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Pred letom dni je bila za celotno državo razglašena epidemija Covid-19, ki je 
dodobra spremenila naša življenja. Spomladanski del epidemije je trajal do 31. 
maja, jeseni pa je število okužb v Sloveniji znova skokovito naraslo in 19. oktobra 
je sledila vnovična razglasitev epidemije, ki še traja. Pred nami pa je kot kaže še 
tretji val.

Civilna zaščita Občine Idrija je 
ob prvi obletnici delovanja v času 
epidemije občinskim svetnikom 
n a  m a r č e v s k e m  z a s e d a n j u 
predstavila nekaj podatkov. Na čelu 
enajstčlanskega občinskega štaba 
deluje poveljnik Boštjan Brelih. Za 
izvajanje nalog s področja zaščite in 
reševanja je v občini usposobljenih 
i n  o p r e m l j e n i h  ve č  kot  3 5 0 
pripadnikov Civilne zaščite, kar 
288 od teh pa jih izhaja iz gasilskih 
društev. V teh dneh je spet začel 
delovati klicni center za nujno 

in psihološko pomoč občanom. 
Prostovoljci vsak dan vozijo odvzete 
brise na analizo na Inštitut za 
mikrobiologijo in imunologijo v 
Ljubljano. Od novembra do marca so 
samo za ta namen prevozili 12.380 
km in opravili 385 ur prostovoljnega 
dela. Po potrebi pomagajo tudi pri 
logistiki izvajanja hitrih antigenskih 
testov. V času zaprtja šol je Civilna 
zaščita pomagala pri razvozu toplih 
obrokov in prehranskih paketov do 
upravičencev. Enota za radiološko, 
kemijsko in biološko zaščito pri 

PGD Idrija je izvedla razkuževanje 
prostorov in stavb, pomagali pa so 
tudi pri vzpostavitvi rdečih con na 
Medvedjem Brdu in v Modri dvorani 
v Idriji. 

Najmočnejši člen Civilne zaščite pa 
vsekakor predstavljajo prostovoljci, 
nj ihovo delo je  dragoceno in 
nepogrešljivo. 

Občina Idrija je v letu 2020 za 
obvladovanje epidemije porabila 
97.023 evrov. Dobrih 36.499 evrov 
je občini povrnila država, kar znese 
3,10 evra na prebivalca. / ITA

Civilne zaščite ni brez prostovoljcev

15 let zapora za umor?
Marino Pangos, vodja kriminalistov na Policijski 
upravi v Novi Gorici, je v torek, 23. marca, stopil pred 
novinarje in predstavil potek policijske preiskave na 
območju občine Idrija. 

Policisti so v zadnjih dneh intenzivno zbirali informacije in razčiščevali 
okoliščine, v katerih je zaradi hudih poškodb glave pred dobrim tednom 
dni umrl 55-letni Peter M. z Vojskega. Policisti so izsledili osumljenca 
za umor in ga z ovadbo predali preiskovalni sodnici. Ta je zanj odredila 
pripor. Nasilna smrt 55-letnega Petra M. med domačini v Spodnji Idriji 
še vedno odmeva. Vedno miren pokojnik nikoli ni iskal prepirov. Živel 
je v podstrešnem stanovanju na Slovenski cesti v Spodnji Idriji, kjer je 
bil eden od sosedov prejšnji teden pozoren na to, da je njegov poštni 
nabiralnik že več dni poln. Poklical je policijo in idrijski policisti so v 
stanovanju manjšega večstanovanjskega objekta ob glavni cesti našli 
55-letnega moškega, ki ni kazal znakov življenja. Kraj nejasne smrti si je 
takoj ogledala zdravnica iz Zdravstvenega doma Idrija in ko je bilo jasno, 
da gre za nasilno smrt, je nadaljnjo preiskavo primera prevzela ogledna 
skupina kriminalistov Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica.

Poleg policistov in kriminalistov sta si kraj najdbe pokojnika ogledali 
tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka 
iz Nove Gorice ter po odredbi sodnice tudi strokovnjak sodno-medicinske 
stroke z Inštituta za sodno medicino v Ljubljani. Na obdukciji v Ljubljani 
so potrdili domnevo o nasilni smrti. Za 55-letnega Petra M. so bili usodne 
hude poškodbe glave, ki so nastale zaradi udarcev s sekiro.

Z zbiranjem podatkov so kriminalisti prišli na sled 48-letnemu občanu, 
ki je bil večkrat na obisku pri pokojnem 55-letniku. Osumljenca za umor 
so v sredo, 17. marca zvečer, prijeli v Idriji in mu odvzeli prostost. Še isti 
dan je Okrožno sodišče v Novi Gorici izdalo odredbo za hišno preiskavo 
v stanovanju, kjer 48-letni osumljenec prebiva. Med hišno preiskavo, ki 
je potekala naslednjega dne, so policisti in kriminalisti našli in zasegli 
predmete, ki bodo služili kot dokaz za kaznivo dejanje umora. Vzporedno 
s hišno preiskavo so policisti zbrali tudi številna pričevanja znancev 
in prijateljev, s pomočjo katerih bodo rekonstruirali dogajanje v času 
umora v Spodnji Idriji.

48-letnega osumljenca so kriminalisti in policisti v petek, 19. marca 
popoldne, s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma zahrbtnega 
umora 55-letnega Petra M. izročili v nadaljnji postopek dežurni 
preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju 
odredila pripor.

Če mu bodo tožilci dokazali očitani umor na zahrbten način, ga skladno 
z določili Kazenskega zakonika čaka najmanj 15 let zapora.

V lanskem letu so na območju PU Nova Gorica obravnavali štiri poskuse 
uboja in en umor. Vsi ti primeri so se zgodili na območju policijskih postaj 
Nova Gorica in Idrija. Letos so obravnavali en poskus uboja na območju 
PP Nova Gorica in nedavni primer umora na območju PP Idrija. / ITA
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Zdaj pa res ne 
vem več kaj je 
demokracija
Drago Mislej Mef 
 

Nikoli si nisem domišljal, da je demokracija v resnici 
mišljena kot oblast ljudstva, čeprav je po tem dobila 
ime. Sem pač sklepal, da vsaka demokracija potrebuje 
neko organiziranost, ki ji omogoča, da sploh deluje. 
Zdaj pa ne razumem nič več.

Kriv je novi ameriški predsednik Biden. Ne zato, ker naj bi zmagal 
na nepoštenih volitvah ali pa zato, ker je na stranski tir potisnil 
prezeblega Sandersa, ki mu je dejansko omogočil zmago na volitvah. 
Kriv je zato, ker je ZDA vrnil v svetovno zdravstveno organizacijo, 
ker se je ponovno pridružil pariškemu podnebnemu sporazumu, niti 
ne zato ker bo menda razmislil o vrnitvi k sporazumu o jedrskem 
razoroževanju, ker je razveljavil prepoved vstopa v ZDA državljanom 
iz nekaterih večinsko muslimanskih držav, ker je preklical dovoljenje, 
ki ga je Trump izdal za gradnjo spornega naftovoda Keystone XL med 
ZDA in Kanado in ustavil financiranje gradnje zidu na meji z Mehiko 
ter zaščitil del nezakonitih priseljencev v ZDA pred izgonom iz države. 
Ne, nič ni narobe s tem, kar je storil novi ameriški predsednik. Zdi se 
mi prav in navdaja me z upanjem, da bo morda svet vrnil vsaj za pet let 
nazaj in bomo nekatere odločitve sprejemali drugače.

Vendar je s tem tudi dokončno podrl mojo podobo nekakšne domovine 
demokracije, saj sem si ob posnetkih njegovega podpisovanja zakonov 
in odlokov, s katerimi je v hipu razveljavil tisto, kar je sprejemal njegov 
predhodnik, predstavljal kaj bi te vrste demokracija prinesla nam.

Si predstavljate, da bi takšno moč imel naš predsednik države ali 
predsednik vlade. Predstavljajte si, da zmaga kandidat, ki ga niste volili 
in prvi teden vladanja meni nič parlamentu še manj, razveljavi zakone, 
ki so bili sprejeti pred njim.

Že res, da obstaja več vrst demokracije in več oblik delitve demokratično 
izvoljene oblasti. Za razliko od zibelke demokracije, Anglije, ki ima 
parlamentarni sistem delitve oblasti, imajo v Združenih državah 
Amerike pač predsedniški sistem, v katerem ni vlade kot kolektivnega 
organa, kakršno poznamo v Sloveniji. Nosilec vladne dejavnosti je 
predsednik sam, ki je obenem tudi vodja države. In zato je Biden podpisal 
vse te zakone, ker je to v njegovi pristojnosti. Ni mu bilo treba pred 
parlamentarce niti pred senatorje, ki bi jih prepričeval zakaj bo to storil. 
Ni mu bilo treba pred nikogar. Dogovoril se je s svojimi svetovalci in 
konec. Praktično in učinkovito, toda vprašanje je, kje je tu demokracija. 
Ostala je zapakirana v volitvah. Volitve so njen začetek in konec.

Politični teoretiki ne iščejo prednosti enega ali drugega sistema. Pač 
sprejemajo dejstvo, da so se eni odločili tako, drugi pa morajo vsako 
svojo odločitev preverjati pri drugih izvoljenih predstavnikih ljudstva 
– v parlamentu.

Nekoč smo živeli v sistemu, kjer so celo direktorji podjetij morali svoje 
glavne odločitve preverjati na sestankih delavskega sveta. In tam so 
njihovi predlogi lahko padli zaradi čistilke, ki je tehtnico prevesila na 
drugo stran. Verjetno ni bilo prav tako, toda vseeno je bolj dišalo po 
demokraciji kot to, kar je storil predsednik ZDA.

Dejstvo je, da je demokracija vsem odveč in je ostala le še fraza, ki jo 
ponavljamo skozi čas in razne sisteme. Ostale so volitve, pa še te bodo 
izginile, kot je ljudem izginil rep.

Cesarjeva nova  
oblačila* 
 
Se tudi vam dogaja, da neka slučajno slišana 
besedna zveza, vonj ali okus nečesa sproži 
v vas nehotni spomin, kot je v anekdoti o 
magdalenicah nepričakovano odklenil vrata 
že davno pozabljenega dogodka Marcel 
Proust v prvem romanu cikla V iskanju 
izgubljenega časa? 

 
To se je zgodilo tudi meni, ko sem se ob prižganem 

televizorju pospravljanja zadnji krožnik v kuhinjsko 
omarico. Pogovorni oddaji nisem sledila, televizor 
sem prižgala, ker sem čakala na dokumentarec, ki 
ga nisem želela zamuditi. Oddaja se je bližala koncu, 
ko je ena od sogovornic z malo povišanim tonom 
odločno in kratko komentirala: »Cesar je gol.« 

Spomin na drobno knjižico s trdimi platnicami 
in porumenelimi robovi listov v njej, brnenje 
kolovrata, toplo peč in ledene rože na oknih je bil 
tako živ, da sem v mislih videla natisnjeno besedilo, 
zgodbo o razkošnih cesarjevih oblačilih, o praznih 
statvah, o nevidnem materialu in sprevodu po 
ulicah ter otrokovem vzkliku »Pa saj nima ničesar na 
sebi!« sem takoj obnovila po spominu. Ker pa vedno 
hočem preveriti točnost, ker je od tistih zimskih 
počitnic že nekaj več kot pol ducata desetletij, sem si 
knjigo sposodila v knjižnici in presenečena odkrila, 
da je avtor tudi te pravljice H. C. Andersen. 

Ker takrat, na začetku moje poti knjižnega 
molja, me je zanimala predvsem zgodba, kdo in 
kako je kaj napisal me je začelo zanimati veliko 
pozneje. Vsebino sem, kljub časovni razdalji, kar 
dobro obnovila, le poudarke sem v Andersenovem 
tekstu na novo odkrila, ki so se mi takrat komaj 
šoloobveznemu otroku izmuznili.

Vse prevare, verjetno je od nekdaj tako, posebno 
tiste bolj uspešne, izkoriščajo naše slabosti, bolj 
prav bi napisala, naše nepriznavanje le teh. Nekoč 
sem pisala o sedmih glavnih grehih, ki jih je že v 6. 
stoletju navedel papež Gregor Veliki, kasneje pa tudi 
Dante Alighieri v Božanski komediji, za osvežitev 
spomina jih bom naštela; napuh, pohlep, pohota, 
jeza, požrešnost, zavist, in lenoba so zajeti tudi v tej 
zelo poučni pravljici. Nenavadna lastnost tkanine, 
po trditvah sleparskih tkalcev, »je nevidna za 
vsakogar, ki ni sposoben za opravljanje svoje službe 
ali pa je tako neumen kot noč.«* Nihče ni hotel biti 
nesposoben ali neumen, nobeden izmed cesarjevih 
ministrov, tudi sam cesar ne. Do kje sega zanikanje, 

nam avtor lepo pove v zadnjih stavkih, po tistem 
vsem znanem vzkliku otroka: »Saj nima ničesar na 
sebi!«* Cesar je pomislil, mogoče pa le imajo ljudje 
prav, vendar, vedno je vendar; »Zdržati moram 
do konca sprevoda.« In stavek, ki največ pove, s 
katerim se zgodba konča, drži tudi za današnje čase. 
»Komorniki pa so šli za njim in nesli vlečko, ki je 
sploh ni bilo.*

Z zanikanjem se je verjetno srečal vsak izmed nas 
že kot otrok, ko smo uspeli čisto po nerodnosti 
razbiti mamino najlepšo skodelico, raztrgati ali 
umazati nove nogavice ali obleko, v času odraščanja 
in v zrelih letih kaj drugega, s zanikanjem si 
kupujemo čas, da zberemo pogum in se soočamo 
s posledicami slabih odločitev ali izkušenj. 
Vendar zanikanje ničesar ne reši, samo odloži, to 
spoznanje je del naše zrelosti, kot tudi priznanje 
lastne nepopolnosti. Ne morem pozabiti izkušnje 
ob nastopu na novem delovnem mestu, ko mi je 
po nekaj dnevih tajnica v podjetju svetovala, da za 
nobeno ceno ne smem priznati nobene napake, 
ker če bom to storila, me bodo raztrgali. Zame je 
bil to šok, ki ga po toliko letih delovnih izkušenj 
nisem pričakovala, čeprav me ni bilo nikdar strah 
preden sem sprejela neko odločitev. Ni me bilo strah 
poklicati tudi na kakšno službo kontrole in vprašati, 
ali je moje razumevanje takrat veljavnega predpisa 
pravilno. Reakcije sodelavcev, ki so videli to moje 
početje, so mejile skoraj na grozo, vendar so delavci 
nadzornih služb ob rednih kontrolah pohvalili moje 
ravnanje. 

Tako za konec, na nekatere stvari se malo 
spoznam, nekatere razumem, druge skušam 
razumeti, česar ne, se učim in sprašujem. Nisem 
déus ex máchina. Tisti, ki poznate Evripidove 
tragedije, vam ni potrebno posebej razlagati njegove 
božanske lastnosti, ki mu omogočajo izhod iz še 
tako nerešljivega zapleta.  

*stavki, označeni z zvezdico, so citati / Hans Christian Andersen, 2. april 
1805, Odense, † 4. avgust 1875, København

Dragica Čuk Novak
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V najtežjih časih ostanimo ljudje
Nina Brus

12. marca 2020 je bila v 
Sloveniji prvič razglašena 
epidemija Covid-19. Gre 
za bolezen, ki jo povzroča 
novi koronavirus. 
Sočasno z razglasitvijo 
je bil aktiviran državni 
načrt zaščite in reševanja 
ob pojavu epidemije. 
Spomladanski del 
epidemije je trajal do 31. 
maja, jeseni pa je število 
okužb v Sloveniji znova 
skokovito naraslo in 19. 
oktobra je sledila vnovična 
razglasitev epidemije, ki še 
traja.

Ker se torej s preprečevanjem 
širjenja koronavirusa in z boleznijo 
Covid-19 spopadamo že več kot 
leto dni, je prav, da se tudi Civilna 
zaščita Občine Idrija ozre na doslej 
prehojeno pot in javnosti predstavi, 
kaj vse je bilo v tem času narejenega 
za dobrobit vseh občanov.

Štab Civilne zaščite Občine 
Idrija šteje enajst članov na čelu s 
poveljnikom Boštjanom Brelihom. 
V splošnem je štab pristojen za 
operativno in strokovno vodenje 
zaščite, reševanja in pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah, tudi 
ob epidemiji. Treba je poudariti, 
da je za izvajanje nalog s tega 
področja v občini usposobljenih 
in  opremljenih več  kot  350 
pripadnikov Civilne zaščite, največ 
(288) jih izhaja iz gasilskih društev. 
Civilna zaščita je torej skupek več 
enot in številnih prostovoljcev, ki 
si prizadevajo za varno življenje 
in okolje. K temu skupnemu 
cilju pa lahko pripomore prav 
vsak posameznik z razumnim 
obnašanjem in spoštovanjem 
ukrepov. 

Veliko smo se naučili iz prvega 
vala epidemije, zato smo drugi 
val pričakali bolje pripravljeni. V 
skladu z državnim in občinskim 

načrtom ter odloki smo izvajali 
vse potrebne dejavnosti in naloge 
z a  p o m o č  o b č a n o m .  Z n ova 
delujejo klicne številke za nujno 
in psihološko pomoč občanom. 
Prostovoljci dnevno vozijo odvzete 
brise na analizo na Inštitut za 
mikrobiologijo in imunologijo v 
Ljubljano. Od novembra do marca 
so prevozili 12.380 km in skupaj 
opravili 385 ur prostovoljnega 
dela. Po potrebi pomagajo tudi pri 
logistiki izvajanja hitrih antigenskih 
testov. V času zaprtja šol je Civilna 
zaščita pomagala pri razvozu toplih 
obrokov in prehranskih paketov 
do upravičencev. Poskrbljeno 
je bilo za nabavo in razdelitev 
osebne varovalne opreme. Enota 
RKB (radiološke, kemijske in 
biološke zaščite) pri PGD Idrija 
po potrebi izvaja razkuževanje 
prostorov in stavb. Pomagali so 
tudi pri vzpostavitvi rdečih con 
na Medvedjem Brdu in v Modri 
dvorani v Idriji. Nadaljujejo se 
redni video sestanki poveljnika 
Civilne zaščite, župana ter vodstva 
Zdravstvenega doma Idrija in večjih 
podjetij na Idrijsko-Cerkljanskem. 

Prav tako se še naprej nadzira javne 
površine in spodbuja občane k 
upoštevanju pravil samozaščitnega 
obnašanja.  

Štab Civilne zaščite Občine Idrija 
bi se ob tej priložnosti znova 
zahvalil vsem službam, društvom, 
organizacijam in prostovoljcem, 
ki ste kakorkoli pripomogli pri 
spopadanju z epidemijo.  Ste 
dragocen del Civilne zaščite! 
Posebna zahvala gre županu 
Tomažu Venclju, ki je na dnevni 
ravni vpet v delo Civilne zaščite, 
in zaposlenim v Zdravstvenem 
domu Idrija, ki zgledno skrbijo 
za izvajanje testiranja, cepljenja 
in epidemiološkega svetovanja. 
Iskrena hvala vsem. 

Delo Civilne zaščite v minulem 
letu dni so na seji 19. marca 
pohvalili tudi občinski svetniki. 

Epidemije sicer še ni konec, 
napoveduje se tretji val, zato se naše 
delo nadaljuje. Ob koncu pa še poziv 
vsem občankam in občanom k 
upoštevanju osnovnih preventivnih 
ukrepov za preprečevanje širjenja 
virusa. 

Ostanite zdravi!

Štab Civilne zaščite Občine Idrija

Boštjan Brelih,  
poveljnik štaba Civilne zaščite 
Občine Idrija  
Aleš Lapajne,  
namestnik poveljnika štaba Civilne 
zaščite Občine Idrija  
Boris Peternelj,  
član štaba za gasilske enote  
Nejc Pirih,  
član štaba za logistiko in zveze  
Jernej Poljanec,  
član štaba za tehnično reševanje  
Simon Hvala,  
član štaba za tehnično reševanje in 
zasilna bivališča  
Oleg Valentin Vidmar,  
član štaba za prvo pomoč  
Nina Brus,  
članica štaba za odnose z javnostjo  
Špela Hvalec,  
članica štaba za psihosocialno 
pomoč  
Andrej Bezeljak,  
član štaba za radiološko, kemično in 
biološko delovanje  
Bojan Bizjak,  
član štaba Policijske postaje Idrija 

Skupni stroški obvladovanja 
epidemije v občini Idrija 
so v letu 2020 znašali 

97.023,33  
evrov. Občina Idrija je od 
države prejela  

36.499,95
evrov poplačila dela teh stroškov 
na področju zaščite, reševanja 
in pomoči v času epidemije, to je 
3,10 evra na prebivalca.

Festivala idrijske 
čipke letos ne bo
Po tehtnem premisleku sta 
se strokovni in upravni 
odbor Festivala idrijske čipke 
soglasno odločila, da festivala 
v letu 2021 ne bo. 

To je v sporočilu za javnost poudarila 
Valerija Božič, direktorica Zavoda za 
turizem Idrija, ki je glavni organizator te 
osrednje turistično etnološke prireditve 
na Idrijskem.

Festival idrijske čipke je uvrščen med 
pet največjih etnoloških prireditev na 
Slovenskem, velik pomen pa ima tudi v 
mednarodnem prostoru, o čemer pričajo 
vsakoletne gostujoče razstave. Festival 
je v prvi vrsti poklon klekljaricam, ki 
idrijsko čipko ustvarjajo, vsem ljubiteljem 
klekljanja in glavnim akterjem klekljanja 
na Idrijskem, ki ustvarjajo strokovne 
vsebine festivala: Društvu klekljaric 
idrijske čipke, ki je s svojimi številnimi 
aktivnimi članicami vpeto v klekljanje na 
Idrijskem, Čipkarski šoli Idrija, ki znanje 
klekljanja prenaša na mlajše rodove s 
svojim izobraževalnim in strokovnim 
programom, Mestnemu muzeju Idrija, 
ki čipko zbira, dokumentira, hrani in 
predstavlja.

Festival je ob finančni podpori Občine 
Idrija ter Zavoda za turizem Idrija eden 
glavnih promotorjev destinacije Idrija, 
klekljanje pa je kot nesnovna dediščina 
umeščeno tudi na seznam pri Unescu.

»Na eni strani sledi tradiciji, ki jo idrijska 
čipka pooseblja, na drugi strani pa je s 
svojo inovativno vsebino in sodobnimi 
pristopi v komunikaciji prireditev, ki 
strokovni program gradi na lastnostih 
idrijske čipke - natančnosti, spretnosti in 
iznajdljivosti,« je še zapisala Valerija Božič 
v sporočilu za javnost.

Želja ustvarjalcev strokovnih in 
spremljevalnih vsebin festivala je, da bi 40. 
Festival idrijske čipke dal častni poudarek 
tradiciji klekljanja na Idrijskem ter bi se 
z njim poklonili vsem akterjem idrijske 
čipke. »Žal pa to v danih razmerah ni 
mogoče, saj zaradi negotove prihodnosti 
ne razpolagamo z informacijami, v kakšni 
obliki bodo junija prireditve dovoljenje. Po 
tehtnem premisleku smo se v strokovnem 
in upravnem odboru Festivala idrijske 
čipke soglasno odločili, da festivala v 
letu 2021 ne izvedemo in ga prestavimo 
na naslednje leto oziroma ga odložimo v 
čas, ko bodo razmere dopuščale, da ga 
organiziramo v obsegu ter z vsebino, ki 
takšni okrogli obletnici pritiče.« / ITA
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Dolgovi razdelili občinski svet 

Damijan Bogataj

Člani občinskega sveta v 
Cerknem so tudi v drugem 
poskusu zavrnili sprejem 
elaborata o novih cenah 
komunalnih storitev. 
Župan je napovedal 
ponovno obravnavo na 
aprilskem zasedanju.

Nov elaborat za izračun cene za 
odvažanje komunalnih odpadkov 
je na zasedanju občinskega sveta 
predstavila direktorica idrijskega 
komunalnega podjetja Brigita 
Šen Kreže. Občinski svetniki na 
predloženo gradivo niso imeli 
vsebinskih pripomb, zapletlo pa 
se je ob odločanju o dilemi, kako 
naj občina poplača stare dolgove 
d o  k o m u n a l e .  V  p r e j š n j e m 
mandatu namreč Občina Cerkno 
več let  ni  hotela obravnavati 
predlogov za povišanje cen in 
zato se je izguba kopičila iz leta 
v leto. Po izračunih komunale 
ima Občina Cerkno do komunale 
126.556,96 evrov dolga zaradi 
premalo zaračunanega odvažanja 

odpadkov, ki ga s položnicami 
vsak mesec plačujejo občani.

družini izboljšal socialnega stanja«.
Razčiščevanje, kdo je kriv za 

nastali dolg, je seveda razdelilo 
občinski svet. Še bolj neenotni pa 
so bili svetniki ob vprašanju kako 
poravnati dolg do komunale. 
Večina svetnikov se je na vsak 
način hotela izogniti situaciji, ko 
bi celoten dolg pretopili v znesek 
na položnicah, ki jih plačujejo 
občani. Zavzemali so se za rešitev, 
po kateri bi del dolga plačala 
občina del pa občani. Drugače so 
razmišljali v občinski upravi, saj so 
prepričani, da za nastanek dolga ni 
kriva občina in da zato ni osnove 
za direktno poplačilo iz sredstev 
proračuna. To obremenitev naj 
prevzamejo neposredno občani, 
ki so zavezanci za plačevanje 
odvažanja odpadkov.

