska 
in srečno, Slovenija!
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352 učencev v 18 razredih
Korona 
nas ovira 

ž e  s l a b i 
d v e  š o l s k i 

leti. Kroji tako širše družbeno 
življenje kakor tudi šolsko 
okolje. Vsi skupaj pa smo v 
minulih letih dokazali, da se z 
njo znamo soočati.

Mitja Dežela, ravnatelj Osnovne 
šole Cerkno

Pouk naj poteka v šoli!
Damijan Bogataj

Osnovna šola Idrija 
sodi med največje javne 
izobraževalne zavode v 
državi, saj to šolsko leto 
pod njenim okriljem 
osnovnošolsko znanje 
nabira kar 730 otrok. 
Ravnateljica Ivica Vončina 
z optimizmom in upanjem, 
da bodo lahko šolsko leto 
izpeljali na klasičen način, 
zre v novo šolsko leto.

Osnovna šola Idrija ima letos na 
matični šoli 662 otrok, ob teh pa še 
46 otrok na podružnici v Godoviču 
in osem otrok na podružnici v 
Zavratcu. Ob teh pod okriljem šole 
deluje tudi podružnična šola z nižjim 
izobrazbenim standardom, v katero 
je letos vključenih 14 otrok.

Vse otroke so organizirali v 33 
razredov, v katerih bo poučevalo 84 
pedagoških delavcev. Ob teh pa je 
na šoli v službi še 24 nepedagoških 
delavcev, ki skrbijo za nemoten potek 
pouka in za to, da se otroci in učitelji 
v šoli počutijo dobro. 

Tako kot na drugih šolah bodo tudi 
na Osnovni šoli Idrija predsednika 
sveta staršev izvolili proti koncu 
septembra, ko se bodo na prvih 

sestankih srečali člani tega organa. 
Nad celotnim delovanjem zavoda 
pa bdi svet šole, ki ga bo tudi v tem 
šolskem letu vodila Vesna Miklavčič. 
Ob ravnateljici Ivici Vončina za 
delovanje šole skrbita še pomočnici 
ravnateljice Dina Rudof in Zdenka 
Skrt.

Med najpomembnejše pridobitve 
tega šolskega leta na šoli v Idriji 
omenjajo nove prostore za knjižnico. 
Ta se je vrsto let stiskala v nadstropju 
ob povezovalnem hodniku in bil je 
že skrajni čas, da knjigam namenijo 

primernejši prostor. Tega so našli 
na podstrešju novega dela šole, 
kjer je občina uredila velike in 
svetle površine. Pred selitvijo knjig 
v novo knjižnico morajo namestiti 
še opremo, ki naj bi prišla še pred 
koncem koledarskega leta. 

Pomembna novost tega šolskega 
leta je po mnenju ravnateljice tudi 
dejstvo, da se je otroški vrtec poslovil 
iz šolskega poslopja. Zaradi gradnje 
novega vrtca v Spodnji Idriji so 
prejšnje šolsko leto varovanci vrtca 
dobili zasilne prostore v šoli, sedaj 

pa so se vrnili v Spodnjo Idrijo in 
druge oddelke vrtca na Arkovi ulici 
in v vrtec za gradom.

Na prvi šolski dan so na šoli sprejeli 
81 prvošolčkov, od tega jih je kar 
65 na matični šoli v Idriji, enajst 
v Godoviču, dva v Zavratcu, trije 
prvošolčki pa so vključeni v program 
z nižjim izobrazbenim standardom. 
Seštevek vseh prvošolčkov je letos v 
Idriji za štiri otroke manjši kot leto 
pred tem predvsem na račun matične 
šole v Idriji, ki je imela lani 76, letos 
pa le 65 prvošolčkov. Korenito pa se 

662  
otrok letos obiskuje 
osnovno šolo v Idriji

81  
prvošolčkov so na idrijski 
šoli sprejeli na prvi šolski 
dan

je povečalo število teh v Godoviču, 
saj jih je letos enajst, kar je skoraj 
enkrat več kot lani.

Ravnateljica Ivica Vončina je 
v izjavi za Idrijske novice pred 
začetkom novega šolskega leta 
poudarila misel, da je pred šolarji 
in učitelji čas negotovosti. »A tako 
je bilo tudi prejšnje šolsko leto. S 
pomočjo velike prizadevnosti vseh 
zaposlenih na naši šoli in ob podpori 
razumevajočih staršev nam je uspelo 
ustvariti varno in spodbudno okolje 
za naše učence. V novo šolsko leto 
stopamo opremljeni z izkušnjami, 
ki nam bodo pomagale, da bo 
negotovost postala izziv in ne težava. 
Verjamemo, da nam bo s skupnimi 
močmi uspelo speljati šolsko leto 
tako, kot je za otroke najboljše – v 
šoli,« je zapisala ravnateljica Ivica 
Vončina.

V Osnovno šolo Cerkno so z 
novim šolskim letom sprejeli 
36 prvošolčkov. Osnovno 
šolo Cerkno, ki je edina 
javna šola v občini, bo v 
tem šolskem letu obiskovalo 
352 učencev v 18 razredih 
na matični šoli v Cerknem 
in še sedem šolarjev v enem 
kombiniranem razredu v 
podružnici v Šebreljah. Za 
izvajanje šolskega programa 
bo skrbelo 90 pedagoških in še 
24 nepedagoških delavcev.

Kot je povedal ravnatelj Mitja 
Dežela, bo tudi letošnje šolsko leto 
podobno kot lansko potekalo po 
nekoliko spremenjenem načinu 
dela.  Šolsko leto so, tako kot 
lani, vse šole začele po modelu B. 
Izvajajo obvezni program (pouk, 
pouk izbirnih predmetov III. triade, 
dnevi dejavnosti) in razširjeni 
program (podaljšano bivanje, 
jutranje varstvo, neobvezni izbirni 
predmeti, dopolnilni in dodatni 
pouk, individualna in skupinska 
pomoč, interesne dejavnosti). »Po 
najboljših močeh bomo po letnem 
delovnem načrtu za šolsko leto 

2021/2022 poskusili izpeljati tudi vse 
projekte in mednarodno sodelovanje. 
V kolikor nam to v šolskih prostorih 
ne bo omogočeno, bomo aktivnosti 
prenesli v virtualno okolje,« je še 
povedal ravnatelj Mitja Dežela.

O b  r av n a te l j u  M i t j i  D e ž e l i 
bosta za delovanje šole skrbeli 
še podravnateljici Mojca Lipužič 
Moravec za osnovno šolo in Mojca 
Sedej Selak za otroški vrtec.

Š o l a  j e  p r v e g a  s e p t e m b r a 
učence pričakala z nekaterimi 
posodobitvami in izboljšavami. Po 

20 letih so prenovili parket v obeh 
šolskih telovadnicah, ki ju poleg 
učencev pri športu uporabljajo 
tudi zunanji rekreativci. V celoti 
so prenovili sanitarije za učence 
od tretjega do petega razreda, za 
pedagoški kader in delovne prostore 
za tehnično osebje. 

V vrtcu so obnovili parket v eni 
igralnici in v celoti zamenjali sistem 
za zagotavljanje tople sanitarne 
vode v montažni stavbi vrtca. Višina 
celotne prenove in investicij je nekaj 
manj kot 40.000 evrov. Veliko 

sredstev bodo v letošnjem šolskem 
letu vlagali tudi v posodobitev 
računalniške opreme v zavodu. Ta 
bo olajšala delo v primeru prehoda 
šolanja na daljavo oziroma tudi 
pri vsakodnevnih učno-vzgojnih 
aktivnostih. Za to posodobitev naj 
bi namenili okoli 23.000 evrov.

»Korona nas ovira že slabi dve 
šolski leti. Kroji tako širše družbeno 
življenje kakor tudi šolsko okolje. 
Vsi skupaj smo v minulih letih 
dokazali, da se z njo znamo soočati. 
Spoštovanje dogovorjenih pravil 

je pokazalo, da so bila ta v našem 
zavodu dobro in razumno izvajana in 
da delujejo. Posameznim karantenam 
se žal nismo mogli povsem izogniti, 
a minulo šolsko leto smo uspešno, 
predvsem pa zdravi, pripeljali 
do konca,« je ob začetku novega 
šolskega leta zapisal ravnatelj šole 
Mitja Dežela, ter dodal: »Pomembno 
je, da tudi letos v ospredje postavimo 
varen in zdrav šolski prostor, 
v katerem bodo učenci, učitelji 
in tudi starši doživljali vse tiste 
najlepše trenutke, ki jih lahko ponudi 
samo šola. Šola je zelo pomemben 
življenjski prostor vsakega otroka 
in pomembna odgovornost na vseh 
nas je, da ga skrbno in po najboljših 
močeh varujemo. Vsem skupaj želim 
miren in varen vstop v novo šolsko 
leto 2021/2022!«

,,
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V novem šolskem letu štiri nove učilnice
Novo 
šolsko 

leto 
začenjamo 

v veselem pričakovanju 
prenovljenih pritličnih 
prostorov matične šole in 
hkrati s srčno željo, da bi 
te prostore lahko učenci 
tudi dejansko uporabljali. 
To pomeni, da bi šolsko leto 
potekalo v stavbah šole in ne 
na daljavo.

Janja Habe, ravnateljica 
Osnovne šole Spodnja Idrija

V Črnem Vrhu 17 prvošolčkov Med posebnosti šole v 
Črnem Vrhu sodi tudi 
nova himna, ki jo je na 
besedilo učiteljice Lilijane 
Homovec ustvaril znani 
skladatelj Andrej Makor. V 
naslovu himne Verjamemo 
v sanje so združena hotenja 
šolarjev, staršev in vseh 
domačinov po odprti in 
v dobro vseh povezani 
skupnosti.

Osnovna šola Spodnja 
Idrija je v novo šolsko leto 
vstopila z 272 učenci. Na 
matični šoli v Spodnji Idriji 
jih bo znanje nabiralo 247, 
na podružnici v Ledinah 
pa 25. Šolsko delo so na 
matični šoli organizirali 
v devetih razredih in 16 
oddelkih, pri čemer sta 
dva oddelka v Ledinah 
kombinirana za otroke od 
prvega do petega razreda. 
Tam so v prvi oddelek 
združili otroke iz prvega 
in drugega razreda, vse 
ostale do petega razreda pa 
povezali v drugi oddelek s 
trojno kombinacijo.

Na šoli je v tem šolskem letu 
zaposlenih 36 pedagoških in še enajst 
nepedagoških delavcev. Predsednica 
sveta šole je učiteljica Urška Lahajnar 
Ubajiogu, ki ob ravnateljici Janji 
Habe in pomočnici ravnateljice 
Andreji Jereb bdi nad delovanjem 
javnega zavoda. V tem šolskem 
letu bo vodja podružnice v Ledinah 
učiteljica Maja Vegelj. 

Število prvošolcev na Osnovni 
šoli Spodnja Idrija se počasi spet 
povečuje, saj je letos šolski prag prvič 
prestopilo 17 otrok. Lansko leto je 
bilo prvošolcev 16. 

Posebna pridobitev tega šolskega 
leta je nova skupna kuhinja za šolo 
in vrtec v prostorih vrtčevske enote 
v Spodnji Idriji, ki je z obratovanjem 

pričela s prvim septembrom. Ob 
kuhinji pa je vsem uporabnikom 
na voljo tudi nova jedilnica, s 
katero se bo korenito izboljšala 
kultura prehranjevanja učencev in 
zaposlenih. S to pridobitvijo bodo 
nadomestili staro jedilnico, ki ni 
bila ustrezna. 

Okolica šole v Spodnji Idriji je 

bila minulo leto veliko gradbišče. Z 
dokončanjem gradnje novega vrtca pa 
se tudi na to območje vrača potreben 
mir, ki je nujen za kakovostno 
izvedbo učnih programov. V tem 
letu naj bi gradbeniki v pritličju šole 
postopoma nadaljevali z urejanjem 
novih prostorov, ki se jih vsi na 
šoli že zelo veselijo. Poleg treh 

prenovljenih učilnic za razredno 
stopnjo in pomožnih prostorov bodo 
pridobili tudi novo specializirano 
učilnico, v kateri bo potekal pouk 
gospodinjstva.

Ravnateljica Janja Habe je ob 
začetku šolskega leta v izjavi za 
Idrijske novice povedala: »Novo 
šolsko leto začenjamo v veselem 
pričakovanju prenovljenih pritličnih 
prostorov matične šole in hkrati s 
srčno željo, da bi te prostore lahko 
učenci tudi dejansko uporabljali. To 
pomeni, da bi šolsko leto potekalo v 
stavbah šole in ne na daljavo.«

,,

Osnovna šola Črni Vrh je 
v novo šolsko leto vstopila 
z novo ravnateljico. Po 
upokojitvi Irene Kenk je svet 
šole na mesto ravnateljice 
imenoval Karmen Simonič 
Mervic, ki bo prinesla kar 
nekaj novosti v delovanje 
tega javnega zavoda.

V letošnjem šolskem letu je v 
Osnovno šolo Črni Vrh vpisanih 
153 učencev. Pouk so organizirali v 
devetih razredih in še treh oddelkih 
podaljšanega bivanja, za kar bo 
skrbelo 20 pedagoških delavcev. Vsi ti 
pa nimajo zaposlitve za polni delovni 
čas, saj mora šola obseg zaposlitve 
prilagoditi veljavnim normativom. 
Za nemoteno izvajanje pouka ob 
učiteljih skrbijo še nepedagoški 
delavci kot so kuharica, hišnik, tri 
čistilke, računovodja, tajnica ter 
dve spremljevalki gibalno oviranih 
učencev. Tudi za nepedagoške delavce 
velja, da je obseg njihove zaposlitve 
prilagojen normativom in zato imajo 
domala vsi, razen čistilk, zaposlitev 
s krajšim delovnim časom. 

Poleg prvošolcev in treh novih 
učencev imajo z novim šolskim 
letom tudi dve novi učiteljici. Tjaša 
Smolnikar bo poučevala zgodovino, 
geografijo pa Barbara Milavec. 

V novo šolsko leto je šola stopila 
tudi z novo spletno stranjo, ki je 
nepogrešljivo okno v svet. Danes 

si delovanje takega javnega zavoda 
brez vsakodnevno posodobljene 
spletne strani skoraj ni več mogoče 
zamisliti. Postala je nepogrešljiv 
komunikacijski kanal tako za učitelje, 
starše kot tudi za šolarje. S hitrim 
dostopom do iskanih informacij pa je 
delovanje šole seveda uspešnejše. Po 
novem bodo učenci lahko kar preko 
spletne strani naročali kosila in 
malice in se s tem izognili neljubim 
težavam. 

Osnovna šola Črni Vrh je dobila 
tudi likovno osvežen znak oziroma 
logotip šole. Ta z barvami poudarja 
štiri glavna področja dela. Rdeča 

predstavlja kulturo, modra šport in 
zdravje, zelena okolje in trajnost, 
rumena pa povezanost šolarja s 
skupnostjo. Šola bo v tem šolskem 
letu nadaljevala s prizadevanji, da bi 
si pridobila naziv Kulturna šola. V 
sklopu tega projekta bodo po vseh 
razredih uredili bralne kotičke in z 
njimi spodbujali učence k pogostemu 
branju knjig, ki kljub bliskovitemu 
razvoju digitalnih tehnologij ostajajo 
nepogrešljiv medij za spoznavanje 
sveta in sebe v njem.

Z različnimi aktivnostmi, ki bodo 
potekale čez celo leto, bodo obeležili 
tudi 50 let pouka v sedanji šolski 

stavbi. Kar 60 let pa letos mineva od 
takrat, ko so v sklopu osnovne šole 
v Črnem Vrhu začeli s poučevanjem 
v oddelku čipkarske šole.

Med posebnosti te relativno majhne 
šole pa sodi tudi nova himna, ki jo 
je na besedilo učiteljice Lilijane 
Homovec ustvaril znani skladatelj 
Andrej Makor. V naslovu himne 
Verjamemo v sanje so združena 
hotenja šolarjev, staršev in vseh 
domačinov po odprti in v dobro 
vseh povezani skupnosti. Predsednik 
sveta staršev je do izvolitve novega ob 
koncu meseca še vedno Miro Krevs, 
predsednik sveta šole pa ostaja Ivan 

Vidmar. Ker sodi Osnovna šola Črni 
Vrh med manjše javne zavode, nima 
sistematiziranega delovnega mesta 
pomočnice ravnateljice. 

Prvega septembra je šolski prag 
šole v Črnem Vrhu prvič prestopilo 
17 prvošolčkov, lani jih je bilo 16. Ob 
ravnateljici sta jih sprejeli učiteljici 
Andreja Rupnik in Ivanka Erjavec. 

Ravnateljica Karmen Simonič 
Mervic je v poslanici ob začetku 
šolskega leta zapisala, da šola v 
novo šolsko leto stopa v zahtevnih 
z d r av s t ve n i h  r a z m e r a h .  O d 
upoštevanja navodil in predpisov 
epidemiologov pa bo odvisno 
kako bo pouk tudi na njihovi šoli 
organiziran v prihodnjih tednih in 
mesecih. Z mislijo, da je »šola naš 
skupen prostor, ustvarjajmo ga z 
znanjem, druženjem, pogovori in 
izmenjavo mnenj,« pa je ravnateljica 
sklenila nagovor ob začetku šolskega 
leta na Osnovni šoli Črni Vrh nad 
Idrijo.
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Brez stikov težko ohranjamo zdravega duha družbe
Tilen Božič

Ko se ob skorajšnjem izteku poletja 
ozremo nazaj, lahko po prvih treh 
mesecih odprte Mestne dnevne 
sobe ugotovimo, da je le-ta našla 
svoje mesto v družbenem življenju 
meščanov in obogatila dogajanje v 
samem mestnem jedru. 

Mestni trg z odprtim pogledom na grad, 
obdan s prelepimi stavbami iz preteklosti, 
na svojo odprto ploščad že sam po sebi vabi 
ljudi. Mestna dnevna soba, kot skupnostni 
center, v katerem se s pomočjo nas vseh 
bogati življenjski utrip Idrije, pa je postala 
njegova dodana vrednost. Več kot štirideset 
dogodkov se je v naši organizaciji ali pa z 
našo pomočjo zvrstilo v prvih treh mesecih 
delovanja. Od avdiofilskih delavnic ali 
literarnih srečanj v notranjosti Mestne 
dnevne sobe, do večjih dogodkov pred njo, 
kakor je bil recimo pogovor pod poletnim 
večernim nebom z župnikom Markom 
Rijavcem ali pa sprejem naših članov 
olimpijske košarkarske reprezentance. 
Od branja pravljic za najmlajše, do 
pripovedovanj anekdot o stari Idriji ob 
praznovanju občinskega praznika. 

Smo pa znova v obdobju, ko bodo 
ukrepi, ki bodo skušali omejevati širjenje 
virusa covid-19, neizogibno omejevali 
tudi družabno življenje in samo upamo 

lahko, da nas resnost situacije ne bo 
prisilila v ponovno zapiranje in omejevanje 
stikov. Brez stikov težko ohranjamo 
medsebojno povezanost in zdravega duha 
družbe. Ostanimo optimisti in upajmo, 
da letošnjo jesen in zimo ostajamo odprti 
pod izpolnjenim pogojem PCT. Mestna 
dnevna soba Pr' Golitu lahko ravno v teh 
težkih časih postane eno izmed ključnih 
stičišč, kjer se lahko prepustimo kulturnim, 
izobraževalnim in družabnim aktivnostim, 
kjer lahko prebudimo intelektualno 
zanimanje, doživimo medgeneracijsko 
povezovanje in ohranjamo vitalno družabno 
življenje. Zato kljub vsemu v Mestni dnevni 
sobi pospešeno pripravljamo bogat program 
predavanj, izobraževanj, delavnic, iger 
in druženj. Morda vaše malčke zanima 
legorobotika? Bi se radi preizkusili v 
bogatem svetu namiznih iger? Bi radi 
spoznali kulinariko Balkana? Se naučili 
osnov video montaže? Spoznali, katere 
užitne gobe lahko gojite doma? Bi se skupaj 
s prijatelji spopadli s sobo pobega? To je le 
del aktivnosti, ki jih pripravljamo za vas, 
želeli pa bi si še več idej, kaj vse bi še lahko 
pripravili. V Idriji obstaja ogromno ljudi, ki 
ima različne veščine in so jih pripravljeni 
deliti z drugimi. Bodite torej pozorni na 
naše napovednike, letake in plakate s 
programom. Spremljajte našo spletno 
stran in socialna omrežja. Usmerite vaše 
prijatelje, ki imajo zanimiva znanja in so jih 
pripravljeni deliti, na naš naslov. Skratka, 
»se widma Pr' Golitu« tudi v težkih časih, ki 
so pred nami.

