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Virus za nekaj tednov izpraznil šolske klopi
Damijan Bogataj

V ponedeljek, 19. oktobra, 
so v veljavo stopili ukrepi 
Vlade RS, s katerimi 
želijo zajeziti nevarno 
širjenje koronavirusa 
med prebivalci Slovenije. 
Osnovne šole od vključno 
šestega razreda dalje ter 
srednje šole in univerze 
so zaprle svoja vrata. 
Običajen pouk poteka le od 
prvega do petega razreda 
osnovnih šol. Prekinjene so 
vse izvenšolske dejavnosti, 
glasbena šola poteka na 
daljavo, do nadaljnjega 
ne bo verskih obredov. 
Župana občin Idrija in 
Cerkno, Tomaž Vencelj in 
Gašper Uršič, sta izdala 
odloke o zaprtju športnih 
in kulturnih dvoran ter 
priporočilo o izvajanju 
pogrebnih svečanosti. 
Prihodnji tedni bodo 
odločilni pri spopadanju z 
nevarnim virusom.

Po pomladnem zaprtju celotnega 
javnega življenja, se Vlada RS ob 
jesenskem soočanju z zdravstveno 
krizo ni odločila za popolno zaporo 
javnega prometa, šol in tovarn. Z 
zapiranjem regij in uveljavitvijo 
policijske ure ter ob strogem 
upoštevanju navodil za nošenje 
zaščitnih mask naj bi v nekaj tednih 
epidemijo zaustavili do faze, v 
kateri bo javni zdravstveni sistem še 
lahko oskrboval hudo bolne zaradi 
koronavirusne bolezni.

V občini Idrija so od začetka 
epidemije do 20. oktobra zabeležili 
53  pr imerov  obole l ih  zar adi 
Covid-19, kar predstavlja 448 
obolelih na 100.000 prebivalcev. 
Po istem izračunu so v enakem 
obdobju v občini Cerkno zabeležili 

13 obolelih, kar je 285 obolelih 
na 100.000 prebivalcev. V obeh 
občinah zaradi virusa v omenjenem 
obdobju ni umrl še nihče. Vsi 
odgovorni si v teh težkih časih 
želijo, da bi tako ostalo tudi v 
prihodnje.

Ob prehodu na pouk na daljavo so 
se številne šole soočile z internetnimi 
težavami. Državno šolsko omrežje 
Arnes se je že na prvi dan pouka 
na daljavo sesulo in zaradi tega so 
bili številni starši in učitelji zelo 
zaskrbljeni. »V Idriji je na pouk na 
daljavo teden dni pred začetkom 
počitnic prešlo 298 učencev. Večina 
njihovih učiteljev redno prihaja v 
šolo, kjer iz razredov ali kabinetov 
preko internetne povezave poskušajo 
izvajati pouk po letnem delovnem 
načrtu,« je povedala Ivica Vončina, 
ravnateljica največje šole v idrijski 
občini. Obljube ministrstva in 
operaterjev sistema Arnes o hitri 
odpravi napake pa se tudi drugi 
dan po začetku pouka na daljavo 
niso uresničile. Učitelji in starši so 
zaradi tega zaskrbljeni, a nemočni. 
Podobne težave s sistemom Arnes 
imajo tudi učenci na osnovni šoli v 
Črnem Vrhu nad Idrijo, kjer je v pouk 

na daljavo vključenih 70 učencev. Kot 
je povedala ravnateljica Irena Kenk, 
Arnesov sistem s prekinitvami deluje 
do 11. ure, kasneje pa je povsem 
neuporaben. »Šola pri tem ni prav 
nič kriva. Učitelji imajo opremo 
in znanje za izvajanje pouka na 
daljavo. Žal pa državna mreža 
očitno ne zmore teh obremenitev,« 
je še dodala ravnateljica Irena Kenk. 
Šola rešuje tudi težave družin, kjer 
nimajo primernih računalnikov, tako 
da zagotavlja računalnike in tablice 
iz svoje zaloge. Nekaj prenosnikov 
pa so dobili tudi kot donacijo pred 
nekaj dnevi.

Na Osnovni šoli Spodnja Idrija pouk 
na daljavo poteka brez zapletov. Ob 
izbiranju informacijskega kanala so 
se odločili za Microsoftov sistem, ki 
pa je prva dva delovna dneva deloval 
brez resnejših težav. Kot je povedala 
ravnateljica Janja Habe, je na pouk 
na daljavo prešlo 118 učencev.