P r i  o d l o č a n j u  m e d  t e m i 
različicami pa občinski svetniki 
n i so  naš l i  sk upnega  j ez ik a . 
Razpravo so sklenili z glasovanjem. 
Osem svetnikov je bilo proti in 
sedem za sprejem novega elaborata 
ter dogovor, da celoten dolg plačajo 
občani skozi mesečne položnice. 
Ob koncu razprave župan Gašper 
Uršič ni skrival nezadovoljstva 
n a d  t a k i m  r a z p l e t o m  i n  j e 
napovedal ponovno obravnavo 
te problematike na aprilskem 

zasedanju občinskega sveta.
Direktorica komunale Brigita Šen 

Kreže je potrdila, da se v zadnjih 
mesecih položnice za plačilo odvoza 
mešanih komunalnih odpadkov 
v občini Cerkno nižajo. Sedaj je 
namreč v veljavi ureditev, da se 
konec vsakega meseca izračunajo 
količine odpeljanih odpadkov in te 
potem razdelijo med vse zavezance 
za plačilo odvoza. V zadnjih treh 
mesecih pa komunala opaža, da 
se količine mešanih komunalnih 
odpadkov korenito zmanjšujejo, 
kar bi lahko pripisali tudi epidemiji 
ali pa doslednejšemu ločevanju 
v gospodinjstvih.  Zmanjšane 
količine pa niso zanemarljive, saj 
so se količine mešanih odpadkov 
v Občini Cerkno v zadnjih treh 
mesecih znižale skoraj za tretjino.

126.556,96 
evrov
znaša dolg Občine 
Cerkno do Komunale 
Idrija iz naslova premalo 
zaračunanega odvažanja 
odpadkov

svetnikov je glasovalo proti

svetnikov je glasovalo za

8

7
Občinska uprava je v pismu 

svetnikom in vodjem svetniških 
skupin zapisala, da občina ni 
kriva za nastali dolg in da zato ne 
podpira rešitve, po kateri bi dolg 
do komunale poplačali neposredno 
iz proračuna občine. Župan Gašper 
Uršič se je zavzel za to, da bi v petih 
letih občani preko višjih zneskov 
na položnicah ta dolg iz preteklih 
let poplačali. Če bi občinski svet 
sprejel tako odločitev, potem bi 
štiričlanska družina, ki plačuje tudi 
odvažanje bioloških odpadkov, v 
prihodnjih petih letih na mesečni 
položnici dodatno plačevala po 
1,64 evra. Po mnenju avtorjev 
tega predloga pa »prihranek nekaj 
deset centov mesečno ne bo nobeni 

Vprašanja in pobude 
cerkljanskih občinskih 
svetnikov

Na nedavnem zasedanju 
občinskega sveta v Cerknem so 
občinski svetniki izpostavili kar 
nekaj zanimivih tem.

Marko Obid je pohvalil snovalce 
projekta Prostofer in terjal podatke 
o prenavljanju ceste od Trebije do 
Sovodnja v luči dejstva, da se zaradi 
tega povečuje promet skozi Kopačnico.

Mojca Mavri je prosila za info-
rmacijo, kako napreduje projekt 
postavitve spomenika Francetu 
Bevku. Aleš Zajc je vprašal, kdaj bo 
zdravstvena postaja pripravljena na 
selitev v upravno zgradbo nekdanje 
Ete, Jožica Rihtaršič pa je opozorila 
na to, da je cesta čez Kladje v zelo 
slabem stanju in nujna takojšnjega 
popravila.

Stanko Močnik je terjal pojasnilo, 
zakaj na direkciji zavračajo napo-
vedano sof inanciranje obnove 
obvoznih cest. Urška Lahajnar 
je vprašala, kje se je zataknilo pri 
načrtovani ureditvi parkirišča pri 
vstopu na mulatjero na Reki, kdaj 
bo urejeno avtobusno postajališče ob 
državni cesti ter kdaj bo organizirana 
lokalna čistilna akcija, kako napreduje 
gradnja pravega heliodroma na 
Polanah in kje se zapleta pri gradnji 
nove mrliške vežice v Cerknem.

Antonija Dakskobler pogreša 
informacije o novi avtobusni postaji in 
pločniku na Gorenjski cesti, opozarja 
pa na to, da je ležeči policaj »prava 
skakalnica in povsem neprimeren«. 
Na neustreznost te prometne ovire 
je opozorila tudi Branka Florjančič, 
ki jo je zanimalo tudi, kdaj bo začel z 
delom nadzorni odbor občine in kako 
napreduje iskanje nove lokacije za 
vrtec.

Jurij Kavčič je predstavil svoja 
stališča do parkirišča na Reki, Silvo 
Jeram pa je prosil za podatke o poteku 
investicije pod osnovno šolo in opozoril 
na plaz na Bukovem, ki se premika. 

Mojca Mavri je prosila še za info-
rmacijo o prenavljanju bifeja pred 
Bolnico Franjo in kako napreduje 
priprava upravljavskega načrta, Stanko 
Močnik pa je vprašal kaj se dogaja s 
kolesarsko potjo od Cerknega proti 
Želinu in zakaj je Krajevna skupnost 
Cerkno odstopila od načrtovane 
prenove mrliške vežice. / DABO
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Rudniško dvorano bodo podrli
Idrijski občinski svetniki 
so na rednem marčevskem 
zasedanju med vprašanji 
in pobudami osrednjo 
pozornost posvetili 
investicijam. Te pomembno 
vplivajo na kakovost 
življenja. S posebnim 
zanimanjem so prisluhnili 
napovedim župana o 
rekonstrukcijah, obnovah 
in izboljšavah na področju 
cestne infrastrukture.

Marija Bizjak Pavšič je pohvalila 
obnovo ceste na relaciji Spodnja Idrija 
– Idrijske Krnice, ki je bila izpeljana v 
zadnjih dveh letih. Občina je naročila 
in plačala gradnjo novih podpornih 
zidov nad in pod cestiščem ter 
kompletno rekonstrukcijo vozišča 
z odvodnjavanjem. Sedaj je cesta na 
tem odseku široka in vsakodnevni 
uporabniki so z opravljenim delom 
zelo zadovoljni. Zanimalo jo je 
še, kako je z Rudniško dvorano in 
parkiriščem pred njo.

Župan Tomaž Vencelj je pojasnil, 
da z lastnikom dela parkirišča, ki 
ga ima Občina Idrija v najemu, 
potekajo pogovori o izboljšanju 
stanja na parkirišču. Po potrditvi 
usmeritev protipoplavne študije pa 
se bo lahko ureditev območja Ute 
celostno definiralo. Potrdil pa je, 
da bodo Rudniško dvorano podrli, 
saj je objekt hudo poškodovan in le 
še za silo uporaben. Dvorano bodo 
porušili takoj potem, ko bo izpeljana 
investicija prenove in dograditve 
filmskega gledališča na Ahacijevem 
trgu. Sedaj projektanti rišejo načrte 
in se usklajujejo z Zavodom za 
varovanje kulturne dediščine, saj je 
objekt zaščiten kot najstarejše zidano 
gledališko poslopje v državi.

Dorica Gnjezda je opozorila na 
to, da številni občani zelo težko 
pridejo do svojega zdravnika. 
Zaradi epidemije mnogi odlašajo z 
obiskom zdravstvenega doma, kar se 
utegne čez čas maščevati, saj bodo 
lahko imeli resne težave z zdravjem. 
Župan Tomaž Vencelj je povedal, da 
so s problemom težje dostopnosti 
v določenih ambulantah na občini 
seznanjeni in da novi direktor 
zdravstvenega doma že načrtuje 
izboljšave na tem področju.

Parkirišče na Uti
Nada Golja Vastič je opozorila na 

slabo osvetljenost križišča v Spodnji 
Idriji na odcepu ceste v dolino 
Kanomlje. Problem je posebej pereč 
v polmraku. Za območje parkirišča 
na Uti pa je predlagala, naj občina 
poskrbi za zavarovanje strehe na 
sosednjih objektih, saj bi lahko 
zaradi razmajane kritine ob hujšem 
vetru kosi strehe poškodovali na Uti 
parkirana vozila.

Metod Habe je dal pobudo naj 
občina pristopi k načr tovanju 
krožišča pri Likarci, saj bi s tem 
korenito izboljšali prometno varnost 
v tem delu občine. Župan Tomaž 

Vencelj mu je z veseljem pojasnil, da 
so projekti za krožišče že v izdelavi 
in da bo občinski svet seznanjen s 
projektantskimi rešitvami takoj ko 
bodo vsi načrti izdelani.

Samo Kuščer je dal pobudo naj se 
KS Zavratec preimenuje v KS splošna 
nevarnost. S to polšaljivo pobudo je 
želel opozoriti javnost na težave s 
cesto. Sosvetnike je spomnil na to, da 
je bila pred zadnjimi volitvami Lista 
krajevnih skupnosti oblikovana prav 
na podlagi ugotovitve, da problem 
slabih občinskih cest povezuje prav 
vse krajevne skupnosti v občini. 
Poudaril je še, da ima občina veliko 
zelo slabih cest in da se po njegovem 
mnenju resnejše sanacije odmikajo 
v prihodnost. To velja tudi za glavno 
povezavo Zavratca z občinskim 
središčem. Pred dnevi pa so tudi ob 
tej cesti postavili prometne znake 
za splošno nevarnost, kar je še bolj 
razjezilo prebivalce na podeželju.

Župan Tomaž Vencelj je povedal, 
da je bil seznanjen s postavljanjem 
opozorilnih tabel, ki pa jih je 
postavila komunala, kot upravljavka 
občinskih cest. V tem koledarskem 
letu bo občina za popravila občinskih 
cest namenila skoraj milijon evrov, 
kar je za Občino Idrija zelo velik 
znesek.

Erik Logar je sosvetnike povabil, 
naj se pridružijo čistilni akciji, ki jo 
bodo organizirali v KS Mesto Idrija. 
Izvedbo akcije načrtujejo za 17. april.

Urbana drevesa so 
dragocena

Milovana Lukan je opozorila na 
slabo vzdrževanje poslopja nekdanje 
Mestne hranilnice na Študentovski 
ulici 1 in podpornih zidov v okolici. 
Zanimalo jo je, če občina načrtuje 
vključitev te secesijske palače v 
promocijske projekte, saj gre za eno 
najlepših javnih poslopij v mestu. Ob 
tem poslopju vodi tudi glavna pot do 
gimnazije. Ponovno je predlagala 
tudi, da bi občina čim prej oblikovala 

in sprejela strategijo razvoja kulture 
v občini. Po pojasnilu župana bodo 
na tem območju poskrbeli za obnovo 
podpornih zidov, za celotno obnovo 
poslopja in fasade pa sedanji lastniki 
stanovanj še niso dobili skupnega 
jezika.

Franci Medic je spregovoril o 
nedavnem anonimnem napadu 
na ravnateljico idrijske šole na 
družbenem omrežju Facebook. 
Obsodil je napadalce in izrazil 
podporo ravnateljici, ki se v teh 
zdravstveno zahtevnih  čas ih 
odločno zavzema za varovanje 
zdravja in izvedbo pouka. Glede 
problema podrtih lip na Vojkovi 
ulici pa je predlagal naj se posadi 
nov nadomestni drevored.

»Vsako drevo, ki ga odžagamo, 
je velika škoda za mesto,« je v 
uvodu na pobudo povedal župan 
Tomaž Vencelj. Ugotovil je še, da 
drevored nikoli ni bil zaščiten in 
da so po pregledu ugotovili, da 
so številna drevesa poškodovana. 
Skozi ta drevored se vsak dan pelje 
okoli 9.500 vozil in občina, kot 
lastnica drevoreda, je odgovorna 
za morebitno škodo na vozilih. 
Državni organi, ki nadzorujejo 
stanje cest in ocenjujejo nevarnost, 
utegnejo v prihodnje predlagati še 
dodatne ukrepe. »Če jih ne bomo 
upoštevali, bomo prevzeli tudi 
odgovornost, če bo na cesti prišlo 
do neljubih dogodkov,« je še dodal 
župan Tomaž Vencelj. Že pred leti 
je bil v občini izdelan popis urbanih 
dreves z oceno njihovega stanja. 
Na občini bodo sedaj oblikovali 
posebno delovno skupino, ki se 
bo ukvarjala z urbanimi drevesi 
in dajala usmeritve za njihovo 
vzdrževanje. Podoben problem je 
bil pred leti na Ahacijevem trgu, 
kjer so morali vse štiri lipe ob 
vodnjaku požagati in na istem 
mestu zasaditi nova drevesa. Po 
nekaj letih se zamenjava skoraj ne 
opazi več.

V Idrijski Beli nova 
napeljava elektrike

Aleksander Paglavec je vprašal, 
kdaj bodo postavljeni modri obcestni 
odsevniki za odganjanje divjadi. 
Število prometnih nesreč zaradi 
naleta divjadi se vsako leto povečuje 
in tako nesrečo je doživel tudi sam, 
ko je imel zaradi trka s srno na 
avtomobilu za 4.000 evrov škode. 
Zanimalo ga je tudi kako bo urejen 
dostop do Idrijske Bele v prihajajoči 
poletni sezoni, saj bo zanimanje 
občanov za obisk Idrijske Bele zaradi 
omejitev potovanj v druge dežele 
najbrž zelo velik.

Kot je povedal župan Tomaž 
Vencelj, so letos v Idrijski Beli 
požagali nekaj nevarnih dreves. 
Tekom pomladi bodo na kopališču 
Lajšt postavili nekaj novih klopi 
in poravnali območje na levem 
travniku ob Idrijci. Občina je naročila 
projekte za izgradnjo električnega 
omrežja v spodnjem delu Lajšta, saj 
je bila sedanja napeljava neustrezna. 
Gostinski objekt na kopališču letos še 
ne bo spremenjen. Redarska služba 
bo v času poletne sezone aktivna v 
Idrijski Beli, kjer bo uveden sistem 
plačevanja parkirnine na širšem 
območju Lajšta. Ob koncih tedna 
bo od Idrije do Idrijske Bele vozil 
avtobus, prvi vikend po koncu 
šolskega leta pa bo vikend brez 
avtomobila.

Andrej Poglajen je sosvetnike 
opozoril na to, da so trije Idrijčani 
vključeni v državne nogometne 
reprezentance. Na ravni države 
je v teku razpis za sofinanciranje 
investicij v nogometna igrišča. 
Predlagal je, naj se občina na ta 
razpis prijavi in naj se uredi igrišče 
za mali nogomet ob šoli.

Bojan Režun je  ugotovi l ,  da 
je  javnost  s labo obveščena o 
n a č r t o v a n i h  d e l i h  n a  j a v n i 
infrastrukturi. Predlagal je, naj 
občina javno objavi  program 
gradbenih aktivnosti v letu 2021. 

Podprl je zamisel o obuditvi komisije 
za urbana drevesa.

Gregor Rupnik je opozoril na slabo 
stanje vodovoda od Medvedjega 
Brda do Godoviča. Ker vodovod na 
tem območju pušča, je predlagal 
namestitev pretočnih števcev, s 
katerimi bodo upravljavci lažje 
določili lokacijo poškodbe vodovoda.

Letos gradbišče na Marofu
Robert Šinkovec je vprašal, kako 

napreduje napovedana gradnja 
kolesarske steze od Marofa do 
Spodnje Idrije. Predlagal je še 
namestitev klopi na Mestnem 
trgu in prosil za informacijo o tem, 
katere projekte je občina prijavila 
na razpis za porabo sredstev za 
okrevanje po korona krizi. Kot je 
pojasnil župan Tomaž Vencelj, se 
s problemom klopi na Mestnem 
trgu že dlje časa ukvarja arhitektka 
Katja Martinčič iz občinske uprave. 
Klopi morajo bit i  usklajene z 
zamislimi arhitekta celotnega 
območja. 

V sklop projektov,  ki  j ih bo 
sof inancirala  EU za  blaženje 
posledic korona krize, sodi satelitski 
urgentni center v Idriji. Uredili 
ga bodo v pritličju zdravstvenega 
doma v Idriji, tako da se bo sedanja 
urgenca korenito povečala. Do takih 
centrov so upravičena le območja, 
ki so najbolj oddaljena od osrednjih 
urgentnih središč. Gradbeni delavci 
naj bi letos začeli z gradnjo kolesarske 
steze med Marofom in Spodnjo Idrijo 
ter s postavitvijo brvi ob starem 
mostu čez Idrijco na Marofu. Na 
tem območju bodo zgradili tudi 
novo križišče z odcepi ter avtobusno 
postajališče, tako da bo to območje 
dobilo povsem novo zunanjo podobo. 
V tem koledarskem letu se bo začela 
tudi gradnja kolesarske povezave od 
trgovine Tuš do Podroteje. Župan 
je še napovedal, da bo prihodnje 
zasedanje občinskega sveta potekalo 
22. aprila. / Damijan Bogataj
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Lokalni kulturni program

Eno pomembnih 
področij, za katero je 
poleg države dolžna 
skrbeti občina, je tudi 
kultura. 
Temeljni državni 
dokument, ki usmerja 
kulturno politiko, je 
Nacionalni program 
za kulturo, ki ga 
sprejema Državni 
zbor RS in za obdobje 
po letu 2017 še ni bil 
sprejet.

Sopotniki delujejo v 
javnem interesu
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 
je v petek, 19. marca, Zavodu 
Sopotniki podelilo status zavoda 
v javnem interesu na področju 
socialnega varstva.

Anu Kahuna, vodja programa v Zavodu 
Sopotniki, pravi: »Za naš zavod je to nagrada 
za dosedanje delo, v katerem smo si vseskozi 
prizadevali poskrbeti za starejše kot ranljivo 
skupino z varno in kakovostno storitvijo. 
Pridobljeni status že sam po sebi pripoveduje 
o dejstvu, da smo Sopotniki več kot zgolj 
mobilnostna rešitev. Smo tudi socialno-varstvena.«

V enoti Idrija, ki deluje na območju občine Idrija 
od januarja 2020, trenutno koordinatorka enote 
Tina Benčina skupaj z odlično ekipo osemnajstih 
prostovoljcev skrbi za 184 starejših občanov Idrije, 
ki jih varno in z dobro voljo zapeljejo do zdravnika in 
po opravkih. Še naprej bodo uresničevali poslanstvo 
biti več kot prevoz in biti Človek Človeku Sopotnik.  
/ ITA

Večje investicije v Občini Idrija v letu 2021

Investicije v javne zgradbe v lasti Občine 
Idrija
- Otroški vrtec Spodnja Idrija, predvideno končanje 
investicije junija 2021, skupna vrednost okoli 
4.200.000 evrov ( leto 2021 2.300.000 evrov)
- Prizidava in rekonstrukcija spodnjega dela Osnovne 
šole Spodnja Idrija, predviden začetek junija 2021 
in končanje investicije konec avgusta 2021. Vrednost 
500.000 evrov.
- Dokončanje knjižnice v Osnovni šoli Idrija, predviden 
začetek maj 2021 in dokončanje julij 2021, vrednost 
investicije 350.000 evrov
- Dokončanje starega dela ZD Idrija, italijanski del, 
predviden začetek maj 2021 in dokončanje julij 2021, 
vrednost investicije okoli 250.000 evrov
- Ureditev trga v Zavratcu, pričetek julij 2021 in 
dokončanje oktobra 2021, vrednost 50.000 evrov
- Širitev in ureditev pokopališča v Godoviču, začetek 
julij 2021 in končanje oktober 2021, vrednost 55.000 
evrov
- Čistilna naprava Godovič, dokončanje investicije 
oktober 2021, vrednost 600.000 evrov
- Ureditev črpališča na vodovodu Ledine, pričetek 
maj 2021 in končanje junij 2021, vrednost investicije 
60.000 evrov

Infrastruktura
- Obnova lokalne ceste 130 010 Triglavska ulica 
v Idriji, začetek maj 2021, dokončanje septembra 
2021, vrednost del 271.377 evrov
- Sanacija pododsekov LC 130 010 Likarca-Rebro-
Godovič (dva zidova, preplastitve), začetek del 
maj 2021 in dokončanje september 2021, vrednost 
364.904 evrov
- Sanacija dela javne poti v Raskovc 65.000 evrov 
(julij 2021)
- Redno letno vzdrževanje lokalnih cest okoli 250.000 
evrov
- Preplastitev lokalnih cest 120.000 evrov
- Vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih 
cestah 80.000 evrov
- Obnova zidov na javnih poteh KS Idrija in KS Sp. 
Idrija 140.000 evrov (Gortanova ulica 50.000 evrov, 
Študentovska ulica 15.000 evrov, …)
- Prometna ureditev Šolske ulice, predviden zaključek 
marec 2021, vrednost 100.000 evrov
- Ureditev podpornega zidu v ulici Nikolaja Pirnata, 
pričetek del maj 2021 in končanje junij 2021, 
vrednost del 70.000 evrov
- Kanalizacija in vodovod na Koreji v Spodnji Idriji 
okoli 50.000 evrov
                                   Oddelek investicije Občine Idrija

Na podlagi državnega programa 
občine sprejemajo občinske programe 
in Občina Idrija ga je, na podlagi do 
leta 2017 veljavnega državnega akta, 
sprejela za obdobje od 2015-2020. Za 
sprejetje novega se čaka na nov državni 
dokument, kljub temu pa ni bojazni, 
da bi brez občinskega programa 
aktivnosti na tem področju zastale 
oziroma potekale stihijsko. 

V zadovoljstvo nam je, da se na 
podlagi do lani veljavnega lokalnega 
kulturnega programa, ki je bil 
pripravljen v sodelovanju s civilno 
družbo, dobro izvajajo dejavnosti 
na temeljnih področjih, kot so 
knjižničarstvo, skrb za nepremično in 
premično kulturno dediščino, podpora 
ljubiteljski kulturi in zagotavljanje 

kulturnih dobrin ter dogodkov. Vsa ta 
področja so v naši občini dobro razvita.

Ker nismo mestna občina, sprejetje 
lokalnega kulturnega programa niti 
ni zakonska obveza, dovolj je že, da 
je področje kulture zajeto v drugih 
občinskih strateških dokumentih. 
Ker je bilo za Občino Idrija področje 
kulture vedno velikega pomena, 
je vključeno v občinske strateške 
dokumente, tudi v Inovativno 
strategijo trajnostnega razvoja 
Občine Idrija. V pričakovanju novega 
nacionalnega programa na nivoju 
države je Občina Idrija leta 2018 
revidirala ta svoj krovni strateški 
dokument, v katerem je razvila vizijo, 
da bo Idrija postala zgled, kako iz 
svetovne dediščine ustvariti nove, 

inovativne in trajnostne proizvode 
in storitve. 

V Inovativni strategiji trajnostnega 
razvoja Občine Idrija ima kultura 
pomembno vlogo in sicer sta v 
Razvojni prioriteti 1 opredeljeni 
tako okrepitev skrbi za dediščino kot 
razvoj in podpora kulturni ponudbi. 
V razvojni prioriteti 2 Inovativno 
gospodarstvo je vključena kulturna 
dediščina in sicer razvoj delovnih 
mest, produktov in storitev na temo 
dediščine in kulture ter razvoj turizma 
v povezavi na kulturo. 

Kljub temu, da to ni naša obveza, 
pa po sprejetju državnega kulturnega 
programa sprejemamo tudi občinskega, 
kar načrtujemo tudi v bodoče.

Bogat a  k ul tur na  dedišč ina , 

zgodovinska tradicija kulturnega 
u d ej s t vova nj a  n a š i h  o b č a n k 
in  občanov,  pestro  k ul tur no 
dogajanje z nekaterimi odmevnimi 
in mednarodno prepoznavnimi 
prireditvami nas zavezujejo k 
odgovorni skrbi za ohranjanje in razvoj 
kulturne dejavnosti v občini. Tega 
se zavedamo vsi občinski organi in 
skušamo s premišljenimi odločitvami 
v okviru danih finančnih možnosti 
načrtovati in postopoma izvajati 
posamezne projekte. 

Najbolj aktualni v tem času so 
zahtevni postopki pridobivanja 
gradbenega dovoljenja za obnovo 
f ilmskega gledališča, celostna 
ureditev območja Kajzer in postopki 
za pridobitev kulturno varstvenega 
soglasja za izgradnjo dvigala v stavbi 
rudniškega magazina.