Mestna dnevna soba Pr' Golitu lahko ravno v teh težkih časih postane eno izmed 
ključnih stičišč, kjer se lahko prepustimo kulturnim, izobraževalnim in družabnim 

aktivnostim, kjer lahko prebudimo intelektualno zanimanje, doživimo medgeneracijsko 
povezovanje in ohranjamo vitalno družabno življenje.

Gozdovi in podnebne spremembe 
Občina Idrija sodi med 
najbolj gozdnate občine 
v Sloveniji, saj kar 79 % 
njene površine prekriva 
gozd. Prevladujejo dinarski 
jelovo-bukovi gozdovi, ki 
predstavljajo 27 % vseh 
gozdov v občini. Lesna 
zaloga gozdov znaša 214 
m3/ha, od tega je 35 % 
iglavcev in 65 % listavcev. V 
občini z 62 % prevladujejo 
gozdovi v zasebni lasti, 37 
% gozdov je v državni lasti, 
manj kot 1 % gozdov pa je v 
lasti lokalne skupnosti.

Z gospodarskega vidika gozdovi 
v občini Idrija predstavljajo tržno 
pomemben surovinski vir, ki še ni v 
celoti izkoriščen. Za ekonomičnost 
gospodarjenja z gozdovi so značilne 
težke terenske razmere, ki vplivajo 
na višje stroške pri izvajanju gozdnih 
del. Za gozdove v občini Idrija je 
značilna slabša kakovost lesa in 
posledično nizke prodajne cene. 
Zaradi žledoloma v februarju 2014 
je bilo na območju občine Idrija 
posekano približno 284.000 m3 
lesa, kar predstavlja skoraj 5 % lesne 

zaloge. Žledolomu je sledil povečan 
posek smreke zaradi namnožitve 
podlubnikov v umetno osnovanih 
smrekovih gozdovih. Ti smrekovi 
gozdovi so bolj ogroženi zaradi 
žleda, vetra, snega in podlubnikov 
kot naravni gozdovi z mešano sestavo 
listavcev in iglavcev. 

G o z d ov i  v  o b č i n i  I d r i j a  s o 
pomembni  tudi  za  varovanje 
virov pitne vode, za zaščito pred 
zemeljskimi plazovi ter kot prostor 
za sprostitev in rekreacijo. Občina 
Idrija se ponaša tudi z enajstimi 
zavarovanimi območji, ki skupaj 
pokrivajo več kot 17 % celotne 
površine občine. Poleg Krajinskega 
parka Zgornja Idrijca so to še 
naravni rezervat Bukov vrh, devet 
naravnih spomenikov in pet gozdnih 
rezervatov: Smrekova Draga-Golaki, 
Divje jezero, Bukov vrh, Strug in 

Golaki. Kar 60 % celotne površine 
občine je uvrščene v območja Natura 
2000. Na teh območjih je pomembno 
ohranjanje biotske pestrosti in 
varovanje redkih in ogroženih vrst. 

Gozdovi so se kot dolgoživi kopenski 
ekosistemi sposobni, do določne 
mere, odzivati in prilagajati na 
spremembe v okolju. Zaradi naglih 
sprememb podnebja pa prihaja do 
pogostejših in intenzivnejših ujm, 
ki vse bolj krojijo podobo gozdov 
v Sloveniji in tudi v občini Idrija. 
Glavni dejavniki, ki zaradi podnebnih 
sprememb ogrožajo gozdove v 
občini Idrija, so žled, veter, zemeljski 
plazovi, gozdni požari, podlubniki na 
smreki, bolezni in škodljivci bukve ter 
invazivne tujerodne vrste. Posledice 
podnebnih sprememb se odražajo 
tudi na družbeno-gospodarskem 
področju, 

284.000 m3 

lesa je bilo posekanega na 

območju občine Idrija 

zaradi žledoloma v 

februarju 2014

na primer nihanje  
števila izvajalcev del v  
gozdarstvu ter  
izkoriščenost tržnega  
potenciala lesa.

Ranljivost gozdov in  
gozdarstva na podnebne 
spremembe lahko zmanjšamo z 
različnimi ukrepi.

S spodbujanjem naravne obnove 
domačih drevesnih vrst se poveča 
odpornost gozdov na bolezni in 
škodljivce. Gozdovi so tako manj 
dovzetni na mehanske poškodbe ter 
odpornejši na bolezni in škodljivce. 
Zaradi vse pogostejših in bolj 
intenzivnih padavinskih dogodkov 
so nujni tudi ukrepi, ki zmanjšujejo 
erozijsko ogroženost ter preprečujejo 
proženje zemeljskih plazov. Na drugi 
strani so, zaradi pogostejših in daljših 
suš, vse večjega pomena tudi ukrepi 
za zmanjševanje požarne ogroženosti 
gozdov. Za izvajanje ukrepov, ki 
zmanjšujejo ranljivost gozdov na 
podnebne spremembe, je ključno 
tudi povezovanje lastnikov gozdov 
ter združevanje gozdnih posesti, saj s 
tem postane gospodarjenje z gozdovi 
učinkovitejše. Pomembno pa ni zgolj 
povezovanje lastnikov gozdov temveč
tudi posodobitve gozdarske in lesno-
predelovalne industrije tako v regiji 
kot v celotni Sloveniji. Ključno je 
združevanje manjših lesno-predelo-
valnih obratov, povezovanje med 

njimi, tehno-loške izboljšave ter 
povečanje konkurenčnosti. 
Za slednje pa je ključno prestru-
kturiranje v proizvodnjo produktov 
z večjo dodano vrednostjo ter 
učinkovito trženje gozdnih pro-
izvodov v širšem prostoru
Pomembno je tudi učinkovito 
izvajanje javne gozdarske službe, 
ki pa zahteva povečanje finančnih 
sredstev in dodaten kader.

Gozdovi so pomembni tudi z 
vidika blaženja posledic podnebnih 
sprememb. Predstavljajo namreč 
velik ponor ogljikovega dioksida, 
ki se kot ogljik skladišči v lesu, 
biomasi in gozdnih tleh. Prav tako 
gozdovi prispevajo k zmanjševanju 
temperaturnih razlik, erozije tal, 
hrupa in onesnaževanja. So naravni 
vir lesa, ki ga lahko uporabljamo za 
izdelavo lesenih izdelkov, ki so okolju 
prijazni ali kot obnovljiv vir energije.

/ Avtorji: dr. Urša Vilhar, dr. 
Nikica Ogris, dr. Aleksander 
Marinšek, Erika Kozamernik, 
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut 
Slovenije

Žledolomu v letu 2014 
je sledil povečan posek 
smreke zaradi namnožitve 
podlubnikov v umetno 
osnovanih smrekovih 
gozdovih. Ti smrekovi 
gozdovi so bolj ogroženi 
zaradi žleda, vetra, snega 
in podlubnikov kot naravni 
gozdovi z mešano sestavo 
listavcev in iglavcev. 
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R A Z P I S

LIKOVNO DRUŠTVO CINOBER IDRIJA  
letos organizira že 

20. BIENALE LIKOVNIH USTVARJALCEV OBČINE IDRIJA.
Na pregledni razstavi se s svojimi likovnimi deli lahko predstavijo 
vsi člani društva ter vsi drugi ljubiteljski likovni ustvarjalci, ki v naši 

občini živijo, delajo ali se šolajo in so starejši od 15 let. 
Teme in tehnike razstavljenih del so svobodne.

Vsak avtor lahko sodeluje z največ 4 deli. Glede na število 
udeležencev in prostorske možnosti razstavišča bomo razstavili 

najboljša dela, nastala v zadnjih dveh letih (2020, 2021).

Slike in skulpture, opremljene za razstavo (obvezen okvir ali 
urejen rob), dostavite v GALERIJO SV. BARBARE (pod Mestnim 
trgom) v ponedeljek, 8. novembra 2021, med 17. in 18. uro.

Likovna dela naj imajo na hrbtni strani naslednje podatke: 
ime in priimek avtorja z naslovom, naslov dela in tehnika. Ob prijavi 

dostavite tudi seznam prinešenih del.

Razstavo bomo POSTAVLJALI SKUPNO v torek, 
9. novembra, od 16. ure dalje.

Otvoritev razstave bo v petek, 12. novembra 2021 ob 18. uri.

Razstava bo odprta vsak dan razen nedelje, 
med 15. in 18. uro do sobote, 27. novembra 2021.

Zadnji dan med 17. in 18. uro dvignite svoja dela. V kolikor jih ne 
boste prevzeli v tednu dni po zaključku razstave, bodo ta postala 

last društva.

Za LD Cinober Idrija: 
Nande Rupnik (041 613 090), nande.rupnik@siol.net

20.
Zagoreli obrazi, pa kakšen  
žulj na nogah 

Polona Leskovar Jereb

Skavti smo že drugo leto 
ponovno aktivni tudi v 
Idriji, z novim skavtskim 
letom pa začenjamo še bolj 
zares! Lansko skavtsko 
leto je bilo za nas zelo 
pomembno, saj smo marca 
2021 podpisali ustanovno 
listino in s tem spet uradno 
postali aktivna lokalna 
enota Združenja slovenskih 
katoliških skavtinj in 
skavtov. 

V lanskem letu se je redno 
srečevala skupina dvanajstih 
popotnikov in popotnic (skavti, 
stari od 16 do 21 let) in skupnost 
voditeljev. Vrhunec leta sta bila 
za nas dva nepozabna dogodka, 
ki smo se ju razumljivo razveselili 
po celem letu srečevanja 
predvsem preko spleta. Prvi 
pomemben dogodek za nas so 
bile obljube, kjer je v idiličnem 
okolju na Hudourniku svojo 
obljubo dalo osem skavtov. 
Drugi pomemben dogodek pa je 
bil tabor, kjer smo pet dni peš 
spoznavali lepote Koroške, se 
veselili prijaznih domačinov in 
drug drugega učili vztrajnosti 
in hvaležnosti. Po skavtskih 
taborih vselej ostanejo zagoreli 

obrazi, kakšen žulj na nogah, v 
glavi pa toliko spominov, da se 
lahko smehljaš še celo leto. Tudi 
po našem taboru ni bilo prav nič 
drugače, saj nas je še bolj povezal 
in navdušil za skavtstvo. 

Dragi mladi! Če ste tudi vi 
željni takih dogodivščin, izzivov, 
druženja s prijatelji in preživljanja 
časa v naravi, vas vabimo, da se 
pridružite skupnosti popotnikov 
in popotnic, ki združuje 
srednješolce in študente od 16. do 
21. leta, ali skupnosti izvidnikov 
in vodnic, kjer se srečujejo skavti 
od 11. do 15. leta. Srečanja 
bomo imeli vsako drugo soboto, 
prvič pa se dobimo v nedeljo, 3. 
oktobra, da skupaj začnemo še 
eno nepozabno skavtsko leto.

Več informacij o skavtih v Idriji na elektronskem naslovu steg.idrija1@gmail.com

Socialni demokrati 

čestitamo občankam in občanom  

ob 1. oktobru,

prazniku Občine Cerkno.
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Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija 
smo se živahno pognali v 
september. Od 1. septembra smo 
vsi v klopeh in učilnicah, z masko 
in s predhodnim samotestiranjem 
poskušamo doseči, da čim manj 
manjkamo pri rednih urah 
pouka. Uspelo pa nam je izpeljati 
celo obisk dijakov četrtega letnika 
pri vrstnikih v Budimpešti, teden 
športa tretješolcev v Nerezinah in 
spoznavne dneve za prvošolce. Na 
petdnevno bivanje v Portorož so 
se odpravili še četrtošolci, ki so v 
lanskem septembru ostali praznih 
rok. 

Končno spet na tednu športa
Dijaki  in dijakinje tret j ih letnikov 

Gimnazije Jurija Vege Idrija smo čas od 
2. do 7. septembra preživeli na težko 
pričakovanem tednu športa v Nerezinah na 
Malem Lošinju. Po pravici povedano nihče 
od nas ni verjel, da se bomo v Nerezine 
sploh odpravili, zato smo bili te priložnosti 
nadvse veseli. Vreme je bilo kot naročeno. 

Vsak dan je bil obsijan s soncem 
in temperature so bile ravno 
pravšnje za kopanje v morju in 
sončenje na plaži. Spoznali smo 
se z različnimi vrstami športa, 
i g r a l i  s m o  o d b oj ko ,  t e n i s , 
košarko, plavali in se potapljali. 
Preizkusili smo se tudi v surfanju 
in supanju. Kar nekaj dijakov je 
na surfu stalo prvič, na supu pa 
smo nekateri prevozili tudi do 
6 kilometrov, vse do bližnjega 
Cresa in nazaj. V prostem času 
smo poslušali glasbo, peli, igrali 
namizni tenis, kartali, … Zvečer 

smo se pod reflektorji pomerili na 
medrazrednem turnirju v odbojki, 
poslušali zanimiva predavanja o 
zadrževanju diha pri potapljanju 
in o surfanju, predzadnji dan pa 
smo se odpravili tudi na sprehod 
do mesta, kjer smo se nekateri 
posladkali s palačinkami, drugi 
pa s sladoledom. Za nami je 
res prečudovit teden, preživet 
s  sošolc i  in  pr i ja te lj i ,  poln 
dogodivščin, različnih športnih 
dejavnosti, nasmejanih obrazov 
in nepozabnih spominov.
/ Rebeka Gnezda in Vita Čar 

Budimpešta v živo
V začetku septembra je skupini 25 

dijakov četrtega letnika gimnazije 
le uspelo vrniti obisk prijateljem 
iz Budimpešte. Prvi del izmenjave 
je potekal pred dvema letoma v 
Idriji, potem pa zaradi epidemije 
potovanje v tujino ni bilo mogoče. 
Z avtobusom in maskami na 
obrazih smo prispeli v Budimpešto, 
kjer pa je epidemiološka situacija 
d o b r a  i n  t a ko  t u d i  u k r e p i 
veliko milejši. Ogledali smo si 
znamenitosti Budimpešte, se na 
šoli seznanili z zgodovino, kulturo 

in kulinariko Madžarske, obiskali 
pa smo tudi grad Višegrad, ki leži 
severno od Budimpešte. Dijaki 
smo bivali pri družinah, kjer 
smo spoznali njihov vsakdan in 
okrepili prijateljske vezi. 

Spoznavni dan 
Že v prvih septembrskih dneh 

smo začeli z dejavnostmi, ki 
prvošolcem omogočajo, da se 
čim bolje spoznajo in navežejo 
medsebojne stike. Za vse dijake 
pr vega letnika smo tako v 
sodelovanju s CŠOD Vojsko 
organizirali spoznavni dan, na 
katerem so udeleženci s pomočjo 
različnih iger spoznavali pomen 
medsebojnega  pos lušanja , 
sodelovanja in skupnega reševanja 
zastavljenih problemov.

Spoznavni dan

Budimpešta

Teden športa v 
Nerezinah

Od Budimpešte do Nerezin

Industrijska kultura v betribu
Od petka, 24. septembra, 
do nedelje, 3. oktobra, bo v 
Idriji prvič potekal festival 
industrijske kulture Betrib, 
ki bo obstoječo rudarsko 
dediščino napolnil z novimi, 
unikatnimi vsebinami. 

Industrijo ali rudarsko kulturo 
n e m a l o k r a t  p o v e z u j e m o  s 
stereotipnimi, klasičnimi podobami 
iz rudnika, povezanimi s težaškim 
delom, umazanijo, onesnaženjem 
in robatostjo. Vendar pa ta še 
zdaleč ni tako enolična. Ravno 
to barvitost želimo predstaviti 
na festivalu industrijske kulture 
Betrib. Obračamo se k idrijskemu 
č lovek u,  t ako  samosvojemu, 

posebnemu, a hkrati iznajdljivemu 
in ustvarjalnemu. Človeku, ki je bil 
večno v pogonu ali »betribu«, kakor 
bi še danes rekli Idrijčani. 

Doživet je  v  prostor ih  jašk a 
Frančiške, ki bo odprto od petka, 
24. septembra, pa vse do zaključka 
festivala, v nedeljo, 3. oktobra, je 
zasnovano tako, da smo postavljeni 
v nekakšno »brezčasnost«, kjer se 
prepletata preteklost in prihodnost. 
V minule čase vas bo popeljala serija 
intervjujev Ohranjeni spomini s 
starejšimi Idrijčani, sodobnost pa 
bo zaživela v razstavi Ariadnina nit, 
ki jo pripravljamo v sodelovanju 
z Mestnim muzejem Idrija ter 
Čipkarsko šolo Idrija. Začasno bo 
v sodelovanju z Društvom Kumšt 
»oživel« tudi poseben aparat, s 
katerim so rudarji dobivali nujno 

potreben vitamin D. Vsekakor pa ne 
moremo brez humorja. Iz Facebooka 
se namreč na razstavo selijo »idrijski 
memi«, ki že nekaj let navdušujejo 
predvsem mlajšo generacijo. 

Osrednji dogodki festivala bodo 
potekali v petek, 24. septembra, in 
soboto, 25. septembra. Med njimi 
izpostavljamo predvsem petkov 
posvet, ki bo posvečen pokojnemu 
zdravniku dr. Alfredu B. Kobalu 
in ga pripravljajo v CUDHg Idrija. 
Poleg svojega rednega zdravniškega 
dela je bil tudi dirigent Idrijskega 
plesnega orkestra. Prav za to posebno 
priložnost se bodo na večernem 
koncertu v filmskem gledališču 
ponovno zbrali v Idrijskem plesnem 
orkestru pod vodstvom Naceta 
Kogeja.

V soboto zvečer bo na vrsti še en 

vrhunec festivala– v industrijskem 
okolju vhodne stavbe pri jašku 
Frančiške bo nastopil Idrijčan Eliaz. 

Koncert bomo prenašali tudi v živo 
preko interneta!
/ Drejc Kokošar
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Bodite junaki prve pomoči v 
šoli in v skupnosti
Vsako drugo soboto v septembru obeležujemo svetovni dan prve 
pomoči. Tako je bil letos 11. september dan priložnosti za spodbujanje in 
zagovarjanje znanja in veščin prve pomoči za širšo javnost. 

Življenje brez odpadkov?

Znanje prve pomoči bi moralo biti dostopno 
vsem, saj gre za ključno humanitarno 
dejavnost, ki ljudem omogoča, da rešujejo 
življenja in pomagajo pri okrevanju po 
nenadni bolezni ali poškodbi. Obvladanje 
veščin prve pomoči poveča posameznikovo 
sposobnost hitrega ukrepanja, da zmanjša 
ali stabilizira hude poškodbe in izboljša 
možnosti za preživetje poškodovanca. 

Letos so bile v ospredju preventivne in 
življenjsko pomembne veščine za varen šolski 
dan, pri čemer so bili otroci v središču tega 
dneva ozaveščanja o prvi pomoči. Poučevanje 
prve pomoči v šoli je bistvenega pomena, saj 
nihče ni imun na morebitne nujne primere. 
Z obveznim usposabljanjem za prvo pomoč 
v šoli bi zagotovili družbo, v kateri bi bil 
vsak državljan sposoben izvajati ukrepe za 
reševanje življenj.

Zaradi svetovne pandemije otroke lahko 
skrbi covid-19, pa tudi njegove posledice. 
Družinski člani imajo lahko pomembno 
vlogo pri pojasnjevanju o epidemiji in o 
ukrepih, potrebnih za zmanjšanje tveganja 
bolezni. Poleg tega lahko svojim otrokom 
omogočijo, da sodelujejo pri povečanju 
varnosti doma.

Predsednica Rdečega križa Slovenije 
Vesna Mikuž se je v poslanici zahvalila 
vsem prostovoljkam, prostovoljcem in 
zaposlenim za ves prosti čas, znanja in 
izkušnje, ki jih posvečajo največjemu 

V Salonu pohištva Nova oprema d.o.o. VIPAVA bogata ponudba pohištva ALPLES d.d. in sedežnih garnitur ŽAKELJ d.o.o.!

Salon Nova oprema d.o.o. 
 