Brez omembe vrednih težav so 
na pouk na daljavo prešli tudi na 
Osnovni šoli Cerkno, kjer šola pouka 
ne izvaja preko omrežja Arnes in 
to se je izkazalo za dobro. »Že prvi 
šolski dan na daljavo smo izvajali 
pouk brez težav. Od marca do danes 

smo veliko časa in energije namenili 
izobraževanju učiteljev in to se je 
izkazalo za pozitivno,« je povedal 
ravnatelj Mitja Dežela. V pouk na 
daljavo je v prvi fazi vključenih 169 
otrok, za katere skrbi 25 učiteljev 
in drugih strokovnih delavcev. 
Vsi učitelji izvajajo pouk iz svojih 
kabinetov. Šola pa se intenzivno 
pripravlja na celovit prehod pouka 
na daljavo, saj utegne vlada po 
krompirjevih počitnicah uveljaviti 
ta ukrep tudi za preostale razrede 
osnovne šole. Zadreg z računalniki 
in povezavami v Cerknem nimajo. 
Izvajajo tudi nekatere krožke in 
interesne dejavnosti, kot so čipkarska 
šola, plesne in športne aktivnosti, pri 
katerih lahko uveljavijo načelo zaprte 
skupine.

Kot je za Idrijske novice povedala 
ravnateljica Tonja Lapanja Brenčič, 
je vseh 300 učencev idrijske glasbene 
šole prešlo na pouk na daljavo. 
Večinoma uporabljajo sistem Zoom 
in ta deluje brez težav. Isto velja 
tudi za pouk glasbene teorije, kjer 
je v učno uro preko računalnikov 
povezanih več učencev.

Z uradno razglasitvijo epidemije 
so se aktivirali tudi občinski štabi 

Učilnica za biologijo na Osnovni šoli Idrija sameva. Kdaj se bo vrnil otroški živ-žav? / Foto: Damijan Bogataj

za Civilno zaščito v ožjem sestavu, 
ki na terenu spremljajo razvoj 
epidemije in ukrepajo v skladu 
s svojimi pristojnostmi. V Idriji 
varovalne sanitetne opreme ne 
primanjkuje. Po napovedih župana 
Tomaža Venclja bo javni potniški 
promet kljub policijski uri potekal po 
običajnih urnikih, saj je na te prevoze 
vezanih veliko delavcev za prihod na 
in z delovnega mesta.

Budno spremljajo tudi razmere v 
vseh enotah domov za upokojence, 
kjer imajo že pripravljene načrte 
ukrepanja ob morebitnem izbruhu 
epidemije v zavodih. Širjenje virusa 
je posebej intenzivno prav v zadnjih 
dneh in tako so od marca do danes 
samo v občini Idrija zabeležili že 
53 okuženih z virusom Covid-19. 
Primerjava podatkov za ostale 
občine v regiji pove, da je Idrija takoj 
za Vipavo, kjer so imeli okužbo v 
domu upokojencev, na drugem 
mestu v regiji.

»Bodimo strpni, razmišljajmo z 
zdravo kmečko pametjo in spoštujmo 
ukrepe ter navodila strokovnjakov 
in predvsem ostanimo zdravi!« je 
za Idrijske novice še povedal idrijski 
župan Tomaž Vencelj.

53 
obolelih zaradi Covid-19 
so zabeležili od marca do 
oktobra v Občini Idrija

13 
obolelih zaradi Covid-19 
so zabeležili od marca do 
oktobra v Občini Cerkno

655 
učencev se na Idrijskem in 
Cerkljanskem šola na daljavo
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Poclain Hydraulics širi proizvodnjo
V žirovskem podjetju Poclain Hydraulics, ki je pomemben kompetenčni center 
za hidravlične ventile in hidravlične naprave v mednarodni skupini Poclain, 
širijo proizvodnjo in znova zaposlujejo. Da bi lahko izpolnili naraščajoča 
naročila iz tujine, v svoje vrste vabijo nove sodelavce za delo v avtomatizirani 
proizvodnji ter strokovnjake s področja strojništva, mehatronike in logistike. 

Po besedah direktorja Aleš Bizjaka se na trgih 
že soočajo z oživljanjem gospodarskih aktivnosti: 
»Razmere so se na globalnih trgih vendarle 
nekoliko izboljšale. V Poclain Hydraulicsu smo tako 
po omejitvah, ki smo jih bili deležni zlasti spomladi 
zaradi izbruha pandemije s koronavirusom, kot 
izvozniki z novimi naročili dobili priložnost za 
ponovno rast, zato iščemo usposobljene kadre s 
področja strojništva, mehatronike in logistike, da 
bi svoje izvozne načrte lahko tudi realizirali. Pri 
tem nam je skrb za zdravje zaposlenih še vedno 
na prvem mestu, saj vse procese odgovorno 
podrejamo ustrezni zaščiti zaposlenih in aktualnim 
zdravstvenim smernicam.«