Je pa seveda skrb za bogato kulturno 
dediščino trajna naloga občine, ki 
jo skuša čim bolje izvajati in vsako 
leto namenja del proračunskih 
sredstev za vzdrževanje kulturnih 
spomenikov v njeni lasti, trudi pa se 
tudi za oplemenitenje lastnih sredstev 
s sredstvi države.

Vsega, kar bi bilo potrebno postoriti, 
se ne da naenkrat in nekatere zadeve 
se lahko tudi dolgoročno odmaknejo. 
Pa niso vedno vzrok samo proračunska 
f inančna sredstva. Pri obnovi 
nekaterih objektov se zatakne pri 
nestrinjanju vseh njegovih lastnikov in 
njihovi finančni soudeležbi pri obnovi, 
drugje se postopki lahko nerazumno 
dolgo vlečejo zaradi potrebnih soglasij 
državnih institucij. Odgovori na 
to, zakaj se česa ne uredi, torej niso 
enoznačni in so neodvisni od tega, ali 
občinski program za kulturo obstaja 
ali ne, saj v primeru prej navedenih 
zapletov ne pomaga kaj dosti. Dobro 
pa je, da ga občina ima kot temeljni 
strateški dokument na tem področju 
ter se nanj in na ostale strateške 
dokumente opira pri svojih odločitvah. 
/ Občinska uprava
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Kam z zelenim odrezom?
Sabina Tehovnik Kumar

Narava se počasi prebuja 
in pred nami so opravila 
okoli hiš, na vrtu in v 
sadovnjaku, za nekatere 
pa pomlad pomeni 
spomladansko čiščenje 
stanovanja oziroma 
hiše. Pri delu na vrtu, 
obrezovanju dreves ali živih 
mej in drugih grmovnic 
nastaja zeleni odrez, ki 
se razvršča med biološke 
odpadke. Manjše količine 
odložimo v kompostnik 
ali v zabojnik za biološke 
odpadke, večje pa 
pripeljemo in oddamo v 
Zbirni center Ljubevč. 

Žal pa veliko občanov še vedno 
izbere najlažjo pot in tovrstni odpad 
odvrže na tuje zemljišče v gozd, na 
obronke gozdov, v grape in jame in s 
tem aktivno sodeluje pri oblikovanju 
nelegalnih odlagališč. Ta v gozdu 
predstavljajo tudi odlične pogoje za 
razvoj škodljivcev, ki uničujejo naše 
gozdove.

Če se med zelenim odrezom 
nahajajo tudi invazivne tujerodne 
rastline, ki smo jih v preteklosti 
zasadili na vrtove kot okrasne 
grmovnice al i  drevesa,  lahko 
nelegalna odlagališča postanejo 
bojišče za hrano in življenjski prostor 

z domačimi, domorodnimi vrstami. 
Ne samo da s svojo močno in gosto 
rastjo izpodrinejo domorodne vrste, 
nekatere invazivne rastline škodijo 
tudi človeku. 

Tudi komunalni odpadki kor 
so kosovni odpadki, pločevinke, 
plastenke, karton in podobno, 
gradbeni in nevarni odpadki ter 
izrabljena vozila ali deli vozil ne 
sodijo v naravo. A med nami je še 
vedno veliko ljudi, ki na nekulturen 
in neprimeren odnos škodujejo 
okolju, v katerem živimo. Odlaganje 
v naravo jim pomeni samoumevno 
dejanje,  ki  so se ga naučil i  v 

preteklosti in ki ga prenašajo tudi na 
mlajše generacije. Tovrstna dejanja 
je težko razumeti, saj živimo v 
času, ko lahko vse vrste odpadkov 
iz gospodinjstev oddamo izvajalcu 
javne službe ravnanja z odpadki, 
kazni  za nelegalno odlaganje 
komunalnih odpadkov pa znašajo 
po odloku občine do 1.400 evrov. 

Ker so kršitelji največkrat neznani, 
postanejo odvrženi odpadki breme 
lastnika zemljišča. Zakon o varstvu 
okolja namreč določa, da občinska 
inšpekcija v primeru nelegalno 
odloženih komunalnih odpadkov 
odredi odstranitev teh odpadkov 

lastniku ali drugemu posestniku 
zemljišča. V kolikor pa gre za druge 
odpadke (gradbeni ali nevarni 
odpadki, izrabljena motorna vozila) 
pa odstranitev odredi državna 
inšpekcija.

Malomarneži živijo tudi v naši 
občini. V želji,  da preprečimo 
nadaljnje povzročanje škode okolju 
in lastnikom zemljišč, Medobčinski 
inšpektorat občin Idrija in Cerkno 
zbira prijave na elektronski naslov 
inspektorat.idrija-cerkno@idrija.
si. Zaželeno je, da prijavi priložite 
kratek opis lokacije, kje in na 
kakšen način je dostopna, lahko 

tudi parcelno številko, če z njo 
razpolagate, registrsko število vozila 
ali še bolje fotografijo, morebitno ime 
in priimek povzročitelja. Za pomoč 
vam je na voljo obrazec Prijava, ki 
je dostopen na spletni strani Občine 
Idrija med vlogami.

Stara Nikova - zeleni odrez in gradbeni odpadŠebalk - komunalni, kosovni, gradbeni in nevarni odpadki

Mag. Sabina Tehovnik Kumar 

je inšpektorica svetnica, vodja 

Medobčinskega inšpektorata 

občin Idrija in Cerkno

Virtualno o poklicih
V četrtek, 18. februarja, 
smo pri Zvezi prijateljev 
mladine Idrija 
organizirali spletni 
dogodek za učence 
zaključnih razredov 
vseh štirih osnovnih 
šol na Idrijskem in 
Cerkljanskem. Pripravili 
smo spletno predstavitev 
poklicev, s katero smo 
želeli učencem vsaj 
nekoliko olajšati odločitev 
o nadaljevanju šolanja po 
zaključku osnovne šole. 

Pobudo za tak dogodek so 
podali prav osnovnošolci sami 
na otroškem parlamentu, 
ki je potekal v marcu 2020. 
V srečanju, ki je potekalo 
preko aplikacije Zoom, so se 
poslušalcem predstavili poklici 
iz najrazličnejših področij. 

Nekatere šole so za ta dan 
pripravile kar tehnični dan za vse 
učence, druge pa so omogočile 
ogled posameznih predstavitev 
učencem, ki jih določen poklic 
zanima.

Osnovnošolci so tekom celega 
dopoldneva tako izvedeli veliko 
informacij o poklicih mehatronik, 
strojni tehnik, orodjar, inženir 
strojništva, veterinar, samostojni 
tehnolog, delovni terapevt, 

socialni delavec v zdravstvu, 
medicinska sestra, zdravnik, 
programer, radijska novinarka, 
grafična oblikovalka ter specialna 
in rehabilitacijska pedagoginja. 
Ker je bil odziv na dogodek res 

velik, pa so lahko popoldne 
poslušali še predstavitve, ki so 
jih pripravili učitelj, zobotehnik, 
pomočnica vzgojiteljice in 
kozmetičarka.

Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujemo sogovornikom 
Titu Primožiču, Matevžu 
Ogrincu, Metki Rupnik, Anji 
Deželak, Vanessi Gostiša, Roku 
Ozebku, Urški Kofol, Gregorju 
Tušarju, Hani Jereb, podjetjema 
Hidria (Mojca Brus) in Poclain 
Hydraulics (Matjaž Mužar) ter 
Psihiatrični bolnišnici Idrija 
(Mateja Kavčič, Lidija Mrak, Vanja 
Božič, Andreja Seljak Grudnik), 
ki so si vzeli čas in sodelovali 
pri našem dogodku. Prav vsi so 
pripravili izjemno zanimive in 
informativne predstavitve ter 
odgovorili na vprašanja, ki so jih 
postavili poslušalci. Zahvaljujemo 
se tudi Mladinskemu centru Idrija 
za vso pomoč pri organizaciji in 
osnovnim šolam za sodelovanje 
ter veliko potrpljenja ob 
usklajevanju terminov in ostalih 
podrobnosti.
/ Petra Likar, ZPM Idrija
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Raspet d.o.o. 
Bukovo 67, 5282 Cerkno 

Objavlja prosto delovno mesto: 

STROJNIK TGM
s polnim delovnim časom, za nedoločen čas

OPIS DEL IN NALOG: 

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa pogodba zajema:

- upravljanje in vzdrževanje lahke in težke gradbene mehanizacije 

- samostojno izvajanje strojniških del na terenu 

- vodenje evidence o opravljenem delu in vzdrževanju stroja 

- sodelovanje pri drugih opravilih v delavnici in na terenu 

- vozniški izpit  

- opravljanje drugih del po nalogu neposrednega vodje 

Zahtevana izobrazba:   
STROJNIK TGM ali UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE,  
zaželjene delovne izkušnje. 

Nudimo stimulativno plačilo, službeno vozilo. 

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela  
ter dokazili pričakujemo na naslov: 
Raspet d.o.o., Bukovo 67, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov info@raspet.si.

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.

Zavarovanje je lahko  
cenejše še za 5 %! 

V mesecu marcu pričenjamo z novo  
NAGRADNO AKCIJO:  

vsak novi zavarovanec Zavarovalne
agencije Paglavec prejme  
dobropis v vrednosti  

5 % letne zavarovalne premije, 
ki semu pripiše na TUŠ darilno kartico.  

Dobropis je unovčljiv v vseh TUŠ trgovinah. 

Morda pa ste že naš zavarovanec?  
Poznate osebo, ki sklepa zavarovanja nekje drugje?  

Pošljite ga k nam in enako ugodnost boste imeli tudi vi  
ob prvem podaljšanju vašega zavarovanja. 

Da, prav tako 5 % dobropis tudi za vas!  
Za vsakega od vaju po 5 % od letne  

zavarovalne premije! 
Ker se dobro z dobrim poplača in se za vse splača!

Vaš zavarovalni agent,
Aleksander Paglavec
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Slovenci imamo 
mnogo razlogov, 
da ostajamo 
optimistični

V Evropskem parlamentu ste članica 
Evropske ljudske stranke.

Drži. V naši poslanski skupini sta, poleg kolega 
iz vrst SDS dr. Milana Zvera, še Franc Bogovič iz 
SLS in Ljudmila Novak iz NSi. Preostali slovenski 
poslanci so člani poslanskih skupin liberalcev in 
socialistov. Zanimiva je primerjava med programi 
strank v Sloveniji in Evropskem parlamentu, ki 
kaže na številne programske nedoslednosti. Če 
pogledamo na primer liberalno stranko ALDE, 
v kateri so iz Slovenije članice SMC, Desus, 
LMŠ in SAB, je očitno, da svetovno nazorsko te 
tri stranke ne sodijo pod isti dežnik, a so se v 
Evropskem parlamentu vendarle umestile med 
liberalce.

Že drugi mandat ste redna članica odbora 
za zaposlovanje in socialne zadeve. S čim se 
ukvarja ta odbor?

Ime pove veliko, vendar izpusti osnovo. Temelj 
urejenega področja sociale in zaposlovanja je 
zdravo gospodarstvo. Če gospodarstvo ni v 
dobri kondiciji, se morajo vsi socialni programi 
temu dejstvu prilagoditi. V časih, ko se soočamo 
s posledicami zdravstvene in gospodarske krize, 
je ta odbor zelo pomemben, saj že dobro leto 
sprejemamo zakonodajne akte, s katerimi 
pomagamo državam članicam, da hitreje pridejo 
do sredstev za okrevanje.

V prejšnjem sklicu EU parlamenta smo se 
veliko ukvarjali z brezposelnostjo. To je bila zelo 
pomembna tema, saj smo se tudi takrat soočali 
s posledicami gospodarske krize. V Sloveniji 
malo vemo o tem, s kako hudo gospodarsko 
krizo in brezposelnostjo so se soočali na primer 
na Portugalskem ali v baltskih državah. Kriza 
je te države spravila na kolena in zaradi izgube 
delovnih mest se je ogromno Evropejcev znašlo 
v hudih stiskah. 

V preteklem mandatu sem bila posebej aktivna na 
področju zaposlovanja mladih, v okviru katerega sem 
se zavzemala za uveljavitev različnih pomoči in spodbud 
mladim brezposelnim. Iz tega naslova je tudi Slovenija 
dobila veliko denarja. Včasih ob pogledu na Evropsko 
unijo vidimo le njeno birokracijo, a spregledamo bistvo. 
Ta velika družina različnih držav uveljavlja načelo 
solidarnosti in v Sloveniji, kjer še vedno iz evropskega 
proračuna dobimo več, kot vanj vplačujemo, bi se morali 
tega dejstva bolje zavedati.

V tem mandatu pa se bolj intenzivno ukvarjam s 
pokojninskimi sistemi, ki sicer niso v pristojnosti 
evropskih institucij, a EU lahko daje smernice in 
priporočila tudi na tem področju. Pokojnine me na 
poklicni poti spremljajo že dolgo časa, vse od dela na 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Na 
ravni EU se ukvarjamo z najrazličnejšimi temami kot 
so zeleno, digitalno, enakost spolov in podobno. Malo 
in zagotovo tudi premalo pa se posvečamo temi, ki 
nas bo čez nekaj let zelo prizadela. Govorim seveda o 
demografiji. Vaši bralci vedo, da se Evropa stara. In če 
se hočemo izogniti resnim težavam s pokojninskimi 
sistemi, moramo ukrepati danes. Na mojo pobudo je 
bila ustanovljena tudi posebna delovna skupina, ki se 
ukvarja prav s to tematiko. Vsi podpiramo zeleno in 
digitalno ter socialno Evropo. O tem ni dvoma. Vse 
prehitro pa ob »trendovskih« tematikah spregledamo 
opozorila strokovnjakov, da se bodo razmere čez 20 let 
korenito spremenile. Temeljno vprašanje je, ali bomo 
mi sposobni zagotoviti spodobno življenje ljudem nad 
65 let, saj se ta skupina iz leta v leto povečuje.

Zakaj v Sloveniji ne izplačujemo višjih pokojnin, ki 
bi bile primerljive z drugimi državami EU?

Pokojnine in minimalne plače so v vsaki državi 
določene v skladu z možnostmi, ki jih imajo. Vsi bi radi 
imeli minimalno plačo 2.000 evrov, kot jo imajo delavci 
v Luksemburgu. Vendar pa bi za tako minimalno plačo 
moralo imeti tudi naše gospodarstvo takšne rezultate, 

kot jih imajo v tej državi. Pokojnine se izplačujejo iz 
sredstev, ki jih v sklad vsak mesec nakazujejo delovno 
aktivni državljani. In iz tega sklada se med upokojence 
lahko razdeli samo toliko, kot se vanj vplača. Se pa 
strinjam z opozorili, da je pokojnina v višini 500 evrov 
za delavca, ki je 40 let vplačeval v pokojninski sistem, 
absolutno prenizka in da se s tako skromno pokojnino 
ne da dostojno živeti.

Podpirate zamisel, da bi vsi v EU imeli enake 
pokojnine?

Ta trditev je zelo všečna, a bi morali za njeno realizacijo 
zagotoviti tudi enotno EU pokojninsko blagajno in enaka 
vplačila vanjo iz vseh držav skupnosti. Tu bi pa nastopile 
nepremostljive težave, saj delavci v Bolgariji zagotovo 
ne bi mogli vplačevati enakih zneskov od svoje plače, 
kot delavci v Belgiji. Te razlike so zelo velike in zato 
v tem trenutku poenotenje sistema pokojnin žal še ni 
izvedljivo. 

Kaj bi bilo, če Slovenija v času korona krize ne bi 
bila del EU?

Tega si ne upam niti predstavljati. V krizi se je izkazala 
moč povezave in hvaležna sem, da smo del nje tudi 
Slovenci. Skupna nabava cepiv, vlaganja v razvoj cepiv 
in poenoteni ukrepi so se pokazali za učinkovite, brez 
njih bi bili na pragu katastrofe. Na podlagi te izkušnje 
je Evropska komisija predstavila tudi enotni program 
ukrepov na področju zdravja EU4Health (EU za 
zdravje). To ne pomeni, da se bo Evropa vmešavala v 
naš nacionalni zdravstveni sistem, ampak da se bomo na 
področju zdravstva in zdravstvenega varstva pogosteje 
povezovali v dobro državljanov. 

Evropa ima dovolj velik potencial, da se lahko uspešno 
spopade s katerokoli zdravstveno krizo s tem, da okrepi 
zdravstveni sektor, da bo ta bolj odporen in vzdržen. 
Nikoli več se ne sme zgoditi, da bi moral zdravnik izbrati, 
kdo bo živel ali umrl, ker bolnišnica nima kapacitet ali 
sredstev, da bi pomagala vsem. Ro
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Ljudje se ne zavedajo, da to, da imamo v 
Evropi dovolj farmacevtskih obratov, še ne 
pomeni tudi dovolj zdravil. Dejstvo je, da 80 % 
potrebnih surovin za izdelavo zdravil v Evropi 
farmacevtska podjetja uvozijo s Kitajske. Le 
kako bi se male države, med njimi tudi Slovenija, 
brez skupnih naročil znašle v tej situaciji? Samo 
EU kot velik in kompetenten pogajalec lahko 
ob krizah zagotavlja nemoten pretok surovin in 
pospešuje izdelovanje za ljudi potrebnih zdravil.

Kako komentirate napovedi, da bomo dobili 
enotne EU cepilne potne liste?

Podpiram ta predlog. Cepilni potni listi 
bodo v bližnji prihodnosti postali naša nova 
realnost. Pomembno pa je, da sistem v EU na 
tem področju poenotimo, zagotovimo njegovo 
preglednost in ga naredimo kar se da prijaznega 
za uporabnika.

Pri tem pa mora vsak državljan imeti 
možnost, da se cepi. Cepljenje je prostovoljno 
in vsak se sam odloči kaj in kako bo naredil 
za svoje zdravje. Nikogar ne smemo k temu 
prisiliti. Ko bomo imeli vsi državljani možnost 
prostovoljnega cepljenja, pa lahko uvedemo tudi 
izločilne kriterije. To pomeni, da bodo smeli 
preko državne meje samo tisti, ki so se cepili, 
da se bodo lahko z letalom peljali le tisti potniki, 
ki bodo imeli potrdilo o opravljenem cepljenju. 

Vendar pa cepilni potni listi resnici na ljubo 
niso nobena nova iznajdba. Tudi v Sloveniji že 
desetletja izdajamo posebna potrdila o cepljenju, 
za katera najpogosteje zaprosijo tisti, ki potujejo 
v eksotične države. Tam je cepljenje zoper 
nevarne bolezni obvezno in o tem ni nobene 
debate. Tudi v primeru cepljenja proti Covid-19 
ne bo drugače, le da bo ta potni list lahko tudi 
v digitalni obliki in s tem prijaznejši do okolja.

Ste se sami že cepili?
Žal še ne. Na cepljenje sem se prijavila tako v 

Sloveniji, kot v EU parlamentu v Bruslju. Kot 
veste, pa cepljenje poteka po vrstnem redu 
od najstarejših, najbolj ranljivih, do najbolj 
izpostavljenih. Državljani v srednjih letih bomo 
torej prišli na vrsto kasneje. 

Predvidevam pa, da bom na vrsto prej prišla v 
Sloveniji kot v Belgiji, saj tam s cepljenjem precej 
zaostajajo. Po trenutnih napovedih se zdi, da 
bodo poslance Evropskega parlamenta pridružili 
poslancem nacionalnega parlamenta in takrat 
bomo cepljeni vsi. 

Naj ob tem dodam, da ne bom preskakovala 
nobenih vrst. Dejstvo pa je, da evropski 
poslanci na poti v Bruselj pogosto potujemo z 
letali, čakamo na letališčih, vlakih. Virusu smo 
izpostavljeni in dokler se sama ne bom cepila, 
se potovanjem močno izogibam. Srečo imamo, 
da lahko večino svojega dela opravljamo od 
doma. (Evropska poslanka Romana Tomc je bila 
cepljena v petek, 19. 3. 2021, po že opravljenem 
pogovoru. - op.ur.)

Nam lahko vizionarsko zavzemanje za 
zeleno in trajnostno prihodnost prinese tudi 
težave?

Prav gotovo. Vsi podpiramo zeleno, trajnostno, 
energetsko neodvisno in brez ogljično 
gospodarstvo. Ukinili bi hidroelektrarne, 
zaprli nuklearke, prepovedali ptičem nevarne 
vetrne elektrarne, zaprli bi termoelektrarne, 
saj so slabe za ozračje in tako dalje. Nihče 
pa ne odgovori na ključno vprašanje: od kje 
bomo dobili potrebno električno energijo? 
Poleg tega tudi novi viri električne energije 
niso tako nedolžni do okolja, zahtevajo redke 
surovine, katerih večina se nahaja na Kitajskem. 
Prihajamo iz ene odvisnosti v drugo. Vsekakor 
pa je potrebno podpirati razvoj na tem področju!

Živimo v politično zelo napetih časih.
Bolj bi rekla, da živimo v zelo dinamičnih časih. 

Kljub temu, da Evropski parlament že leto dni 
večinoma deluje preko spletnih povezav, poslanci 
nadaljujemo z razpravami in glasujemo o 
pomembnih odločitvah, ki se tičejo celotne unije. 

Poleg tega sem sama zelo vpeta tudi v domače 
politično dogajanje in lahko potrdim, da razmere 
za delo niso prijetne.

Dve leti nazaj so bila naša življenja povsem 
drugačna, ukvarjali smo se z drugimi tematikami. 
Če pa pomislim na začetek mojega prvega 
mandata v EU parlamentu, pa priznam, da smo 
se ukvarjali s povsem drugačnimi problemi. To 
je bil čas, ko se še nismo soočali z migrantsko 
krizo, niti krizo zaposlovanja, da ne omenjam 
seveda zdravstvene krize, s katero se soočamo v 
tem trenutku. Tudi zanimanje za evropske teme 
na nacionalnem nivoju raste, kar je dobro.

Politični analitiki so si skoraj enotni v oceni, 
da v zadnjih 30 letih notranja politika še 
nikoli ni bila tako razdeljena.

Imate prav. Notranjepolitične razmere so ta 
trenutek res zelo napete. Kljub temu, da bi 
morali zaradi težav z epidemijo vsi razumeti, da 
lahko krizo premagamo samo s sodelovanjem, 
temu vendarle ni tako. Zgodovinarji nas učijo, 
da so znali pomembni voditelji in vojska ob 
velikih krizah opustiti zamere in stopiti skupaj. 
Danes pa smo soočeni z razmerami, ko zamere 
vodilnim politikom ne dopuščajo sodelovanja. 
Če bi danes opozicijo prosili, naj našteje tri 
dobre stvari, ki jih je naredila aktualna vlada, 
sem prepričana, da jih ne bi znali. To je ogledalo 
stanja, v katerem se nahajamo.

Kje vidite vzroke za tako stanje.
Ocenjujem, da je poglavitni razlog za tako 

nezaupanje v dejstvu, da so številni posamezniki, 
ki so zelo dolgo imeli vzvode moči in vpliva na 
javno življenje v državi, nenadoma soočeni z 
dejstvom, da jim ti privilegiji uhajajo iz rok. 
Boj in težnja za ohranitev teh privilegijev pa sta 
izredno surova in močna. Pri tem pomembno 
vlogo igrajo tudi mediji. Žal pa mi je, da se 
vse to dogaja na škodo razvoja in prihodnosti 
Slovencev. Na številnih področjih Slovenija 
nazaduje. Zakaj? Imamo sposobne podjetnike, 
najboljše študente, neverjeten potencial. In ko te 
posameznike postaviš v naš sistem, ugotoviš, da 
jih le-ta hromi. Vsak poskus spreminjanja starih 
vzorcev pa je takoj označen za ukrep prisile in 
za avtokracijo. Vse, kar si želi vlada spremeniti 
na bolje, nekateri zavračajo. Vsi se zadevamo, da 
so spremembe potrebne in nujne, a za njihovo 
izvedbo ni politične volje. 

Prehod iz socializma v tržno gospodarstvo 
in večstrankarski sistem smo izpeljali zelo 
salonsko.