PE Vipava,  
Goriška 21, T: 05 366 41 60

 
PE Jelšane,  

Jelšane 7, T: 05 711 83 60

humanitarnemu dejanju, to je prvi pomoči. 
Samo bolničarji ekip prve pomoči Rdečega 
križa Slovenije so od oktobra 2020 do konca 
junija letos v oporo zdravstvenim delavcem 
v slovenskih bolnišnicah opravili 31.305 ur 
dela, skupaj pa so prostovoljci in zaposleni v 
Rdečem križu Slovenije lani in letos zaradi 
covida-19 poleg izvajanja svojega rednega 
humanitarnega poslanstva opravili 157.098 
ur, kar je tolikšno število ur, kot jih v enem 
letu opravijo v podjetju s 75 zaposlenimi. 
Predsednica RKS Vesna Mikuž je še poudarila: 
»Vsako leto zaradi pomanjkanja pravočasne 
pomoči ali neustrezne prve pomoči umre na 
milijone ljudi ali pa pride do zapletov zaradi 
nestrokovne oskrbe. Prva pomoč, vključno z 
oživljanjem, je ključno dejanje za učinkovito 
in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s 
čimer se poveča možnost preživetja.«

Če otroke in najstnike naučimo preventivnih 
ukrepov in jim pomagamo prepoznati 
morebitne nevarnosti v vsakdanjem življenju, 
lahko zmanjšamo število nesreč v njihovem 
okolju. Poleg tega bodo otroci opravili 
osnovno usposabljanje za prvo pomoč, zato 
bodo znali pomagati v takšnih razmerah in 
bodo lahko zmanjšali posledice vsakodnevnih 
nesreč. Pomembno se je zavedati, da lahko 
vsakdo, ne glede na starost, sodeluje pri 
izvajanju ukrepov za reševanje življenj in 
zagotavljanju večje varnosti v svojem okolju. 
/ ITA

V OŠ Spodnja Idrija so dan prve pomoči obeležili 
s  TPO delavnico za šestošolce / Foto: arhiv RKI

Po dolgi vožnji smo v petek pozno popoldne 
prispeli v Schaan in se namestili v hostlu. 
Pred večerjo smo se Slovenke za krajšanje časa 
pomerile v nogometu z Lihtenštajnsko ekipo. 
Izid ni bil izražen v številkah, temveč v smehu 
in novih poznanstvih. Po odlični večerji smo 
na uvodnem predavanju poslušali o podnebnih 
spremembah in našem vplivu na spremembe 
temperatur, nato pa smo se družili z igranjem 
spoznavne tombole. Večer smo zaključili s 
predstavitvami držav in poskusili tradicionalni 
»lihtenštajnski ribel«.

Drugi dan smo začeli z delavnico o ciljih 
trajnostnega razvoja, kjer smo v skupinah 
raziskali posamezne cilje in dobre prakse 
predstavili ostalim. Sledila je delavnica, na 
kateri smo izdelali svojo solarno kuhinjo, ki 
jo bomo lahko doma na sončne dni uporabili 

za kuhanje. Nato smo peš odšli v središče 
Schaana, preden pa smo se odpravili na 
pogovor s predstavnikom, odgovornim 
za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, 
smo pojedli kosilo in se še malo družili v 
mladinskem klubu. Na trgu v Schaanu in v 
vasi Planken smo na tla nalepili nalepke ciljev, 
da bi ljudi ozaveščali o njihovem pomenu. 
Zvečer smo si ogledali vrt, ki ga obdelujejo 
učenci, nato pa smo dan zaključili na festivalu 
Planken rockt. Ob dobri glasbi so poskrbeli 
za trajnostno naravnano prireditev brez 
odpadkov. Srečanje smo zaključili naslednje 
jutro, pred odhodom pa smo si še ogledali 
grad v Vaduzu. Lihtenštajn smo zapustili s 
kopico lepih spominov, novih izkušenj in še 
več motivacije za doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja. / Lana Mohorič

Šest dijakinj se nas je na avgustovski konec tedna odpravilo na 
mednarodno srečanje v Lihtenštajn, kjer smo v okviru projekta Alps2030 
spoznali predstavnike partnerskih organizacij.
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Naša Tratenska mula je 
dobila poziv za v vojsko
Maks Flander

Po končani drugi svetovni vojni je 
partizanska vojska začela vračati konje in 
druge vprežne živali in tako smo tudi na 
Tratnci dobili mulo kot vojno odškodnino. 
Še dobro se spominjam, ko jo je oče pripeljal 
domov na Tratnco. Partizani so ji dali ime 
Murče. Ker pa to ime nam domačim ni bilo 
všeč, smo jo prekrstili v Miškota. 

ni odločil, da bi se vrnil domov, 
mi ni preostalo drugega, kot da se 
pridružim ostalim in nadaljujem 
pot. Največji problem je bil, da 
nisem imel niti prebite pare v žepu. 
Na srečo nas je bilo več iz Novakov. 
Sovaščani so mi tako pomagali, 
saj sem bil najmlajši med njimi, 
star komaj 16 let. Vreme nam ni 
bilo prav nič naklonjeno. Začelo je 
rahlo deževati, vendar smo kljub 
temu Idrijo zapustili in počasi 
krenili proti Črnemu Vrhu nad 
Idrijo. Kmalu se je znočilo. Skozi 
temo se je slišal samo še topot 
konjskih kopit, ki je odmeval v noč. 

V Črni Vrh smo prispeli, ko je ura 
že zdavnaj odbila 10. Vse konje, in 
tudi našo mulo, smo namestili v 
bivše štale italijanske vojske, kjer 
so domačini imeli spravljeno seno. 
S tem senom smo lahko nakrmili 
vse živali. Bili smo zelo utrujeni. 
Okrepčali smo se v bližnji gostilni, 
ki je bila za nas vso noč odprta. 
Prenočišče smo našli kar v štalah, 
kjer so bili naši konji. Zakopali smo 
se v seno in kar hitro zaspali.

Noč je bila kratka. Zdelo se mi je, 
da sem komaj zaspal, ko so me že 
zelo zgodaj zbudili. V gostilni smo 
se še malo okrepčali in nadaljevali 
pot proti Vipavi. Mula me je toliko 
ubogala, da sem jo lahko zajahal 
in do Cola nisem imel težav z 
njo. Na Colu smo imeli kratek 
postanek, kjer smo se okrepčali in 
si privoščili kratek počitek. Srečo 
sem imel, da nas je bilo kar nekaj 
iz Novakov. Najbolj so mi ostali v 
spominu Kuretov Dominik, Zgornji 
Kurjevc in Prapetnikov Jakob. 
Bili so še drugi, vendar se jih ne 
spomnim več.

Z mulo večjih težav nisem imel, 
saj se je dobro nahranila, ker je bilo 

na Črnem Vrhu obilo sena. Vso pot 
sem jo lahko jahal, zato se nisem 
preveč utrudil, česar sem se najbolj 
bal. V Vrhpolju smo se na eni od 
kmetij dogovorili za prenočitev, 
v kolikor nam drugje ne bi nudili 
prenočišča.

V Vipavo smo prispeli okrog 13. 
ure. Namestili so nas v nekdanje 
italijanske kasarne. Prostori so bili 
brez oken in vrat. Imel sem srečo, 
da sem našel primeren prostor za 
mulo, kamor sem jo lahko privezal. 
Moja prva misel je bila, kako priti 
do hrane.

V vojaškem garnizonu, kjer 
smo bili nastanjeni, je bilo ta čas 
ogromno vojske. Nisem vedel, 
kam naj se obrnem, da pridem 
do hrane. Med sprehodom po 
garnizonu sem slučajno srečal dva 
oficirja, ki sta se pogovarjala v 
slovenskem jeziku. Pristopil sem 
k njima in njima povedal, da sem 
že dva dni od doma in da sem zelo 
lačen. Oficir z višjim činom me je 
vprašal, kaj delam pri njih. Povedal 
sem mu, da sem privedel mulo, ki 
je dobila poziv v vojsko. Povabil 
me je v svojo pisarno, po telefonu 
nekoga poklical in kmalu za tem 
mi je en drug oficir prinesel bone 
za hrano. Bonov sem dobil za dva 
dni. Če bi moral ostati dalj časa, mi 
je rekel, naj kar pridem do njega.

Drugi dan zjutraj sva se srečala 
in takoj me je vprašal, če še kaj 
potrebujem. Odgovoril sem, da je 
vse v redu. Povabil me je v pisarno 
in me vprašal, če se javim za 
prostovoljca. Razlagal mi je, kaj vse 
bi lahko v bodoče dosegel v vojski 
kot prostovoljec.

Strah me je bilo, da bi se mi kaj 
zgodilo v slučaju, če bi prišlo do 
vojne med Jugoslavijo in Italijo. Na 

vsak način me je 
hotel prepričati in 
povabil me je na 

ogled garnizona. 
Razkazal 
mi je razno 
oborožitev. 
Posebno me je 
zanimal tank, 
ki sem si ga 
do potankosti 

ogledal. Najino 
srečanje se je 

končalo tako, da 
sem povedal, da se raje 

vrnem domov in nadaljujem s 
šolanjem. Nakrmil sem mulo 
in odšel še z nekaterimi na 
ogled Vipave.
Pri ljudeh je bilo opaziti 

veliko strahu, da bo prišlo do 
vojne, kajti Vipava je bila tiste 

dni polna vojske. Po cesti, ki vodi 
do državne 

Ponovno so se po najboljših močeh 
trudili kako bi nam pomagali. Bil 
sem zelo zadovoljen, ko so mi dali 
malo krme za mulo. Preden smo se 
poslovili, smo se prav lepo zahvalili 
za gostoljubje in se nato odpravili 
na dolgo pot do doma.

Iz Vrhpolja smo krenili okoli 
treh popoldne. Vreme nam ni bilo 
najbolj naklonjeno. Bilo je oblačno 
in vsak čas smo pričakovali, da bo 
začelo deževati. Na Col smo prišli, 
ko je bila že trda tema. Ustavili smo 
se v bližnji gostilni, kjer smo se 
malo okrepčali in odpočili in nato 
nadaljevali pot, kajti do Črnega 
Vrha je bilo še daleč.

Okoli polnoči, ko smo bili blizu 
Črnega Vrha, je začelo bliskati 
in grmeti. Do hlevov, kjer smo 
prenočili, ko smo šli v Vipavo, je 
bilo še nekaj kilometrov poti. Ujel 
nas je močan naliv, tako da nas je 
do kože namočilo.

Presenečenje, ki nas je pričakalo, 
ko smo prispeli do hlevov, ni bilo 
prijetno. Kmetje, ki so imeli seno 
spravljeno v teh hlevih, so vse seno 
spravili drugam in počistili tako 
dobro, da ni ostalo niti toliko, da bi 
nakrmili konje. Ni nam preostalo 
drugega, kot da prespimo na golih 
tleh. Zunaj je še kar deževalo, mi pa 
smo se polegli po tleh eden zraven 
drugega, da nas ni preveč zeblo.

Rano zjutraj smo zapustil Črni Vrh 
in krenili proti Idriji. Prvi postanek 
je bil v Spodnji Idriji. Ustavili smo 
se pri prvi trgovini, da smo nabavili 
nekaj hrane za nas in za konje, 
saj smo bili zelo lačni. Tu smo se 
zadržali kar nekaj časa, da smo se 
odpočili in prišli malo k sebi.

Ko smo zapuščali Spodnjo Idrijo, 
je naša mula začela trmariti. Očitno 
je dobila premalo krme in zato ni 
hotela iti naprej. Na več načinov 
smo jo skušali pripraviti do tega, 
da se premakne. Stala je na mestu, 
kot da bi se vkopala v tla. Tudi pred 
tem doma je že včasih trmarila – ko 
ni hotela nikamor, smo ji prekrili 
glavo, da ni nič videla, in jo počasi 
vlekli naprej. Enako sem storil v 
Spodnji Idriji. Slekel sem si jakno 
in z njo muli prekril glavo. Po 
približno 50 metrih poti ni bilo več 
nobenega problema. Pustila je, da 
sem jo zajahal in do Cerknega z njo 
ni bilo več nobenih težav. Ker pa mi 
ni bilo vseeno, če me moji sošolci 
vidijo, kako jaham mulo, sem jo 
pred Cerknim razjahal in pot proti 
domu nadaljeval peš.

Pri gasilskem domu v Cerknem 
sem jo spustil, da je šla sama proti 
Novakom. Ko sem jo spustil, sem 
imel občutek, da je pospešila korak 
in kar kmalu je bila precej pred 
menoj. Jaz sem zaradi utrujenosti 
komaj prišel do gostilne v Logu, 
kjer so mi takoj dali nekaj hrane, 
saj sem bil zelo lačen.

Mula je prišla domov več kot eno 
uro pred mano. Doma so le debelo 
gledali, ko so zagledali mulo, 
mene pa nikjer. Domov sem prišel 
kasneje zelo utrujen in izčrpan. 
Srečni so bili, da sem za mulo prišel 
domov tudi jaz, saj so se bali, da se 
mi ni kaj zgodilo. 

In tako se je končala najina 
zgodba. Kljub temu pa so 
zavezniške sile leto kasneje, 1954, 
Trst priključile k Italiji.

Značilnost naše mule je bila ta, 
da je bila zelo trmasta. Lahko 
potrdim, da sem, oziroma smo, 
na Tratnci doživeli kar nekaj takih 
zgodb, kot jih je v svoji knjigi Mule 
opisal pisatelj Tone Seliškar. Največ 
zanimivih zgodb z našo mulo sva 
doživela z bratom Milanom. Več 
teh zgodb bi lahko opisal, ker so 
zanimive, ampak sem se odločil za 
tisto, ko je naša mula dobila poziv 
v vojsko. 

Bilo je v začetku oktobra leta 
1953, ko so zavezniške sile (ZDA, 
Anglija in Francija) enostransko 
dodelile Trst Italiji. Proti temu 
se je ostro odzvala Jugoslavija in 
obstajala je resna nevarnost, da bi 
prišlo do vojaškega spopada, saj 
je bila naša vojska v popolni bojni 
pripravljenosti po celotni dolžini 
meje med Jugoslavijo in Italijo. To 
je bil tudi glavni vzrok, da sva z 
našo mulo krenila na pot.

Upal sem, da bom v Cerknem 
mulo predal vojaškim oblastem, 
a se je vse skupaj drugače 
obrnilo. Od vsepovsod so v 
Cerkno prihajali ljudje s konji. Z 
zanimanjem sem opazoval kako 
so pregledovali konje in nekatere 
po pregledu mobilizirali. Konje, 
ki niso bili sposobni za vojsko, 
so zavrnili. Upanje, da bom tudi 
jaz lahko odšel z mulo domov, se 
ni uresničilo. Okrog desete ure 
dopoldan smo vsi, katerih konji in 
mule niso bili mobilizirani, dobili 
ukaz, da moramo z njimi v Idrijo. 
Ni kazalo drugega, kot ponovno 
kreniti na pot. 

Ampak naša mula je, ko je 
ugotovila, da ne gremo v smeri 
Novakov, začela zganjati trmo. 
S pomočjo ostalih, ki so tudi 
morali v Idrijo, nam jo je uspelo 
spraviti v kolono. Kmalu po tem, 
ko smo zapuščali Cerkno, mi jo 
je uspelo zajahati. Kljub temu, da 
je iz Cerknega do Idrije približno 
20 kilometrov, ni bilo večjih 
problemov.

Po prihodu v Idrijo nas je 
pričakalo novo presenečenje. Dobili 
smo ukaz, da nadaljujemo pot 
naprej proti Vipavi. Vprašanje je 
bilo, kaj naj naredim, ali se vrnem 
z mulo domov ali nadaljujem pot z 
ostalimi proti Vipavi. Ker se nihče 

meje, smo le nemo opazovali 
kolone kamionov, ki so prevažali 
vojake in razno oborožitev. 
Prav tako so vlaki, eden za 
drugim, vozili vojsko s popolno 
oborožitvijo. Naloženi so bili 
predvsem s tanki in drugo opremo.

Ker se je bližala noč, smo 
se odpravili v Vrhpolje, kjer 
smo nameravali prenočiti. Na 
kmetiji, kjer smo se dogovorili 
za prenočitev, so nas zelo lepo 
sprejeli in nas postregli kolikor je 
bilo mogoče. Zvečer smo skupaj z 
domačimi luščili koruzo in se med 
tem pogovarjali predvsem o nastali 
situaciji, z željo, da ne bi prišlo do 
vojne. Zaradi utrujenosti smo se 
kar hitro odpravili k počitku.

Naslednji dan zjutraj smo šli nazaj 
v Vipavo. Najprej sem poskrbel 
za mulo in jo nakrmil. Drugih 
problemov z mulo nisem imel. 
Čakajoč, kdaj jo bodo pregledali in 
prevzeli, sem še z nekaterimi šel 
pohajat po Vipavi. Ko smo se vrnili 
v kasarne, so nas, ki živali še nismo 
oddali, obvestili, da so s sprejemom 
konj končali in da ostale živali 
lahko odvedemo domov.

Kuretov Dominik mi je posodil 
denar, da bi se lahko domov 
vrnil z avtobusom. Na žalost je 
to odpadlo – nazaj domov sem se 
moral vrniti z našo mulo. Nekateri 
so se odločili, da se vrnejo domov 
naslednji dan, drugi pa so bili za 
to, da se takoj odpravijo na pot. 
Med slednjimi sem bil tudi jaz. 
Dogovorili smo se, da gremo čim 
prej na pot, da nas ne bi prehitro 
ujela noč. Načrt je bil, da pridemo 
do Črnega Vrha.

Med potjo smo se ustavili še 
v Vrhpolju na domačiji, kjer so 
nas nazadnje tako lepo sprejeli. 
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LOS Automation d.o.o., Platiševa ulica 37, 5282 Cerkno

Podjetje LOS Automation d.o.o. – prijazno, stabilno in v prihodnost usmerjeno podjetje, katere glavna 
dejavnost, ki jo ponujamo in zagotavljamo našim kupcem doma in po svetu, je avtomatizacija procesov.

Zaradi povečanja obsega poslovanja širimo svojo ekipo in k sodelovanju v svoj tim vabimo novega sodelavca za prosto delovno mesto: 

»programer strojev in naprav« 

Kaj nudimo:
- Dinamično delo v strokovnem kolektivu in urejenem delovnem okolju na sedežu podjetja
- Podporo pri uvajanju v delo
- Zaposlitev za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim obdobjem, z možnostjo 
  podaljšanja za nedoločen čas
- Polni delovni čas 40ur/teden

Kaj pričakujemo:
- Pripravljenost za delo 
- Motiviranost, angažiranost in samoiniciativnost
- Resnost in odgovornost za opravljeno delo

Izobrazba in delovne izkušnje:
- Potrebna izobrazba: vsaj V. stopnja elektro smeri
- Izkušnje – so zaželjene, niso pa pogoj

Vaše delo bo obsegalo:
- programiranje strojev in naprav  
- izdelava elektro načrtov

Če vam tako delo ustreza, vas vabimo, da se prijavite na razpis. 
Obravnavali bomo samo resne ponudbe, ki bodo prejete 
vključno do 31. 10. 2021 in katerim bo priložen življenjepis 
(kronološki CV).

Način prijave kandidata – izberite med naslednjimi možnostmi:

- Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti: 

  eva.gantar@losautomation.com 

  v zadevo zapišite: Prijava na delovno mesto

- Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti na naslov: 

  LOS Automation, Platiševa ulica 37, 5282 Cerkno

Vašo ponudbo bomo obravnavali skladno z ZVOP-1!
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V  
oltarju 
odkrili 

pozabljen  
kip  

Marije
Simona Kermavnar

Marijinemu vnebovzetju posvečena 

župnijska cerkev v Spodnji Idriji 

je bila v sedanji obliki sezidana v 

17. stoletju, na zvoniku je letnica 

1674. Med letoma 1762 in 1766 je 

obok v ladji in prezbiteriju poslikal 

Jožef Mrak, v južni zakristiji je lepa 

neoklasicistična zakristijska omara, 

ki jo je dal leta 1794 izdelati župnik 

Franc Rojc. Pod ladjo je kripta.