Novi vodja kadrovske službe Andrej Gazvoda 
poudarja, da v podjetju trenutno najbolj iščejo 
profile s poklicno ali srednješolsko strokovno 
izobrazbo, saj odpirajo več novih delovnih mest 
za operaterje v proizvodnji ter za delo v skladišču 
in odpremi, kot sta skladiščnik in viličarist. Vrata 
odpirajo tudi vajencem iz programov oblikovalec 
kovin in strojni mehanik ter jim omogočajo 
opravljanje vajeniškega dela, ki je lahko tudi 
podlaga za kasnejšo zaposlitev: »Za nova delovna 
mesta kadre prvenstveno iščemo v bližnjih 
občinah, vse od Škofje Loke do Idrije, veseli pa 
bomo tudi kandidatov iz kranjske, medvoške in 
ljubljanske regije. Na ta način bomo poskrbeli za 

kakovostno zapolnitev novih in tudi tistih delovnih 
mest, ki se bodo v naslednjih letih sprostila 
zaradi pričakovanih upokojitev.« Gazvoda še 
dodaja, da v podjetje po opravljenem študiju in 
diplomi vabijo tudi bodoče inženirje s področja 
strojništva, mehatronike in logistike, nenazadnje 
pa tudi strokovnjake z delovnimi izkušnjami za 
delo v razvoju in trženju najnaprednejših sistemov 
hidravličnega prenosa moči na globalnem trgu. 

V žirovskem podjetju, ker razvijajo, proizvajajo 
in tržijo hidravlične ventile za ves svet, skupaj 
s svojimi francoskimi lastniki kadrovski in 
štipendijski politiki posvečajo kar največ 
pozornosti. S kadrovskimi štipendijami si 
prizadevajo zapolniti svoje razvojne potrebe po 
usposobljenih kadrih s področja strojništva in 
mehatronike, pa tudi potrebe po strokovnjakih 
raziskovalcih s področja f luidne tehnike in 
hidravlike. Skozi programe mentorstva si 
njihovi štipendisti s praktičnim usposabljanjem 
v času študija pridobivajo dragocene izkušnje in 
potrebna specifična znanja, da bi se kot bodoči 
zaposleni hitreje vključili v razvoj, upravljanje 
in obvladovanje delovnih procesov. Pri tem v 
podjetju skrbijo tudi za spodbudno delovno klimo 
ter tudi za dodatno izobraževanje zaposlenih, saj 
nenehno spodbujajo njihov osebnostni in karierni 
razvoj. / Miša Hrovat

Kultura nam bo 
vsem v pogubo

Drago Mislej Mef

Tako verjetno razmišljajo tisti, ki skrbijo, da mali virus 
ne bi pokončal preveč potencialnih uporabnikov zdravila, 
ki ga bodo vsak hip našli. Ergo. Bati se moramo virusa, 
pomanjkanja kulture pač ne.

Saj res, kaj sploh ima kultura? Ali vsebuje katerega od nujno potrebnih 
vitaminov ali mineralov ali z njo vnašamo v telo beljakovine, ogljikove 
hidrate in maščobe, vlaknine, kalcij in podobno? Ali kultura deluje 
antioksidantno, zmanjšuje holesterol, popravlja krvni tlak in preprečuje 
nastanek krvno žilnih bolezni? 
Jok, nič od tega. Prej obratno. Po tem, ko nas je evropska poslanka 
poučila, da so Modrijani pomembnejši od Andreja Medveda, je zdaj že čas, 
da se oglasi obnemeli kulturni minister in, skupaj s Krekom, če je treba, 
oznani, da je kultura škodljiva za marsikaj.

Že ko človek pogleda večino kulturnikov, dobi občutek, da nekateri 
med njimi niso posebej pri moči. Veliko je suhljatih, skoraj podhranjenih, 
navadno srepo zrejo predse ali pa nekam v neznano in ponavljajo, da 
nihče ne razume sveta, v katerem oni živijo. Potem privlečejo s seboj stole 
in pol ure zrejo v stavbo ministrstva za kulturo kot v oder, na katerem se 
dogaja kakšna francoska avantgardna drama in spet nekaj govorijo sami 
sebi in ploskajo neznano komu. 
»Tudi to je dokaz, da kultura ni dobra za zdravje ljudi, torej ni zdrava niti 
za zdravje naroda,« poreče minister in se za novih štirinajst dni ogrne v 
svoj poustvarjalni molk. Predstavnik inštitucije za preganjanje vseh vrst 
virusov pa doda nekaj strokovnih: »Kultura človeku ne da dovolj energije 
za boj z virusom, ki nam je zagotovil popularnost in službo. Kultura 
je za virus kot kri za komarje. Zato morajo varnostni ukrepi ostati v 
veljavi povsod tam, kjer se ljudje ne napajajo z življenjskim sokom v 
obliki dobrega šnicla ali pa z degenerativno močjo različnih pravovernih 
medijev.