Najbrž mislite na ukrepanje v prelomnih 
časih. Priznam vam, da je tudi zame imela 
včasih beseda lustracija zelo negativen prizvok. 
Slovenija nikoli ni opravila lustracije in s tem 

Romana Tomc 
je poslanka v Evropskem parlamentu in članica Evropske ljudske stranke, kateri pripada Slovenska 
demokratska stranka. Romana Tomc je bila v Evropski parlament prvič izvoljena na volitvah leta 
2014, leta 2019 so ji volivci ponovno namenili dovolj glasov za izvolitev. V Evropskem parlamentu 
je članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter nadomestna članica Odbora za notranji 
trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. 
Imenovana je bila tudi za podpredsednico delovne skupine za gospodarstvo in okolje v politični 
skupini Evropske ljudske stranke in izbrana za vodjo slovenske delegacije Evropske ljudske stranke 
v Evropskem parlamentu. Med letoma 2011 in 2014 je bila poslanka Državnega zbora Republike 
Slovenije in tudi njegova podpredsednica. Preden tem je bila direktorica Javnega sklada RS za 
razvoj kadrov in štipendije, kjer se je poleg organizacijsko-vodstvenih izzivov dnevno srečevala s 
problematiko izobraževanja in zaposlovanja mladih. V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je 
bila državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, še pred tem pa je na 
istem ministrstvu vodila Direktorat za delo in pravice iz dela. V času zaposlitve na ministrstvu se je 
še posebej podrobno spoznala z delovanjem pokojninskega sistema in delovno pravno zakonodajo. 
Poseben izziv v tem obdobju so predstavljala tudi pogajanja s socialnimi partnerji ter sodelovanje 
s civilno družbo in različnimi interesnimi skupinami.
Z delovanjem in problematiko malega gospodarstva se je začela srečevati že v okviru svoje družine, 
zato ji je bilo poklicno ukvarjanje s podjetništvom zelo blizu. Skoraj desetletje njene poklicne poti 
je zaznamovalo sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije, kjer je opravljala različna dela, od 
svetovanj do vodstvenih funkcij. Med drugim je bila sekretarka Združenja podjetnikov Slovenije, 
sekretarka Združenja računovodskih servisov in sekretarka Strokovnega sveta za davčno finančna 
vprašanja. Ko je zapustila GZS, je postala vodja oddelka za ekonomske zadeve na Združenju 
delodajalcev Slovenije. Na področju podjetništva se je tudi dodatno izobraževala in pridobila 
specializirana znanja.

smo zamudili priložnost, da bi postavili podlago 
za nov družbeni začetek.

Zato se danes soočamo z velikimi problemi 
v sodstvu, tudi v gospodarstvu. Številni v 
socializmu domnevno uspešni gospodarstveniki 
se po uvedbi tržnega gospodarstva v sistemu 
niso več znašli. Prej so vladali in vodili podjetja 
z logiko politike in to se v tržnem gospodarstvu 
preprosto ne izide. Vsak dan znova sem 
presenečena nad tem, kako nevedni so nekateri 
ljudje. Mnogi so še danes prepričani, da je vse, 
kar poročajo časopisi, čista resnica. Brez da bi 
se pozanimali tudi o drugi plati zgodbe.

Se strinjate z oceno, da je pregreto 
politično življenje v Sloveniji tudi rezultat 
prekomerne rabe Twitterja pri nekaterih 
politikih?

Ne povsem. Problem ni  v  rabi  tega 
informacijskega kanala ampak v tem, da 
klasični mediji ne opravljajo svojega poslanstva. 
Soočeni smo s tem, da so številni mediji zelo 
navijaško razpoloženi do določenih politikov 
in da druge sistematično zanemarjajo. Če gre 
za medij v zasebni lasti, je to pač odločitev 
lastnikov in urednikov. Ko pa govorimo o javnih 
medijih, pa moramo kritike o pristranskem in 
neuravnoteženem poročanju vzeti bolj resno. 

Ni problem v tem, da Janez Janša na Twitterju 
piše svoja sporočila, problem je v tem, da je 
medijska krajina pri nas silno neuravnotežena. 
Sama uporabljam vse informacijske kanale za 
sporočanje svojih stališč do posameznih tem. 
Ob tem pa ugotavljam, da je zanimanje za 
Twitter v Sloveniji nesorazmerno večje, kot v 
primerljivih državah EU. To je zagotovo odgovor 
državljanov, ki želijo na neposreden način in 
brez posrednikov, urednikov in prikrojevalcev 
izjav spremljati delo posameznih politikov ali 
drugače izpostavljenih sodržavljanov. V tem ne 
vidim nič slabega. 

Skrbijo pa me nivo pisanja in lažni računi. 
Imam svoj profil in preko tega komuniciram s 
sledilci. Če bi imela to moč, bi v trenutku ukinila 
vse lažne profile na vseh družbenih omrežjih, 
saj gre v teh primerih za grdo zlorabo in za 
skrivanje pred javnostjo.

To velja tudi za Alenko Jeraj?
Tudi zanjo. Sama »koprivi« prej nisem sledila. 

Po izbruhu škandala sem pregledala zgodovino 
objav in ugotovila, da je gospa v tem prikritem 
profilu diskutirala na zgledni ravni in da so bila 
njena stališča predstavljena na korekten način.

Na drugi strani pa pogosto berem sporočila, 
ki so na tako nizkem nivoju, da ne bi bila 
primerna niti za gostilniško debato. Manjka 
nam komunikacijske kulture, zelo jo pogrešam 
v našem prostoru. Zgrožena sem tudi nad 

zlorabami pokojnih javnih delavcev in 
vpletenostjo vidnih predstavnikov nekaterih 
strank v ta nečedna dejanja.

Kaj pa zgodba s tiskovno agencijo?
Ta zgodba ima več plati. Dejstvo je, da 

direktor agencije lastniku, torej vladi, noče 
predložiti zahtevanih poslovnih poročil in 
zato je lastnik financiranje začasno zaustavil. 
Res težko razumem, da so morali na agenciji 
zaposleni preko Twitterja izvedeti za višino 
plače svojega direktorja. Ko so primerjali svoje 
borne prihodke, so bili seveda zgroženi nad tem, 
kako malo je ovrednoteno njihovo delo. Vendar 
direktor že tri mesece trmoglavi in podatkov o 
poslovanju noče predložiti vladi. 

Kako ste sami doživljali razpravo v EU 
parlamentu o zatiranju novinarjev v 
Sloveniji?

Močno si želim, da bi vaši bralci imeli 
priložnost spoznati, kakšna je realna situacija. 
Ob začetku teh razprav me je več poslanskih 
kolegov v Bruslju vprašalo, koliko novinarjev 
je v Sloveniji zaradi pisanja zaprtih in kakšno 
nasilje se dogaja nad njimi. Ko sem jim 
pojasnila, da takih primerov ni, niso mogli 
razumeti, zakaj njihovi informatorji trdijo nekaj 
povsem drugačnega. Dejstvo je, da se nobenemu 
novinarju ni zgodilo prav nič, ko je kritiziral 
vlado, ko je hodil na proteste in drugače izražal 
svoja stališča.

Ob razpravi v Bruslju sem tudi opazila, da so 
poslanci, ki so sodelovali na zaslišanju gostom, 
ki so prišli iz Slovenije, zastavljali vprašanja iz 
»plonk listkov«, ki so jih najbrž pripravili EU 
poslanci iz Slovenije. Dejstvo je, da razmer v 
Sloveniji številni tuji poslanci ne poznajo in da 
se zato za nasvet obrnejo na kolege iz Slovenije. 
S Slovenijo se v Bruslju nihče noče posebej 
ukvarjati. Vsaka država ima svoje probleme, 
tudi unija, kot celota, ima večje probleme in s 
problemom domnevne novinarske nesvobode v 
Sloveniji so se v Bruslju morali ukvarjati le zato, 
ker je ta zahteva prišla od opozicije iz Slovenije. 

Bo ta razprava o medijih kaj vplivala na 
predsedovanje Slovenije?

Nikakor ne. Slovenija bo predsedovala in v tem 
času bomo izpeljali tudi razpravo o prihodnosti 
Evrope. Gre za zelo pomemben projekt, ki bo 
začrtal prihodnost naše povezave. Levi politični 
pol to še dodatno boli, saj bo prav Janez Janša 
eden od sopredsedujočih razpravi. 

Leta 2008 smo Evropski uniji predsedovali 
prvič in predsedovanje opravili z odliko. To so 
nam takrat priznali vsi. Skrbi pa me, da bomo 
zaradi korona krize morali nekatere načrtovane 
aktivnosti odpovedati, oziroma jih preseliti na 
splet. Stvari so pripravljene, izpeljava pa bo 
odvisna od takratnih zdravstvenih razmer.

Na kaj pomislite, ko vam kdo omeni Idrijsko 
ali pa Cerkljansko?

Pomislim na številne naravne znamenitosti. 
Posebej Idrijo dobro poznam, saj sem jo vrsto let 
obiskovala v funkciji sekretarke računovodskih 
servisov Slovenije. V tistih letih je bil predsednik 
zveze vaš someščan Lojze Rejc. Občudujem tudi 
dediščino klekljanja in rudarstva, ob vsakem 
obisku vaših krajev pa si privoščim tudi idrijske 
žlikrofe, na katere ste lahko upravičeno ponosni. 
Cerkljansko pa poznam po Laufariji, na Črnem 
vrhu pa sem velikokrat smučala, prekrasno 
smučišče.

Je dovolj optimizma med ljudmi?
Ne! Optimizem je gonilo napredka. Ne mislim na 

evforijo, ki bi ljudem vlivala lažno upanje. V mislih 
imam optimizem na podlagi dejstev, realnega 
stanja. Tudi Slovenci smo lahko optimistični. Ni 
vse tako črno, kot nam predstavljajo nekateri 
mediji. Korona kriza nas je prizadela, želimo si 
vrnitve v normalnost, med prijatelje, v naravo, 
proč od skrbi. Vsi si želimo spet zaživeti svobodno. 
Bodimo optimistični. Prepričana sem, da nas čaka 
zahtevno, a zelo lepo leto. 
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OBVEŠČAMO JAVNOST

KAKOVOST PITNE VODE V OBČINI IDRIJA V LETU 2020 
S programi spremljanja stanja pitne vode 

preverjamo, ali obstajajo učinkoviti ukrepi za 
nadzorovanje tveganja za zdravje ljudi po vsej 
verigi oskrbe s pitno vodo, od zajetja, odvzema in 
priprave pitne vode do shranjevanja in distribucije. 
JP Komunala Idrija d.o.o. ima v ta namen vzpostavljen 
notranji nadzor, ki omogoča prepoznavanje 
mikrobioloških, kemijskih in fizikalnih nevarnosti. 
Izvajamo ga z rednimi terenskimi pregledi in 
meritvami vzdolž vodovodne mreže ter analizami 
mikrobioloških in fizikalno kemijskih parametrov 
v sodelovanju s pooblaščenim in akreditiranim 
laboratorijem NLZOH Nova Gorica. Skladnost pitne 
vode ocenjujemo s Pravilnikom o pitni vodi (UL RS 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17; v 
nadaljevanju: Pravilnik).

Poleg notranjega nadzora se izvaja tudi državni 
nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki ga pripravi in 
izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano (NLZOH).

V Občini Idrija se s pitno vodo iz javnega vodovoda 
oskrbuje 9700 občanov iz 25ih naselij Občine Idrija ter 
dela naselja Medvedje Brdo v Občini Logatec.

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora 
odvzetih 61 vzorcev za mikrobiološke analize in 32 
vzorcev pitne vode za fizikalno kemijske analize, v okviru 
državnega nadzora pa 25 vzorcev za mikrobiološko in 
25 vzorcev za fizikalno kemijske analize.

 
Mikrobiološko stanje pitne vode  
v Občini Idrija v letu 2020

Od 86 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize je 
bilo 76 (88 %) povsem skladnih z zahtevami Pravilnika. 
V 10 vzorcih pa je vsaj eden od parametrov, ki jih 
redno ali občasno spremljamo pri mikrobioloških 
analizah, presegal mejno vrednost.

V vzorcih, ki sta bila odvzeta na sistemu Vojaški 
v Idriji in sistemu Vojsko, je bilo preseženo skupno 
število bakterij, ki zrastejo pri 37°C. Te bakterije 
so v vodi večinoma prisotne kot normalna flora. 
Njihova prisotnost ne ogroža zdravja ljudi, kljub 
temu pa uporabnikom ob ugotovljenih neskladnostih 
svetujemo temeljito izpiranje na vseh izlivih. Po 
temeljitem izpiranju internega vodovodnega 
omrežja omenjenih bakterij v vzorcu nismo več 
dokazali.

V št ir ih vzorcih pitne vode smo ugotovi l i 
prisotnost koliformnih bakterij, in sicer v enkratnih 
vzorcih vode na sistemih Ledine in Godovič – 
Zavratec ter dveh sistemih brez kloriranja vode, 
Prejnuta in Čerinovše. Na teh dveh sistemih smo 

dokazali tudi fekalne bakterije in objavili obvezno 
prekuhavanje. Prisotnost koliformnih bakterij kaže 
na onesnaženost z večjimi količinami organskih 
in anorganskih snovi iz okolja oziroma potrjuje 
nezadostno izpiranje vodovodnih priključkov po 
sanaciji, možne poškodbe ali napake v omrežju. 
Ponovljene anal ize po temelj item izpiranju 
priključkov so bile skladne s Pravilnikom.

V letu 2020 je bil na vodooskrbnem sistemu 
Ledine zaradi povišane motnosti vode štirikrat 
izdan preventivni ukrep za prekuhavanje vode. 
Razlog za povišano motnost je bil vdor površinske 
vode v podtalnico ob obilnem deževju. V enem od 
vzorcev, odvzetem v najslabših pogojih v deževju, 
so bile prisotne še bakterije E. coli in enterokoki, 
ter bakterije Clostridium perfringens, ki nakazujejo 
možnost prisotnosti parazitov, a jih specifična analiza 
ni dokazala. Takrat je bilo potrebno onesnaženo vodo 
spustiti iz sistema in jo nadomestiti z vodo, pripeljano 
s cisternami iz sistema iz Idrije, po umiritvi deževja 
pa rezervoar in celotno mrežo temeljito očistiti in 
sprati. Občina Idrija se je aktivno lotila reševanja 
problematike s pitno vodo v Ledinah z največjo 
investicijo v filtracijski sistem do sedaj, ki bo po načrtu 
izvedena do konca julija 2021.

Na sistemu Idrija skupni z mikrobiološkim 
analizatorjem spremljamo skupno število živih 
bakterij v pitni vodi v realnem času. Povezali smo ga v 
nadzorni sistem, ki zagotavlja zajem in grafični prikaz 

podatkov v realnem času. Podatke o mikrobiološki 
onesnaženosti za kvalitetnejšo obdelavo podatkov 
dopolnjujemo z avtomatsko merjenimi podatki o 
motnosti vode, kislosti (pH), elektroprevodnosti, 
koncentraciji prostega rezidualnega klora in 
pridobljenimi podatki o količini padavin. 

Fizikalno kemijske lastnosti pitne vode  
v Občini Idrija v letu 2020

V letu 2020 je bilo na vseh vodooskrbnih sistemih 
v Občini Idrija izvedenih 57 fizikalno kemijskih analiz, 
od tega 8 izrednih, ki so vključevale tudi ugotavljanje 
prisotnosti težkih kovin, pesticidov, mineralnih olj, 
trihalometanov (THM) in policikličnih aromatskih 
ogljikovodikov. Vsi vzorci so bili skladni z zahtevami 
Pravilnika. 

Kaj pa posledice dezinfekcije?
Komunala Idrija izvaja dezinfekcijo vode z natrijevim 

hipokloritom. Stranski produkti, ki lahko nastanejo ob 
stiku dezinfekcijskega sredstva z naravno prisotnimi 
organskimi snovmi v vodi, so trihalometani (THM). 
Nastajanje THM je odvisno od vrste in koncentracije 
organskih snovi v surovi vodi, temperature in pH 
vrednosti in običajno narašča vzdolž distribucijskega 
sistema. Za vsoto THM je v Pravilniku določena mejna 
vrednost 100 µg/l, na vseh sistemih v Občini Idrija 
je izmerjena koncentracija bistveno nižja (najvišja 
7,1 µg/l).

Tabela:   
Nadzor pitne vode na 
javnih vodooskrbnih 
sistemih v Občini Idrija 
v letu 2020 (notranji in 
državni)

Podatek o tem, kateri 
vodni vir napaja posamezni 
objekt, se nahaja na 
spletni strani  
https://www.
komunalaidrija.si/si/
komunala/66/oskrba-s-
pitno-vodo/.  
Na dnu strani se v iskalnik 
vpiše naslov ulice in hišno 
številko. Na zemljevidu bo 
označeno iskano mesto. 
Ko se nanj nasloni miška, 
se izpiše tudi vodni vir 
iskanega objekta.

Kakovost surovih voda
Zelo pomembno ostaja spremljanje 

kakovosti in količine surovih voda, ki 
jih odvzemamo iz okolja. Z analizo 
lahko sledimo vplivom okolja na 
njihovo kakovost ter ugotavljamo 
ustreznost metod njihove obdelave. 

Iz zajetij in vrtin je bilo v letu 
2020 odvzetih 29 vzorcev surove 
vode za mikrobiološke analize. Od 
mikrobioloških je bilo neskladnih 
19 vzorcev, kar predstavlja 65 % 
vseh analiziranih vzorcev. Fekalne 
bakterije so prisotne v 13 odvzetih 
vzorcih. Surove vode brez dodatne 
obdelave (filtriranja, obsevanja z 
UV, kloriranja) v vseh pogojih niso 
ustrezne za oskrbo s pitno vodo: 
pri izvirih že najmanjše vremenske 
in okoljske spremembe močno 
povišajo motnost in poslabšajo 
kakovost vode. 

Trdota pitnih vod v Občini Idrija 
dosega med 9 in 12°N.

Obveščanje o kakovosti  
pitne vode

Uporabnike prosimo, da nam večje 
spremembe glede kakovosti pitne 
vode, ki jih opazite sami, sporočite 
na telefon 05 / 37 27 215, izven 
delovnega časa pa na dežurno 
številko 051 440 527. 

Na zadnji strani položnice za 
komunalne storitve vsako leto 
objavimo, na kakšen način vas 
bomo obveščali v primerih motene 
oskrbe s pitno vodo. Uporabniki 
e-računa za komunalne storitve in 
drugi zainteresirani se lahko s svojim 
elektronskim naslovom prijavite 
na prejemanje naših e-obvestil 
na prv i  strani  sp letne strani  
www.komunala idr ija .s i  pod 
» e - n ov i c e « .  O bve s t i l a  s i c e r 
objavljamo na lokalnem radiu, na naši 
spletni strani www.komunalaidrija.
si, na oglasnih deskah krajevnih 
skupnosti, v določenih primerih 
pa tudi s pisnim obvesti lom v 
nabiralnike. 

Celotno poročilo o kvaliteti pitnih 
vod v Občini Idrija v letu 2020 je 
objavljeno na spletni strani Komunale.
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NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 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
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Kaj meni o slikarstvu 
Staš Kleindienst?

Učenci izbirnega 
predmeta Umetnost 
spoznali idrijskega 
slikarja Staša Kleindiensta

Da je umetnost lahko zelo zanimiva, 
so spodnjeidrijski učenci izbirnega 
predmeta Kaj nam govorijo umetnine, 
spoznavali tudi med učenjem na daljavo. 
Dotaknili smo se raznoraznih tem, od 
poslikav Danila Jereba na idrijskem 
Mestnem čebelnjaku, ki so ga lahko tudi 
med karanteno obiskali, do intrigantnih 
potegavščin velikega slikarja današnjega 
časa, ki nastopa pod psevdonimom 
Banksy. 

Nadvse navdušilo pa je učence 
in učenke slikanje Idrijčana Staša 
Kleindiensta. Po preučevanju njegovih 
slik so zaključili, da obožujejo mnoge 
detajle, ki te popeljejo po sliki in so 
dovolj resnični, da ti dajo misliti, barve, 
ki se bodisi lepo prelivajo v ozadju ali 
pa natančno izrisujejo ljudi, stavbe 
in naravo ter kontraste med svetlobo 
in senco. Opažanja smo podelili s 
slikarjem, ki je bil zelo vesel komentarjev 
osnovnošolcev. Na daljavo nas je popeljal 
še skozi svoj atelje ter privolil na skupni 
intervju.  
/ Ana Sever Božič

Neža Trček: Kdaj in kako ste ugotovili, da 
je slikanje stvar, ki jo radi počnete in bi 
radi s tem nadaljevali?

To je raslo v meni že od malih nog. Vedno 
sem vedel, da bo moja služba nekaj v zvezi z 
risanjem, slikanjem, oblikovanjem. Najprej 
sem študiral arhitekturo, kjer je risanje 
tudi pomembno, a sem v sebi začutil, da je 
slikanje tisto, kar si želim početi, saj je bolj 
sproščeno in ne tako tehnično, zato sem 
tudi spremenil smer študija in se usmeril v 
slikarstvo.

Žana Pisk in Maša Bolarič: Zanima 
me, koliko star in kako ste začeli svojo 
umetniško pot? Kdaj ste naslikali svojo 
prvo sliko in narisali svojo prvo risbo?

Svojo umetniško pot sem začel po 
gimnaziji, saj sem takrat imel tudi prve 
razstave. Prvo celo že v času gimnazije, ko 
sem tudi naslikal svojo prvo sliko. Risati 
sem začel pa že pri treh letih.

Žana Jereb, Diana Carli, Larisa Pirih, 
Lara Rupar in Eva Čibej: Kje največkrat 
dobite navdih, motivacijo, idejo za sliko?

Navdih dobim ob opazovanju sveta, v 
katerem živim. Opazujem ga tako z očmi kot 

tudi z glavo, se pravi, da o njem razmišljam, 
zakaj je tak kot je, kaj je v njem slabega 
in kaj dobrega ter kaj bi lahko spremenil. 
Slikanje namreč ni samo ustvarjanje nekaj 
lepega ampak predvsem način razmišljanja 
o svetu, v katerem živimo.

Suzana Erjavec: Kako si izberete motiv?
Motiva si ne izberem ampak se mi izriše 

skozi proces slikanja. Začnem s kakšnim 
detajlom ali pa mogoče s horizontom slike 
in potem gradim naprej.

Nuša Tominec: Ali idejo za sliko dobite že 
prej ali šele ko začnete slikati in si sproti 
izmišljujete?

Običajno imam prej nekaj okvirnih idej, 
slika pa nastaja sproti, saj je v tem tudi 
glavni užitek slikanja, da ne vem točno, v 
kaj se spuščam in mi kdaj tudi slika sama 
'pove', kako naprej.

Patrik Rejc Zidarič: Zanima me, ali je 
težko upodobiti vse podrobnosti na slikah?

Niti ne, saj sem študiral slikarstvo in med 
študijem smo slikali od jutra do večera, tako 
da sem v tem času dokaj dobro natreniral 

tehniko, podobno kot športnik natrenira 
veščine, ki jih potrebuje za dosego rezultata. 
Potrebno je predvsem veliko potrpljenja in 
dela.

Katerina Veljanoska: Zakaj so pri večini 
slik podrobnosti zelo natančno narisane?

Ker se mi zdi pomembno, da je vsaka 
podrobnost izdelana kar se le da natančno, 
da lahko gledalec izbira, kaj bo gledal, da ni 
en del slike pomembnejši od drugega ampak 
so za celoto pomembni vsi.

Učiteljica: Zakaj na veliko svojih slikah 
uporabljate zelo oddaljeno perspektivo?

Ker mi je všeč pogled od zgoraj, saj lahko 
tako zaobjamem več stvari naenkrat in v 
sliko postavim različne situacije, ki skupaj 
tvorijo celoto slike.

Maruša Svetik, Larisa Gnezda, Zala 
Lapajne: Koliko časa običajno porabite za 
eno sliko?

Večje slike končam v treh mesecih, za 
manjše porabim malo manj časa. Delam pa 
vedno več slik naenkrat, tako da zelo zavisi 
kdaj je slika končana.

Eva Prezelj: Koliko časa ste potrebovali, 
da ste naslikali sliko Nočna policija?

Začel sem jo 6. septembra 2019, končal 
27. januarja 2020. Vmes sem delal tudi na 
drugih slikah.

Leja Mavri: Pri slikanju uporabljate samo 
čopiče ali tudi kakšne druge pripomočke? 
Kako lahko narišete tako majhne detajle, 
ne da bi se vam slika umazala?

Čopič, barva, platno. To je vse kar 
potrebujem. Pri delu je treba biti natančen 
in se slika ne umaže. Se pa vedno da vse še 
popraviti.

Eva Čibej: Kako začnete s slikanjem, 
kakšne barve in čopiče uporabljate?

Običajno začnem s kakim detajlom ali pa 
najprej naslikam najbolj oddaljene gore, 
morje, ... Potem se stvari začnejo odvijati 
naprej, kot da bi se s sliko pogovarjal. 
Uporabljam oljne barve Cobra, ki se lahko 
mešajo tudi z vodo, da mi v ateljeju ne smrdi 
po razredčilu, saj imam atelje v hiši, kjer 
živim. Čopiče uporabljam najcenejše, saj so 
potrošni material in jih porabim kar veliko. 
Običajno so starejši čopiči še boljši, saj so 
izrabljeni in so zato poteze na sliki mehkejše.
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www.gantar.si
E: gantar.instalacije@siol.net, T: 05 372 29 23, F: 05 372 29 24, M: 041 654 564, 041 832 833

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

Erasmus+ in epidemija
Božena Rudolf in Danijela Brložnik

Epidemija je vplivala tudi 
na evropske projekte na 
gimnaziji, vendar ne le 
negativno. Številni učitelji, 
ki so v preteklosti sodelovali 
v teh projektih, so bili v 
času pouka na daljavo na 
boljšem, saj so že poznali 
in tudi uporabljali številna 
orodja in aplikacije, ki so 
jim olajšala posredovanje 
snovi na daljavo ter 
komunikacijo z dijaki. Svoje 
znanje so v nepredvideni 
situaciji posredovali 
kolegom, tako da smo na 
šoli posredno uresničili 
nove cilje.