V petdeset ih  in  na  zač etk u 
šestdesetih let 19. stoletja je bila 
cerkev temeljito obnovljena in takrat 
je dobila večino opreme, ki jo lahko 
v njej vidimo še danes. Dopisnik 
»Iderčan« je 20. septembra 1863 
za časopis Zgodnja Danica poročal: 
»… slovesnosti, ktera se je pri Fari 
v Spodnji Idriji 23. velikega serpana 
letos prav lepo v Božjo veči čast 
doveršila. Celih 9 let smo se trudili, 
našo farno cerkev po prizadevanji 
v. častitiga g. fajmoštra F. M. vso 
popraviti. Kar smo želeli, smo tudi 
z Božjo milostjo in pomočjo dosegli. 
Zdaj imamo 5 novih oltarjev, novo 
leco ali prižnico, nove spovednice 
in vse klopi v cerkvi nove […]. Smo 

nov križev pot v cerkev iz farovža v 
procesii nesli […]. Cerkev je zdaj zares 
lepa, vsi oltarji snažni[…]. Veliko 
faranov še nikoli take slovesnosti 
vidilo ni, in 100 let bo poteklo, ko je 
pri fari več ne bo.« 

Sodelovali so predvsem domači 
mojstri: Luka Čeferin in Jurij Tavčar 
iz Idrije, Jakob Raspet iz Cerknega in 
Anton Zajc (Seitz) iz Sovodnja, brat 
bolj znanega Franca Ksaverja Zajca 
(naš prvi akademsko šolani kipar; 
sprva se je učil v Čeferinovi delavnici 
v Idriji). Veliki oltar je naredil Tavčar. 
Slika v tronu prikazuje Marijino 
vnebovzetje. Posneta je po slavni 
Assunti v beneški cerkvi Santa Maria 
Gloriosa dei Frari, ki jo je ustvaril 

Tizian med letoma 1516 in 1518 in je 
bila na Slovenskem v 19. stoletju zelo 
priljubljena. Na hrbtni strani platna 
je signatura z datacijo Georg Tauzher 
pinxit A 1856./ Juli Irn 22/ Idra. 
Zakriva lesen kip Marije z Detetom, 
ki je bil v cerkev prinešen iz ne več 
obstoječe kapele Na Poklonu.

Stranska oltarja sta po prenovi 
in preurejanju sredi šestdesetih let 
prejšnjega stoletja ostala le dva. 
Posvečena sta Rožnovenski Materi 
božji in Janezu Nepomuku. Oba 
imata pravokotno oltarno nišo (v. 
ok. 212 cm, š. 133 cm), v katero 
je vstavljena polkrožno zaključena 
premična pala, ki zakriva leseno 
kiparsko skupino oziroma kip. 

Tavčarjeva slika na evangelski 
strani prikazuje Rožnovensko 
Mater božjo. Marija predaja rožni 
venec sv. Dominiku, ustanovitelju 
dominikanskega reda, Jezušček pa 
sv. Katarini, dominikanki in cerkveni 
učiteljici. Za razširitev motiva je bila 
ključna zmaga katoliškega ladjevja 
nad Turki v bitki pri Lepantu 1571. 
Zgoraj sliko robi petnajst prizorov 
skrivnosti rožnega venca v krogih, 
ki jih obdajajo vrtnice. Na hrbtni 
strani oltarja je napis Gemacht V. 
Anton Saitz/ L. L. V.M./ VI. NOV. 

MDCCCLV – oltarno arhitekturo je 
torej leta 1855 postavil Anton Zajc. 

V dogovoru z župnikom Mirom 
Mariničem in cerkovnikom Franjom 
Hladnikom je bila avgusta letos slika 
sneta. Za njo se je odprl pogled v 
zastekljeno pravokotno edikulo (v. 
ok. 160 cm) s kiparsko skupino. Žal 
je steklo močno prekrito s prahom 
in umazanijo in zato boljšega 
fotografskega posnetka skupine ni 
bilo možno narediti.

Z vrha edikule padajo žarki, celoto 
okvirjajo oblaki. V njej je na nizek 
podstavek postavljen volutast okvir, 
ki ga spodaj in zgoraj zaključujejo 
akantovi listi. Nosi razgibano ogredje 
s profiliranim venčnim zidcem, ki ga 

krasi predrt rokaj, ki sta ga včasih 
obdajala dva angelca; eden je odpadel 
in leži na tleh. Nad ogredjem se pne 
prekinjen volutast segmentni lok s 
putovo glavico na sredini, krili pa 
tvorita srčasto obliko. 

Kip prikazuje na nizki klopi sedečo 
Marijo z Detetom, oba imata rožni 
venec. Marijina obleka je visoko 
prepasana in z okroglim izrezom. 
V desni roki drži (sedaj zlomljeno) 
leseno žezlo, ovito v pločevinasto 
apliko in posuto z barvnimi kristali, 
v levici  pa Dete,  ki  z desnico 
blagoslavlja. Oba imata na glavi prave 
lase ter s kristali in kamni v okovih in 
bisernimi nizi okrašeno pločevinasto 
in s srebrom (?) obrobljeno krono. 

Napis na hrbtni strani severnega stranskega oltarja | foto: Simona Kermavnar Listek z napisom na Detetovi nogi | foto: Gašper Petrič

Pogled s strani 
v oltarno nišo 
severnega 
stranskega 
oltarja v 
župnijski cerkvi v 
Spodnji Idriji  
| foto:  
Gašper Petrič
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Jezuščkova je odpadla in leži na tleh, 
enako kot tudi njegova leva roka, 
držeča vladarsko jabolko. Marija nosi 
tudi viseče uhane, lep umetnoobrtni 
izdelek.

Njeno telo je v predelu okoli pasu 
nenavadno »obtesano«, kar bi 
lahko namigovalo na to, da je bila 
morda opasana z rožnim pasom.1 
Obrezana je tudi desna roka, obe 
roki sta bili pod komolci odrezani 
in sekundarno sestavljeni. A kljub 
hudim poškodbam je jasno, da 
imamo opravka z odličnim delom 
verziranega mojstra.

Na mojo prošnjo sta bila iz niše 
za namen fotograf iranja vzeta 
kipca Deteta in odpadlega angelca. 
Jezušček ima na nogi prilepljen 
listek z nemškim napisom, ki bi se 
v prevodu glasil: »J. V. (von?) M. in 
Alla (?) se iz velike ljubezni odrekava 
(odrekata) minljivemu plačilu (za) 
sedem darov Sv. Duha in za uboge 
duše. V. M.«2

Kolikor mi je  znano,  delo v 
strokovni literaturi še ni bilo 
predstavljeno. Omenjeno je v 
spomeniškem elaboratu (tipkopis) 
Emila Smoleta iz leta 1965 pri opisu 
severnega stranskega oltarja: »V 
centralni niši je za sliko še plastika 
na tronu sedeče M. B. z detetom v 
naročju«.3 

Pri skupini gre torej za enega 
redkih ostankov starejše, še baročne 
opreme župnijske cerkve v Spodnji 
Idriji. Kot je opozoril Lev Menaše v 
knjigi Marija v slovenski umetnosti, 
so kiparske upodobitve konkretnega 
motiva precej redkejše od slikarskih 
in najbolj pogoste v 1. polovici 18. 
stoletja. 

Vsekakor si kvalitetno, a tekom časa 
zelo poškodovano in od črvov načeto 
umetniško delo v bližnji prihodnosti 
zasluži strokovno obnovo, ki bo 
zagotovo razkrila tudi skrivnosti, ki 
jih skriva.

Marija z Detetom | foto: Gašper Petrič

Kip Deteta | foto: Gašper Petrič Odpadli angelček | foto: Gašper Petrič

OPOMBE
1 Dr. France Stele je kip Marije Zavetnice s plaščem z rožnovensko motiviko (datiran 
v prvo polovico 17. stoletja), ki je bil opasan »z rožnim pasom (iz cvetov)«, videl 
leta 1934 v kapelici Marije Snežne v Martuljku (gl. Lev Menaše, Marija v slovenski 
umetnosti. Ikonologija slovenske marijanske umetnosti od začetkov do prve 
svetovne vojne, Celje 1994, str. 182).
2 Za transkripcijo in prevod se najlepše zahvaljujem dr. Ani Lavrič.
3 ZVKD NG: Emil Smole, Spomeniški elaborat »Spodnja Idrija, ž. c. Marije 
Vnebovzete EŠD 4017«.
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Uršič Darko s.p. 
Strmica 19, 1370 Logatec 
T: 01 756 43 33, M: 041 651 716 
roletarstvo.ursic@siol.net

www.roletarstvo-ursic.si

proizvodnja plastičnih in  
aluminijastih rolet
možnost izdelave po sistemu 
ekonomik, predokenskih,  
podometnih in nadokenskih rolet
možnost ugraditve komarnikov  
v sistem
nudimo montažo rolet naše  
proizvodnje
popravilo rolet vseh sistemov

IZOLATIVNOST - PROTIHRUPNOST - PROTIVLOMNOST

KLIMATIZACIJA, PREZRAČEVANJE, 
OGREVANJE

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

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

Spletna stran: www.mamo.si

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

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

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

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

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

Kapelica jih je rešila pred nemško granato

Renata Hvala

Kočevše je majhen zaselek z 
dvema domačijama na poti 
iz Idrije na Vojsko. Nekako 
si ga malce lastimo tudi 
Vojskarji, čeprav Kočevše 
sodi k vasi Čekovnik. V 
soboto, 4. septembra, smo 
bili v Kočevšu priča redki 
slovesnosti. 

Andrej Mrak je doma v tem zaselku. 
Že pred nekaj leti je začel načrtovati 
gradnjo kapelice, ki je nekoč v 
križišču poti v Čekovnik, na Vojsko 
in v Idrijo že stala. Takratni lastniki 
so jo gotovo postavili z določenim 
namenom. V slovenskem prostoru 
so bile kapelice pogosto postavljene 
iz zaobljube v stiski oziroma nesreči, 
zdravju. Skozi Kočevše pa je potekala 
tudi furmanska pot. Morda so jo 
zgradili prav z namenom srečne poti 
v dolino in vrnitve domov.

Po pripovedovanju je kapelica 
služila svojemu namenu skoraj vse 
do konca druge svetovne vojne. Ob 
zadnji ofenzivi, ko so se umikale 

sovražne enote z našega ozemlja, 
so iz Nikove streljali  s topovi 
proti  Kočevšu. Med nemškim 
obstreljevanjem je ena izmed mnogih 
topovskih granat zadela kapelico in 
jo v celoti porušila. V tem času sta bili 
v bližnji hiši nastanjeni dve družini 
in nekaj deset partizanov. Če na tem 
mestu ne bi stala kapelica, bi izstrelek 
zadel hišo. Lahko si le predstavljamo, 
kako je kapelica takrat obvarovala 
toliko življenj. Zato se je Andrej Mrak 
odločil, da bo postavil novo kapelico 
v spomin na vsa takrat obvarovana 
življenja.

Kapelica je skoraj v celoti na novo 
zgrajena. Prav na vrhu je viden križ 
s kroglo. To je edini originalen in 
nepoškodovan ostanek porušene 
kapelice, ki bo odslej služil svojemu 
namenu tako kot v času pred 
porušenjem. Kapelica, ki je na 
nekoč stala le nekaj metrov stran 
od današnje, je bila precej velika. 
Mestni muzej Idrija v svojem arhivu 
hrani njeno fotografijo. Ta bi lahko 
nastala v času prve svetovne vojne ali 
tik po njej. Zapis ob fotografiji pravi, 
da so na njej begunci, kar pa je težko 
potrditi, lahko so bili tudi romarji, 
ki jih je fotograf v pravem trenutku 
ujel v objektiv.

Kapelico je nekoč prav gotovo 

krasil tudi kip ali vsaj nabožna slika. 
Podatkov o tem ni. Andrejev sosed 
Ivan Alič je za novo kapelico daroval 
kip Marije, ki ima prav posebno 
zgodbo in ne moremo mimo nje. 
Ivanov stric Jošk je v Vrtovinu, vasi 
na Vipavskem, pogosto kupoval 
vino. Ko je z vprego odhajal na ono 
stran Trnovskega gozda, je na voz 
naložil nekaj hlodovine in se odpravil 
furat. Les je v Vipavski dolini prodal, 
vračal pa se je s sodčkom vina. 
Okoli leta 1960 se je na eni izmed 
teh poti vračal domov z vinom in 
še s čudovitim kipcem Marije. Kje 
in na kakšen način ga je dobil, ni 
preverjenih podatkov. Jožkovo ženo 
Rozalko pa je skrbelo, ker moža dolgo 
ni bilo domov. S košem na hrbtu 
se je peš odpravila možu naproti v 
Idrijo. Na pesku, blizu Nikove, sta se 
srečala. Da se kipu med potjo ne bi 
kaj dogodilo, ga je v slamo in seno 
ovitega peš prinesla v košu domov.

Do smrti Jožka pri Miklajču je 
kip krasil predalnik v hiši. Kasneje 
ga je Ivan Alič prenesel na varno 
in ga hranil vse do danes, ko je 
kip Marije našel nov čudovit dom. 
Kip je poseben, ima svojo veličino, 
vrednost in je poln simbolike. Marija 
stoji na Zemlji, okrog katere se ovija 
kača z zlatim jabolkom. Pod njenimi 

nogami leži luna in naknadno 
dodana majhna monštranca. Zemlja 
je mati narava, daje noč in dan, letne 
čase, ponavljajoča se nasprotja. Daje 
hrano, vir preživetja in prostor za 
življenje. Se vrti, je neskončna in 
nesmrtna. Kača, ovita okoli Zemlje, 
pa simbolizira zlo, ki ga je nekaj 
prav v vsakem človeku. To zlo je v 
obliki hudiča, ki vlada svetu. Kača 
se ovija, je polna grehov, napuha, je 
ošabna, sebična, polna razuzdanosti, 
… Zdi se močna, vendar jo je Bog 
po Kristusu premagal. V našem 
kipu ima kača v ustih zlato jabolko. 
Jabolko je simbolno upodobljeno v 
več pomenih. Je jabolko spora, je 
zlato jabolko kot sadež nesmrtnosti, 
je jabolko, v katerega sta ugriznila 
Adam in Eva. Je sadež, ki ohranja 
mladost, je simbol obnavljanja in 
večne svežine. V Visoki pesmi pa 
sadež predstavlja plodnost Božje 
besede. Jabolko se v keltskem 
izročilu pojavlja kot sadež znanja, 
magije in razodetja. Z Jahvejevo 
p r e p ove dj o  p a  j e  b i l  č l ove k 
opozorjen, da ga ne bi želje potegnile 
v materialistično življenje in bi s 
tem opustil poduhovljeno življenje. 
Človek zaradi tega božjega svarila 
spozna obe plati življenja. Jabolko 
je torej tudi simbol tega spoznanja 

in potrebe po odločitvi. Luna pa 
je simbol bioloških ritmov. Luna 
raste, je polna, pada in umre ter se 
ponovno rodi. Je kot rojstvo in smrt. 
Je prvi mrlič v lunarnem mesecu, 
saj je luna tako rekoč tri noči kakor 
mrtva. Nato se ponovno rodi in raste, 
tudi po smrti v onostranstvu. Zaradi 
večnega ponavljanja življenjskih 
ciklov nadzoruje ves razvoj na Zemlji. 

V preteklosti je nekdo položil 
k  n o g a m  M a r i j e  š e  m a j h n o 
monštranco. Morda Vrtovinčan, 
m o r d a  M i k l a j č ev  J o šk .  Tu d i 
ta monštranca bo tu ostala z 
namenom. Ta kip Marije je resnično 
nekaj posebnega. Naj ga varuje 
naša nebeška mati Marija. Ob tej 
priložnosti se je Andrej Mrak zahvalil 
Jožetu Ogriču, žal že pokojnemu, ki 
je v začetku vodil postopek okoli 
gradnje in bil desna roka Andreju, 
Janezu Lapajnetu, ki je kapelico 
zidal, Marku Mavriju za poslikavo 
križa, Petru Vončini za opravljena 
mizarska dela, Stanetu Mohoriču 
za krovska dela, Jožetu Jesenku 
in Igorju Mihevcu za kamnoseške 
usluge, Petru Svetičiču (Pepi Čopič) 
za zunanjo poslikavo in domačinu 
duhovniku Vinku Lapajnetu za 
priložnostni obred in blagoslov 
kapelice.
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www.zelinc.com

Iščemo moškega za 

raznovrstno delo  
na kmetiji
(urejanje okolice, košnja, gozd, hlev, …).

 
Možnost zaposlitve za polovični 
delovni čas, preko s.p. ali pogodbe.

Več informacij: 
041 424 150 
ali info@zelinc.com

Kmetija Želinc, 
Straža 8, 5282 Cerkno

Irena Hvala

V Kulturno prosvetnem 
društvu Planika Vojsko 
v letošnjem letu pevsko 
prireditev Pri nas je pesem 
doma oblikujejo kot niz 
srečanj skozi vse leto.

Omejitve zaradi prisotnosti virusa 
covid-19 so preprečile načrtovano 
pevsko druženje v mesecu maju. 
Tri priznane skupine, ki v svoje 
repertoarje uvrščajo slovenske 
ljudske pesmi, so ljubiteljem 
tovrstnih dogodkov lastno 
poustvarjalnost predstavile na 
predvečer vojskarskega farnega 
praznika.

V nedeljo, 12. septembra, so 
v dvorani doma krajanov in 
gasilcev najprej nastopili najmlajši 
Vojskarji in zbranim zatrdili, da 
radi prepevajo slovenske narodne 
pesmi. Prireditev Pri nas je pesem 
doma je bila sprva zasnovana 
kot srečanje družin, ki si v krogu 
svojega doma še vzamejo čas za 

Pevska skupina Korenine deluje v okviru društva podeželskih žena Zgornjega Posočja

Vojskarski otroci

skupno prepevanje. Ena takih je 
gotovo vojskarska družina Grošelj. 
Tri generacije pojejo pod vodstvom 
ata in starega ata Aleksandra. Za 
letošnji nastop so izbrali pisan 
šopek slovenskih ljudskih pesmi. 

Tako kot v preteklih letih 
so tudi to pevsko prireditev s 
svojim petjem obogatile članice 
skupine Korenine, ki delujejo v 
okviru Društva podeželskih žena 
gornjega Posočja. Pevke so torej 
doma v krajih, kjer se je domača 
pesem že v preteklosti trdno 
zakoreninila v ljudskih srcih. 
Spremljala je kmečka opravila in 

lepšala skupna praznovanja. Bila 
je spremljevalka upornih tlačanov, 
ko so šli v boj za staro pravdo, bila 
je uteha v težkih časih, ko so tod 
vladali tuji gospodarji. Preživela 
je! In ostaja živa. S tega lepega 
koščka slovenske zemlje jo pevke 
iz skupine Korenine s svojimi 
številnimi nastopi prinašajo v 
različne kraje po Sloveniji.

Prvič pa so na Vojskem nastopili 
pevci kvarteta Karik. V prijavnici za 
nastop so o imenu in delu skupine 
zapisali: »Po stari primorski navadi 
v vaških gostilnah oziroma betulah 
možje radi sedejo k mizi in ob 
kvartinu vina zapojejo domačo 
pesem ali odigrajo partijo briškole. 
Na Tolminskem taka tradicija velja 
že od vekomaj. Člane kvarteta 
Karik, ki ravno tako radi sedejo k 
mizi in odigrajo partijo briškole, pa 
druži predvsem želja po odkrivanju 
sveta harmonij in zvoka, ki ga 
prinaša štiriglasno petje v svoji 
najbolj osnovni obliki. Štirje 
kvartopirci ali štirje pevci, oboji se 
zavedajo, da imeti v rokah karik 
pomeni imeti visoko vrednost. A 
ker ne pripada adutu, ga je treba 
skrbno čuvati ali spretno pridobiti 
zase. Ohranjati pa je treba tudi 

harmonijo, zven in ritem, zato se 
na vajah – pri kartah – srečujejo 
do trikrat mesečno, svoje adute pa 
bogatijo s sodelovanjem v drugih 
glasbenih in pevskih skupinah. 
Karike, liše in adute namešajo 
skupaj melodijami slovenskih in 
dalmatinskih pesmi.« Skupina 
Karik pod vodstvom Miloša Lebana 
je v repertoar za tokratni nastop 
uvrstila tudi tri zanimive pesmi, ki 

so v preteklosti nastale med ljudmi 
na Tolminskem. 

Zbrani poslušalci so lahko 
prisluhnili tudi šaljivemu prizoru 
izpod peresa Irene Hvala. Govori o 
dveh vojskarskih gospodinjah, ki 
želita ustanoviti pevsko skupino. 
Njun namen je kar najboljše zapeti 
domačo pesem na že tradicionalni 
prireditvi Pri nas je pesem doma. 
Že na začetku pa ugotovita, da 
bosta potrebovali veliko vaj, saj 
nista ravno prepričani v svoje 
pevske sposobnosti. Prizor sta 
mojstrsko odigrali Urška Poljanec 
in Anja Vončina.