Prepovedati je treba zbiranje ljudi v gledališčih in koncertnih dvoranah, 
saj je možnost okužbe tam največja. Za razliko od gostiln, plaž in 
trgovskih centrov, kjer te nevarnosti praktično ni. In ker so kulturniki 
zelo verjetni prenašalci virusa, jih je treba tudi na odru postaviti v varno 
razdaljo, če se že hočejo stiskati pa naj to počnejo v garderobi ali na 
veceju.«

Pred dnevi sem se znašel v kavarni s časopisom v roki. Natakarica me je 
opozorila, naj ga raje pospravim, ker so časopisi v lokalih prepovedani. 
Nekaj sem opletal o tem, da je šel ta časopis že skozi dvajset rok in zakaj 
bi bil nevaren prav tukaj, pa me je prešinila modra misel. Če nam vlada 
že prepoveduje branje časopisov, ali bo morda sprejela sklep, da je s 
turističnimi boni moč plačati tudi naročnino nanje?
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Kadrovski vrtiljak se vrti

Idrijski občinski svetniki so 
na rednem septembrskem 
zasedanju, ki se ga je 
udeležilo dvajset občinskih 
svetnikov, v četrtek, 24. 
septembra, v jedilnici 
osnovne šole v Idriji 
zavrnili predlog sveta 
javnega zavoda Zdravstveni 
dom Idrija za imenovanje 
Milovane Lukan na mesto 
direktorice zavoda.

Po nepričakovanem odhodu Marije 
Magajne z mesta direktorice zavoda, 
ki je sprejela službo na Ministrstvu 
za zdravje, je svet ZD Idrija objavil 
razpis, preko katerega so iskali 
kandidate za zasedbo prostega 
delovnega mesta. Prejeli so samo 
prijavo Milovane Lukan, ki je 
izpolnjevala vse formalne pogoje 
za zasedbo razpisanega delovnega 
mesta. Po zaslišanju na svetu zavoda 
jo je ta soglasno potrdil za novo 
direktorico. 

Pred uveljavitvijo tega sklepa pa 
je moral svet zavoda pridobiti še 
soglasje ustanovitelja. Z vlogo so 
tako zaprosili Občino Idrija, ki je 
izdajo soglasja uvrstila na zasedanje 
občinskega sveta, ta pa je še prej 
gradivo posredoval v obravnavo 
komisiji za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Kandidatka 
se je udeležila zaslišanja na tem 
odboru, ki pa članov tega organa 
ni navdušilo. Z večino glasov so 

občinskemu svetu predlagali, naj na 
prosto mesto direktorice ne potrdi 
Milovane Lukan. Enako stališče 
so oblikovali tudi člani občinskega 
odbora za družbene dejavnosti.

V razpravi na rednem zasedanju 
občinskega sveta je župan Tomaž 
Vencelj kandidatko, ki je sicer tudi 
članica občinskega sveta, pozval 
k razpravi. Povedala je, da so bili 
opravljeni vsi postopki, skladno 
z veljavnimi pravili pri izbiranju 
kandidatov za vodilna delovna 
mesta v javnih zavodih. Izpostavila 
pa je dejstvo, da so bili za njeno 
imenovanje vsi člani sveta zavoda, 
kar pomeni, da sta za imenovanje 
glasovala tudi predstavnika občine 
in zaposlenih. Sama jih je prepričala 
s programom vodenja, ki bi korenito 
izboljšal delovanje tega javnega 
zavoda v dobrobit občanov. Ugotovila 
je, da se na občinskih odborih 
in občinskem svetu oblikujejo in 
sprejemajo politične odločitve in s 

tem posredno namignila na razkorak 
med stroko in politiko.

Zoper tako razlago delovanja 
občinskega sveta in odbora je v 
razpravi pred odločanjem nastopil 
občinski svetnik Samo Kuščer. 
Povedal je, da je na zasedanju komisije 
glasoval proti njenemu imenovanju 
pod vtisom njene predstavitve, saj je 
ugotovil, da »ni bila videti sposobna 
za vodenje zavoda«. Po njegovem 
mnenju samo želje niso dovolj za 
uspešno vodenje javnega zavoda. 
»Potrebno je znanje in potrebni so 
konkretni načrti,« je dodal.