V tem času smo kljub določenim 
o d p o v e d a n i m  p r o j e k t n i m 
aktivnostim uspešno zaključili dva 
KA2 projekta, in sicer Roots ter 
pRobot. V okviru projekta Roots 
smo z aplikacijo Wikiloc zabeležili 
več poti v Idriji in njeni okolici 
ter pripravili gradivo za dijake in 
učitelje. V projektu pRobot pa smo 
pripravili gradivo, s katerim lahko 
učitelji naravoslovnih predmetov 
pri  pouku z uporabo robotov 
spodbudijo zanimanje učencev in 
dijakov za naravoslovje. Rezultate 
projektov si lahko ogledate na blogu 
Erasmus+ projektov šole.

Na podlagi resnično pozitivnih 
izkušenj smo zato s še večjim 
veseljem in odgovornostjo začeli 
dva nova KA2-projekta. Glavna 
koordinatorica projekta R4MAD - 
R4 (Raise, Recycle, Reduce, Reuse) 
- Making a difference oziroma 
R4 (ozaveščanje,  recikliranje, 
zmanjšanje, ponovna uporaba) 
- Spremenimo svet na bolje - je 
naša šola. Sodelujejo pa še šola iz 
Bolgarije ter šole iz projekta Roots, 
torej iz Grčije, Španije in Švedske.

S projektom si bomo intenzivneje 
p r i z a d e v a l i  u v e l j a v i t i  d v a 
trajnostna cilja, odgovorno porabo 

in proizvodnjo ter  podnebne 
ukrepe, Združenih narodov ter 
tako pripomoči pri prehodu na 
bolj trajnostni način življenja. Ko 
gre za okolje, moramo razmišljati 
kolektivno in ne posamezno. 
N a u č i t i  s e  m o r a m o  n o v i h 
zelenih veščin ter ozavestiti in 
izobraževati sebe in dijake, da 
se odgovorno obnašamo in tako 
zmanjšamo podnebne spremembe. 
S par tnerskimi šolami želimo 
ponovno premisliti o svojem načinu 
življenja in zmanjšati čezmerno 
porabo ter vzgajati odgovorne in 
zavzete ljudi, ki želijo prostovoljno 
živeti trajnostno. Verjamemo v 
ugotovitve Unescovega poročila o 
spremljanju izobraževanja za leto 
2016, ki pravi, da »izobraževanje 
oblikuje vrednote in perspektive 

ter je dokazano najboljše orodje za 
dviganje ozaveščenosti o podnebnih 
spremembah in je povezano s 
povečano okoljsko ozaveščenostjo, 
skrbjo in dejanji«. S projektnimi 
aktivnostmi kot so predavanja, 
delavnice, obeležitve dneva Zemlje 
ali Erasmus+, aktivnostmi celotne 
šole želimo biti tako pri pouku 
kot izven njega del te spremembe. 
V okviru projekta bomo izdelali 
različne infografike, plakate in 
druge izdelke, s katerimi bomo 
osveščali druge. Na šoli bomo 
poskušal i  zmanjšat i  kol ič ino 
odpadne hrane, iskali možnosti 
za recikliranje ali  nadgradnjo 
odpadkov ter izdelali električno 
kolo za potrebe delavcev in dijakov 
šole ter tako pripomogli k boljšemu 
okolju. 

Kljub  zapr t ju  šo l  projektne 
aktivnosti ne stojijo, koordinatorji 
in sodelujoči  učitelj i  so se že 
večkrat srečali in se tudi udeležili 
webinarja o trajnostnem razvoju 
i n  p o m e m b n o s t i  l e - t e g a  p r i 
pouku. Poleg tega dijaki iz vseh 
šol oblikujejo logo projekta ter 
razmišljajo, kako bi obeležili dan 
Zemlje, 22. aprila. 

Drugi projekt v okviru programa 

E r a s m u s +  K A 2  s t r a t e š k e g a 
par tnerstva za kreativnost na 
področju šolskega izobraževanja, 
s katerim smo štartali v začetku 
marca ,  ima  nas lov  ReCreate 
H i s t o r y  t h r o u g h  3 D ,  G a m e 
Design and Virtual Reality oz. 
PoUstvarjanje zgodovine s pomočjo 
3D, oblikovanja igric in virtualne 
resničnosti.

V projekt bo vključenih okrog 
50 dijakov in vsaj pet učiteljev iz 
vseh treh programov: gimnazija, 
strojni  tehnik in mehatronik 
operater, ki bodo prispevali znanje 
in spretnosti s svojih področij. 
Pove z a l i  b o m o  r a z i skov a nj e 
zgodovine, pripovedovanje zgodb 
v slovenskem in angleškem jeziku 
ter  nove tehnologije ,  kot  so: 
oblikovanje računalniških igric 
in 3D-modeliranje za ustvarjanje 
3D-okolja. Končni cilj projekta 
je izdelava računalniških igric, 
v katerih bomo rekonstruirali 
(srednjeveške) zgodovinske lokacije 
s pomočjo 3D-vizualizacije in tako 
na kreativen in atraktiven način 
predstavili zgodovinske in kulturne 
vsebine.

Pri izvedbi projekta v organizaciji 
School of Robotics – Robitikos 

mokykla (Vilna, Litva) bo sodelovalo 
sedem partnerskih organizacij 
iz treh držav: Litve, Romunije in 
Slovenije. Poleg treh šol: Šilales 
Simono Gaudeešiaus Gimnazija 
(Litva), Gheorghe Asachi Technical 
College (Romunija) in Gimnazije 
Jurija Vege Idrija so v projekt 
vključeni še: Predict CSD Consulting 
( R o m u n i j a ) ,  S T E P  I n s t i t u t e 
(Ljubljana, Slovenija), The Society 
of the Lithuanian Archaeology 
(Draugija, Litva). Poleg naštetih 
partnerjev bomo pri izvajanju 
posameznih aktivnosti vključili 
tudi lokalne turistične, kulturne in 
tehnološke organizacije. 

Projekt bo potekal od marca 
letos do aprila 2023. V prvem letu 
bomo največ dela imeli s pripravo 
izobraževalnih vsebin, v letu 2022 
bo najbolj aktivno za dijake, s 
katerimi bomo razvili naše končne 
izdelke, zadnji meseci pa bodo 
namenjeni predstavitvi in širitvi 
izdelkov med uporabnike. 

Uvodna srečanja projektne skupine 
so potekala preko videokonferenčne 
povezave, kljub temu pa je bilo moč 
čutiti zagnanost članov, ki se, z željo 
po srečanjih v živo, že veselimo 
novih ustvarjalnih izzivov.Recreate
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Ivica Kavčič se spominja ...
Marija Mercina 

Memoarska dela, ki 
izhajajo na Slovenskem, 
večinoma gre za 
avtobiografije umetnikov, 
politikov, športnikov in 
priznanih znanstvenikov, 
so velikokrat prodajne 
uspešnice. Delo Ivice 
Kavčič, inženirke 
kemije in raziskovalke, 
gospodarstvenice, 
predsednice Skupščine 
Občine Idrija (županje), 
delegatke in poslanke na 
republiški in jugoslovanski 
ravni, v tretjem življenjskem 
obdobju pa nepogrešljive 
članice Muzejskega društva 
v Idriji, je iz neznanih 
razlogov leta 2020 izšlo v 
skromni nakladi sto izvodov 
v samozaložbi, poleg 
tega pa še v letu omejitev 
javnega življenja zaradi 
Covida-19 in s tem javnih 
predstavitev. 

Vsebinsko zanimiva knjiga je skrbno 
urejena in jezikovno pregledana, za 
kar imata zasluge Ivana Leskovec in 
Milanka Trušnovec, natisnjena je na 
dobrem papirju z bogatim slikovnim 
gradivom, kar je oblikovalski 
dosežek Barbare Preglej Kokalj; avtor 
naslovnice je Robert Zabukovec. Izvodi 
niso oštevilčeni, sicer pa ima knjiga 
veliko lastnosti bibliofilske izdaje. 

Za knjižno izdajo spominov se je, 
kot je sama napisala, odločila zaradi 
prednikov – »preprostih, vedno (tudi 
v svojo škodo) pokončnih in bistrih 
ljudi, ki sem jih imela rada in živijo z 
menoj, čeprav jih že zdavnaj ni več«. 
Prvi opisani dogodki so iz tretjega 
leta njenega življenja. Avtorica, edina 
hčerka rudarja in šivilje, rojena leta 
1933, je odraščala v času fašizma 
in nemške okupacije, med vojno 
nekaj let brez obeh staršev, saj je oče 

odšel v partizane, mama pa je bila 
v zaporu in taborišču. V nemirnih 
letih njenega odraščanja je vsakdo 
delil s sorodniki in drugimi ljudmi, 
kar se je dogajalo krutega, pa tudi 
dobrega. Pogumna sorodnica je pri 
Nemcih izprosila, da deklice niso 
odpeljali v Nemčijo, nakar je živela 
pri različnih ljudeh in ob koncu vojne 
srečna doživela vrnitev staršev. Oče, 
izčrpan od dela v rudniku, je umrl 
le nekaj let po osvoboditvi. Ivica in 
njena mama sta ostali vse življenje 
trdno povezani. Ko je na stara leta 
mamo prizadela demenca, je Ivica 
Kavčič ob pomoči dobrih sosedov z 
vso ljubeznijo skrbela zanjo. Ta odnos 
je v knjigi Iz spomina za spomin 
prepričljivo in ganljivo upodobljen. 

V prvem delu avtorica pripoveduje 
predvsem o družini in rodbini, 
v drugem delu pa je v ospredju 

njeno poklicno in javno družbeno 
delo. Avtorica večkrat prepusti 
besedo odraslim pripovedovalcem, 
predvsem materi. V drugem delu 
pa svoje spomine opira na službena 
poročila, arhivske vire in osebne 
zabeležke. 

Potem ko je dokončala študij 
kemije, se je zaposlila v Rudniku 
živega srebra v Idriji in se hkrati 
posvetila raziskovalnemu delu, za 
kar je prejela Kidričevo nagrado. 
Ve l i k  d e l  s p o m i n o v  z a j e m a 
njeno vodstveno delo v različnih 
delovnih organizacijah, na primer v 
rudniku pri reševanju gospodarske 
krize,  njegovem zapiranju in 
skrbi za rudarje ter v Gostolu; 
bila je direktorica SDK v Novi 
Gorici. Od tu se je vrnila v Idrijo, 
potem ko je bila v rodnem mestu 
imenovana za »županjo«. Tedanji 

družbeni sistem je večino ljudi 
vključeval v različne delegatske 
odbore in komisije, Ivica Kavčič 
pa je kot vodilna gospodarstvenica 
sodelovala tudi v republiških in 
jugoslovanskih organih. Izredno 
zanimiva je pripoved o reševanju 
najtežjih ekonomsko-socialnih 
vprašanj, do katerih je prihajalo 
med zapiranjem rudnika, pa tudi 
pripovedi o naravnih nesrečah, 
kot so bile poplave Idrijce v mestu 
in zasutje večjega dela Bolnišnice 
Franje. V spominih razbiram, da je 
bil njen recept za uspeh, kot ga sama 
opiše z besedami »Vse se je srečno 
končalo«, sestavljen iz skrbi za ljudi, 
zaupanja vanje in samozaupanja, 
predvsem pa iz neverjetne delavnosti 
in skromnosti. 

Marsikaj v knjigi je napisanega z 
veliko prizadetostjo in ponosom po 
drugi strani, pri tem ne gre pozabiti, 
da so pravi junak avtoričinih 
spominov Idrija in njeni meščani. 

Bralcem, ki smo avtorici blizu po 
letih, doživljanju in izkušnjah, se 
zdi marsikaj samoumevno, hkrati 
se ob njeni pripovedi zavemo, kako 
se je po osamosvojitvi Slovenije z 
družbenimi spremembami spremenil 
tudi položaj slovenskega človeka. Z 
največjim zanimanjem bo knjigo 
bral tisti, ki so mu povsem neznani 
ne samo fašizem, okupacija in 
kolaboracija, temveč tudi obdobje po 
letu 1945 do osamosvojitve Slovenije. 
Veliko odliko knjige vidim ravno v 
osebnem pristopu avtorice, vendar 
povezanem s prizadevanjem za 
objektivnost in uporabo potrebnega 
dokumentarnega gradiva. In prav 
zato je škoda, ker je naklada tako 
majhna. Samozaložništvo, katerega 
razlogov sicer ne poznam, se mi 
ni zdelo nikoli problematično. V 
samozaložbi so na Slovenskem izšla 

pomembna dela samozavestnih 
avtorjev – npr. Tomaža Šalamuna, 
Daneta Zajca, Ljubke Šorli – njihova 
izdaja jim je tako veliko pomenila, 
da so se lotili tega tveganega početja 
in uspeli.

Sposobni ljudje z upokojitvijo ne 
prenehajo delati v skupnosti. Nekaj 
let po ustanovitvi Muzejskega 
društva in mamini smrti se je 
društvu pridružila tudi Ivica Kavčič, 
objavljala je v Idrijskih razgledih 
in Idrijskih novicah. Tudi mene so 
kdaj povabili na svoje društvene 
prireditve in tako sva se osebno 
seznanili. Čeprav že dolgo vrsto 
let nisem bila več zaposlena na 
idrijski gimnaziji, nisem nikoli 
pozabila na to, kako pomembna 
vrednota je za Idrijčane izobrazba. 
Njihova pomembna lastnost je 
tudi medsebojna pomoč in delo za 
skupnost. Pri tem so v času mojega 
bivanja v Idriji imele pomembno 
vlogo prav ženske na vodilnih 
položajih v šolstvu, najprej Marija 
Bavdaž in nato Draga Urbas. Najbrž 
ni naključje, da sta, naravoslovki, 
v prijateljskih pogovorih odlično 
dopolnjevali mojo družboslovno in 
humanistično izobrazbo. Z Marijo 
sva ohranili prisrčne stike tudi 
kasneje, v zadnjih letih sem med 
najinimi obiski Scopolijevega vrta 
spoznavala, kako zelo se Idrijčani 
trudijo za ohranjanje naravoslovne 
dediščine. V spominih Ivice Kavčič 
je, žal, večkrat čutiti razočaranje v 
smislu »Name so nekako pozabili«. 
Če pomislim, da v »njenih« Idrijskih 
razgledih in Idrijskih novicah doslej 
še ni izšla primerna ocena tukaj 
predstavljenega dela, bi ji celo 
pritrdila. 

Vendar nikoli ni prepozno izreči 
pohvale in zahvale človeku, ki je v 
skupnosti pustil neizbrisno sled!

"V tistih trenutkih mi je šlo po glavi samo to, 
kako naj se ustavim. Od kod se mi je pripodila 
misel, da je treba za zmanjšanje hitrosti 
povečati upor, to je stično površino med telesom 
in podlago, ne vem. Morda smo se o tem učili 
pri fiziki ali pa ima to informacijo telo samo 
shranjeno za take priložnosti. Kdo ve. ..." 

Ivica Kavčič o nesreči v Visokih Tatrah na Poljskem

Ivica Kavčič / Foto: Robert Zabukovec
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Tuš supermarket Idrija odslej 
popolnoma po meri kupcev
Sodobni supermarket 
med drugim prinaša novo 
mesnico in najsodobnejšo 
nakupovalno izkušnjo

26. februarja je Tuš  odprl vrata 
celovito prenovljenega supermarketa 
Idrija. V času obnove so se posebej 
posvetili ustvarjanju prijetne in 
najsodobnejše nakupovalne izkušnje, 
ki kupcu na sprehodu skozi trgovino 
ponuja izjemen nabor vsega za 
gospodinjstvo in vsakdanje življenje. 
Še posebej izstopa ponudba svežega 
mesa iz lastne mesnice ter bistveno 
razširjena sveža ponudba sadja, 
zelenjave in vedno dišeč kruh, kot 
tudi obogatena ponudba pripravljene 
hrane za malico ali za na pot. 

Tuš se je obnove supermarketa 
Idrija lotil z zavedanjem o pomenu 
z a g ot av l j a nj a  n a j s o d o b n ej š e 
nakupovalne izkušnje v mestu. Pri tem 
so se posebej posvetili pričakovanjem 
kupcev: »Kupce smo povprašali, kaj si 
želijo in kaj od nas pričakujejo. Temu 
smo sledili v načrtovanju prenove in 
oblikovanju ponudbe, ki prinaša vse, 
kar potrebujemo v gospodinjstvu, za 
malico v službi ali ko se odpravljamo 
na pot,« pojasnjujejo v Tušu koncept 
prenove, ukrojene po meri kupcev, 
ki ne prinaša le produktov na 

trgovinskih policah, ampak prijazen 
nasvet prodajalca in izjemno široko 
paleto izdelkov.

Sodobno in prijetno zasnovan 
ambient Tuš supermarketa Idrija 
prinaša prenovljeno ponudbo s 
poudarkom na svežini in kakovosti 
izdelkov. »Kupce bo pričakala nova 
mesnica z bogato ponudbo mesa in 
lastnih mesnih pripravkov, omamno 
dišeč oddelek kruha z vedno sveže 

pečenimi pekovskimi dobrotami, 
najboljša ponudba sadja in zelenjave 
te r  s a m o p o s t r e ž n a  p o n u d b a 
zamrznjenih rib in morskih sadežev,« 
ključne novosti izpostavljajo v Tušu. 
Gurmane bo zagotovo navdušil 
oddelek delikatese s svežo ponudbo 
mesnih izdelkov, sirov in prilog, ki so 
nepogrešljivi spremljevalec vsakega 
kulinaričnega razvajanja, ter ponudba 
slovenskih lokalnih izdelkov, ki jih 

kupci najdejo le v Tušu. Ob tem bo 
kupcem na voljo še nov, večji oddelek 
s sezonsko ponudbo najrazličnejših 
izdelkov, ki spremljajo naše življenje 
v različnih letnih časih.

V Tuš supermarketu Idrija so se 
posebej posvetili tudi vedno bolj 
iskani ponudbi priročno pakirane 
hrane za hitro malico, kosilo ali za 
na pot: »Poudarek smo dali sveže 
pripravljeni hrani, naj si bo hladna 

ali topla. Kupce bo vsak dan pričakalo 
sveže pečeno pecivo in pice, solate, 
sendviči in drugi prigrizki ter sveži 
mlečni in sadni napitki,« razlagajo v 
Tušu. 

Kupci lahko nakupe v prenovljenem 
Tuš supermarketu Idrija hitro 
zaključijo na samopostrežnih ali 
na klasičnih blagajnah. Prenovljen 
supermarket je odprt od ponedeljka 
do sobote, od 8. do 20. ure.

Foto: Žiga Intihar
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Veterani se pripravljajo na letni zbor članov
Franci Ferjančič

Člani predsedstva 
Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Idrija – Cerkno so se 
zbrali na redni marčevski 
seji v torek, 2. marca 
2021. Rdeča nit seje je 
bila zaključna potrditev 
gradiv za redni letni zbor 
članov združenja. Ta je 
bil ob »normalnih« letih 
vedno v marcu v prostorih 
restavracije Nebesa na 
Kolektorju. Lansko leto so 
ga izvedli šele septembra na 
zunanjem prostoru gostišča 
Pri Zagodu, letošnja usoda 
zbora, ki bo tudi volilni, pa 
je zaradi koronavirusa še 
vedno negotova.

Pregledali in potrdili so poročila za 
leto 2020 in pripravili načrte za 2021, 
ki pa so glede na zapletene razmere 
še v negotovosti. Konec lanskega leta 
je bilo skupno 379 članic in članov, 
od tega 277 aktivnih. V nadaljevanju 
je nanizanih nekaj poudarkov iz 
poročila. Uresničevanje načrtov sta 
v veliki meri omejevala in oteževala 
epidemija in ukrepi za preprečevanje 
okužbe z novim koronavirusom. 
Zaradi omejevalnih ukrepov, ki so 
prepovedovali javna zbiranja in 
druženja, so lahko izpeljali le del 
načrtovanih aktivnosti, nekatere 
aktivnosti pa so morali odpovedati. 
V skladu s programskimi izhodišči so 
v letu 2020 nadaljevali z dejavnostmi 
za ohranjanje spomina na dogodke 
v slovenski osamosvojitveni vojni v 
letu 1991. V okviru redne dejavnosti 
so  pozor nost  namenja l i  tudi 
pridobivanju statusa in uveljavljanju 
veteranskih pravic, socialnemu 
položaju ter druženju nekdanjih 
soborcev v enotah Teritorialne 
obrambe. Na pobudo ZVVS je bil 
v drugem paketu protikoronskih 
u k r e p o v  t u d i  p r e j e m n i k o m 
veteranskega dodatka zagotovljena 

enkratna denarna pomoč.  Po 
dolgoletnem trudu Zveze veteranov 
vojne za  Slovenijo  in ostal ih 
veteranskih organizacij je Državni 
zbor RS delno spremenil Zakon o 
vojnih veteranih. S spremembo, ki je 
stopila v veljavo s 1. januarjem 2021, 
je ponovno znižana starostna meja 
za uveljavitev veteranskih pravic na 
dopolnjenih 50 let starosti. V zakon 
pa je bila ponovno uvrščena tudi 
pravica veteranov do zdraviliško-
klimatskega zdravljenja.

Veliko pozornosti so namenili 
seznanjanju mlade generacije o 
prelomnih dogodkih osamosvajanja 
Slovenije ter krepitvi narodne zavesti 
in širitvi zavedanja o pomenu 
enotnosti, samostojnosti svobode 
in miru.

Praporščaki, ki jih vodi Jože 
Erjavec, so sodelovali na vseh 
dogodkih, ki so jih organizirali, poleg 
tega pa so se udeležili tudi 26 proslav, 
svečanosti in drugih dogodkov, ki so 
jih v občini in širši regiji, pripravili 
drugi organizatorji.

Najbolj pa so veterani ponosni in 
zadovoljni z naslednjimi aktivnostmi: 

- Sodelovali so pri organizaciji 
16. prvenstva veteranov vojne za 
Slovenijo v veleslalomu v okviru 
Partizanskih smučin Cerkno – 
45, kjer so bili uspešni tudi v 
tekmovalnem pogledu. Kar v treh 
starostnih kategorijah so njihove 
tekmovalke oziroma tekmovalci 
osvojili zlate medalje. Ekipa OZ VVS 
Idrija – Cerkno je ponovno zmagala 

tudi v ekipnem tekmovanju in 
osvojila prehodni pokal prvenstva. 

- V sodelovanju z ravnatelji in 
mentorji osnovnih šol v občinah 
Idrija in Cerkno so v marcu za učence 
zadnje triade osnovnih šol izpeljali 
že 9. literarni natečaj »Tudi pri nas 
je potekalo osamosvajanje Slovenje«. 

-  Konec maja so se udeležil i 
strelskega urjenja s pištolami in 
puškami različnih kalibrov, ki ga 
je na strelišču Lajše nad Cerknim 
organiziralo Območno združenje 
Zveze slovenskih častnikov Idrija 
Cerkno. 

- Čeprav je epidemija koronavirusa 
nekoliko otežila izvajanje projekta, 
dela na ureditvi Spominskega parka 

osamosvojitve Slovenije na sotočju 
Idrijce in Nikove nasproti osnovne 
šole v Idriji niso zastala. Po dokončni 
ureditvi pa naj bi tu nastalo mesto 
za druženje Idrijčanov ter mesto 
obujanja spominov na osamosvajanje 
Slovenije. 

-  Tr a d i c i o n a l n o  16 .  o d p r to 
t e k m o v a n j e  v  s t r e l j a n j u  z 
malokalibrsko puško in pohod 
po bojnih poteh enot TO Idrija na 
Vojskem so izpeljali v septembru. 
Dogodka sta potekala v spomin na 
delovanje Učne čete Teritorialne 
obrambe Idrija in v počastitev 
30-letnice delovanja MSNZ.

- V septembru je na gradu Kromberk 
pri Novi Gorici potekala uradna 

predstavitev zbornika z naslovom 
»Vloga  ter i tor ia lne  obr ambe 
Severnoprimorske pri osamosvajanju 
republike Slovenije«, kjer sta imela 
pomembno vlogo predvsem Vlado 
Sedej med uredniki in Marijan 
Platiše s prispevkom o delovanju 
Teritorialne obrambe Idrija v procesu 
osamosvajanja Slovenije. 