»Na to lepo septembrsko nedeljo 
so ponovno zaživele pesmi, ki 
so v preteklosti nastajale v tesni 
povezanosti slovenskega človeka 
z domačo zemljo. Pesmi, ki so 
kot odmev nekega davnega časa, 
so dragocenost, vredna, da se 
jo spoštuje in ohranja!« je na 
koncu pevskega srečanja povedala 
povezovalka programa, mlada 
članica KUD Planika Kristina 

Kvartet Karik

S pesmijo v pozdrav jeseni
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V treh dneh peš iz Godoviča v Log pod Mangartom 

Zoran More

Udeleženci lanskega prvega 
pohoda na tej trasi smo bili 
tako navdušeni, da smo 
že takoj sklenili, da gremo 
na to pot tudi prihodnje 
leto. Sredi junija smo se 
srečali na sestanku, na 
katerem smo določili datum 
in traso poti, ki je drugi 
dan potekala drugje kot 
lani. Štirim pohodnikom 
iz lanske skupine, Branku, 
Mateju, Sandiju in Zoranu, 
sta se letos pridružila še 
Borut in Lovro. 

Kar hitro se je približal 21. julij, ko 
je okrepljena spremljevalna ekipa 
skuhala golaž za prvi dan pohoda. 
V četrtek, 22. julija, smo začeli 
pohod uro bolj zgodaj kot lani, saj 
je bil napovedan zelo vroč dan. Ob 
6. uri smo se zbrali »Na vasi« in 
krenili skozi predor in po francoski 
cesti proti Idriji. V športnem centru v 
Idriji, kamor smo prispeli malo po 8. 
uri, nas je sorodnica Renata pričakala 
z okrepčilnim zajtrkom. Nismo 
se prav dosti obotavljali in kmalu 

krenili po kolesarski stezi do Marofa 
in naprej po cesti do Spodnje Idrije, 
kjer smo imeli postanek pri našem 
sponzorju - v baru Bargnach Franko. 
Po kratkem oddihu in okrepčilu smo 
nadaljevali hojo po prijetni senci 
po levem bregu Idrijce proti Reki. 
Okrog 12.45 smo na poti nasproti 
Maruškovca naredili postanek za 
malico. Naš naslednji postanek je 
bil pri Okrepčevalnici Kurn’k, kjer so 
nam prijazni lastniki dali popotnico. 
Po prijetnem počitku smo zagrizli 
v prvo resnejšo strmino proti vasi 
Bukovo. Malo po 15. uri smo prispeli 
do našega sponzorja – Pivovarne 
Zajc. Spremljevalna ekipa nas je 
pričakala z narezki, lastnik pivovarne 
pa s hmeljnimi napitki. Pot smo 
nadaljevali po cesti proti peskokopu 
Razpet in tu zavili proti Policam, a 
se kmalu usmerili desno po travniku 
navkreber in okrog 17. ure prišli do 
vikenda, kjer nas je spremljevalna 
ekipa postregla z odličnim golažem. 
Tu se nam je pridružil domačin Jože, 
ki nas je potem vodil po stezah, 
gozdnih vlakah in poteh do prelaza 
proti Baški grapi, najvišji točki 
prvega dne pohoda. Sledil je spust 
po znanih poteh do kampa Šorli v 
Koritnici. Spremljevalna ekipa je 
postavila šotor za prenočevanje in 
nam pripravila odlično pašto. Prvi 
dan smo prehodili 48,2 km poti.

Naslednje jutro smo vstali ob 5.30, 
si po zajtrku nadeli nahrbtnike ter se 
odpravili po novi trasi proti Logu pod 
Mangartom. Po dveh urah hoje po 
asfaltni cesti smo prispeli v vas Rut 
in nadaljevali proti vasi Grant. Pot 
naprej nas je vodila po kolovozih in 
mulatjeri, ki vodi na Planino Razor, 
skozi predore iz 1. svetovne vojne do 
lovske koče na Planini Prodi, kamor 
smo prispeli okrog 12.30. Po malici 
smo napolnili še posode z vodo in 
se zazrli v strm breg, kjer nas je 
čakalo dobrih 700 metrov višinske 
razlike do grebena, ki vodi s Šije 
proti Voglu. Pot je nekaj časa vodila 
po stezah, potem pa na brezpotje. 
Za to res zahtevno in strmo pot 
smo potrebovali dobri dve uri. Na 
grebenu smo si malo oddahnili in 
pot nadaljevali po markirani poti 
na Vratca, pod Voglom, na Globoko 
in čez Konjsko sedlo v smeri štiri 
ure oddaljene Komne. Ob poti smo 
opazovali čudovito gorsko cvetje 
in videli nekaj gamsov. Okrog 
18. ure nas je zajela nevihta in vsi 
premočeni smo naredili postanek v 
koči na Komni. Ko je dež ponehal, 
smo nadaljevali pot do bližnje koče 
pod Bogatinom, kjer smo imeli 
rezervirano prenočevanje. Prijazni 
oskrbnici sta zakurili peč, da smo 
lahko posušili premočena oblačila 
in obutev. Po okusni večerji smo kar 

hitro »zasedli položaje« na posteljah, 
saj je bil za nami res naporen dan. 
Ta dan smo naredili 37,8 kilometrov.

Zadnji dan pohoda smo se prebudili 
malo pred 6. uro in po zajtrku odšli 
našemu cilju naproti. Jutro je bilo 
sprva hladno, a so ga sončni žarki 
kar hitro ogreli. »Mulatjera« nas je 
vodila po nezahtevnem terenu proti 
Bogatinskemu sedlu (1.803 m/nm), 
kamor smo prispeli po dobri uri 
hoje. Na smerni tabli proti koči pri 
Krnskem jezeru je pisalo 1,5 ure hoje. 
Ob spuščajoči poti smo opazovali 
dokaj dobro ohranjene stavbe, ki so 
pred dobrimi 100 leti služile tedanjim 
vojakom, udeležencem prve svetovne 
vojne. Do prej omenjene planinske 
koče smo prispeli malo pred 9. uro 
in naredili krajši postanek. Tudi 
tokrat je delal v koči godoviški 
sovaščan Silvij, ki nam je »častil« 
pijačo. Od tega postanka naprej 
smo traso poznali že od lani. Sledil 
je spust do Lepene, kamor je prišla 
spremljevalna ekipa in smo lahko 
oddali težke nahrbtnike in obuli lažje 
pohodne copate. Pri koči Klementa 
Juga smo se okrepčali s kosilom in 
pot nadaljevali okrog 12. ure. Hoja 
se je pričela po neprijetni asfaltni 
cesti, a druge izbire ni bilo. Tudi 
vročina je bila v dolini precej hujša, 
kot malo prej višje v planinah. Prav 
hoja po asfaltu po dolini Trente, huda 

vročina in žeja so botrovali temu, da 
smo naredili več postankov ob naši 
poti iz Lepene do vasi Kal Koritnica. 
Tu smo zavili na makadamsko cesto, 
po levem bregu reke Koritnice. Ko je 
cesta zavila v smeri Bovca, smo pot 
nadaljevali po odseku Juliana trail – 
po desnem bregu Koritnice. Preden 
smo prišli, malo pred trdnjavo Kluže, 
na cesto Bovec-Log pod Mangartom, 
smo morali premagati 167 stopnic, 
kar nam je pobralo kar nekaj sape. 
Po krajšem postanku smo pot 
nadaljevali po glavni cesti proti 
našemu cilju, kamor smo prispeli 
po prehojenih 30,8 kilometrih ob 
17.20 uri. 

Na 116,8 kilometrov dolgi poti smo 
premagali 4.500 metrov višincev 
in spustov, spet »pridobili« nekaj 
žuljev, a to ni skalilo našega veselja 
in zadovoljstva ob prihodu v Log pod 
Mangartom. Tu nas je spet pričakala 
spremljevalna ekipa (Srečko, Silvij, 
Tadej in Milada), ki nam je pripravila 
okusno večerjo. 

Za pomoč pri izvedbi pohoda se 
zahvaljujemo našim sponzorjem: 
Bar na vasi Godovič, AMC Golob, JM 
Projekt, Pivovarna Zajc, Bar Bergnach 
Franko, Prevozništvo Simon Lapanje, 
Mateja Hladnik, Aleš Hladnik, OCG 
Godovič, Matej Nartnik, Kristjan 
Gostiša, Drago Črnuta, Jaka Kamp 
Šorli in Okrepčevalnica Kurn’k.

Na 116,8 kilometrov dolgi poti smo 
premagali 4.500 metrov višincev in 

spustov, spet »pridobili« nekaj žuljev, a to 
ni skalilo našega veselja in zadovoljstva 

ob prihodu v Log pod Mangartom.

Letos so se na pohod iz Godoviča v Log pod Mangartom odpravili: Matej Vidmar, Borut Grmovšek, Branko Vidmar, Zoran More, Sandi Vidmar in Lovro Lukan
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V zavetju besede
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ter revija Mentor razpisujeta in izvajata prireditev 
V zavetju besede, to je literarni natečaj za odrasle avtorje, ki pišejo v slovenskem 
jeziku. Avtorji in avtorice lahko na tem natečaju sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi 
pesniškimi, proznimi in dramskimi besedili. 

Strokovni spremljevalci, ki 
na regijskih srečanjih vodijo 
literarne delavnice, vsa besedila 
preberejo in izberejo avtorje za 
regijska srečanja. Delavnice na 
regijskih srečanjih so namenjene 
predvsem analizi poslanih 
besedil, pogovoru o literarnem 
ustvarjanju nasploh ter vajam 
kreativnega pisanja. Od maja 
do septembra 2021 je tako 
po celotni Sloveniji potekalo 
šest regijskih srečanj, za vsako 
regijo posebej. Regijsko srečanje 
za Primorsko je potekalo 14. 
septembra v Idriji. Na to srečanje 
se je uvrstilo triindvajset 
literatov iz različnih primorskih 
krajev. 

Strokovna spremljevalka za 
Primorsko je bila pisateljica in 
prevajalka Gabriela Babnik, ki 
je leta 2007 za roman Koža iz 
bombaža prejela nagrado za 
najboljši prvenec. Sledila sta 
romana V visoki travi in Sušna 
doba, ki sta bila nominirana 
za nagrado kresnik. Leta 2013 
je prejela Stritarjevo nagrado 
in bila z romanom Sušna 
doba nominirana za Evropsko 

literarno nagrado. Istega leta je 
prejela tudi Stritarjevo nagrado 
za mladega literarnega kritika. 

Strokovna spremljevalka je 
na regijskem srečanju v Idriji 
analizirala prispela dela ter 
v pogovoru z avtorji podala 
oceno ter ostale koristne 
informacije na prispela besedila. 
Vsi regijski spremljevalci pa 
bodo predlagali kandidate za 
zaključno državno srečanje. 
Strokovna spremljevalka na 
državnem srečanju, ki bo 

potekalo 14. novembra 2021 na 
gradu Rajhenburg, pa bo pesnica 
in pisateljica Stanka Hrastelj. 
Nominirani avtorji in avtorice z 
regijskih srečanj bodo povabljeni 
na zaključno druženje, kjer bo 
potekala literarna delavnica in 
pogovori o prispelih besedilih, 
(samo)založništvu, o literarnem 
ustvarjanju nasploh. V zavetju 
besede 2021 se bo zaključilo z 
literarnim večerom in podelitvijo 
nagrad petim najboljšim 
finalistom. / Rado Božič

Letošnji literarni natečaj / Arhiv JSKD OI Idrija

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
Nova prodajna poteza Zavarovalnice SAVA d.d. predstavlja 
zajamčeno najboljše razmerje med vsebino in ceno avtomobils-
kega obveznega in kasko zavarovanja. In povrhu vsega še na 11 
obrokov! Bi si lahko želeli še kaj več?! 

Na srečo je mimo obdobje, ko smo kot kasko kupovali »kar nekaj«, samo da je 
bilo poceni. To »kar nekaj« se je namreč lastniku vozila hitro maščevalo že ob 
manjši škodi in na koncu tako zavarovanje sploh ni bilo poceni. V tej poplavi 
nizkocenovnih zavarovanj so prednjačile zavarovalnice, ki so na novo stopile na 
Slovenski trg in v bitki za stranke obljubljale in počele marsikaj, njihovi honorarni 
agentje pa še kaj več.
Vsa leta sem vas prepričeval, da zavarovanje ni Loto in da kar plačaš, to tudi 
dobiš. Zavarovalnica SAVA d.d. je bila prva, ki je vpeljala polni kasko s samo 
0,5 % odbitne franšize! Gre za odlično alternativo precej dragemu kasku brez 
franšize in po drugi strani cenovno skoraj enakemu kasku z 1 % franšize, kjer pa 
je soudeležba stranke dvakrat višja kot pri 0,5 %.
Za boljšo predstavo naj povem, da vam lahko sklenem obvezno in kasko zavaro-
vanje za ceno 513EUR in za isti avtomobil prav tako kasko in obvezno zavarovan-
je za 313 EUR. 200 EUR razlike v ceni za v naslovu enako zavarovanje, razlika v 
vsebini pa še zdaleč ni enaka. Tudi žlikrofi so žlikrofi, razlika pa je, če jih jem kot 
»ta polite« ali pa s telečjo pečenko in tartufi. Razlika v ceni in v okusu! 
Pocenite svoje avtomobilsko zavarovanje brez strahu, da boste izpustili kaj 
pomembnega. Vabim vas, da se pred letošnjim podaljšanjem zavarovanja ogl-
asite osebno ali preko interneta po povsem informativni, neobvezujoč izračun. 
Zajamčeno boste prihranili vsaj za ene žlikrofe in to ta boljše!
Lep pozdrav in dober tek! 
                                                                                      vaš Aleksander Paglavec

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
MERITVE ELEKTROINŠTALACIJ - NPK PREGLEDNIK ELEKTROINŠTALACIJ / ELEKTRO INŠTALACIJE / VEZAVA 
ELEKTRO OMARIC / ELEKTRO VZDRŽEVANJE STROJEV / MERITVE ELEKTROINŠTALACIJ / TERMOVIZIJA / 
KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA / KRMILJA SONČNIH ELEKTRARN / KOMPENZACIJSKE NAPRAVE / DELO NA 

NAPRAVAH SN 20KV / VARJENJE TERMOPLASTOV

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

pred obnovo po 
obnovi

NOVO V NAŠI PONUDBI

Comunello električni pogoni za dvoriščna vrata  
in zapornice

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

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

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

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

Informacije: 
041 951 001 
in 031 895 901
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Selak kovinarstvo d.o.o., Triglavska 30, 5280 Idrija, http://regalni-sistemi.si / selak.dejan@siol.net T: 031 724 333

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

IZDELAVA NADSTREŠKOV

INOX 

OGRAJE

Vroč zaključek strelske sezone 
Maša Strobl

Dolgo vroče poletje se je 
mladim strelcem Strelskega 
društva Jožeta Mihevca 
Idrija zaključilo zelo pestro. 
V drugi polovici avgusta so 
se vrata idrijskega strelišča 
odprla in pričeli so se 
treningi ter priprave na kar 
dve tekmovanji: regijsko 
tekmovanje na Vrhniki 
in državno prvenstvo v 
Ljubljani.

Tekme v mesecu avgustu niso 
običajne, saj mladi strelci preko 
poletja ne trenirajo. A covid je 
premešal štrene tudi na tem 
področju. V sezoni 2020/2021 
regijskih tekem sploh ni bilo, 
državno prvenstvo pa je bilo 
prestavljeno na september. Tako 
je morala Strelska zveza zahodne 
regije v zadnjem trenutku izvesti 
regijsko tekmo, ki je mladim 
strelcem omogočila postavitev 
norme za uvrstitev na državno 
prvenstvo. Tekmo je 28. avgusta 
organiziralo Strelsko društvo 
Vrhnika, do norme pa je na tej 
tekmi prišlo kar nekaj strelcev v 
različnih kategorijah. Med mlajšimi 
dečki je Vončina Matevž osvojil 
drugo mesto in s 150 krogi dosegel 
normo za državno prvenstvo. Med 
dečki je Adam Brložnik s 176 krogi 
dosegel prvo mesto, Patrik Jurman 
s 168 krogi tretje mesto ter Filip 
Kacin s 161 krogi deveto mesto. Pri 
vseh je bilo to dovolj za posamično 
in ekipno uvrstitev na državno 
prvenstvo. Skupno so Filip, Patrik 
in Adam osvojili tudi ekipno prvo 
mesto. Med starejšimi dečki je Anej 
Šinkovec dosegel drugo mesto, 
kar pa s 153 krogi na žalost ni bilo 
dovolj za normo in uvrstitev na 
državno prvenstvo. Računamo, da 
mu bo to uspelo že v naslednjem 
letu.

Že štirinajst dni kasneje, 11. 

septembra, je Strelsko društvo 
Lotrič Železniki na strelišču 
ob Dolenjski cesti v Ljubljani 
organiziralo državno prvenstvo. 
Kljub številnim novim covid 
ukrepom je tekmovanje potekalo 
brez težav. Na državno prvenstvo 
so se poleg mlajših kategorij 
uvrstili tudi kadeti in v kategoriji 
zračna puška posamezno 
osvojili naslednja mesta: Izak 
Bolčina deveto mesto s skupnim 
rezultatom 388,3, Teo Šmit 
28. mesto, Matevž Mažgon pa 
32. mesto. Ekipno so kadeti 
dosegli končno peto mesto. V 
kategoriji serijska zračna puška 
dečki posamezno so tekmovalci 
dosegli naslednje uvrstitve: Adam 
Brložnik je s 179 krogi zasedel 
končno drugo mesto, Patrik 
Jurman je osvojil 23. mesto, 
Kacin Filip pa 42. mesto. Skupaj 
je ekipa dečkov v zelo izenačeni 
konkurenci osvojila peto mesto. 
V kategoriji mlajših dečkov je 

Matevž Vončina osvojil končno 
deseto mesto, kar je glede na prvi 
nastop na državnem prvenstvu 
zelo dober rezultat.

Navkljub vročini pod strelskimi 
jopiči, maskam na obrazih ter 
elektronskim tarčam, ki jih 
nekateri niso vajeni, so fantje 
ohranili mirne roke in se na 
obeh tekmah odlično odrezali. Še 
posebej smo ponosni na našega 
državnega podprvaka Adama 
Brložnika, ki je drugo mesto 
proslavil v dobri družbi strelskih 
prijateljev. Pohvale celotni 
ekipi Strelskega društva Jožeta 
Mihevca Idrija, ki se je uvrstila 
na državno prvenstvo. Ob tem se 
veselimo novih dobrih uvrstitev 
v prihajajočem strelskem letu in 
obenem lepo vabimo vse mlade, ki 
jih zanima ta izjemen olimpijski 
šport, da se nam pridružijo. Če ne 
zaradi želje po streljanju, pa zaradi 
pice, ki jo predsednik društva 
obljublja ob vsaki prejeti medalji.

Državni pokal se je začel v 
Črnem Vrhu
Prvo soboto v septembru je bilo napeto v prostorih 
KUD-a Sloga v Črnem Vrhu nad Idrijo. Društvo je z 
Namiznohokejsko zvezo Slovenije organiziralo prvo tekmo 
v sezoni 2021/22, ki je štela tudi za pokal državnega 
prvenstva.

Namizni hokej velja za novo igro v 
slovenskem prostoru. Nejc Škrlep, 
gonilna sila pri NHZS, je za Idrijske 
novice povedal, kako je ta igra prišla 
v Slovenijo: »Bivši sodelavec Bernarda 
Škrlepa (NHK Mengeš) Sergej Vasiljev 
je to igro pripeljal iz Rusije že pred 
17 leti, kmalu zatem so v Mengšu 
začeli s prvimi turnirji. A še precej 
pred tem so namizni hokej domov 
pripeljali hokejisti na ledu iz Ljubljane 
in Jesenic ter ga igrali doma.« 

V prejšnjih letih so tekmovanja 
potekala v Mengšu, Sevnici in 
v Kranju. Kot zanimivost lahko 
dodamo, da bo spomladi potekalo 
evropsko prvenstvo prav v Kranju. 
V Črni Vrh pa je turnir prišel potem, 
ko se je nad igro navdušil organizator 
dogodkov na planoti Lovrenc Habe 
in ta je Škrlepu ponudil možnost 
za organizacijo dogodka v kraju. 
»Mislil sem si, da bo prišlo več 
krajanov, saj je igra zelo izvirna. A 
verjamem, da bo igra z leti dobila 
na prepoznavnosti in popularnosti, 
zato bomo turnir v naših krajih še 
organizirali,« je dejal Lovrenc Habe, 
ki je udeležence naštel na prste 
ene roke. Med domačini oziroma 
amaterji je slavila Elizabeta Habe,v 

absolutni konkurenci pa je prvo 
mesto osvojil 85. igralec sveta Anže 
Božič, ki je v finalu s 3:1 v zmagah 
ugnal klubskega kolego Bernarda 
Rjavca. Rezultate so zadovoljni 
organizatorji razglasili na ponovitvi 
premere dokumentarnega filma o 
covidu na podeželju, ki se je zgodila 
po turnirju v črnovrški dvorani.