Razpravljal je tudi Bojan Režun, 
ki je oporekal oceni o političnem 
glasovanju in zatrdil, da so člani 
njegove svetniške skupine Socialnih 
demokratov odvezani zaveze o 
enotnem glasovanju. »Vsak bo 
glasoval po svoji vesti,« je še dodal 
dolgoletni podžupan in sedaj državni 
svetnik Bojan Režun.

Župan Tomaž Vencelj je predlagal 

tajno glasovanje in to obliko 
ugotavljanja volje svetnikov je 
podprlo sedem občinskih svetnikov, 
štirje pa so bili proti. Po zamudnem 
glasovanju in preštevanju glasovnic 
je komisija ugotovila, da sta od 18 
oddanih glasovnic bili dve celo 
neveljavni, za imenovanje Milovane 
Lukan na mesto direktorice ZD Idrija 
so glasovali trije, proti pa trinajst 
občinskih svetnikov.

Bogdan Tušar, predsednik sveta 
zavoda, je  pred imenovanjem 
Milovane Lukan med strokovno 
in politično javnostjo izpeljal 
neformalno zbiranje mnenj in tudi 
v luči teh pozitivnih stališč vseh 
vprašanih sprejel sklep o imenovanju 
kandidatke na mesto direktorice. Po 
zavrnitvi na zasedanju občinskega 
sveta v Idriji pa bo moral svet 
ponoviti razpis in spet izpeljati vse 
z zakonom predpisane postopke. 
Kdaj bo javni zavod dobil novega 
direktorja, še ni znano.

Damijan Bogataj



petek, 23. oktober 2020 Idrijske novice / ABC         številka 4894 M O Z A I K

Boštjan Oblak: »Ob digitalni tehnologiji  
bo vedno pomemben človek«
V Idriji je ena manjših NLB 
Poslovalnic. Ko vstopite 
v pritličje stavbe na robu 
Mestnega trga, se počutite 
skoraj kot doma. Morda 
k temu prispeva prava 
idrijska čipka na oknih, 
gotovo pa največ naredijo 
zaposleni. Čeprav v času 
našega obiska strank ni 
bilo veliko, saj danes veliko 
vsakdanjih bančnih storitev 
opravijo same s pomočjo 
digitalnih tehnologij, se 
zaposleni vsakomur povsem 
posvetijo. Med njimi je tudi 
bančni svetovalec Boštjan 
Oblak.

Boštjan se je NLB pridružil pred 
tremi leti. Najprej je začel v svojem 
rodnem Logatcu, zdaj pa kot bančni 
svetovalec strankam pomaga v 
Poslovalnici Idrija. V tem času 
je naredil vse licence za prodajo 
bančno-finančnih storitev, ki jih 
kot bančni svetovalec potrebuje. 
Svoje znanje trenutno nadgrajuje 

na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 
ves čas pa se uči od sodelavcev in 
vodij, saj v njih prepoznava svoje 
mentorje. »V manjših poslovalnicah, 
kot je naša, moraš imeti znanje iz 
različnih področij. Ni sicer treba, 
da sam poznaš vse podrobnosti, 
moraš pa znati najti odgovore. Pri 
tem vidim veliko prednost v tem, da 
delam v NLB. Kot najmočnejša banka 
v Sloveniji s celovito podporo vseh 
storitev, od bančnih, zavarovalnih, 
do naložb in lizinga, ima najboljše 
strokovnjake na bančno-finančnem 
področju. Če nečesa ne vem sam, 
vem, da imam dostop do njihovega 
znanja,« pove Boštjan.

Na prvem mestu je osebna 
skrb za stranke

Pri svojem delu sicer na prvo mesto 
postavlja osebno skrb za stranke – 
tisti del bančništva, ki ga digitalne 
tehnologije ne bodo nadomestile. 
»Zavedam se, da tehnologija delno 
izpodriva naše delo. Ljudje danes 
vse več vsakdanjih bančnih storitev 
opravljajo same prek spleta ali 
mobilnega telefona in za to ne 
potrebujejo mene. Na to gledam 
pozitivno, saj nam svetovalcem tako 
ostane več časa za druge, zahtevnejše 

storitve, bolj se jim lahko posvetimo.«
B o š t j a n  d i g i t a l i z a c i j o  t a ko 