- V septembru so pripravili dogodek, 
ki je vseboval pohod »po poteh enot 
Teritorialne obrambe Idrija«, urjenje 
v streljanju s pištolo na strelišču Lajše 
nad Cerknim ter srečanje nekdanjih 
pripadnikov 85. samostojne čete in 
4. čete Jurišnega odreda Teritorialne 
obrambe četne sestave (partizanskega 
bataljona) ter Narodne zaščite, ki so 
delovali na Cerkljanskem. 

-  Okroglo mizo v počastitev 
spomina na dogodke in na ljudi, 
ki so pred 30 leti udejanjili projekt 
Manevrske strukture Narodne zaščite 
na Idrijskem in Cerkljanskem, ki so 
jo načrtovali za konec novembra, so 
omejitveni ukrepi za preprečevanje 
okužbe s Covid-19 onemogočili. Zato 
so pripravili e-retrospektivo razstave 
o delovanju Manevrske strukture 
Narodne zaščite na Idrijskem in 
Cerkljanskem, ki so jo v šestih 
nadaljevanjih objavili na spletni 
strani združenja.

Načrti za leto 2021 so okvirno zelo 
podobni dejavnostim v preteklih 
letih. Ko bodo razmere bolj jasne, 
jih bomo predstavili v eni prihodnjih 
izdaj Idrijskih novic.
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Murchison Falls

Murchison Falls National park

Rojstvo Belega Nila 

Robert Celestina 

Klic Afrike je prišel tretje leto zapored. Izbrala sva Ugando in 
Etiopijo. Let preko Istanbula in Kigalija nama je minil hitro in 
ura je dve ponoči, ko najino letalo pristane v Entebbeju. 

Entebbe je letoviško mesto na 
bregovih Viktorijinega jezera in edino 
mednarodno letališče v Ugandi. Od 
prestolnice Kampale je oddaljen 
slabo uro vožnje. Ob najinem 
prihodu močno dežuje. Ujameva 
prevoz do glavnega mesta, kjer 
imava rezervirano poceni nastanitev 
v središču mesta. Izkoristiva nekaj 
ur, ki so nama ostale, in zaspiva. 
Vstaneva zgodaj ob jutranjem trušču 
prestolnice. Z bližnje postaje se z 
javnim avtobusom odpeljeva proti 
Mbarrari. Mesto leži na jugozahodu 
države in je iz Kampale oddaljeno 
osem mučnih in utesnjenih ur. 
Mbarrara je eno večjih ugandskih 
mest in šteje okoli dvesto tisoč 
prebivalcev. Dan se preveša v pozno 
popoldne, ko končno le prispeva 
tja. Utrujena sva in po večerji se 
odpraviva k počitku.

Begunsko taborišče Nakivale
Nekaj let nazaj sva na kratkem 

potepanju po Demokratični Republiki 
Kongo spoznala človeka po imenu 
Balume. Bil je domačin in je kot 
kuhar sodeloval pri raznih odpravah 
na ognjenik Nyiragongo, blizu 
njegovega rojstnega kraja Gome v 
pokrajini Virunga. Ostali smo v stikih 
in predvsem Lindo so ganile zgodbe 
o trpljenju in preganjanju lokalnega 
prebivalstva. Balume in njegova 
družina so pred slabima dvema 
letoma zbežali iz kaosa Demokratične 
Republike Kongo in kot begunci 
pristali v sosednji Ugandi. Odločila 
sva se, da jih obiščeva, vendar je 
obstajala velika verjetnost, da nama 
vstop v Nakivale zavrnejo, saj uradno 
potrebuješ dovoljenje ugandske vlade. 
Uvedli so ga zaradi razkritij korupcije 
v taborišču, o katerih so poročali 

različni novinarji in prostovoljci. 
Naselbina po najnovejših podatkih 
šteje blizu sto tisoč ljudi in je prava 
Afrika v malem.

Zjutraj sva v Mbarrari dogovorjena 
z Balumom, ki se ob dogovorjenem 
času pojavi s prijateljem Jeanom, 
prav tako beguncem iz Konga. Ta 
govori veliko boljšo angleščino kot 
Balume. Prijazno se pozdravimo in 
počasi preidemo k načrtom. Še vedno 
sva nekoliko skeptična zaradi zahtev 
po vladnem dovoljenju, ampak 
odločimo se, da vseeno poskusimo. 
Uredimo prevoz in se odpeljemo 
proti jugu. Dobro uro in pol traja, 
preden dosežemo vojaško kontrolo, 
ki je naša edina in zadnja ovira pred 
vstopom v Nakivale. Tam stoji en sam 
vojak, ki za nas ne pokaže zanimanja. 
Jean mu nameni nekaj besed in ta 
samo nemo pokima. Čez kakih 

petnajstih minut vožnje po prašni 
cesti dosežemo prvi kamp. 

Nakivale je taborišče odprtega tipa. 
Ugandska vlada je množici beguncev 
iz sosednjih držav omogočila zemljo 
na jugozahodu države, ti pa sami 
poskrbijo za izgradnjo bivališč. 
Na prvi pogled gre za pravo mesto 
v malem. Tu najdemo skromne 
trgovine, lekarne, šole in celo taksi 
službo. Večina beguncev prihaja 
iz DR Kongo, Ruande, Burundija, 
Somalije in južnega Sudana. Imena 
različnih kampov nosijo imena 
domačih krajev, kot so New Congo, 
Bujumbura, … 

Sprehodimo se po taborišču, ki 
deluje dokaj organizirano in varno. 
Najina gostitelja sta videti nadvse 
ponosna, da imata bele goste. Ob 
tem naju obhajajo mešani občutki, 
ampak ni bilo ne časa ne kraja za 
razpravo o tem. Umaknemo se s 
sonca in končno spoznava celotno 
Balumovo in Jeanovo družino. S 
sabo imava nekaj vreč otroških 
oblačil in šolskih pripomočkov, ki 
jih razdava družinama. Bivališča so 
majhna in skromna, ampak nekako 
zadostujejo osnovnim potrebam. 
Kosilo je kuhano tudi za naju. Hrana 
je bila boljša, kot vse, kar sva do 
takrat zaužila na tistem potovanju. 
Testenine, krompir, pečena riba in 
riž so bili odlični, pravi mali čudež 
glede na dane razmere. Pojeva in se 
lepo zahvaliva za kosilo. Nekaj časa 
še posediva. 

Balume nama pokaže različne 
poldrage kamne, kot so ametist 
in turmalin. Nakopljejo jih med 
občasnimi prestopi meje s Kongom. 
Malo so razočarani, ker tako hitro 
odhajava, ampak najin urnik je 
natrpan in nekako morava še isti 
dan naprej. Pospremijo naju do 
glavnega trga in uredijo prevoz nazaj 
do Mbarrare. Ura je štiri popoldne 
in mrzlično iščeva prevoz do mesta 
Kasese, kjer imava naslednji dan 

organizirane aktivnosti. Preplačava 
prevoz in po štirih urah večinoma 
nočne vožnje doseževa cilj. 

Gorovje Rwenzori
Domačini  te  gore imenujejo 

Rwenz or i  (Pr inaša lec  dež ja ) , 
zahodni raziskovalci pa so jim 
nadeli ime Mesečeve gore. Rwenzori 
je mejno gorovje med Ugando in 
Demokratično republiko Kongo. Tu 
najdemo tretji najvišji vrh Afrike, 
Mount Stanley, ki se dviga 5.109 
metrov visoko. Z ugandske strani 
to območje nosi ime narodni park 
Rwenzori Mountains. Na drugi 
strani tega ekvatorialnega masiva 
pa je zloglasna Virunga, ki je del 
Demokratične republike Kongo. 

Kasese je majhno umazano mesto 
z dobrimi deset tisoč prebivalci ob 
vznožju Mesečevih gora. Te kraje 
obišče malo popotnikov, vsi pa 
večinoma zaidejo na krajše ali daljše 
trekinge v narodni park Rwenzori. Ob 
sedmih sva pokonci in pripravljena 
na dolg dan. Urediva si prevoz do 
mesta odhoda, ki je od Kaseseja 
oddaljen kakih petnajst kilometrov. 
Dodelijo nama vodiča in kmalu smo 
na poti. Steza pelje skozi vasico, preči 
greben in kmalu sledimo široki 
strugi. Vidne so posledice poplav in 
udorov. Po dolini reke so nametani 
veliki balvani. Vreme je toplo, saj 
smo blizu ekvatorja, z višino pa 
kmalu postane hladneje. Vreme v 
narodnem parku je nepredvidljivo 
in vlažnost vseskozi zelo visoka. 
Celotno območje Rwenzorija je v 
bistvu ogromen zbiralnik in vode iz 
teh gora napajajo Beli Nil na samem 
začetku njegovega epskega potovanja 
proti Sredozemlju. 

Po dobri uri zmerne hoje dosežemo 
vhod parka. Smo na višini okoli 
1.600 metrov nad morjem. Tam se 
vpišemo in nekoliko oddahnemo. 
Počasi nadaljujemo. Prečimo nekaj 
slikovitih mostov. Narava je divja in 
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So bili v Ciganski jami 
tudi vojaki?
Ciganska jama se nahaja tik ob glavni cesti pred naseljem Predgriže, če se 
spuščamo skozi usek od Klavžarja navzdol. Dostop v jamo je zaradi zasutja 
otežen in zahteva primerno obleko in malo spretnosti, da se prerinemo v 
notranjost, kjer pa se odpre v prelepo dvorano. Po približno 50 metrih se jama 
razcepi, en del se nadaljuje v drugo dvorano, drugi del pa se začne spuščati 
navzdol in ta del je pritegnil moje zanimanje, ko sem zbiral gradivo za knjigo 
Črni Vrh pod Avstroogrsko.

V katastru jam piše, da je Ciganska jama dolga 
277 metrov in globoka 91 metrov. Zapisan je 
tudi datum odkritja, 11. oktobra 1900, popisala 
pa naj bi jo organizacija Hages iz Trsta. V tem 
koronskem času sem si vzel čas, da jo natančneje 
raziščem zaradi napisa, ki se mi ob pisanju knjige 
ni zdel dovolj pomemben, saj se zaradi poteka 
dogodkov, razen ureditve, v njej ni dogajalo nič.

Jama je lepa. Škoda, da so večji kapniki 
odlomljeni, ostali so le manjši in lepe apnenčaste 
zavese ter figure, ki jih je voda ustvarila skozi 
tisočletja. Jama je skoraj zagotovo dobila ime po 
ciganih, katerim je nudila zatočišče ob prehodih 
skozi naše kraje. Poleg njih so jamo obiskovali 
tudi drugi, o čemer pričajo napisi in podpisi, ob 
natančnem raziskovanju le-teh pa sem ugotovil, 
da so jamo obiskali že prej. 

Najstarejši s podpisom »A.Dom« se je podpisal 
9. septembra 1884, nad njim pa 8. avgusta 
1896 »Posch Wien« torej Dunajčan. Verjetno 
sta se poznala, saj se drugače ne bi podpisala 
skupaj. Kasneje, 13. avgusta 1899, se je podpisal 
»D.Zenger«, poleg njega pa 10. oktobra 1899 
»Perko«. Na spletu sem dobil podatek, da je bil 
Ivan Andrej Perko znani speleolog in krasoslovec 
tistega časa. Znan je po, za tisti čas, drznem 
spustu v brezno in odkritju podzemnega toka v 
jami Dimnice leta 1905. Bil je upravnik Postojnske 
jame in je tudi v veliki meri zaslužen za same 
raziskave znotraj jame. Če imata zadnja dva 
kako povezavo z organizacijo iz Trsta, ki je jemo 
popisala, mi ni uspelo razvozlati. 16. maja 1905 se 
je podpisal »Petrus Golonih« iz Hrastnika, dve leti 
kasneje, 6. maja 1907, pa »Alojsino Srikze krško«. 
Napisi so na določenih mestih slabo berljivi, zato 
je v prepisu možna tudi kakšna napaka. 

Proti koncu prve svetovne vojne, leta 1918, 
pa je nastal lep napis, zaradi katerega sem se 
vrnil v jamo, da ga razvozlam. Napis se glasi 
»Pot popravili s pomočjo Inženirskega oddelka 
cesarsko kraljevega pehotnega regimenta št. 
11. 23 marš bataljon komandant Major Skara 
(pionierabteilung des KuK reg nro11. 23 marsh 
.baon kmdl her Major Skara), nad njim pa še 
en manjši, ne tako lep zapis »Samšuk Zugsfirer 

pioner abteilungskomandant«. Stopnice so slabše 
izklesane, so pa na vsaki strani utori, kot bi pustili 
sledi vozovi, ki bi vozili dostikrat skozi. A kam? 
Na tem mestu se namreč jama konča s prihodom 
v lepo manjšo dvorano. Ni mi dalo miru, po 
razmišljanju sem prišel do zaključka, da so utore 
uklesali vojaki 11. regimenta, vanje so položili 
lesene nosilce, nanje pa pribili stopnice. Ta razlaga 
je še najbolj verjetna, če se bo pokazal kak prehod 
naprej, pa dopuščam tudi kakšno drugo razlago.

Vojska bi jamo uporabljala za zaklonišče, tako 
kot povsod, kjer so naleteli na primerno jamo ali 
brezno. Z raziskovanjem jam se je v tistih časih 
ukvarjal poseben vojaški oddelek, v katerem je 
služil tudi znani planinec Julijus Kugy. Če bi se 
fronta premaknila na tretjo linijo, ki bi potekala 
na črti Škrbina-Vojsko, bi jim prav prišla tudi 
Ciganska jama. Tako pa je hvala Bogu ostalo le 
pri ureditvi le-te.

Upam, da sem s to ugotovitvijo razrešil uganko, 
pa tudi pametno izkoristil koronski čas, ko se 
moramo držati bolj doma. Vsem, ki ste prebrali 
ta zapis, želim zdravja in vse dobro iz Vojnega 
muzeja Črni Vrh. / Ivan Rudolf

Rwenzori / Produkcija fotografij članov DGLG Idrija: Robert Celestina in Linda Bončina

nedotaknjena. Še dobre pol ure hodimo 
po tropskem gozdu, nato pa steza zavije 
strmo v hrib. Teren je blaten in strmina 
naslednjih nekaj ur ne popušča. Vlaga je 
neznosna in pot lije z mene ob vsakem 
koraku, ko pa se ustavim, me v trenutku 
zmrazi. Večkrat počivamo in po štirih urah 
mučne hoje v blaten in spolzek klanec 
se najina »agonija« konča ob majhnem 
slikovitem džungelskem slapu na višini 
2.600 metrov. Kakih petdeset metrov 
nad nama je majhna koča, kjer je prvi 
bazni tabor za tiste, ki se odpravijo na 
vrh Mount Stanleya. Odpočijemo si in 
nekaj malega pojemo. Počasi se pričnemo 
spuščati. Rwenzori je vseskozi v oblakih 
in kadarkoli lahko začne deževati. Zaradi 
namočenosti terena je spust težaven. 
Več sem na tleh kot na nogah, ampak 
sčasoma postane zabavno. Nekaj ur 
traja, da končno dosežemo dolino. Oba 
sva utrujena in umazana, ampak kljub 
vsemu, bil je dober dan.

Za naslednji dan sva načrtovala izlet v 
Narodni park Queen Elizabeth, ki je iz 
Kaseseja oddaljen kako uro vožnje. Žal sva 
bila preutrujena in sva cel dan počivala.

Eden izmed vrhuncev obiska Ugande so 
seveda tudi gorske gorile, ki jih najdemo 
v Bwindiju na zahodu države, ampak 
te opice sva nekaj let nazaj že videla v 
bližnji Virungi. Poleg tega dovoljenje za 
obisk goril ni poceni, zato sva tokrat ta 
del Ugande namenoma izpustila. 

Ujameva jutranji avtobus proti Kampali. 
Pot naju pelje preko mesta Fort Portal 
in po sedmih urah vožnje sva zopet v 
prestolnici. Prenočiva v centru mesta in 
se pripraviva na naslednji dan.

Murchison Falls
Ta kraj mi je predstavljal popoln 

zaključek najine poti po Ugandi in je 
ena izmed skrivnosti Viktorijinega 
Nila. Reka teče skozi pretežno nižinsko 
pokrajino severne Ugande,  ko na 
nekem mestu naleti na ozko, sedem 
metrov široko sotesko. Vode reke Nil se 
divje zlivajo skozi grlo in padajo slabih 
petdeset metrov nižje. To je rojstvo slapov 
Murchison Falls. 

Iz Kampale krenemo v zgodnjih jutranjih 
urah. Terenec deliva z Britanko, Malijcem 
in starejšim Dancem Nielsom, ki je tudi 
najbolj zabavna oseba v našem vozilu in 
skrbi, da nam na poti ni dolgčas. Vožnja 
proti severu je dolga in po šestih urah 
dosežemo narodni park Murchison Falls. 
Takoj ko zapeljemo v park, nas voznik 
opozori, da smo na območju, ki je poln 
muh cece. Ni še povedal do konca, ko 
imamo v vozilu vsaj tri. Te muhe so 
prenašalke zelo nevarne spalne bolezni, 
ki je še ne tako dolgo nazaj pustošila v 
podsaharski Afriki. Verjetnost okužbe 
je danes zelo majhna. Lindo celo ena 

piči. Naval muh se kakih pet minut 
kasneje konča in kmalu dosežemo naš 
kamp. Razpakiramo in se odpravimo 
na ogled slapov. Najprej sledi vrhnji del. 
Prizor je glasen in silovit. Količina vode 
Viktorijinega Nila je prevelika in ta iz 
tesne globeli divje sili v višino. Smo čisto 
ob reki in vse se odvija tik pred našimi 
očmi. Naslednja razgledna mesta so 
kakih petnajst minut stran. Tu je slap kot 
na dlani. V ozadju so vidni tudi sestrski 
slapovi, imenovani Uhuru, ki so nastali 
leta 1962, kot posledica neznanske 
količine vode. Pot nas pelje navzdol do 
Nila, kjer je zadnja razgledna točka. Počasi 
se vrnemo do kampa, temperatura je nad 
petintrideset stopinj in na soncu postaja 
neznosno. Med večerjo nas presenetita dva 
povodna konja, ki zaideta v kamp. Videti 
sta domača in nenapadalna. Vse skupaj 
seveda opazujemo z varne razdalje. To noč 
slabo spiva, neznane živali v bližini šotora 
povzročajo veliko hrupa. Pokonci sva ob 
petih. Pripraviva se in pozajtrkujeva. Še 
v trdi temi smo na poti proti planjavam 
narodnega parka Murchison Falls. 
Prečkamo Nil pri kraju, imenovanem 
Paara. Počasi se zdani. Na jutranjem 
ogledu imamo srečo. Večkrat naletimo na 
črede žiraf, ki jih v tako velikem številu 
še nisem videl. Na obrobjih Albertovega 
jezera, kjer Viktorijin Nil postane Beli 
Nil, srečamo povodne konje, krokodile in 
slone. Za konec je prihranjeno najboljše. 
Dva leva. Eden od njiju se ravno hrani. 
Ostanemo še kakih dvajset minut nato 
pa se vrnemo proti kampu. Po kosilu je 
predvideno križarjenje po Nilu in ogled 
slapov s spodnje strani. Pokrajina ob reki 
je zelena in živali je spet v izobilju. Dobro 
uro traja, da dosežemo slapove. Voda je tu 
penasta. Tok je kar močan, zato slapove 
Murchison opazujemo bolj od daleč. 
Obrnemo in se s tokom usmerimo nazaj 
proti pristanu blizu kampa. Dan gre h 
koncu in po večerji še nekoliko posedimo 
z Nielsom. Tem na potovanju redko 
zmanjka, ampak vse nas kmalu premaga 
utrujenost.

Naslednje jutro spakirava in po zajtrku 
smo spet na krajšem jutranjem safariju, 
nato pa se naše vozilo obrne nazaj proti 
Kampali. Prestolnico doseževa v poznih 
popoldanskih urah in organizirava si 
prevoz do uro oddaljenega Enttebeja. 

Preživiva še en sproščen dan v letoviškem 
Entebbeju. Tokrat sva končno brez načrtov. 
Kosiva ob Viktorijinemu jezeru in si po 
dolgem času v centru mesta privoščiva 
dobro kavo. 

Ponoči imava rezerviran let za Adis 
Abebo, kar pomeni konec najine poti po 
tej državi. Divja in neokrnjena Uganda 
naju je navdušila z dih jemajočo naravo, 
predvsem pa kot kraj, kjer Nil iz majhnega 
otroka zraste v največjo reko na svetu. 
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JOPIČ JAMES 
NICHOLSON 
 
Udoben jopič iz flisa, 
stranski žepi na  
zadrgo, gladka  
črtasta zunanjost.
 
Sestava:  
92 % poliester,  
8 % elastan.

Štirislojna  
medicinska  
maska za obraz, 
izdelana iz zelo 
mehke tkanine,  
integrirana  
nosnica, okrogli 
elastični trakovi.
 
V paketu je 50 
mask, cena je za  
1 masko!0,49 € 27,74 € 

Zelo kvalitetni in 
lahki gozdarski  
čevlji, ojačani z 
gumo. Zgornji del 
iz vodoodbojnega 
usnja z Gore Tex 
podlogo. Zaščitna 
kapica iz aluminija, 
podplat Vibram® 
MEGAGRIP s poli-
uretanskim vmesnim 
podplatom, ki  
absorbira udarce.

261,69 € 

GOZDARSKI ČEVELJ 
CRISPI FORST KL2 
GTX

GOZDARSKI ČEVELJ 
CRISPI FORST KL2 
GTX

4 SLOJNA ZAŠČITNA 
MASKA NITRAS
4 SLOJNA ZAŠČITNA 
MASKA NITRAS

Veronika Vončina uvrščena na državno 
srečanje Roševi dnevi 2021
Rado Božič

Roševi dnevi so literarno 
srečanje najboljših mladih 
ustvarjalcev. Srečanje 
izvaja Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti v 
sodelovanju z Osnovno šolo 
Frana Roša v Celju in se že 
štiriintridesetič prirejajo 
v spomin na znanega 
celjskega literarnega 
ustvarjalca Frana Roša. Na 
natečaju lahko sodelujejo 
učenci 8. in 9. razredov 
osnovnih šol iz Slovenije in 
zamejstva, vsaka šola pa 
lahko sodeluje samo z enim 
ali dvema avtorjema.

Na natečaj za Roševe dneve 2021 
se je letos prijavilo 46 mladih 
literatov iz vse Slovenije, med 
njimi tudi učenka Osnovne šole 
Spodnja Idrija Veronika Vončina 
z mentorico Ano Sever Božič. 
Strokovno komisijo sta sestavljala 
Benka Pulko, slovenska popotnica, 

pisateljica in fotografinja, avtorica 
knjige Otroci sveta, in Boštjan 
Videmšek, novinar, dolgoletni 
krizni poročevalec Dela in avtor 
številnih knjig, med drugim zadnje, 
nagrajene na Slovenskem knjižnem 
sejmu 2020, ki nas opozarja na 
podnebne spremembe, z naslovom 
Plan B. Med najboljše literate in 
s tem tudi na zaključno državno 
srečanje sta člana komisije izbrala 
tudi učenko Veroniko Vončina, ki 
je sodelovala s svojo poezijo.

»Devetošolka Veronika je 

dokaz, da mlajše generacije 
znajo misliti s svojo glavo in da 
osnovnošolsko izobraževanje ob 
posluhu za učence ter razmišljanju 
izven okvirov učnih načrtov 
v devetih letih lahko vzgoji že 
precej samostojne in odgovorne 
ljudi. Veronika ni le pridno in 
uspešno tekmovala na uradnih 
šolskih in državnih tekmovanjih, 
vedno je z veseljem pristopila 
tudi k drugim izzivom. Sama 
sem jo v petih letih spremljala pri 
številnih projektih, povsod sem 

se lahko zanesla nanjo, najbolj pa 
je vedno blestela pri literarnem 
ustvarjanju. Že kot sedmošolka 
je pokazala izjemno razgledanost 
na področju trajnostnega razvoja, 
ko je sodelovala na tekmovanju za 
Zeleno pero na temo trajnostne 
mobilnosti, lansko leto se je 
odlično odrezala na Šinkovčevih 
dnevih poezije. Njen uspeh na 
Roševih dnevih poezije me ni 
presenetil, saj se je v nekaj letih 
razvila v odlično pesnico. Srednja 
šola, ki jo bo sprejela medse, bo 
dobila izjemnega mladega človeka, 
njena življenjska pot bo polna 
uspehov, Veronika pa se bo v svoji 
skromnosti nedvomno vedno 
spominjala svojih začetkov na OŠ 
Spodnja Idrija, kjer smo vsi učitelji 
in delavci šole ponosni nanjo,« je 
povedala učiteljica Ana Sever Božič.