Naslednji turnir za slovenski pokal 
bo 18. septembra v Kranju, 23. 
oktobra bo v gorenjski prestolnici še 
turnir za svetovno ligo (OP Slovenije), 
dan kasneje pa svetovno klubsko 
prvenstvo./ Andraž Corn / Foto: 
Lovrenc Habe



Idrijske novice / ABC         številka 500 petek, 24. september 2021 23Š P O R T

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

223,63 € 

Pohodna obutev  
Crispi Valdres GTX

Pohodna obutev  
Fitwell Big Wall Rock

212,90 € 

Pohodna obutev  
AKU Alterra Lite GTX

138,35 € 

Pohodna 
obutev za 
vsakogar

Pred 50 leti prvi turnir v 
balinanju
Prvega oktobra, prav 
na dan praznika 
občine Cerkno, bo 
preteklo 50 let od 
zaključka prvega 
doslej znanega 
turnirja v balinanju v 
Cerknem.

Turnir četvork je takrat 
potekal na balinišču pri 
bifeju Lovec, ki danes nosi 
ime Pr’ Albinc. Organizirala 
ga je Sindikalna organizacija 
Ete Cerkno in se je začel v 
zadnjem tednu septembra 
1971. Na prvem turnirju so 
nastopile sindikalne ekipe 
podjetij ETA in Slovenijales Cerkno, Zidgrad Idrija in Metalfleks Tolmin. 
Za dan, ko je deževalo, so igrišče prekrili s streho iz PVC folije. Zadnji dan 
turnirja, 1. oktobra 1971, pa so se med seboj pomerile mestne reprezentance 
Cerknega, Idrije in Tolmina, sestavljene iz igralcev sindikalnih ekip. Prvo 
mesto je osvojila ekipa iz Cerknega v postavi Alfonz Borovinšek, Blaž Tavčar, 
Jože Vidic in Tine Obid. Diplomo v prilogi hranijo v arhivu Balinarskega 
kluba Cerkno, pokal pa je na polici med pokali v klubskem prostoru ob 
balinišču.

Ob 50. obletnici bodo prav na dan praznika občine Cerkno, v petek, 1. 
oktobra popoldne, organizirali turnir, na katerega bodo povabili dve ekipi 
iz Cerknega ter po eno ekipo iz Idrije in Tolmina ter se tako spomnili na ta 
zgodovinski dogodek. / FF

Pot k srebru na svetovnem prvenstvu
Klemen Kenda

Zaradi množičnih odpovedi 
velikih športnih tekmovanj 
v juniju je bil zaključek 
mednarodne sezone v 
orientacijskem teku zelo 
naporen, pester, hkrati pa 
tudi izjemno uspešen tako 
za slovenske kakor tudi 
za idrijske in cerkljanske 
orientaciste. Tekmovalke in 
tekmovalci Orientacijskega 
kluba Azimut so se konec 
avgusta in v začetku 
septembra okitili s srebrom 
in dvema bronoma 
na svetovnem šolskem 
prvenstvu ter celotnim 
kompletom medalj na 
Prvenstvu JV Evrope.

Naši člani so dosegli izjemne uspehe 
na svetovnem šolskem prvenstvu, 
ki je od 12. do 18. septembra 
potekalo v Beogradu, in sicer na 
terenih v Beogradu (Kalemegdan, 
Ada Ciganlija) in južno od srbske 
prestolnice. Teja Tušar (GJV Idrija) 
je 14. septembra postala svetovna 
podprvakinja na srednji razdalji (v 
šolski kategoriji), dva dni kasneje pa 
je osvojila še bron na dolgi razdalji. 
Na srednji razdalji je Rok Bogataj (OŠ 
Cerkno) zasedel tretje mesto. Ekipa 
idrijskih gimnazijk (Teja Tušar, Manja 
Leban, Lana Mohorič in Pia Bogataj) 
je v skupni razvrstitvi srednjih šol 
osvojila drugo mesto. Teja Tušar je 
tako izboljšala rezultat svojega brata 
iz leta 2012, ko je Peter Tušar v takrat 
zgodovinskem teku na Portugalskem 
osvojil prvo medaljo za Slovenijo na 
velikih mednarodnih tekmovanjih. 
Rok Bogataj pa je postal pr vi 
slovenski osnovnošolec z medaljo 
s tega prvenstva. Slovenija se sicer 
svetovnih šolskih prvenstev redno 
udeležuje že od leta 1997 dalje, kar 
letošnje dosežke mladincev, kljub 
nekoliko manjši udeležbi zaradi 
covid-19, postavlja v pravo luč. 

Ob tem velja omeniti tudi Katjo 
Babič (OK Komenda), ki je osvojila 
dvakratni naslov svetovne šolske 
prvakinje med reprezentantkami in 
Brino Kölner (OK Komenda), ki je 
bila med osnovnošolkami srebrna 
na sprintu.

Uspehi so plod dolgoletnega 
sodelovanja Orientacijskega kluba 
Azimut ter šol na območju občin 
Idrija in Cerkno. Gonilna sila 
sodelovanja in rednega izvajanja 
treningov je bil v vseh teh letih 
profesor športne vzgoje na GJV 
Idrija Robert Vončina. S tehničnim 
in orientacijskim znanjem so 
pripomogli predvsem Leon Pisk, 
v zadnjem obdobju pa tudi Andraž 
Drešček in Valentin Eržen, pod čigar 
vodstvom poteka šola orientacije 
v  Cerknem.  Kljub  n iha joč im 
rezultatom naših orientacistov 
se kvaliteta in prepoznavnost 
slovenske orientacije v svetu krepita 
in zadnja leta nas naši člani nenehno 
razveseljujejo s  premikanjem 
mejnikov in doseganjem najboljših 
slovenskih uspehov doslej. 

Bivši člani šolskih ekip GJV Idrija, 
Simon Stanonik, Mark Bogataj in 
Peter Tušar, so letos postavili najboljši 
slovenski rezultat na svetovnem 
prvenstvu v štafeti, Simon Stanonik 
je prav tam izboljšal najboljši 
slovenski posamični rezultat, prav 

tako pa je letos postavil tudi najboljši 
slovenski rezultat v točkovanju na 
svetovni jakostni lestvici.

Prelomna je bila tudi udeležba 
naših članov na Prvenstvu JV Evrope, 
ki je potekalo v Zagrebu med 25. in 
29. avgustom. Reprezentanca se je 
s prvenstva vrnila s kar enajstimi 
medaljami, tremi zlatimi, štirimi 
srebrnimi in štirimi bronastimi. 
Največji reprezentančni uspeh 
je dosegla Nea Eržen, ki je kot 
14-letnica premagala vso mladinsko 
konkurenco do 16 let in postala 
pr vakinja JV Evrope na dolgi 
razdalji ter podprvakinja na srednji 
razdalji. Deja Razpet je v štafeti 
osvojila srebro. Uspešni so bili tudi 
Azimutovi veterani (Aleš Poljanšek, 
Valentin Eržen, Klemen Kenda), ki 
so se domov vrnili z eno srebrno in 
štirimi bronastimi medaljami.

Na 6. tekmi Slovenske orientacijske 
lige, ki je 19. septembra potekala na 
Rogli, pa so člani OK Azimut dosegli 
naslednje uspehe: Mihej Prezelj drugo 
mesto v M10, Klemen Kenda drugo 
mesto v M21B, Simon Stanonik prvo 
mesto v M21E, Gregor Hvala tretje 
mesto v M21E, Aleš Poljanšek prvo 
mesto v M45, Vlado Sedej prvo mesto 
v M65, Manja Leban drugo mesto v 
Ž18, Deja Razpet tretje mesto v Ž21E 
in Marjanca Poljanšek prvo mesto v 
Ž45. 

Osnovnošolska ekipa OŠ Cerkno s trenerjem Valentinom Erženom (desno) 
je osvojila prvo mesto | foto: OK Azimut

Gal Kržišnik v Budimpešti
V soboto in nedeljo, 11. in 12. septembra, je v Budimpešti 
na Madžarskem potekalo mednarodno tekmovanje v 
karateju z naslovom Budapest Open.

Na tekmovanju,  k i  ga  organiz ira 
madžarska karate zveza in spada med 
največje mednarodne turnirje v Evropi, je 
nastopilo 1.309 tekmovalcev iz 34 držav. 
V kategoriji Kumite Male Junior +76 kg je 
Idrijčan Gal Kržišnik v močni konkurenci 
osvojil odlično tretje mesto. Edini poraz 
je moral priznati proti predstavniku 
madžarske z rezultatom 2:0. 

Odlično so se odrezali tudi ostali tekmovalci iz Karate kluba Ljubljana, 
ki je matični klub Gala Kržišnika. Beti Molnar je osvojila prvo mesto v 
kategoriji U21, -68 kg, Hana Debeljak pa tretje mesto v kategoriji U21, -61kg.

Turnir v Budimpešti je večina prijavljenih držav izbrala kot izborno tekmo 
za prihajajoča velika tekmovanja, prav tako tudi Karate zveza Slovenije, ki 
je določala ekipo za nastop na SP 2021 in MEP 2022. / ITA
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Mladi planinci polni energije in spoštovanja do okolja
Neža Lapajne

Približno enake letnice so 
se vrtele, ko sem prišla 
na svet in je v PD Idrija 
nastala ideja o planinskem 
taboru mladinskega 
odseka PD Idrija. Več kot 
tridesetletna tradicija 
celotedenskega druženja, 
hribolazenja, odkrivanja 
zanimivih naravnih čudes 
in tudi izobraževanja se je 
z nekaj premori uspešno 
nadaljevala vsako leto, lani 
izostala, a se letos ponovno 
postavila na noge. Drugi 
teden avgusta smo se tako 
mladi planinci, vodniki, 
mentorji in mladinski 
voditelji udomačili v domu 
Triglavska roža v Trenti, ki 
tabora doslej še ni gostil, 
in nam tako nudil idealno 
izhodišče za pohode, 
resne vzpone, sprehode in 
druženje na svežem zraku. 

Ob boku potoka Krajcarca, 
kamor smo prispeli v ponedeljek 
popoldan, smo se resnično prijetno 
počutili. Po spoznavanju našega 
začasnega doma in njegove okolice 
smo našli vsak svoj »štramac«, 
napolnili omarice s še svežimi 
oblekami in nato prvič preizkusili 
kuho naše kuharice. Gospo Olgo 
iz Godoviča smo hitro vzeli za 
svojo, ona pa nas tudi, sploh, ko 
je izkusila, kako pridni jedci so 
planinci. Očitno je bilo, da v tem 
tednu ne bomo lačni, ne glede 
na to, kakšni vzponi nas čakajo. 
Večer je hitro objel ozko dolino 
Trente, zato smo pohiteli s pripravo 
nahrbtnika in se pričakovanja 
polni zavili v odeje, medtem ko nas 
je v spanec pospremila pravljica za 
lahko noč.

Čudovito se je prebuditi v jasno 
jutro, ko veš, da izhodišče pohoda 

ni še dve uri vožnje oddaljeno od 
tople postelje in so visoki vrhovi 
na dosegu pogleda iz sobe. Na 
prvo turo na taboru smo v kolena 
zagrizli v dolini Lepene, pri domu 
Klementa Juga. Tisti, z daljšim 
korakom, malo prej, za njimi pa 
mlajši udeleženci, katerih cilj 
je bil največje od Krnskih jezer 
(1.385 m). Starejši in izkušenejši 
planinci, ki že imajo v nogah nekaj 
resnih pohodov, so poleg jezera 
osvojili še čudovit, skoraj 2.000 
metrov visok Šmoho. Vrh nad 
Krnskim jezerom, ki v senci bolj 
znanega Krna zaenkrat še uživa 
status neobljudenega idiličnega 
razgledišča. Človek bi tu gor kar 
zavriskal – in tudi smo!

Krepko v popoldne se je že 
prevesil dan in vsi smo se že 
veselili, da zagledamo našo hišo in 
kuharico z rokami, uprtimi v pas, 
češ, kje pa hodimo toliko časa. Dolg 
in naporen dan je bil za nami, zato 
smo lonce pomazali kot »ta veliki«, 
se po obilnem obroku sproščeno 
igrali na igrišču in otvorili igro 

Skriti prijatelj. Pred spanjem še 
obvezna pravljica, katere konec 
pa je tokrat večini otrok ostal 
neznanka.

V sredo smo 
se prebujali 
malo manj 
planinsko, 
kar pomeni, 
da smo si 
privoščili 
kakšno 
urico daljši 
spanec. 
Kristalno 
jasen 
dan smo 
dopoldne 
uživali v 
dolini Zadnje Trente, v zatrepu 
katere se skrivajo Zapotoški 
slapovi. Med skakanjem po 
kamnih, postavljanju možicev 
in malicanju v soteski doline 
Zapotok smo srečali tudi čuvaja 
Triglavskega narodnega parka, na 
katerega je letelo nešteto vprašanj, 
našli smo veliko zaplato snega 
in nekateri tudi neprostovoljno 
preizkušali temperaturo ledeno 
mrzlega potoka. Po vrnitvi v dom, 
kosilu s kratkim počitkom in 
izpolnjevanju planinskih knjižic 
nas je na igrišče zvabil pasji lajež, 
živahna psička Soča in njena 
lastnica, gorska reševalka Ana 
iz Bovca, sta prišli na obisk na 
naš tabor, nam predstavili potek 
reševanj v gorah, načine dostopov 
do ponesrečenca in vse, kar nas je 
še zanimalo. Večer smo rezervirali 
za planinski krst, ki sreča vsakega 
mladega planinca, ki se tabora 
udeleži prvič. Do trdne teme smo 
vztrajali na prostem in se med 
krstom zabavali tudi tisti, ki smo 
to prestali mnogo let nazaj. Le še 
priprava nahrbtnikov nas je čakala 
pred nočnim počitkom, zjutraj je 

tako ali drugače za vse dodatne 
opravke prezgodaj.

Konec noči je hitro prišel, 
sploh za starejšo 
skupino, ki je že 
ob svitu pošteno 
zavihala rokave. Na 
italijansko-slovenski 
državni meji jih je 
pričakoval mogočni 
Mangrt, katerega 
so se lotili najprej s 
slovenske strani in 
njegov vrh zapustili 
po ozemlju naših 
zahodnih sosedov. 
Za marsikoga je bila 
to najvišja in tudi 
tehnično najbolj 
zahtevna gora, 

na kateri je kadarkoli stal, in 
utrujenost po šestih urah hoje je 
bila popolnoma upravičena. Mlajši 
so medtem malo dlje pospali in 
dopoldne izkoristili za pohod po 
vedno slikoviti Soški poti – tokrat 
jih je pot vodila ob reki navzgor, 
kar nekaj postankov med potjo je 
pripadlo opazovanju rastlinstva 
in živalstva z gospo Tinko Gantar, 
ki nas je ta dan obiskala in z nami 
delila svoje bogato znanje. Do 

Pri spodnjem Kriškem jezeru | foto: Andrej Erjavec

Na zelo zahtevno pot na Mangrt smo se pripravljali že dan pred odhodom 
| foto: Andrej Erjavec

korit Mlinarice in nazaj do našega 
začasnega doma se je tudi mlajšim 
udeležencem pospešil utrip in 
hlad za štirimi zidovi je prijal prav 
vsem. Kljub utrujenosti in stalni 
aktivnosti so otroške baterije veliko 
hitreje napolnjene kot odrasle 
in kakor, da bi cel dan počivali, 
se je popoldne razvnela strastna 
nogometna tekma na travniku 
pred trentarskim muzejem Na 
Logu, v pogonu so bili tudi vsi 
loparji in žoge. Premor je zahteval 
le obisk trgovinice s spominki v 
muzeju, kjer je vsak našel nekaj 
primernega za spomin zase, morda 
tudi za starše, brata ali sestro. 
Vsa športna aktivnost zahteva 
tudi regeneracijo, za kar je seveda 
poskrbela gospa Olga, ki nas je 
dobesedno razvajala s svojimi 
kulinaričnimi mojstrovinami 
iz sicer premajhne kuhinje za 
tako velik objekt. Po okrepčilu 
nam je Tinka pokazala še nekaj 
svojih fotografij in izkoriščen 
dan smo lahko zaključili še z eno 
(nedokončano) pravljico za lahko 
noč. 

Da bo petek malo bolj umirjen, 
četudi je bilo nebo zopet brez 
oblačka, ni bila nobena skrivnost. 
Prvi del dneva smo organizirali 
veliko igro, ki je, kot ime 
pravi, zares velika po zabavi, 
tekmovalnosti, sodelovanju in 
seveda nabiranju navideznih 
surovin, ki prinesejo določene 
stvari za končni izziv. V našem 
primeru so bili to predmeti in živila 
za izdelavo obloženih kruhkov. 
Lahko si zamislite, kako so se pri 
pripravi le-teh mučile vse tiste 
skupine, ki si z reševanjem nalog 
niso prislužile dovolj surovin za 
denimo nož. Popolna mešanica 
sodelovanja in izzivov kuharskega 
šova je prinesla zmago vsem, saj 
so vsi udeleženci dobro sodelovali, 
četudi so bili končni rezultati 
precej različni. Popoldne smo čas 
namenili dolgo pričakovanemu 
kopanju, a tudi do idiličnega 
tolmuna v dolini Zadnjice smo se 
morali sprehoditi slabo uro. Kljub 
sopari in vročini je bilo vredno, saj 
nas je pod slapom Belopotoškega 
potoka čakal osvežilen tolmun 
s sicer mnogo prijetnejšimi 
temperaturami od tistih, ki jih 
premore smaragdna lepotica. V 
celem tednu smo tu celo dočakali 
nekaj kapelj dežja, pa še skozi 

Med skakanjem po kamnih, postavljanju možicev in malicanju v soteski doline Zapotok smo srečali tudi čuvaja Triglavskega narodnega parka, na katerega je letelo nešteto vprašanj, našli smo veliko zaplato snega in nekateri tudi neprostovoljno preizkušali temperaturo ledeno mrzlega potoka

Napeto pričakovanje rezultatov komisije velike igre | foto: PD Idrija
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Pire za 36 ljudi?! Mala mal’ca, če so v kuhinji pridni pomočniki  
| foto: Andrej Erjavec

V jutranjem hladu po slovenski smeri proti Mangrtu | foto: PD Idrija

te so sončni žarki sijali. Po bolj 
odpočitem dnevu so bile naše oči že 
uprte v sobotno jutro, nahrbtniki 
zopet pripravljeni, mi pa zavzeti za 
še en nepozaben dan na taboru.

Sveže jutro nas je zvabilo, da tudi 
soboto zajamemo z veliko žlico, 
mladinci kar iz Trente v Zadnjico 
in naprej v smeri Kriških podov, 
mlajši pa najprej malo s kombiji, 
nato pa po zabavnih dogodivščinah 
in fotografiranjem z redarjem na 
Gorski cesti peš proti Mangrtskem 
sedlu. Vsi smo ta dan dosegli 
zastavljeni cilj, stali višje od 2.000 
metrov nad morjem in se naužili 
visokogorskega zraku. Po sestopu 
od Pogačnikovega doma nazaj 
v dolino je starejšim pripadal 
ponoven skok v hladen »žomf« 
skoraj ob poti in strinjali smo se, 
da je to verjetno najboljša možna 
varianta tuša in osvežitve v enem. 

Ko smo kasneje poslušali 
pogovore starejših in mlajših otrok, 
je bilo zanimivo slišati, kako dobro 
otroci opazijo stvari, na katere jih 
opozarjamo tudi na planinskem 
taboru, ko jih učimo pravilne 
hoje v hribe – tako so denimo 
skoraj tekmovali v opisovanju, na 
katerem od ciljev je bilo več mestno 
obutih pohodnikov in kako so se 
neprimerno vedli.