močno pozdravlja in strankam z 
veseljem pomaga pri spoznavanju 
in nameščanju mobilne banke 
Klikin. Ne za to, da ga stranke ne 
bi več obiskale, ampak zato, ker jim 
to olajša poslovanje z banko. »Če 
pogledamo npr. plačilo položnic, 
kar je pogost bančni opravek, je to 
v mobilni banki še bolj preprosto. 
Poleg tega v Klikinu nisi omejen z 
delovnim časom in se – to je zdaj še 
posebej pomembno – ne izpostavljaš 
tveganjem okužb,« pojasni Boštjan in 
nadaljuje, da je mladim že povsem 
naravno vse opraviti s telefonom. 
So pa tudi ljudje, ki mobilne banke 
sploh še ne poznajo. Veliko strank 
je denimo Klikin med karanteno 
začelo uporabljati z Boštjanovo 
pomočjo. »Nekaterim starejšim, ki 
nimajo pametnih telefonov, pa sem 
pomagal pri uporabi telefonske 
banke NLB Teledom, da so lahko 
tudi oni poslovali na daljavo,« 
zaključi Boštjan in lepo povabi v 
NLB – bodisi v Poslovalnico Idrija 
na posvet za zahtevnejše storitve ali 
za pomoč pri uporabi mobilne oz. 
spletne banke. Tam nove stranke 
čakajo tudi posebne ugodnosti.Boštjan Oblak, bančni svetovalec v NLB Poslovalnici Idrija
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Zavod za turizem najel kredit 
Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica 
je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s 
soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov. Na osnovi tega določila veljavnega proračuna za 
tekoče koledarsko leto se je vodstvo Javnega zavoda za turizem obrnilo na 
svet občine s prošnjo za izdajo soglasja k najemu kredita.

Kdo bo pisal nov poslovnik?
Poslovnik o delu občinskega sveta je temeljni dokument, s katerim občina 
oziroma svetniki sami določajo pravila, pristojnosti in način delovanja. 
Občina Idrija ima 19 let star pravilnik, ki pa v nekaterih členih ni bil več 
skladen z veljavno zakonodajo na državni ravni. Pred prvo obravnavo 
novega poslovnika na zasedanju občinskega sveta so besedilo pregledali 
člani statutarno pravne komisije. Njihove pripombe in predloge sta 
pripravljavca besedila upoštevala. K prebiranju in komentiranju gradiva 
so bili pozvani tudi vodje svetniških skupin, ki pa pripomb na besedilo 
niso sporočili.

Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Na redni septembrski seji so občinski 
svetniki v Idriji županu in članom občinske 
uprave zastavili številna zanimiva svetniška 
vprašanja in predstavili tudi nekaj pobud. 
Objavljamo najzanimivejše.

Uvodoma je župan Tomaž Vencelj napovedal izdelavo 
pregledne tabele, iz katere bo razvidno kdo so lastniki 
zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste. Če bi želela 
občina v enem zamahu odkupiti vsa zasebna zemljišča, 
po katerih so speljane občinske ceste, bi potrebovala vsaj 
še en celoleten proračun, kar pa je povsem neizvedljivo. 
Opozoril je še na nenadzirano širjenje tujerodnih rastlin 
na območju občine in svetnike seznanil s sprejetim 
Pravilnikom o uporabi službenih vozil. Napovedal je še 
izdelavo poročila o prihrankih energije v javnih objektih.
Samo Kuščer je protestiral in terjal podrobnejša pojasnila 
o načrtih občinske uprave v zvezi z nakupi novih 
avtomobilov. Ker pojasnil ni dobil, je protestno zapustil 
sejo s pojasnilom, da »ga tam ne bomo več videli«.  
Za izboljšavo predloženega pravilnika se je zavzel Branko 
Lapanja, Robert Šinkovec pa se je zavzel za izvedbo 
predloga o korenitejšem omejevanju tujerodnih rastlin.
 
Bojan Režun je svetnike in občinsko upravo seznanil z 
možnostmi, da bi viške energije prodajali državi. Župan 
Tomaž Vencelj je obljubil, da bo zadevo proučil in 
ukrepal.
 
Marija Bizjak Pavšič je pohvalila občinsko upravo in 
župana za hitro posredovanje pri urejanju lokalne ceste.

Dorica Gnjezda je opozorila na krivice, s katerimi se 
soočajo številni lastniki zemljišč, po katerih so speljane 

občinske ceste, saj ti že desetletja čakajo na izplačilo 
primernih odkupnin za zemljišča. Po mnenju župana 
Tomaža Venclja pa je bil izvirni greh narejen ob 
denacionalizaciji, ko so lastniki zemljišč le-ta dobili v 
naravi, občinam pa je bilo naloženo naj jim izplačajo 
odkupnine. Denarja za te odkupe pa država nikoli ni 
zagotovila. 