Zaključno državno srečanje za 
izbrane literate in njihove mentorje 
bo potekalo 30. marca. Zaradi 
neugodnih zdravstvenih razmer, 
bo delavnica z obema mentorjema 
potekala preko spleta. Vsa izbrana 
besedila najboljših literatov pa 
bodo objavljena v zborniku z 
naslovom Greva skupaj lovit 
oblake, ki jih bodo ustvarjalci, 
njihovi mentorji in šole po srečanju 
tudi prejeli.

Ulična svetilka
Kakor majhna luč v temi,
na koncu osamljenega dne pokončno stojim,
ničesar ne čutim v meni,
trudim se, da se svetlo smejim.

Kažem svojo moč.
Človek sem.
Tudi sam potrebujem pomoč.

Delam, kar mi rečejo,
ne pazijo na besede, ki jih izrečejo.
Vsi so sužnji svojih čustev.
Vsi so brez moči.

Jaz sem lahko njihova moč.

Zaradi bremena se mi solijo oči,
vseeno sem lahko v pomoč.

Nočem biti razlog da nekdo izgubi upanje.
»Ne skrbi, lahko računaš name«.

Čutim samo obup.
Čutim bolečine same.

Vse lahko zdržim!

Nobena obveza ne zaceli globokih ran.
Še več teže lahko nosim.
Ostajam sam.
Lahko prenesem še več?

Delaj se, da je vse prav, da se dobro počutiš,
Nočeš, da zaradi tebe nekdo obupa,
Hočeš, da ti več ljudi zaupa?

Moja bolečina počasi narašča,
vse kotičke duše si polašča,
zaprta v sobo,
v moje srce,
ne more na svobodo.

V redu je, ne skrbi zame.

Nočem da vidijo, da sem prestrašen, 
da se bojim,
vsi ki računajo name.

Širim veselje, se smejim.

Ni pomembno kaj čutiš sam,
vsem pokaži, da si močan.

Lahko se nasloniš name,
ko potrebuješ pomoč, ko pade noč,
jaz sem lahko tvoja moč.

Moja ramena se šibijo.
Ali sploh koga zanima?

Sam vse svoje skrbi nosim.
Vprašaj me še enkrat! Prosim.
Kaj čutiš?

Kdo bo meni ponudil roko?
Kdo jo bo držal?

Izbral sem, da se zanesem le nase,
vse vzamem, vse zaprem vase.

Sam sem, bojim se.

Kakor ulična svetilka. 

Foto: arhiv družine Vončina
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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

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

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

Z.M.E.S. d.o.o. Tolmin
Tel.: 05 381 16 16

Montaža in servis

mojakurilnica.si
Kotli na biomaso in toplotne črpalke
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Dobava betonskih kanalov (do 4 m)

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:
Materiali za uporabo v gradbeništvu 

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

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

T: 041 646 214
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Ključ do uspeha je v 
sodelovanju

Promocija športa v naravi in 
povezovanje lokalne skupnosti 
sta zadnjih nekaj let glavna 
cilja aktivnih mladih iz društva 
ZAKONcTEDNA. Tesno sodelovanje 
z Mladinskim centrom Idrija pa 
je postalo simbioza, ki omogoča 
pestrejši program vsebin, ki jih 
oboji ponujamo v svojih programih. 

Prvi skupni projekt z naslovom Naj se vrti je v 
letu 2019 predstavljal začetek poti do zastavljenih 
ciljev, ki jih je izoblikovala delovna skupina 
mladih prostovoljcev. Projekt je stekel v okviru 
solidarnostnega projekta Evropske solidarnostne 
enote. Preko različnih dogodkov smo se želeli 
predstaviti širši javnosti in predstaviti, kaj želimo 
spremeniti ter izboljšati v našem kraju. Pojavljali 
smo se na različnih dogodkih in promovirali 
našo vizijo ter se povezali z ostalimi lokalnimi 
skupnostmi in organizacijami. 

Največji dogodek v poletni sezoni je predstavljal 
festival Aktivna Bela, na katerem so se lahko 
predstavila različna športna društva, klubi in 
organizacije, obiskovalci pa so na razpolago imeli 
tudi preizkus vseh športnih aktivnosti. Dogodek 
je dokazal, da se lokalna skupnost lahko poveže 
in ji je razvoj našega kraja v velikem interesu. 
Podobno je bilo tudi z ostalimi dogodki in 
manjšimi projekti. Kolesarske ture in delavnice 
so začele povezovati kolesarsko skupnost in 
pritegnile nov krog ljudi, na lavinski delavnici 
smo pokazali, kako varno smučati v gorah 
izven urejenih smučišč, na dveh organiziranih 

izobraževanjih pa so predavatelji govorili o 
organizaciji dogodka in o prvi pomoči pri športih 
v naravi.  

V okviru projekta Naj se vrti smo se začeli 
pogovarjati tudi o izgradnji kolesarskega parka 
v Idriji, ki bi nudil občanom novo možnost 
rekreacije in druženja v naravi. Konec tega 
projekta je tako preprosto vodil v začetek novega, 
zato smo lahko začeli že prej zastavljene cilje 
takoj uresničevati. Zemljišče, ki nam ga je v 
uporabo odstopilo podjetje Koling, smo najprej 
očistili grmovja in začeli z vizualizacijo postavitve 
objektov v parku. Nato so stekla gradbena dela, 
pri katerih nam je v prvi fazi gradnje s težko 
mehanizacijo pomagalo podjetje Kaskader. 
Nadaljevanje gradnje pa je zahtevalo mnogo 
pridnih rok, saj je bilo treba vse vozne površine 
urediti z ročnim orodjem, tu nam je na pomoč 
priskočilo tudi Kovaštvo Gladek, ki je priskrbelo 
veliko orodja. Ureditev družabnega prostora in 
dokončanje dveh različno zahtevnih linij sta 
pomenili otvoritev parka za širšo javnost. 

Projekt z naslovom Bajk park se ponovno 
delno financira v okviru programa Evropskega 
solidarnostnega projekta, do končnega cilja 
izgradnje bike parka je povezal številne 
sponzorje in prostovoljce ter lokalno skupnost. 
Projekta še ni konec, zato se bo park v letošnjem 
letu še izboljšalo, da bo ta varnejši in prijetnejši 
za različne obiskovalce, pa tudi da bo v njem 
še dodatno zaživel urejen družabni prostor. 
Otvoritev sezone 2021 bo sledila kmalu, zato 
nam sledite na družabnih omrežjih in na naši 
spletni strani, kjer se lahko tudi včlanite v 
društvo ZAKONcTEDNA in nas s tem še dodatno 
podprete pri našem delu. / Miha Tratnik Bajc

Iskrice v otroških očeh 
povedo vse
V viziji našega vrtca je zapisano, da razvijamo prave vrednote ter 
s spoštovanjem, dobrimi odnosi in empatijo strokovni delavci med 
seboj povezujemo družino in vrtec. In kot že vemo, so prav otroci vez 
med strokovnimi delavci in starši. Poudarjati in spodbujati moramo 
ustvarjalnost, kako otrokom zagotoviti čim več možnosti za njihov 
optimalen razvoj. Del tega optimalnega razvoja pa je tudi socialni razvoj 
otrok, ki ga krepimo z medsebojnim druženjem s sovrstniki in delavci vrtca. 
V času epidemije in zaprtja vrtca pa se je to začelo odvijati na drugačen 
način. Postalo je okrnjeno, fizičnega stika kar naenkrat ni bilo več. 

Konec oktobra so vrata našega vrtca ostala 
odprta le za nujno varstvo otrok in to obdobje 
je trajalo vse do konca januarja. V tem času se je 
otroška radoživost med sovrstniki po igralnicah 
v vrtcu umirila. Trije meseci … za nekatere 
dolgi, za druge kratki. Bil je to čas negotovosti 
in čas pričakovanja, da mine in se zopet na 
široko odprejo vrata prav vsem otrokom. Bil 
je čas sprememb in presenečenj, čas, ko smo 
vsi najbolj pogrešali medsebojno druženje in 
z njim pogovor. 

Strokovni delavci smo se spraševali in 
samoiniciativno iskali nove poti, kako na 
daljavo ohraniti stik, empatijo, dober odnos, 
hkrati pa tudi zaupanje tako med otroki kot 
starši v svojem oddelku. Poseben izziv je bil to 
vzpostaviti v skupinah pri najmlajših otrocih, 
ki so septembra prvič prestopili vrata vrtca. 
Njim so se po dobrem mesecu igre v vrtčevski 
igralnici vrata zaprla in tako prekinila svoje 
medvrstniško druženje v igralnici. Strokovni 
delavci, zaposleni pri najmlajših, niti nismo 
uhiteli spoznati vseh njihovih razvojnih 
sposobnosti ter zgraditi toplega in povsem 
zaupanja vrednega odnosa med njimi in s starši. 
Vendar z veliko dobre volje in ustvarjalnosti je 
tudi nam uspelo ohranjati in graditi ta odnos v 

v tem času. Preko različnih internetnih medijev 
smo ohranjali stik in tako tudi vrtec »zapeljali« 
na daljavo. Kako lepo je bilo na ekranu videti 
nasmejane otroške obraze, ki so opazovali svoje 
prijatelje. Pri najmlajših je iskreno veselje in 
njihovo čebljanje povedalo vse. Pri veselju ob 
ugledu »maskote skupine«, ponavljanju imen 
sovrstnikov v oddelku, smo dobili povratno 
informacijo, da v vsem tem času pa le nismo 
pozabili drug na drugega in da sta bila prva 
dva meseca obiskovanja vrtca kljub uvajalnemu 
joku zanje prijetna in nepozabna. Otroci so tako 
uživali ob izdelanih animacijah zanje, petju 
pesmic, poslušanju zgodbic, gledanju risank, 
izdelovanju najrazličnejših novoletnih izdelkov, 
ugibanju ugank, telovadbi, … Vsi otroci, ki so 
v času zaprtja vrtca praznovali rojstni dan, so 
dobili voščilo, prav tako so letos tudi novoletne 
voščilnice prispele do družin na drugačen, 
poseben način. In še bi lahko naštevali, kaj vse 
smo strokovni delavci pripravili zanje. Prijetno 
pa je bilo tudi pokramljati s starši, ki so nas 
podpirali z aktivno udeležbo pri tem. Hkrati 
pa tudi nismo zahtevali od njih, da to postane 
zavezujoča se obveznost, ampak naj ostane le 
prijetno druženje, brez dodatnih obvezujočih 
nalog. / Severina Jež 

času nujnega varstva. 
Za to dobro voljo in 
vso energijo, ki smo jo 
vložili v to, so »krivi« 
prav otroci in starši, 
saj  so z aktivnim 
sodelovanjem 
pokazali interes ter 
pozitivno energijo za 
nadgrajevanje našega 
sodelovanja.

Tako smo ob misli, 
da nas nekdo nestrpno 
čaka in pričakuje, lažje 
zavihali rokave in 
nastale so zanimive 
dejavnosti za otroke. 
Ve l i k o  p r i m e r o v 
dobrih praks je nastalo 
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FRANČIŠKA PETERNELJ
(1927 – 2021)

 

Ob smrti naše mame Fani iz Novakov se iskreno zahvaljujemo 

vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečene tople 

besede in darovane sveče ter cvetje. Iskrena hvala osebju 

DU Idrija za vso pomoč v času njenega bivanja v domu. 

Zahvaljujemo se tudi župniku za lepo opravljen cerkveni obred 

ter Komunali Idrija za organizacijo pogrebne slovesnosti.  

Mama, pogrešali te bomo.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je …

… žalost mi iz prs odženi,

zbudi v ustih pesmi glas!

(Simon Jenko)

 

METKA PRELOVEC
učiteljica v pokoju

(1938 – 2021)

Naše ljube žene, mame, stare mame in prababice Metke ni več. Vsem, 

ki ste jo pospremili na zadnji poti, darovali cvetje in nam izrekli 

sočutne besede, se iz srca zahvaljujemo. Posebno zahvalo želimo 

izraziti negovalnemu in zdravstvenemu osebju Doma upokojencev 

Idrija za srčno in skrbno nego v njenih zadnjih dneh.

Zelo jo pogrešamo.

Vsi njeni

Marijanu Kobalu v spomin
(24. 3. 1937 – 21. 2. 2021)

V domu upokojencev je umrl Marijan Kobal, pokopali so 
ga v Spodnji Idriji. Živimo v času koronavirusa, ostajamo 
doma, brez obiskov in v osamitvi, zato se ne moremo na 
običajen način posloviti od prijateljev in znancev. 

Marijan Kobal se je kot učenec 
Rudarsko industrijske šole in kot 
rudar vključil v skupino, ki se je 
odločila, da se le-ta srečuje na 
dan rudarjev, 3. julija, skupaj s 
soprogami in vdovami rudarjev.

Srečanja so oblika spomina na 
prehojeno pot, na pokojne sošolce, 
rudarje ter ohranjanje spomina 
na dolgoletno delovanje rudnika 
in  njegove tradic i je .  Ta  naša 
srečanja so zelo pestra in nam 
služijo kot sprostitev. Vsako leto 
in desetletje smo ugotavljali, da 
nas je vedno manj. Velikokrat smo 
se kljub temu veselili napisanih 
spominov in javnih razstav, ki so 
nas bogatile in dokazale, da smo 
še tu in bomo pustili zanamcem 
svoj  de lež  pr i  razvoju  kra ja . 
Marijan Kobal je bil vedno zraven kot 
duhovit udeleženec srečanj. Metka 
Rupnik se je z njim pogovarjala 
za  radio  Pr imor ski  va l ,  za to 
bom povzel nekaj njegovih misli 
in doživetij v tem zapisu, ki so 
zajete tudi v biltenu, posvečenem 
70-letnici Rudarsko industrijske šole. 
Marjan Kobal je povedal: »77 let 

sem živel v prhauzu pri Rudniški 
dvorani, kjer je bilo vedno veliko 
predstav gledališkega društva. 
Igrali so Lojze Vehar, prof. Draga 
Urbas, Vida, ki je imela trgovino z 
galanterijo, in Lojze Kutinov. Celo 
sam sem enkrat samkrat odigral 
eno vlogo v predstavi Polom, ki jo je 
pripravil Marijan Beričič. Bila je bolj 
politične narave, o delavskih uporih. 
Igral sem služabnika. Oblečen sem 
bil v belo srajco z metuljčkom in v 
očetovo poročno obleko. Izgledal 
sem kot pravi sluga. Ko sem šel z 
odra, pa vrat od kulis nisem mogel 
odpreti. Dal sem pladenj na tla, jih 
odprl in odkorakal ven. Ker sem bil 
baje tako smešen, sem od občinstva 
požel največji aplavz. Pri rudniku 
sem vozil tudi rudniško lokomotivo. 
Za vožnjo sem moral opraviti izpit 
pred komisijo. Pri Kajzer na 14. 
obzorju sem jo vozil najdlje. Bila je 
na akumulator, imeli smo še eno 
avstrijsko, ameriško in italijansko. 
V smeri proti Ljubevču je bil narejen 
poseben jašek s 14. na 11. obzorje, ki 
je imel na vrhu vitel, izvozni stroj. 
Knapi so polnili senklne, mi smo 

jih pa praznili. Zadnje leto sem bil 
mašinist v elektrarni na Marofu, ki 
je bila postavljena leta 1932 in stroji 
delujejo še danes. V treh izmenah 
nas je delalo osem. Nadzorovali 
smo dotok vode in morebiten izklop 
elektrike. Če se je to zgodilo, je bil 
potreben ponoven vklop v omrežje. 
Ko so elektrarno prevzele Soške 
elektrarne, je posodobitev prinesla 
tudi avtomatska stikala.

V mladosti sem se imel najlepše. 
Po šihtu sem bil vsega frej, oženil se 
nisem, pa je bilo za lumpejne dovolj 
časa. Leta 1965 sem zbolel na želodcu 
in bil operiran v Ljubljani. Potem 
so me na rudniku dali na elfe k 
mašinam. Vzeli pa so mi kvalifikacijo 
kopača in dali manjvredno postavko 
elfarja. To me je zelo prizadelo in 
povedal sem Marijanu Beričiču. Ta 
se je zavzel, da sem kvalifikacijo dobil 
nazaj. Leta 1986 sem bil operiran na 
srcu in sem šel v penzijo. Sedaj se 
redno udeležujem srečanj sošolcev 
RIŠ in letos bomo praznovali 70. 
obletnico ustanovitve te šole.« 
Marijan, ne bomo te pozabili! 
/ Marijan Beričič

Popravek 
 
V prejšnji številki 
Idrijskih novic nam 
je pri članku Simone 
Kermavnar z naslovom 
"Cinober povezal Idrijo s 
slavnimi slikarji" krepko 
zagodel tiskarski škrat 
"Drukmandlc". Bralcem 
je prikril zadnjih pet 
vrstic članka, zato danes 
napako popravljamo. 
Avtorici in bralcem 
se v imenu škrata 
opravičujemo.

. . .  V  T a v č a r j e v e m 
s l ik ar skem posnetk u 
se seveda kaže novi čas 
z vplivi  nazarenskega 
slikarstva in zato logično 
ni več baročne teatralike 
niti za Reslfelda značilnega 
tako imenovanega strahu 
pred praznino (horror 
vacui), ko je figure rad 
nagnetel  na majhnem 
prostoru, manjka tudi 
frfotajoča draperija za 
levim angelom, ni več 
tenebroznosti, linearnost 
upodobitve in bar vna 
izglajenost sta nadomestili 
baročno slikovitost, so pa 
barvni poudarki ostali 
e n a k i  –  c i n o b r a s t o -
karminasto rdeče Detetovo 
ogrinjalo in cinobrasto-
okrasta draperija desnega 
angela. / Uredništvo

Trgovina Spar v Cerknem
Največje gradbišče na Cerkljanskem je v teh pomladnih mesecih 
na še zadnjem ravninskem območju med novo Eto in gasilnim 
domom. Tam gradbeni delavci gradijo trgovski center verige 
Spar, ki ga domačini že vrsto let težko pričakujejo.

Občina Cerkno je ena redkih občin v državi, ki še nima večjega trgovskega središča. 
Za investicijo v slabih 1.300 m2 veliko trgovino se je odločil Spar Slovenija, ki je od 
Hotela Cerkno, ki je v posredni lasti Marjana Batagelja, odkupil zemljišče ter že veljavno 
gradbeno dovoljenje. Projektanti so morali na novo zarisati dostope do glavne ceste 
ter načrt skupnega vhoda na parkirišče tovarne Eta in novega trgovskega središča.

Projekte za izvedbo so narisali v podjetju IB -Techno d.o.o. v Ljubljani. Po izračunih 
pristojnih znaša predračunska vrednost investicije 1.650.000 evrov. Osrednji objekt 
trgovine bo velik 1.238 m2 in bo v višino meril 7,5 metra. Ob trgovini bo zagotovljenih 
tudi 60 parkirnih mest za kupce. Projektanti so bili pri načrtovanju objeta ujeti med 
državno cesto in Cerknico. V veljavi je namreč določilo, da objekt ne sme segati v 
petmetrski priobalni pas. Ker so bili čez parcelo speljani kanalizacijski in vodovodni 
podzemni vodi, so morali gradbinci še pred betoniranjem temeljev te prestaviti na 
območje zunaj pozidave. Prestavitev vodovoda je plačala Eta Cerkno, gradnjo nove 
kanalizacije pa Občina Cerkno. Slednja bo pokrila tudi stroške izgradnje skupnega 
dovoza na skupno parkirišče s tovarno Eta Cerkno. Glavni izvajalec del na objektu je 
idrijsko gradbeno podjetje Zidgrad. / DaBo
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Mali oglasi

ANA FERJANČIČ
(1929 – 2021)

Ob boleči izgubi drage Ane Ferjančič iz Cerknega se iskreno 

zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in 

znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam 

izrazili pisna in ustna sožalja ter darovali cvetje in sveče.

Žalujoči svojci

 

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.

IVAN KRISTAN
(6. 3. 1932 – 9. 3. 2021)

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, brata, tasta, deda in pradeda 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 

stali ob strani.

Iskrena zahvala zdravnici Nini Kokalj Oblak in patronažni sestri 

Aniti za vso skrb in podporo.

Hvala osebju Komunale Idrija za vse informacije in pomoč pri 

organizaciji pogrebne slovesnosti ter pevcem in trobentaču za izvedbo 

ganljivih skladb in pesmi.

Hvala gasilcem PGD Planina – Čeplez, sosedom, znancem in 

prijateljem za izrečena sožalja.

Žalujoči vsi njegovi

»Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite kako trpel sem
in večni mir mi zaželite.«

CECILIJA BOŽIČ
(1948 – 2021)

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, none, sestre in tete se iskreno 

zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki 

ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, podarili 

cvetje in sveče ter darovali za domačo cerkev.

Hvala prijateljem pevcem in Ani za poslovilni govor, gospodu 

župniku Mateju Kobalu za lepo opravljen obred ter trobentaču 

Borisu Peternelju.

Posebno zahvalo izrekamo osebju Zdravstvene postaje Cerkno, 

zdravniku Đ. Fenjvešiju, medicinski sestri Katarini in patronažni 

sestri Aniti.

Še enkrat hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na 

njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši ...

IVAN ALBREHT
(1940 – 2021)

Ob nenadni in nepričakovani izgubi našega dragega Ivita se 

iskreno zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja in besede tolažbe. Z 

veliko bolečino v srcih smo se od njega poslovili 9. marca 2021 

na idrijskem pokopališču.

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sošolcem, 

sosedom, radioamaterjem in znancem, ki ste se mu prišli še 

zadnjič pokloniti. Posebna zahvala za pozornost ožjih sodelavcev 

Kolektorja, s katerimi je od same ustanovitve in skozi dozorevanje 

podjetja ustvarjalno sodeloval pri širitvi in rasti, vse do upokojitve. 

Hvala vsem za darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala urgentni 

službi in zdravstvenemu osebju za vso pomoč. Zahvaljujemo se 

tudi vsem sodelujočim na njegovi zadnji poti. 

Za vedno bo ostal v naših mislih, besedah in srcih. Zelo ga bomo 

pogrešali in smo hvaležni, da smo skupaj preživeli najlepši del 

življenja.

Žalujoči vsi njegovi

Predolg je dan, 
da življenja ne bi utrudil
in prekratko je življenje, 
da bi moglo dati smisel dnevu.
(Ciril Zlobec) 

Prodam opremljeno stanovanje v Tomšičevi 
ulici v Idriji. / Inf.: 041 690 187 (Borut)

Kupim hišo v Idriji, Spodnji Idriji ali okolici. 
Hiša je lahko potrebna obnove, imeti mora 
vsaj dve parkirni mesti. Cena do 55.000 
evrov. / Inf.: 041 303 550

Za daljše obdobje najamem dvosobno 
stanovanje za dve osebi v Idriji. Sva dva 
odgovorna samca, redna plačnika s stalno 
zaposlitvijo. / Inf.: 069 738 783

V Idriji ali Sp. Idriji najamem enosobno 
stanovanje ali garsonjero. / Inf.: 031 522 532

Od junija do septembra najamemo manjše 
stanovanje ali garsonjero v Idriji. Stanovanje 
bo namenjeno gostujočemu prostovoljcu iz 
tujine. Plačnik najemnine in stroškov bo ZPM 
Idrija. / Inf.: 041 427 925

V Cerknem ali Idriji kupim garsonjero ali 
enosobno stanovanje v pritličju ali prvem 
nadstropju. / Inf.: 069 705 720

Prodam enonadstropno stanovanjsko hišo 
v centru Cerknega. Hiša je bila zgrajena l. 
1958 in ima 115 m2 uporabne površine ter 
prizidano garažo s teraso, možno je izgraditi 
tudi podstrešje. Ob hiši sta parkirno mesto 
in vrt, v pritličju pa dva prostora z ločenim 
vhodom, primerna za mirno dejavnost.  
/ Inf.: 041 682 735

Kupim 2- ali več sobno stanovanje v Idriji. 
Prosim ponudbe samo resni prodajalci.  
/ Inf.: 070 202 521

Kupim traktor katerekoli znamke, lahko 
v dobrem ali slabšem stanju, v okvari, 
poškodovan, lahko tudi brez dokumentov. 
Kupim tudi ostale kmetijske stroje.  
/ Inf.: 040 657 553

Prodamo TV plazmo diagonale 128 cm. 
Cena: 150 evrov. / Inf.: 041 455 152

Po simbolični ceni prodam prtljažne palice 
za Peugeot 308. / Inf.: 040 728 224 

Prodam Citroën Berlingo letnik 2012, prevoženih 
223.000 km. / Inf.: 041 690 187 (Borut) 

V Cerknem kupim enosobno ali dvosobno 
stanovanje. / Inf.: 031 608 346 (Gregor)

Oddam stanovanje v Cerknem na lepi 
lokaciji, 500 m iz centra. Stanovanje v izmeri 
40 m2 je v pritličju, pripadata mu tudi pokrit 
nadstrešek za avto in terasa.  
/ Inf.: 041 229 984

V Sp. Idriji na Mladinski ulici 1 prodamo 2,5-sobno 
stanovanje. / Inf.: 041 310 743 (Damjan)

Za daljše obdobje najamem enosobno 
stanovanje ali garsonjero. / Inf.: 069 700 562

Kupim traktor znamke IMT (533, 539, 
540, 542, 549, 555, 560). Lahko je tudi 
poškodovan ali v okvari. / Inf.: 040 651 403

V središču Idrije prodam stanovanje 
v izmeri 43 m2. Zraven spadajo še klet, 
drvarnica in parkirišče. / Inf.: 031 449 955

V Idriji iščem nekoga, ki bi zoral vrt in 
nasadil fižolovke. / Inf.: 040 796 813 ali  
030 934 953

V Idriji ali Sp. Idriji najamem enosobno 
stanovanje ali garsonjero. / Inf.: 041 904 554

Kupimo stanovanje z dvema spalnicama.  
/ Inf.: 040 515 283

Prodam Renault Megane karavan, 2006, 
registriran do 10. 2021,brezhiben.  
/ Inf.: 031 526 975

Mlad par najame stanovanje v Idriji.  
/ Inf.: 040 522 829

Kupim traktor in ostale kmetijske stroje. 
Stroji so lahko tudi v okvari oz. potrebni 
obnove. / Inf.: 040 638 174

Prodamo prostorno, 169 m2 veliko, takoj 
vseljivo, opremljeno hišo v Idriji v neposredni 
bližini šole, vrtca, zdravstvenega doma.  
/ Inf.: 041 483 106 

Prodam zazidljivo parcelo v velikosti 1.500 
m2 na lepi sončni lokaciji z razgledom nad 
Idrijo in Spodnjo Idrijo. / Inf.: 040 458 681 

Prodam rabljeno pohištvo industrijskega 
stila, izdelano iz solzaste jeklene pločevine: 
podlaga za peč (DxŠxV 90x90x0,3 cm), 
klubska mizica (DxŠxV 80x40x43 cm), 
pravokoten voziček (DxŠxV 187x 46x16 cm) 
in kvadraten voziček (DxŠxV 40x40x16 cm). 
Cena po dogovoru. / Inf.: 041 733 227

Najamem manjši travnik za obdelavo v Idriji. 
/ Inf.: 069 915 564

Kupim garsonjero v Cerknem. / Inf.: 071 375 270
Prodam enosobno stanovanje v Idriji na 

Lapajnetovi ulici. / Inf.: 041 938 657
Ugodno prodam rezervni mobitel Honor 

8S, praktično nerabljen, brez sledi uporabe, z 
računom in eno leto garancije. / Inf.: 071 375 270 
V Idriji ali Spodnji Idriji najamem garsonjero ali 
manjše opremljeno stanovanje. / Inf.: 070 458 401

Podarim starejše lepo ohranjeno pohištvo: 
kavč, dve omari, posteljo in kuhinjske 
elemente z aparati. / Inf.: 031 888 503
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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.