Moči v mladinskih krogih težko 
zmanjka in po kosilu nas je že 
gnala naprej novica, da je nekje v 
dolini Trente morda skrit zaklad, 
ki ga je vredno poiskati. A do 
tja zopet ni bližnjice, zato je bilo 
potrebno vzeti pot pod noge, 
slediti namigom, se malce znajti 
in najti pot, ki vodi proti cilju. 
Vsi smo tja tudi prišli, a zaklada 
še vedno nismo našli. Otroci 

so se zavzeto pognali v iskanje, 
ki se je kaj kmalu obrestovalo. 
Eden od najmlajših udeležencev 
je našel veliko škatlo, za katero 
je bilo jasno, da je iskani zaklad. 
Vsebina nas je seveda razveselila, 
za vsakega izmed nas je bilo v 
škatli darilce, ki bo odslej z nami 

v nahrbtniku na vseh poletnih 
pohodih in izletih. Tudi navdušeno 
iskanje zaklada po že domači 
dolini nas je ulakotilo, zato smo 
se vrnili v dom, se okrepčali in 
pripravili za vrhunec zadnjega 
večera – nagradno tombolo. Uf, 
bilo je zelo napeto, goljufati je 
bilo težko, nagrade za činkvine 
in tudi že tombole so kopnele 
in pričakovanje klicanih številk 
je bilo ves čas na vrhuncu. 
Seveda so dobitki počakali prav 
vse sodelujoče in vsak s svojim 
v naročju so otroci zapustili 
prizorišče. Že čez nekaj minut 
tudi pravljica ni bila več pogoj za 
utišano čebljanje v sobah. 

Zadnji dan takih in podobnih 
dogodivščin ima vselej sladko-
grenak priokus. Bolj kot gre 
h koncu in se veseliš doma 
in počitka, raje bi ga še malo 
podaljšal. Vsekakor smo tudi 
nedeljo dodobra izkoristili. Po 
pospravljanju najprej za literarno 
delavnico in pred kosilom še za 
razkrite skrite prijatelje, ki so 
preko celega tedna poskrbeli za 
nemalo smeha in polepšanih 
dni. Po kosilu in kosu odlične 
rojstnodnevne torte, ki jo je 

ob osebnem prazniku prejela 
načelnica Katarina, smo še zadnjič 
družno oprtali nahrbtnike in se, 
kakopak peš, podali po Soški poti 
do galerije Berebica, kjer smo se 
ohladili v ledeno mrzli Soči, potem 
pa nas je, kakor bi hotel povedati, 
da je čas, da gremo domov, v 

avtobus pregnal dež. Sladoled smo 
si privoščili v Kobaridu, kjer je 
zopet, tako, kot cel teden v Trenti 
sijalo sonce.

Trideset let nazaj ali danes – 
poslanstvo tabora je enako. Mladi 
planinci so polni energije in če jo 
uspemo usmeriti v znanje, užitek 

v hribolazenju in spoštovanje do 
okolja, v katerega pridemo na 
obisk le za lastno dobro, vemo, 
da smo nekaj naredili prav. Če se 
tu spletejo še nova prijateljstva in 
ustvarijo spomini za vse življenje, 
je naša utrujenost po tednu dni v 
objemu gora dosegla svoj namen. 
 

Vsi smo ta dan dosegli 

zastavljeni cilj, stali 

višje od 2.000 metrov 

nad morjem in se naužili 

visokogorskega zraku

V skritem zakladu je bilo za vsakega posebno darilce – brisačka za v hribe | foto: Barbara Čibej

Gorska reševalka Ana in psička Soča sta nam popestrili popoldne pred 
domom | foto: Andrej Erjavec

PLANINSKO DRUŠTVO 
IDRIJA
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100% ročno delo -slovenski proizvod

SEDEŽNE GARNITURE  
 POSTELJE    
VZMETNICE   

POSLOVNA OPREMA

Gradiška cesta 5, 5271 Vipava  I  Damjan: 031 335 443, Matija: 040 822 171  I  info@tapetnistvo-damjan.si            tapetnistvodamjan

DIMNIKARSTVO IDRIJA     
Dejan Šukalo s.p.

Levstikova 5, 5280 Idrija

M: 041 775 362, 041 351 876,

E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 13h

VELIKA IZBIRA - IZDELAVA PO MERI- SVETOVANJE - MONTAŽA - IZMERA  
- HITRI ROKI IZDELAVE / SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e,  
Logatec, T: 01 75 43 672, M: 041 691 323, info@sm-sencila.com,  

www.sm-sencila.com

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

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



Idrijske novice / ABC         številka 500 petek, 24. september 2021 27M 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
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MARTA BRATUŠ
(1937 – 2021)

V zadnjih toplih dneh poletja se je od nas poslovila naša mama, 

nona in pranona Marta Bratuš. Hudo nam je, da ob slovesu 

nismo bili s tabo. Pogrešali te bomo, vsak dan.

Zahvaljujemo se župniku g. Miru Mariniču in pogrebni službi 

Komunale Idrija za organizacijo pogreba. Hvala tudi vsem za 

besede sočutja, ki ste nam jih izrazili v tem težkem času slovesa, 

in vsem, ki ste se od nje še zadnjič poslovili na pokopališču v 

Sp. Idriji.

Hčerki Nadi in Brigita ter sin Boštjan z družinami

Ni bitja, ki bi v nič razpadlo!
Kar večno je, je v vseh ostalo,
Naj osrečuje te njih bit!
In bit je večna: v njej so sile
zaklade žive ohranile,
ki zdaj vesolja so nakit.

(J. W. Goethe)

 
Gradivo za zahvale in male oglase  

nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  
abc@abc-merkur.si ali marketing@abc-merkur.si. 

Dodatne informacije na: 
05 37 222 80 ali 051 358 215.

  Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

ANA LAPANJA
(1. 7. 1929 – 24. 8. 2021)

Po dolgotrajni bolezni je svojo življenjsko pot tiho sklenila naša 

mama, babica, prababica in sestra, po domače Anči. Rojena je 

bila v Rovinah, zadnja leta pa je živela v Idriji. Poznali smo 

jo po tem, da je živela tiho in skromno, predvsem pa je rada 

pomagala vsem, ki so potrebovali pomoč, dokler ji je 

zdravje to dopuščalo.

Zahvaljujemo se osebju Doma upokojencev Idrija, ki so lepo 

skrbeli zanjo, pogrebni službi Komunale Idrija, trobentaču in 

vsem, ki so izrazili sožalje ter darovali sveče in cvetje.

Žalujoči svojci

So ljudje,  

ki živijo v naših 

srcih vsak dan, 

tudi takrat, 

ko jih več ni.

JOŠKO KLAVŽAR
(17. 2. 1960 – 29. 8. 2021)

Na zadnjo avgustovsko nedeljo nas je mnogo prezgodaj zapustil 

naš dragi mož, ata, stari ata, brat in stric Joško, 

po domače Zalazarjev Joško.

Zahvaljujemo se njegovemu osebnemu zdravniku dr. Silviju Strausu, 

mag. farm Lilijani Makuc Peternelj, patronažni službi, ekipi NMP ZD 

Idrija ter vsem, ki ste kakorkoli priskočili na pomoč v času njegove 

bolezni. Posebno se zahvaljujemo vsem asistentkam, ki ste nesebično 

skupaj z nami premagovale vse težave, ki jih je prinašala bolezen.

Iskrena hvala prof. dr. Janezu Zidarju, specialistu nevrologu z 

Nevrološke klinike UKC Ljubljana, in vsemu podpornemu osebju 

ter Društvu distrofikov.

Hvala pogrebni službi Komunale Idrija in Cvetličarni Rožica iz 

Cerknega za organizacijo pogreba, Meti Pavšič iz Idrije za zapete 

žalostinke ter vikarju Bogdanu Špacapanu za opravljen poslovilni 

obred.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 

sodelavcem in znancem, ki ste se osebno ali v mislih v tako velikem 

številu poklonili njegovemu spominu, izrazili sožalje 

ter darovali cvetje in sveče.

Mirno si zaspal, ker je dih zastal, a spomin na tebe večno bo ostal. 

Počivaj v miru.

Žalujoči vsi njegovi

Ko sem majhen bil, sem bil vesel
pred domačo hišo z brati, 
sestrami in starši sem sedel.
Sam bog nas ni prešteti znal,
je že tako moglo biti prav ...

Mali oglasi

DAVID ŠIFRAR
(1975 – 2021)

Ob nenadni in mnogo prezgodnji smrti našega Davida se iz srca 

zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili 

k večnemu počitku. Velika zahvala vsem gasilcem, posebno PGD 

Ledine, da ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot 

in ga položili v prerani grob. Hvala predsedniku Nejcu Jesenku 

za poslovilne besede. Hvala tudi g. župniku Miru Mariniču in 

pevcem. Prav tako gre zahvala tudi vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem za pomoč, rože, sveče in humanitarni dar.

Vsaka vaša topla beseda in vsak stisk roke nam lajšajo bolečino.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči vsi njegovi

Ledine, 11. septembra 2021

Tisti, ki ga imaš rad,
nikoli ne umre,
samo nekje daleč, daleč je …

Prodamo garsonjero v Idriji, v velikosti 
30 m2. Garsonjera je popolnoma 
opremljena, vključno z vsemi 
gospodinjskimi aparati. | Inf.: 031 335 610

Prodam suha bukova in mešana drva z 
možnostjo razreza in prevozom.  
| Inf.: 041 743 671

Prodam ww golf 2, dizel 1.6, letnik 
1989, starodobnik. Kompletno obnovljena 
pločevina in sedeži. Registriran do maja 
2022. | Inf.: 041 416 755 (Marjan)

Prodam malo rabljeno otroško posteljico 
z jogijem, dimenzije 140 x 70 cm. Cena po 
dogovoru. | Inf.: 031 828 255

Najamem bivalni vikend ali hiško v naravi 
v okolici Idrije. Od oktobra do maja ali tudi 
za dlje. | Inf.: 041 669 551 

Za daljši čas najamem enosobno ali 
dvosobno stanovanje v Idriji ali širši okolici. 
| Inf.: 069 931 729

Z januarjem 2022 oddamo v najem 
dvosobno obnovljeno in opremljeno 
stanovanje v Idriji. Energetska izkaznica 
narejena. | Inf.: 030 734 292 (po 16. uri) 

Ugodno prodam mobilno leseno 
prekajevalnico za meso.  
| Inf.: 041 540 676

Ugodno prodam deblo tise, primerno za 
lovske trofeje, zračno suho.  
| Inf.: 041 540 676

Najamem enosobno stanovanje ali 
garsonjero v Idriji. | Inf.: 070 505 561

Za daljši čas najamem enosobno ali 
dvosobno stanovanje v Idriji.  
| Inf.: 069 931 729

V strogem centru Idrije oddam polno 
opremljeno enosobno stanovanje velikosti 
36 m2. Stanovanje bo na voljo za najem 
od novembra dalje. | Inf.: 051 378 415

Za daljši čas najamem enosobno ali 
dvosobno stanovanje v Idriji.  
| Inf.: 070 521 552

Prodam suha bukova drva. Možna 
dostava in razrez. | Inf.: 031 873 456

Iščem stanovanje za mlad zakonski par v 
Idriji, Spodnji Idriji ali Žireh.  
| Inf.: 064 44 85 844 (Viber)

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

Iščem osebo za skupno vožnjo in delitev 
stroškov prevoza na delo na relaciji Idrija - 
Ljubljana Vič. | Inf.: 041 412 845

Prodam konvektorski grelnik Iskra z 
ventilatorjem, zelo malo rabljen. Cena: 15 
evrov. | Inf.: 040 675 873

Kupim traktor, lahko v dobrem ali 
slabšem stanju, v okvari, poškodovan, 
lahko tudi brez dokumentov, katerekoli 
znamke. | Inf.: 040 638 174

Najamem hišo ali pol hiše na obrobju 
Idrije, Cerknega ali v okolici le-teh. Smo 
Slovenci, ki si želimo miru.  
| Inf.: 064 120 462

Za daljši čas najamem enosobno ali 
dvosobno stanovanje v Idriji.  
| Inf.: 031 690 060 

Prodam prtljažnik za dve kolesi za 
Renault Trafic. Cena: 150 evrov.  
| Inf.: 041 455 152

V Cerknem ali Idriji kupim stanovanje do 
približno 45 m2. | Inf.: 069 644 345

Najamem enosobno stanovanje ali 
garsonjero. | Inf.: 069 931 729

Prodam suha bukova drva.  
| Inf.: 031 356 570

Najamem enosobno stanovanje ali 
garsonjero na daljši čas.  
| Inf.: 069 644 274

Mlad par, doma iz okolice Idrije, išče 
stanovanje za dolgoročni najem (50-70 
m2). Oba sva redno zaposlena.  
| Inf.: 051 362 644

Prodam zelo dobro ohranjen usnjen 
trosed in dvosed znamke Natuzzi v bež oz. 
sv. kamelje rjavi barvi. Dimenzije troseda: 
200 x 90 x 90 cm (dolžina x širina x višina 
naslonjala); dimenzije dvoseda: 160 x 90 x 
90 cm (dolžina x širina x višina naslonjala). 
Dvosed in trosed se nahajata v Idriji.  
| Inf.: 041 400 243 (zvečer)

Mlad par z otrokom nujno išče 
stanovanje v Idriji, Sp. Idriji ali Cerknem.  
| Inf.: 069 728 838 (Nermin)

Kupim kovine (baker, železo, medenina, 
cink, bron, svinec, aluminij, inox, kositer, 
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POSLOVILI SO SE

Marija Carli iz Idrije, stara 85 let

Kristina Križič iz Cerknega, stara 90 let

Ivana Pavšič z Reke pri Cerknem, stara 87 let

Lavri Mervic iz Idrije, stara 88 let

Florijana Česnik iz Idrije, stara 44 let

Marta Bratuš iz Spodnje Kanomlje, stara 84 let

David Šifrar iz Ledin, star 46 let

Vida Sedej iz Cerknega, stara 85 let

Amalija Kofol iz Lazca, stara 83 let

Marija Božič iz Škofje Loke, stara 61 let

Pavla Mlakar s Travnika, stara 94 let

Joško Klavžar iz Zakriža, star 61 let

Ana Lapanja iz Idrije, stara 92 let

Ivana Družinec iz Idrije, stara 79 let 

IVANA DRUŽINEC
(18. 12. 1941 – 19. 8. 2021)

K večnemu počitku h Gospodu je tiho odšla naša draga mama, 

sestra, nona in teta Ivanka Družinec.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom 

in prijateljem za besede sožalja ter darovano cvetje in sveče. 

Hvala osebju kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja UKC 

v Ljubljani. Hvala tudi zaposlenim v Domu starejših občanov 

Idrija. Hvala pogrebni službi Komunale Idrija ter gospodu 

župniku Marku Rijavcu za lepo opravljen poslovilni obred. 

Hvala vsem, ki ste se prišli poklonit njenemu spominu. 

 

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo ostal.

LAURA MERVIC
(18. 10. 1932 – 11. 9. 2021)

V soboto, 11. septembra 2021, je doma, v krogu 

domačih in ob glasbi italijanskih kancon ter 

Franka Sinatre umrla Laura Mervic.

Iskrena hvala vsem, ki ste bili mami v oporo, nam 

pa v pomoč v najtežjih trenutkih slovesa. Hvala za 

mnoga izražena sožalja in misli sočutja.

Egon in Sonja z družinama

Kdor živi v spominu drugih, ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. (E. Kant)

Draga mama,

vsak umira sam, pravijo. Okolica je s teboj, fizično in psihično razdajanje je prisotno, a breme 

usode je le tvoje. In tega se začneš vse bolj zavedati, ko začutiš, da prihaja tvoj trenutek. Ne 

vem, kaj vse se je pletlo v tvojih mislih, kakšne so bile stiske ali svetle oporne točke, ki so ti do 

konca razuma vlivale neverjetno voljo do življenja in optimizma. Obžalujem, da sva se o tem 

premalo pogovarjala. Če pa povzamem srž domislice skupine Monty Python »Always look on 

the bright side of life«, je resnični smisel življenja sprejemanje drugih, razdajanje sebe, odprtost 

duše. To te plemeniti, notranje bogati in utrjuje korenine tvojega drevesa življenja. Občutek, 

da si kvalitetno preživela skoraj samo dekado manj, kot stoletje, je blagodejen in pomirjujoč.

Rodila si se v družini, ki te je vzgajala in oblikovala v duhu vrednot, vrednih človeka (poštenost, 

delavnost, pokončnost, ...), narava pa te je obdarila s kvalitetami, ki tudi štejejo (natančnost, 

urejenost, vztrajnost, vedrost in še kaj). Rad sem poslušal tvoje zgodbe o otroštvu, preživetem 

v in okoli hiše, imenovane »Švica«, bombardiranju letal vaše hiše na starem placu, nedeljskih 

sprehodih do Zagoda, dogodivščinah v delovni brigadi pri gradnji proge Brčko-Banovići, 

pevskih epizodah, ko si prepevala v novo ustanovljenem idrijskem plesnem orkestru, kjer so v 

eter odzvanjali za tisti čas predrzni ritmi dinamičnih Glenmillerjevih napevov. Še in še je bilo 

zgodb o Idrijčanih in mestnih predelih. Občudoval sem tvoj neverjeten spomin in pikolovsko 

natančnost povedanega. Ustvarila si si družino. Ob pogosti odsotnosti svojega moža, ki se 

je prekomerno razdajal za dobrobit družbe, si posledično občutila njegovo prezgodnjo smrt 

in praznino v skupnem življenju. Bila si vdova pri 42-letih, a življenje si zapolnila s pravim 

materinskim čutom in naju s Sonjo vzgojila v pokončna človeka, vredna zaupanja. Kasneje 

so ti polnili srce vnuka Simon in Martin ter vnukinja Tina. 

Na potek tvoje bolezni smo bili pripravljeni, a v zadnjem obdobju je šlo vse le še hitreje. Kot 

da si to sprejemala in se zavestno poslavljala. V svojem stilu si sistematično in trudoma uredila 

vse prostore v hiši, za vsak predal se ve, kje je kaj. Z neverjetno vztrajnostjo, ki je v tvojem 

stanju resnično zahtevala napor in veliko volje, si tako, kot vsako leto, skorajda obredno, še 

zadnjikrat za božič vsem nam spekla točno število piškot, natančno prilegajoče zloženih v 

kovinske škatle. Poleti pa enkratno marelično marmelado, vredno Michelinove zvezdice. Res, 

za nekatere stvari si bila nenadkriljiva. 

Življenje na Zemlji si zapustila v svojem stilu, urejeno in pomirjeno sama s seboj. Narava 

jemlje, a tudi daje. Tik pred koncem svoje poti si z neizmerno srečo in burnimi občutki 

dočutila in to v enem tednu kar dva pravnuka. Verjamem, da se bo delček tvojega najboljšega 

jaza nadaljeval v mladem rodu.

Draga mama, ostajaš v naših srcih. Mirno počivaj v večnosti onostranstva.

Egon

Idrija, 16. septembra 2021

nikelk, volfram, kobalt, molbiden, njobi, 
krom). | Inf.: 051 702 301

Prodam suha mešana okrogla necepljena 
drva, cena 48 evrov/prm z razrezom in 
dostavo v Spodnjo Idrijo in Idrijo.  
| Inf.: 051 441 836 (Klemen)

Najamem stanovanje za eno osebo v 
Idriji. | Inf.: 041 669 551 (Mojca)

Najamem ali kupim garsonjero ali 
enosobno stanovanje v Idriji.  
| Inf.: 031 440 268

Na Travniku (ob Idrijci) prodamo 
manjšo parcelo z brunarico, primerno za 
preživljanje prostega časa in vrtičkanje. | 
Inf.: 031 356 568 

Prodam nove zimske gume Goodyear, 
vrhunske kvalitete, Ultragrip 
Performance +, 215/60 R16 99H, 72 
dB. Štiri za ceno treh.  
| Inf.: 041 828 455

Najamem garsonjero v Idriji. Sem 
redno zaposlena, brez otrok in hišnih 
ljubljenčkov. | Inf.: 031 440 268

Prodam avto znamke Mercedes-Benz 
– GLK razred, letnik 2009, 162.300 
prevoženih kilometrov. Cena po dogovoru. 
| Inf.: 041 573 934

V Srednji Kanomlji kupim starejšo hiško, 
potrebno popravila ali rušenja, ali majhno 
parcelo za gradnjo. | Inf.: 040 817 324
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Zapeljal na skale in 
uničil avtomobil

V ponedeljek, 20. septembra, se 
je ob 5. uri in 16 minut na Keltiki 
zgodila prometna nesreča, v kateri 
je bilo udeleženo le eno vozilo. Kot 
so potrdili na upravi policije v Novi 
Gorici, je do nesreče prišlo v naselju 
Straža. 51-letni voznik osebnega 
avtomobila je vozil s Travnika proti 
Straži in med vožnjo na ravnem delu 
ceste mu je z desne strani iz strme 
travnate brežine pred vozilo padlo 
več večjih kamnov oziroma skal, ki so 
se zagozdili v podvozje avtomobila. 
Poškodbe na vozilu so bile tako hude, 
da je bilo vozilo v nevoznem stanju 
in so ga zato morali s kraja nesreče 
odstraniti člani ekipe vlečne službe. 
Voznik se v nesreči ni poškodoval. Na 
kraju nesreče so posredovali gasilci 
PGD Idrija, ki so nevtralizirali razlite 
tekočine in nudili pomoč policistom.