Dorica Gnjezda je še predlagala, naj se spet izpelje 
tekmovanje za najlepše urejene kraje, naselja, ustanove. 
S takim projektom bi ljudi spodbujali k urejanju okolice 
naselij in tudi stanovanjskih hiš.
 
Cirila Hladnik je pohvalila Zvezo šoferjev in 
avtomehanikov Idrija za sodelovanje pri preventivnih 
akcijah. Opozorila pa je še na nered pri postavljanju 
prometnih znakov, saj tudi sama v praksi opazi veliko 
nesmiselno postavljenih oznak.
 
Tatjana Majnik je pohvalila odgovorne za nova igrala 
pred šolo in dodala, da bi to lahko naredili že pred osmimi 
leti.  
 
Nada Golja Vastič je župana in občinsko upravo 
posvarila, naj pri oblikovanju novega proračuna ne 
pozabijo na mostove in ceste v Kanomlji. 
 
Metoda Habeta pa je zanimalo, kdaj bo občina dobila 
Odlok o mirujočem prometu. Sosvetnike in župana 
je seznanil s tem, da uprava banke načrtuje ukinitev 
bankomata v Črnem Vrhu. Občani ukinitvi oporekajo 
in prosijo župana in občino za pomoč. Sami zgroženo 
ugotavljajo, da banka na njihove dopise sploh ne 
odgovarja.
 

Franci Medic je pohvalil komunalo za obveščanje o 
ločenem zbiranju odpadkov.  
 
Andrej Poglajen je terjal pojasnilo odgovornih v zvezi 
z domnevno slabim obveščanjem prizadetih občanov o 
zapiranju Arkove ulice za promet. Župan Tomaž Vencelj 
je pojasnil, da so bile spremembe nujne in da bosta po 
novem del parkirišča in nov vhod na parkirišče pred 
zdravstvenim domom asfaltirana. Asfaltacija in delna 
ureditev parkirišča z označenimi polji za parkiranje vozil 
pa naj bi bila izvedena že v mesecu oktobru tega leta. Na 
isto temo se je navezal tudi Erik Logar, ki kot predsednik 
sveta krajevne skupnosti o zapiranju ulice sploh ni bil 
obveščen, kaj šele, da bi ga kdo vprašal za mnenje. Isto je 
potrdila tudi Cirila Hladnik, ki bi morala biti vprašana za 
mnenje, saj je predsednica občinskega sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu. 
 
Erika Logarja je še zanimalo, kakšen status ima velik 
peskokop na Ledinskem razpotju. 

Dejan Mrak je povedal, da so na cesti proti Vojskemu 
trenutno kar tri večja delovišča. Predlagal je, naj se ob 
vsaki rekonstrukciji zagotovi maksimalno širitev vozišča 
in s tem izboljša vozne pogoje na cesti. Zanimalo ga je 
še, kdaj bodo zarisane bele črte ob robu cestišča, saj bi 
te izboljšale prometno varnost ob slabih vremenskih 
razmerah. 

Župan Tomaž Vencelj je obljubil poskusno risanje robnih 
črt, a ob tem pripomnil, da se te v zimskih mesecih, ko 
bi jih vozniki najbolj potrebovali, najbrž ne bodo videle, 
saj so v zimskem času robovi cestišča praviloma prekriti s 
snegom.

Kot je na zasedanju občinskega sveta povedala 
direktorica Valerija Božič, zavod nujno 
potrebuje denar za normalno poslovanje. Pri 
banki bi zato najeli kredit v višini 86.000 evrov 
za obdobje enega leta. Poslovanje zavoda se 
je v finančnem smislu zapletlo zaradi zamud 
pri izplačevanju pogodbenih obveznosti s 
strani države. Gre za kritje deleža v projektih 
LAS, ki poteka pod okriljem Ministrstva za 
gospodarstvo in razvoj za vodilne destinacije 
– Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih 
turističnih destinacij in razvoj turistične 
ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v 
letih 2020 in 2021, projekta – Sofinanciranje 
aktivnosti promocije turistične ponudbe 
vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2020. 

Mestni muzej Idrija, Center za upravljanje z 
dediščino Hg Idrija in Zavod za turizem Idrija 
vlagajo denar v izvajanje projekta digitalizacije 
rotacijske peči in kamšti. Soočeni z dejstvom, 
da bodo denar dobili povrnjen šele prihodnje 
leto, pa so se znašli v neugodni situaciji, saj je 
ogrožena likvidnost zavoda. »Če ne dobimo 
kredita, zavod ne more več delati naprej,« je 
jasno povedala na zasedanju občinskega sveta 
direktorica Valerija Božič. Za izdajo soglasja in 
poroštva je glasovalo 17 občinskih svetnikov. 