VERONIKA PREBIL
(1922 – 2021)

Ob izgubi drage mame, sestre, tete, none in pranone se iskreno 

zahvaljujemo dr. Tini Jereb ter dr. Ernesti Eržen in osebju Doma 

upokojencev Idrija, ki ste lepo skrbeli zanjo zadnja štiri leta.

Posebna zahvala sosedom V Ripšeh, ki ste jo odnesli na zadnjo 

pot, Ivici Pirih za prelep govor ter vsem iz Kanomlje.

Zahvaljujemo se duhovniku ter uslužbencem Komunale Idrija, 

še posebej Marku Gnezdi.

Hvala vsem, ki ste se poklonili spominu nanjo, nam izrazili 

sožalje ter darovali cvetje in sveče.

Vsi njeni

JOŽE RUPNIK
(20. 3. 1934 – 19. 1. 2021)

V začetku leta se je po dolgotrajni bolezni od nas poslovil naš dragi 

Jože. Odšel je tiho, za njim pa je ostala praznina. Spomin nanj bo 

v naših mislih in srcih ostal za vedno v najlepši luči. Hvala ti za 

vse, dragi mož, ata, nono Jože.

Hvala vsem, ki ste mu krajšali dneve s telefonskimi klici in kratkimi 

obiski. To mu je ogromno pomenilo. 

Za pomoč v trenutkih, ko sami nismo zmogli več skrbeti zanj, se 

najlepše zahvaljujemo dr. Kavčiču, ekipi nujne pomoči ZD Idrija in 

patronažni službi. Prav tako gre naša zahvala na tem mestu vsem, 

ki so pomagali pri zadnjem slovesu: pogrebni službi Komunale 

Idrija, Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Idrija-Cerkno, 

Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije, Cvetličarni Cvet ter 

mnogim posameznikom, ki so prispevali k temu, da je bilo slovo 

od njega za nas lažje.

Žena Marija ter hčerki Marta in Darija z družinami

Zložil je krila, se skril vanje
in se naslonil na rob neba.
Zdaj sanja angelske sanje,
nanj pada zlata tema.
(Speči angel – Tone Pavček)

DANIJEL VELIKANJE
(1. 8. 1942 – 7. 3. 2021)

V soboto, 13. marca, smo se na idrijskem pokopališču za vedno 

poslovili od našega dragega moža, očeta, nonota in brata Danijela 

Velikanjeta. Ob boleči izgubi se vsem iskreno zahvaljujemo za 

izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče, dragi sorodniki, 

prijatelji, znanci, sosedje, njegovi nekdanji sodelavci koncerna 

Kolektor. Hvala Danili za ganljivo napisan govor in Andražu, ki ga 

je ob slovesu delil z nami. Iskrena hvala Anji za otožne melodije 

violine in trobentaču Borisu. Hvala župniku Marku za izbrane 

žalne besede in pogrebni službi Komunale Idrija za pomoč in lepo 

opravljen poslovilni obred.

Hvala tudi osebni zdravnici dr. Aniti Klančar za vso skrb.

Še enkrat naj besede zahvale dosežejo vse in vsakega posebej, ki 

ste se v tako velikem številu poslovili od njega.

S hvaležnostjo se ga bomo spominjali. Naj počiva v miru!

Žalujoči: žena Anica, sinova David in Dejan z družinama, sestri 

Kristijana in Martina

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so
razdalje, kraj in čas.

VOJKO TRATNIK 
(1956 – 2021)

Vojkotu v trajen spomin

Dragi Vojko, šel si v bolnišnico in kar – ni te bilo več domov. Ni nam 

najbolj jasno, zakaj ti nismo znali povedat, da je vsak dan dovolj dober, 

četudi se ne dogajajo stvari tako, kot bi si želel, četudi se ne-dobri dnevi 

večkrat ponavljajo. Vemo pa, da si nas vse imel zelo rad. Vemo tudi, da 

za dežjem vedno posije sonce. V tem prepričanju smo bili do zadnjega 

diha s tabo. Vojko pa ne bi bil Vojko, če se ne bi odločil tako, kot si se. 

Praznina je velika, ker te ni, saj si nam zapolnjeval dan tudi kadar 

te ni bilo doma. Zato vedi, da smo v duhu s tabo, da ti želimo vse 

dobro in da vsi mislimo nate.

Hvala vsem, ki ste se prišli posloviti od Vojkota in ste ga pospremili 

na njegovi zadnji poti.

Žena Nevenka, sin Andrej, hčerka Anja in vnukinja Laura 

 

25. februar 2021

POSLOVILI SO SE 

Vida Rejec
iz Idrije, stara 95 let 

Miran Špacapan  
iz Idrije, star 65 let 

Peter Mohorič  
iz Spodnje Idrije, star 
55 let 

Uršula Močnik  
iz Dolenjih Novakov, 
stara 93 let 

Zofija Lapanja  
iz Šebrelj, stara 95 let 

Gabrijela Kumer  
iz Cerknega, stara 55 let 
Ivan Kristan  
iz Planine pri Cerknem,  
star 89 let 

Roman Obid  
iz Cerknega, star 68 let 

Danijel Velikanje  
iz Idrije, star 78 let 

Metka Prelovec  
iz Idrije, stara 82 let 

Jože Lupšina  
iz Spodnje Idrije, star 
78 let  
Zorislava Klavžar  
z Reke, stara 86 let 

Ivan Albreht  
iz Idrije, star 80 let 

Ana Ferjančič  
iz Cerknega, stara 92 let 

Marija Peternelj  
iz Poč, stara 93 let 

Vida Erjavec  
iz Idrije, stara 82 let 

Marijan Kobal  
iz Idrije, star 83 let 

Frančiška Peternelj  
iz Dolenjih Novakov, 
stara 93 let 

Dušan Štremfelj  
iz Jazen, star 67 let 

Dušan Humar  
iz Spodnje Idrije, star 
63 let

 
Nihče ne sliši, kadar jokam,

nihče mi solze ne otre,

nihče me nežno ne poboža

in vse molči odkar te ni.

Le komu naj svoj bol izlijem,

le komu dušo naj odkrijem,

le komu naslonim naj glavo

in komu naj podam roko.

Ob moji poti ni več postaj.

Samo še ena je in tam 
ostanem.

Tako daleč je in tako na 
samem.

Zdaj bivaš vrh višave jasne,

Kjer ni mraku, kjer ni noči;

Tam sonce sreče ti ne 
ugasne,

Resnice sonce ne stemni.

S. Gregorčič



Idrijske novice / ABC         številka 494 petek, 26. marec 2021 29O G L A S I

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
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Črni dogodki

Č R N A  K R O N I K A

O13 PSC IDRIJA
 Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

ODPRTO: PON. -  PET  8. - 16.   SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO.

Ogenj uničil 
avtomehanično 
delavnico

V ponedeljek, 22. marca, je nekaj 
po 18. uri zagorelo v prostorih 
avtokleparske in avtomehanične 
delavnice v Lomeh pri Črnem Vrhu 
nad Idrijo. Z gašenjem požara so 
pričeli prisotni, dokončno pa so 
požar, ki je zajel osebno vozilo, 
opremo in orodje v delavnici, pogasili 
gasilci PGD Črni Vrh in Idrija. Ti so 
po končani akciji prezračili prostore 
in s termovizijsko kamero pregledali 
delavnico in stanovanjske prostore v 
nadstropju nad delavnico.

zapeljala preveč desno in njeno 
vozilo se je prevrnilo na streho. 
S strani pristojne službe so bili na 
kraj napoteni gasilci in reševalci 
NMP ZD Idrija. Voznico so kasneje 
z reševalnim vozilom odpeljali na 
pregled v ljubljanski klinični center, 
kjer bodo ugotovili tudi morebitne 
telesne poškodbe.

74-letnik vozil brez 
dovoljenja

Policisti Policijske postaje Idrija so v 
sredo, 10. marca, ob 10. uri in 30 minut 
v Črnem Vrhu zaustavili 74-letnega 
voznika osebnega avtomobila in 
ugotovili, da ta nima veljavnega 
vozniškega dovoljenja. Policisti so mu 
vozilo zasegli in zoper njega napisali 
obdolžilni predlog na okrajno sodišče. 
Sodnik bo odločil ali mu bo vozilo 
vrnjeno ali pa poslano na uničenje.

Ogenj pobegnil kurjaču
V sredo, 10. marca, so nekaj pred 11. 

uro na pomoč klicali gasilce iz Srednje 
Kanomlje, kjer je ogenj ušel nadzoru. 
Policisti so ugotovili, da je domačinu 
med kurjenjem suhe trave na svojem 
travniku zaradi vetra pogorela suha 
trava na površini 50 x 50 m. V bližini 
travniškega požara k sreči ni bilo 
gozda ali pa gospodarskih objektov, 
tako da o materialni škodi ni poročil. 
Na kraju požara so poleg policistov 
Policijske postaje Idrija posredovali 
tudi gasilci PGD Spodnja Idrija, ki so 
požar dokončno pogasili.

Avtomobil na streho
V ponedeljek, 8. marca, se je nekaj po 

7. uri zgodila prometna nesreča na cesti 
med Črnim Vrhom in Godovičem, kjer 
je osebno vozilo zapeljalo s ceste in se 
obrnilo na streho. Policisti so na kraju 
dogodka ugotovili, da se je prometna 
nesreča zgodila zaradi neprilagojene 
hitrosti 56-letnega voznika avtomobila. 

Slednji v prometni nesreči ni bil 
telesno poškodovan. Idrijski policisti 
so povzročitelju nesreče izdali plačilni 
nalog za plačilo globe.

Mini na gradbišču
V ponedeljek, 22. marca, sta nekaj po 

14. uri na Gorenjski cesti v Cerknem 
pripadnika Državne enote za varstvo 
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
severnoprimorske regije odstranila in 
do uničenja na varno shranila najdeni 
minometni mini kalibra 80 milimetrov, 
težki po 1,85 kilogramov.

Rešili v metežu ujeti 
planinki

V soboto, 20. marca, je širše območje 
Porezna zajel snežni vihar. Nekaj pred 
14. uro sta se sredi tega viharja znašli 
dve planinki, ki sta načrtovali spust 

s Porezna. Zatekli sta se v podzemni 
bunker in poklicali na pomoč. Reševalci 
GRS Tolmin, enote Podbrdo, so peš 
odšli na Porezen, kjer so nepoškodovani 
planinki našli v bunkerju na malem 
Poreznu in ju pospremili v dolino do 
osebnega vozila.

Helikopter odpeljal 
traktorista

V petek, 19. marca, se je nekaj po 
12. uri v Jaznah pripetila delovna 
nesreča, v kateri se je občan prevrnil 
s traktorjem. Gasilci PGD Cerkno so 
odhiteli na kraj nesreče, oskrbeli občana 
in izvlekli prevrnjen traktor. Reševalci 
so poklicali na pomoč še helikopter, ki 
je poškodovanega domačina odpeljal na 
urgenco v Ljubljano.

Napadel potnika na 
avtobusu

V četrtek, 18. marca popoldne, 
so policisti Policijske postaje Idrija 
obravnavali sum kaznivega dejanja 
povzročitve lahke telesne poškodbe. Po 
doslej zbranih podatkih je 44-letnega 
moškega ob izstopu iz avtobusa iz še 
neznanega razloga s pestjo v glavo 
udaril drugi moški in ga poškodoval. 
Zaradi poškodbe so oškodovanca 
zdravniško oskrbeli na urgenci 
Zdravstvenega doma Idrija. Policisti 
bodo po zaključku preiskave na podlagi 
vseh ugotovljenih dejstev 42-letnega 
moškega kazensko ovadili zaradi suma 
povzročitve telesne poškodbe.

Prometna nesreča v Zali
V torek, 16. marca, se je ob 12. 

uri in 33 minut na glavni cesti 
Idrija – Godovič v Zali pripetila 
prometna nesreča, v kateri je bila 
udeležena starejša voznica osebnega 
avtomobila.  Po pr vih zbranih 
podatkih policije je voznica peljala 
iz Godoviča proti Idriji. Med vožnjo 
v ostrem levem ovinku je z vozilom 

Pica Špica v plamenih

V petek, 12. marca popoldne, je zagorelo v kuhinji znane picerije Pica 
Špica na Kosovelovi ulici v Idriji. Po doslej znanih podatkih se je vnelo olje 
za cvrtje. Najprej so požar gasili uslužbenci, potem pa so posredovali tudi 
gasilci PGD Idrija, ki so rdečega petelina dokončno ukrotili in na prosto 
iznesli v požaru uničene predmete. Objekt so pregledali še s termo kamero 
in svetovali lastnikom naj objekt pregleda še pooblaščeni dimnikar. V požaru 
je bilo uničene kar nekaj opreme in sistem za odsesavanje zraka. Kolikšna 
je škoda, še ni znano. / Foto: PGD Idrija

Gasilca rešila sovo

V četrtek, 4. marca, so gasilci PGD 
Idrija ob 11. uri in 41 minut prejeli 
poziv na nevsakdanjo intervencijo. 
Občan je sporočil, da je na podstrešju 
ene izmed večstanovanjskih stavb 
opazil sovo, ki ne more na prosto. 
Gasilca PGD Idrija sta sovo, ki je 
bila že nekaj dni ujeta na podstrešju 
in je bila vidno utrujena, ujela in jo 
izpustila v bližnjem gozdu.

Avtomobil pahnil 
peško v smrt

V nedeljo, 7. marca, se je ob 14. 
uri in 50 minut na regionalni cesti 
na Predmeji zgodila huda prometna 
nesreča s smrtnim izidom. V nesreči 
sta bila udeležena 45-letni voznik 
osebnega avtomobila in 51-letna 
peška, ki je umrla na kraju nesreče. 
45-letni voznik osebnega avtomobila 
je vozil po regionalni cesti iz Lokavca 
proti Predmeji. Med vožnjo na odseku, 
kjer vozišče poteka po klancu navzgor, 
se je v ožini v levem nepreglednem 
ovinku srečeval z drugim osebnim 
avtomobilom, ki je vozil v nasprotni 
smeri. V tistem trenutku je po 
njegovi desni strani ob robu vozišča 
iz naselja Predmeja v koloni hodila 
skupina petih pešcev, kot zadnja v 
vrsti je hodila 51-letna peška. Voznik 
osebnega vozila je z desnim vzvratnim 
ogledalom zadel peško, ta je izgubila 
ravnotežje in padla čez kamniti zid 
višine dobrega pol metra 30 metrov 
v globino pod cestišče ter na kraju 
tragične nesreče podlegla telesnim 
poškodbam. Policisti Postaje prometne 
policije Nova Gorica so na podlagi vseh 
ugotovljenih dejstev tragične nesreče 
in rezultatov odrejenega strokovnega 
pregleda 45-letnega povzročitelja 
prometne nezgode kazensko ovadili 
na Okrožno državno tožilstvo v Novi 
Gorici.

Zagorelo zaradi 
tehnične napake

V sredo, 3. marca, je nekaj po 17. uri 
zagorel kozolec v zaselku Idršek. Gasilci 
PGD Ledine, Vrsnik in Idrija pred 
popolnim uničenjem niso mogli rešiti 
objekta in opreme, ki je bila shranjena 
v 15 x 8 metrov velikem kozolcu. Po 
prvih nestrokovnih ocenah je v požaru 
nastalo za vsaj 30 tisoč evrov materialne 
škode. Policisti so z ogledom ugotovili, 
da je do požara najverjetneje prišlo 
zaradi napake na električni instalaciji 
kmetijskega traktorja.



Idrijske novice / ABC         številka 494 petek, 26. marec 2021 31O G L A S I

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)

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
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Novorojenčki Šala tedna

Z A D N J A  S T R A N

PLAUDRA-PRESS

Zakaj?
Zakaj ženske živijo dlje, kot moški? 
Iz čiste radovednosti.

Zakaj svetlolaska joka na stranišču? 
Ker ji je crknila WC račka.

Zakaj je bolje biti neumen, kot 
plešast? Če gre plešasti človek po 
ulici, to vidi vsak, če pa gre po cesti 
neumen, pa tega nihče ne ve.

Zakaj petelini tako zgodaj 
kikirikajo?
Ker, potem ko se zbudijo kokoši, ne 
pridejo do besede.

deček Sven, starša Neža Rejc in Lipe Krvina iz Idrije 
deklica Klara, starša Barbara in Dami  
Požinel iz Godoviča
deček Erik, starša Zhaoxi Li in Robert Kokošar  
iz Spodnje Idrije
deklica Neja, starša Tina Rupnik in Timotej Čadež  
iz Ledin
deček Filip, starša Maja in Franci Vidmar iz Idrije 
deček Lars, starša Neja Čopič in Peter Tončič iz Idrije 
deček Lenart, starša Mojca in Julijan Gantar iz Zavratca
deklica Soraja, starša Amadeja in Danijel Svetličič iz Idrije 
deček Liam, starša Hana Erjavec in Tilen Fortuna  
iz Idrije

Univerza nagradila Lovrenca Habeta
Univerza na Primorskem 
v mesecu marcu obeležuje 
18-letnico ustanovitve. V 
četrtek, 18. marca, je rektorica 
univerze, prof. dr. Klavdija 
Kutnar, podelila nagrade in 
priznanja, s katerimi univerza 
izpostavlja najuspešnejše in 
najbolj prodorne sodelavce in 
študente.

V svečanem nagovoru pred podelitvijo 
je spregovorila o odgovornosti, ki jo ta 
pedagoška in raziskovalna institucija 
nosi do številnih deležnikov: zaposlenih, 
študentov, diplomantov, okolja in seveda 
do samega razvoja znanosti. Edino 
študentsko priznanje z letnico 2020 je 
rektorica podelila Lovrencu Habetu iz 
Zadloga na predlog Pedagoške fakultete 
Univerze na Primorskem.

Lovrenc Habe je v letošnjem študijskem 
letu absolvent magistrskega študijskega 
programa druge stopnje Razredni 
pouk. Na univerzi je že novembra 2016 
prejel status kulturnika/umetnika. 
Je član komisije za spodbujanje in 
spremljanje kakovosti izobraževalnega, 
raziskovalnega in umetniškega dela na 
fakulteti, član Akademskega zbora UP 
PEF ter od novembra 2019 tudi član 
Senata Univerze na Primorskem. Aktiven 
je v fantovskem pevskem zboru, vodi 
prvo študentsko gledališko skupino, 

tako imenovani PEF Teater, ki niza 
številne uspehe in priznanja. Zastavil 
je velik projekt »Od PEF-a do Triglava«, 
ki promovira zdrav način življenja med 
študenti in zaposlenimi.

Kot filmski navdušenec s svojimi sošolci 
in prijatelji snema filme in jih predstavlja 
po Sloveniji. Lanskega novembra je 
v pritličju obnovljenega Tomosovega 
nebotičnika organiziral večgeneracijski 
ogled dokumentarnega filma »Prosti čas 
nekoč«, ki je bil zelo uspešen in odmeven.

Na Radiu Koper pripravlja redno 
tedensko študentsko oddajo, sodeluje z 
Radiem Kranj in je tudi sicer prisoten 
v medijih. Zaradi njegove povezanosti 
z novinarji  sta UP in PEF postali 
prepoznavnejši v javnosti, o njiju skupaj 
s kolegi širi dober glas, poroča preko 
številnih uradnih kot neuradnih kanalov 
ter tako prispeva k njunemu pozitivnemu 
razvoju.

»Navdušuje s svojim vsestranskim 
sodelovanjem, ažurnostjo, odprtostjo, 
smislom za pisanje, povezovanje in 
ustvarjanje ter kot nekdo, ki je občutno 
dvignil raven obštudijskega življenja na 
fakulteti,« so še zapisali v utemeljitvi 
k podelitvi nagrade na Univerzi na 
Primorskem.

Občina Idrija mu je lansko leto podelila 
občinsko nagrado, saj se je v preteklih 
letih izkazal v številnih kulturnih in 
umetniških projektih na območju občine 
Idrija.

Ob tem je nagrajenec za Idrijske novice 
povedal: »Ko sem prebral obrazložitev, 

sem dojel, da sem v preteklih šestih letih 
res veliko naredil. Imel sem to srečo, da 
sem bil obkrožen z ustvarjalnimi ljudmi 
in zato danes to nagrado simbolno delim 
z vsemi sodelavci.«

Prihodnji teden Lovrenc Habe začenja 
z delom vzgojitelja srednješolcev v 
Dijaškem domu Koper, nadaljeval pa 
bo tudi delo organizatorja v Zavodu za 
izobraževanje UMMI v Kopru.

Zavratec bodo 
preimenovali

Samo Kuščer, neumorni zagovornik hitrejšega 
napredka Zavratca in okoliških vasi, je občinski 
oblasti predlagal preimenovanje vasi Zavratec. 
K temu ga je spodbudila komunala, ki je celotno 

območje razglasila za nevarno območje.
Ta predlog so že pozdravili v Društvu za preimenovanje 

naselij Slovenije, kjer poudarjajo koristi, ki jih 
bo Zavratec  deležen po preimenovanju.  Med 
najpomembnejšimi bo vsekakor prepoznavnost vasi v 
širšem okolju, saj se bo po preimenovanju vas umestila 
med elitna naselja, ki uživajo posebno varstvo oblasti. 
Na seznamu posebej nevarnih območij najdemo na 
primer Gotenico na Kočevskem, pa južno obrobje 
Piranskega zaliva in tudi mrtvice ob reki Muri. Med 
vsemi pa bo Zavratec edini, ki se bo lahko pohvalil s 
tem, da je bilo desetletja na njegovem ozemlju črno 
odlagališče radioaktivnih odpadkov. Zamisel, da bi 
opuščeni italijanski podzemni bunker po odstranitvi 
radioaktivnih odpadkov preuredili v turistično atrakcijo, 
se ni uresničila. Slave in popularnosti željni domačini 
so sedaj dobili tolažilno nagrado. Komunala jih je na 
lastno pest razglasila za nevarno območje in na vseh 
dostopih do vasi že postavila opozorilne table. Kakšno 
bo novo ime naselja, pa občinski svetnik Samo Kuščer 

še ni razkril. / FIŠER