Našli pogrešanega Simona Mozolija
V soboto, 11. septembra, se je nekaj po 10. uri v 
Čekovniku pod vodstvom policije pričela iskalna akcija 
za pogrešanim Simonom Mozolijem iz Idrije. 

Policijo so sorodniki o nenavadnem izginotju obvestili že dan prej 
in tako so policisti že v petek popoldne pregledali širše območje med 
Idrijo, Javornikom, Črnim Vrhom, Belo in Vojskim. 

Prvi dan pogrešanega niso našli. V soboto dopoldne pa je stekla 
širša akcija, v katero so bili vključeni vodniki reševalnih psov KZS 
Severnoprimorske regije, obale in Notranjske, gasilci PGD Idrija in gorski 
reševalci GRS Tolmin, v pripravljenosti pa so bili tudi vodniki reševalnih 
psov ZRPS Severnoprimorske regije. Najprej so na gozdni poti med 
Čekovnikom in Idrijsko Belo nad kmetijo Tratnik našli motor Kawassaki, 
za katerega se je izkazalo, da je last pogrešanega. Udeleženci iskalne 
akcije so z iskanjem nadaljevali in pogrešanega pozno popoldne ob 18. 
uri in 25 minut našli na eni od gozdnih poti na tem območju. Policisti 
so pogrešanega, ki ni bil poškodovan, predali v oskrbo zdravstveni 
službi, ki ga je prepeljala v bolnišnico. Policisti so se ob zaključku akcije 
posebej zahvalili vsem sodelujočim in tudi občanom, ki so s koristnimi 
informacijami pripomogli k srečnemu razpletu iskalne akcije.

Srni nista preživeli
V nedeljo, 12. septembra, je nekaj 

pred 20. uro voznica osebnega 
avtomobila med vožnjo na glavni 
cesti iz Idrije proti Godoviču v 
Zali trčila v srno. Po trku je na 
vozilu nastala manjša poškodba, 
za poginulo divjad pa so kasneje 
poskrbeli člani domače lovske 
družine.

V sredo, 15. septembra zvečer, pa 
so obvestili policiste, da je voznik 
osebnega avtomobila znamke 
BMW na Želinu na glavni cesti med 
Cerknim in Spodnjo Idrijo povozil 
srno. Voznik je vozil  z Želina 
proti Spodnji Idriji, ko mu je pred 
vozilo skočila srna. Kljub zaviranju 
voznik ni mogel preprečiti trka. 
Žival je zaradi udarca poginila na 
kraju nesreče, s kraja nesreče jo 
je odstranil član ene od lovskih 
družin.

Motorist pod cesto
V sredo, 8. septembra, se je nekaj 

pred 12. uro v Kanomlji zgodila 
motoristična nesreča, ko je na glavi 
cesti padel motorist in se pri tem 
poškodoval. Posredovali so reševalci 
ekipe nujne medicinske pomoči iz 
ZD Idrija in gasilci iz PGD Idrija. 
Poškodovanega motorista so oskrbeli 
na kraju nesreče in ga prepeljali na 
urgenco v UKC Ljubljana.

Našli pogrešanega
V noči na ponedeljek, 6. septembra, 

je v naselju Predmost, v občini 
Gorenja vas – Poljane, potekala 
iskalna akcija  za pogrešanim 
občanom. Tega so gasilci ob 2. uri 
in 18 minut našli v bližini naselja in 
ga rešili. Izkazalo se je, da je občanu 
spodrsnilo na brežini potoka, padel 
je pet metrov globoko in se ni mogel 
sam rešiti. Gasilci PGD Poljane so 
skupaj s policijo podhlajenega občana 
našli v potoku, ga prenesli na brežino 
in do reševalnega vozila. Reševalci 
NMP Škofja Loka so ga oskrbeli na 
kraju nesreče in ga prepeljali v UKC 
Ljubljana.

Olje steklo iz traktorja
V soboto, 4. septembra, so gasilci 

nekaj po 16. uri posredovali na 
Goriški cesti v Cerknem, kjer je 
iztekalo olje iz traktorja. Gasilci PGD 
Cerkno so z vpojnimi sredstvi posuli 
razlito olje in počistili cestišče.

Poplava v kurilnici
V petek, 3. septembra, so nekaj po 

21. uri na pomoč klicali gasilce iz vasi 
Lazec. Tam je v eni od stanovanjskih 
hiš voda zalila kurilnico. Vzrok 
za hišno poplavo je bila počena 
vodovodna cev. Gasilci so vodo 
prečrpali in svetovali lastnikom, 
da pokličejo vodinštalaterja, ki bo 
zakrpal počeno cev.

Kdo je odnesel iPhone?
V sredo, 1. septembra, so policisti 

obravnavali kaznivo dejanje zoper 
premoženje v Cerknem. Tam je 
še neznani storilec v torek, 31. 
avgusta, v večernih urah na mizi 
terase enega od gostinskih lokalov 
našel tam pozabljen mobilni telefon 
znamke iPhone in si ga prilastil. S 
tem dejanjem je bila oškodovanki 
povzročena materialna škoda za vsaj 
200 evrov. Oškodovanka je podala 
predlog za pregon kaznivega dejanja 
in tako bodo policisti Policijske 
postaje Idrija po zaključku preiskave 
in na podlagi vseh ugotovljenih 
dejstev podali kazensko ovadbo 
na novogoriško Okrožno državno 
tožilstvo.

Šolski avtobus povozil 
gospo

V sredo, 1. septembra, se je ob 6. uri 
in 46 minut v vasi Dolenje Ravne pri 
Cerknem pripetila huda prometna 
nesreča. Po doslej znanih podatkih 
je voznik avtobusa, ki bi moral iz 
vasi Ravne odpeljati šolarje v šolo, na 
avtobusnem postajališču v Spodnjih 
Ravnah pri obračanju in vzvratni 
vožnji z zadnjim delom vozila zadel 
starejšo gospo, ki je takrat stala 
oziroma hodila za vozilom v mrtvem 
kotu. 

Gospa je zaradi trčenja padla, 
nato pa jo je voznik z avtobusom 
prevozil vse do zadnje osi. Ob stiku 
z zadnjo osjo vozila je gospa dobila 
hujše telesne poškodbe. Posredovali 
so reševalci ekipe nujne medicinske 
pomoči iz ZD Idrija, gasilci PGD 
Idrija in PGD Cerkno ter policija. 
Policisti so na kraju nesreče zbrali 
vse dostopne podatke in bodo po 
končani obravnavi o ugotovitvah 
celovito seznanili javnost. Reševalci 
so poškodovano domačinko odpeljali 
na urgenco in v nadaljnjo oskrbo.

Strela zanetila požar 
V nedeljo, 29. avgusta, so nekaj 

pred 15. uro klicali na pomoč 
gasilce iz Zavratca, kjer je ogenj zajel 
hlev. Klicu na pomoč so se odzvali 
gasilci iz PGD Zavratec, Idrija, Dole 
in Godovič, ki so pogasili goreče 
bale sena, ostrešje poslopja in v 
njem parkirana kmetijska vozila 
in mehanizacijo. Požar je kljub 
hitremu interveniranju in gašenju 
povzročil večjo materialno škodo. 
Po prvih podatkih naj bi ogenj 
zanetila strela, ki je udarila v hlev. 
Prvi je bil na kraju lastnik kmetije, 
ki je po klicu na pomoč takoj začel 
z reševanjem traktorjev in ostale 
opreme iz gorečega objekta. Uspelo 
mu je rešiti enega od traktorjev in še 
nekaj priključkov. Med reševanjem te 
opreme pa so goreči deli ostrešja že 
padali na tla in poškodovali lastnika 
po rokah in glavi. Zdravniška 
ekipa mu je oskrbela te poškodbe. 
Po nestrokovni oceni je požar 
povzročil za več 100.000 evrov 
škode. V reševanje se je vključilo 
20 gasilcev PGD Zavratec in še 38 
gasilcev iz sosednjih PGD Idrija, 
Dole in Godovič. Gasilci so v uri 
in pol rdečega petelina ukrotili. K 
sreči v času udara strele in potem 
med požarom v hlevu ni bilo živine. 
Policisti so si ogledali kraj požara in 
po neuradnih podatkih tujo krivdo 
izključili.

V delovni nesreči 
poškodovan 24-letnik

V sredo, 25. avgusta zjutraj, se 
je v eni od gospodarskih družb 
v okolici Spodnje Idrije zgodila 
delovna nesreča. Kot so potrdili na 
upravi policije v Novi Gorici, se je 
med izvajanjem vzdrževalnih del na 
mirujočem stroju po glavi poškodoval 
24-letni delavec podjetja. Predvidoma 
lažje poškodovanemu delavcu so 
ustrezno zdravniško pomoč nudili 
v urgenci ZD Idrija, odkoder so ga 
po prvi pomoči napotili v domačo 
nego. Policija je o dogodku obvestila 
tudi pristojne pravosodne organe, 
preiskovalno sodnico okrožnega 
sodišča in državno tožilstvo v Novi 
Gorici. O nesreči so obvestili tudi 
pristojno delovno inšpekcijo.

Mina v Črnem Vrhu
V torek, 24. avgusta, so gradbeni 

delavci v Črnem Vrhu nekaj po 
14. uri med kopanjem gradbene 
jame za novogradnjo naleteli na 
minometno mino,  kal ibra 81 
milimetrov, težko 3,37 kilograma, 
italijanske izdelave iz obdobja 
druge svetovne vojne. Poklicali so 
policijo in ta je na gradbišče poslala 
ekipo, ki je specializirana za varno 
odstranjevanje eksplozivnih teles. 
Nevarno najdbo sta bombna tehnika 
do uničenja shranila v varne prostore 
Državne enote za varstvo pred NUS 
severnoprimorske regije.

Gasilci rešili 
avtomobil

V ponedeljek, 23. avgusta, je nekaj 
po 12. uri v Dolenjih Novakih osebno 
vozilo zapeljalo s cestišča in obstalo na 
brežini. Posredovali so gasilci PGD Idrija 
in PGD Cerkno, ki so poškodovano 
vozilo potegnili nazaj na cestišče. 
Poškodovanih v nesreči ni bilo.
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GANTAR INŠTALACIJE

• NOVO -  akcija 
toplotnih črpalk 
Buderus za 
ogrevanje 
prostorov in 
sanitarne vode!

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

• Pomagamo pri 
urejevanju okoljskih 
kreditov.

• Urejamo dokumentacijo 
za okoljske subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

NOVO
Ogrevalne toplotne črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski Weishaupt

Gantar inštalacije d.o.o. 
Gore 5c, Idrija

Vaš partner 
za prijazno 
ogrevanje

Oddamo neopremljen poslovni prostor!
Na naslovu: Lapajnetova ulica 61, 5280 Idrija

- lasten vhod

- lastne sanitarije

- velikost 28,9m2

Primeren za storitveno dejavnost.

Informacije: Ivan Radič, 051 322 645

September 
je spet tu!
Prejšnje šolsko leto se je 
zaključilo in z navdušenjem 
pozdravljamo novega. 
Nadejamo se, da bo tako, 
kot smo jih bili vajeni 
prejšnja leta. Lanskega 
si zagotovo vsi želimo 
pozabiti. 

Vaših otrok velik del leta nismo 
videli in pogrešali smo naš 
vsakdan. Pogrešali smo jutranji 
pozdrav sodelavca, prve zaspane 
otroške glasove in radoživ smeh, 
ki tudi zaposlene vsak dan napolni 
z dobro voljo. Zavedamo se tudi 
neštetih ovir, s katerimi ste se 
starši soočali v času zaprtja vrtcev. 
Nikomur ni bilo enostavno, ko so 
se otroci praktično celo leto uvajali 
in privajali na vrtec. 

Čeprav vrtec zapira nekatera 
vrata oddelkov, zremo v 
prihodnost z optimizmom. 
Zavezujemo se vam, da bo naše 
delo ostalo kakovostno in bo 
dobrobit otrok naša prioriteta. 
To naj bo naša stalnica, ki vam 
jo ponujamo v teh negotovih in 
spreminjajočih se časih. September 
še ni na polovici, pa joka med 
najmlajšimi novinci skorajda ni več 
slišati. Tudi grleni cmok staršev pri 
oddaji otrok je vsak dan manjši. 
Želimo si, da bi z vsemi starši 
dobro sodelovali in da se boste tudi 
vi v naši družbi dobro počutili. 
Bodite naš pozitivni kritik in 
soustvarjalec pedagoškega procesa. 
Vedno se najde pot, če je prisotna 
volja. Tudi ali še zlasti takrat, ko 
se zdi, da so na naši poti mnoge 
ovire. Verjamem, da lahko skupaj 
vse ovire odstranimo, saj imamo 
skupno željo in cilj – zadovoljstvo 
otrok. Zadovoljni starši, zadovoljni 
otroci. In le zadovoljni otroci lahko 
uresničujejo svoj polni potencial. 
Vesela sem, da sem veliko večino 
staršev novincev letos tudi osebno 
spoznala in sem lahko imena 
povezala z obrazi, četudi napol 
skritimi za masko. Naši odnosi, 
mnenja in nasmehi pa naj bodo 
odkriti ter iskreni. Taki, kot so do 
nas otroci. / Adrijana Erjavec
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Novorojenčki Šala tedna
PLAUDRA-PRESS

deklica Nika, starša Urška in Dominik Gostiša iz Črnega 

Vrha nad Idrijo

deklica Zala, starša Jerca Korče in Matevž Straus 

iz Idrije 

deček Lovro, starša Tina Mervic in Jakob Jež iz Idrije 

deklica Hana, starša Marjetka in Matej Žakelj iz Godoviča 

deček Oskar, starša Petra in Nikola Radoičić iz Idrije 

deklica Hajdi, starša Damjana in Simon Hreščak iz Lom

deklica Kiarra, starša Anja Janež in Klaudio Krapež iz Črnega Vrha 

nad Idrijo

deček Lovro, starša Kaja Kenda in Peter Orešnik iz Idrije

Darilo
Moški jemlje v roke 

različne predmete v 

trgovini in sprašuje 

za ceno. Vse se mu 

zdi predrago. Končno 

vpraša prodajalko: "Kaj 

bi si vi želeli za rojstni 

dan, če bi bili moja 

žena?" 

"Drugega moža!" 

Natančnost ure merili po soncu
Iz Društva za določanje pravega časa so nam sporočili, 

da se ne strinjajo z obnovo grajske ure v Idriji.

Kot so zapisali v obsežnem sporočilu za javnost, ki ga je kot predsednik 

komisije za zadeve starih ur podpisal predsednik dddr. France Kosem, 

so, ne da bi jih kdo prej sploh kaj vprašal, soočeni s tem, da je ura 

na grajskem stolpu po 35 letih dočakala korenito posodobitev. Trdijo 

namreč, da je dosedanje redno zaostajanje grajske ure za realnim časom 

sodilo med posebne znamenitosti mesta. Idrijčani so se z leti navadili, 

da grajska ura pač zamuja, ne glede na to ali jo je grajski mojster 

pravočasno navil ali pa je na to vsakodnevno nalogo malo pozabil. 

V pripravi je bil celo občinski odlok o zamujanju ure, s katerim bi to 

mestno znamenitost tudi zavarovali pred novodobnimi čistuni, ki jim 

za to tradicijo ni kaj prida mar.

V Društvu za določanje pravega časa sedaj predlagajo, da bi v 

sodelovanju z mladino ustanovili poseben inštitut, v katerem bi se 

posvečali težavam določanja pravega časa. Kje bo novi inštitut imel 

sedež, pa še ni znano. Iz neuradnih virov smo izvedeli, da naj bi mesto 

prvega direktorja inštituta zasedel eden od zelo znanih geologov. 

Podrobnosti sledijo. 

/ Fišer

Matjaž Alič, za prijatelje Ramon, 
iz znane širše družine Alič ni le 
zaprisežen roker ampak poslej tudi 
zavzet raziskovalec novih glasbenih 
svetov. Nekdaj oster panker se po 
novem spogleduje z mehkejšimi 
rifi, nad katerimi so se v petdesetih 
letih že prejšnjega stoletja 
navduševali ljubitelji morskih 
dogodivščin in predvsem surfanja.

V najavi novega singla so pri založbi 
zapisali, da se je Ramon po zadnjem singlu 
z naslovom »Sem, kar sem« odpravil na 
dopust, ki pa se mu je sfižil. Vrli glasbenik 
se je vrnil v domačo Idrijo, kjer se je 
potuhnil v opuščenem rudniškem rovu. 
»Tam je naletel na druščino brezdelnih 
odpadniških mariachijev ter se z njimi 
odpravil na malce drugačen podvig, kot 
navadno,« so zapisali v sporočilu za javnost. 
Nova glasbena avantura je začinjena s 
svežimi ritmi v stilu surferjev izpred pol 
stoletja. A ker je Ramon zaprisežen panker, 
pač ne more iz svoje kože. Spoj punka in 
surferskih rifov je prinesel novo glasbeno 
zvrst. Njen boj za obstanek pa sovpada 
z vsesplošnimi spopadi rock’n’roll-a s 
popevkami nove dobe, ki jih kot po tekočem 
traku producirajo »brezdušne nakaze«. 
Ramonova nova glasbena tolpa si je v 
španščini nadela ime »Los Mineros«, kar 
bi v jeziku Slovencev pomenilo »Rudarji«. 
Njihov prvi singel nosi naslov »Missed 

Wave« in je že objavljen tudi na portalu 
YouTube. Gre za 2 minuti in 50 sekund 
trajajoči glasbeni izdelek, v katerem pa ni 
niti ene zapete besede. Ramon s svojimi 
Los Minerosi torej ponuja slabe 3 minute 
užitka v čisti inštrumentalni glasbi. »Če pa 

komu besedilo res tako manjka, pa naj si 
ga napiše sam,« je v svojem stilu za medije 
izpad besedila komentiral avtor glasbe 
Ramon.Kljub temu izletu v surf punk sfero 
in ob napovedi še novih skladb iz tega 
slogovnega svežnja pa Ramon obljublja, da 

sam ostaja 
zvest svoji 
zaprisegi 
branjenja 
rock’n’roll-a. Tudi 
na tem polju pa naj bi v kratkem radijske 
valove vznemiril nov komad.

Zablujena generacija v teh mesecih spi 
sen pravičnega. Panika okoli virusa jim je 
odščipnila domala vse koncertne nastope 
in člane te najbolj udarne idrijske rock 
and roll zasedbe prisilila v čas mirovanja 
in samoizpraševanja. Jeza in gnev, ki 
se počasi, a vztrajno, nabirata v glavah 
zablujencev, pa obetata skorajšnjo eksplozijo 
ustvarjalnosti. O tem, da bo publika sledila 
zablujencem, pa seveda ni vredno izgubljati 
besed, saj so bili njihovi nastopi vedno prave 
energetske bombe. V pokoronskih časih, 
ki bodo zagotovo nekoč prišli, je njihova 
reinkarnacija zagotovljena.  

Kot glasbeni producent se je pod novi 
singel Ramona podpisal Hector Ruvalcaba, 
ki je pravi Mehičan. V Idrijo ga je 
pripeljalo delo za Kolektor, saj se je že v 
Kolektorjevem obratu v Mehiki izkazal kot 
vrhunski mojster. Pred leti je tako sledil 
skok iz Mehike čez veliko lužo do Idrije, 
ki je postala njegov novi dom. Kot izšolan 
glasbeni producent dela tudi za druge 
znane glasbenike z vsega sveta, a se zaradi 
svoje pregovorne skromnosti le redko 
pojavlja v javnosti. Njegovi izdelki, ki so 
»popeglani« do zadnje podrobnosti, pa sami 
pričajo o njegovem obvladovanju tega dela. 
Za videospot, ki spremlja objavljeni singel, 
je poskrbel Gregor Alič. / ITA

Ko p A nker zaide med surferjeA