V Občini Idrija se lahko posredni 
proračunski uporabniki v letu 2020 
zadolžijo do skupne višine 900.000 evrov

V razpravi na zasedanju občinskega sveta je 
Samo Kuščer menil, da ne more občinska 
uprava delati  poslovnika za občinski 
svet. »Svet naj sam ustanovi komisijo s 
predstavniki vseh svetniških skupin, uprava 
pa naj samo sodeluje pri oblikovanju vsebine. 
Občinski svet ne sme biti podrejen občinski 
upravi,« je še poudaril Samo Kuščer. Po 
njegovem mnenju bi morali »s pametno 
mero demokratičnosti narediti ta forum bolj 
samostojen in ta bi potem lahko naredil tudi 
kaj pametnega«.

Franci Medic je menil, da hitenje ni na 
mestu in da je nujno zagotoviti demokratični 
model razprave. Bojan Režun je predlagal, naj 
sej sveta ne pripravlja župan ampak kolegij 
svetniških skupin. Isto pa naj velja tudi za 
polletni in letni plan zasedanj. Posebej je 
poudaril, da naj se dosledno spoštuje načelo, 
da seje občinskega sveta ne smejo trajati več 
kot pet ur.

Svetniki so razpravo sklenili s sklepom, da 
se prva obravnava podaljša. Do 9. oktobra 
bodo lahko svetniki vložili pisne pripombe 
na besedilo poslovnika, ki jih bo obravnavala 

statutarno pravna komisija, ki bo do 23. 
novembra pripravila gradivo za nadaljevanje 
prve obravnave na decembrski seji sveta 
občine. Pripombe bodo v vednost prejeli vsi 
člani občinskega sveta.

Samo Kuščer / Foto: DaBo
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Število izposoj po izposojevalnih mestih 
 
Postaja 
 
1 Mestni trg (Mestni trg 1) 
2 Mestni stadion (Gregorčičeva ulica) 
3 Parkirišče Barbara (Lapajnetova ulica 30) 
4 Dom starih (Arkova ulica 2) 
5 Mokraška vas (Mokraška vas 3) 
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Statistika  
Število uporabnikov: 102  
(od tega jih 16 še ni opravilo izposoje) 
Število blokiranih uporabnikov: 1 
Število električnih koles: 34 
Največje število izposoj: 60 (2. 10. 2020) 
Povprečno število izposoj na dan: 27,28 

Območje Gabrona kliče po prenovi

Z električnimi kolesi prevozili 
5.000 kilometrov

Sistem javnih koles, poimenovan »Becikl«, 
so občani v Idriji dobro sprejeli, saj je že v 
prvem mesecu število uporabnikov preseglo 
število 100 in ti so prevozili že več kot 5.000 
kilometrov. 

V povprečju si vsak dan izposodi kolo nekaj manj kot 30 
uporabnikov. Te je potrebno posebej pohvaliti za skrbno 
ravnanje s kolesi ter sistemom v celoti, saj do sedaj še ni bilo 
zaznati nepravilne uporabe ali namernega poškodovanja. 

Ker je sistem nov in v fazi uvajanja, skrbniki naprošajo 
uporabnike za strpnost v primerih, ko na postaji ni koles 
oziroma so vsa mesta zasedena. Uporaba sistema bo dala 
informacije, kakšno naj bo njegovo delovanje za zagotovitev 
kar največjega zadovoljstva uporabnikov. Po malo več 
kot enem mesecu smo dobili že prve uporabne podatke o 
delovanju sistema. Pogodbo o uporabi koles sta podpisala 102 
občana. Ti so si v enem mesecu izposodili kolesa 1.364-krat, 
povprečno število izposoj na dan pa je bilo 27,28. Rekord je 
bil dosežen, ko si je v enem dnevu kolo izposodilo 60 občanov.

Na Občini v Idriji z zadovoljstvom ugotavljamo, da je 
projekt, ki prispeva k trajnostni mobilnosti v občini, dobro 
sprejet. / Nataša Kumar

V začetku meseca oktobra 
so se sestali predstavniki 
občine, Krajevne skupnosti 
Mesto Idrija, Osnovne 
šole Idrija, Zavoda za 
turizem Idrija, Centra za 
upravljanje z dediščino 
živega srebra Idrija, 
občinski urbanist in 
zainteresirani posamezniki. 
Pregledali so predstavljeno 
idejno rešitev za prenovo 
amfiteatra pred Gabronom, 
ocenili stanje in izmenjali 
poglede glede možnih 
rešitev pri prenovi in 
urejanju širšega območja 
okoli osnovne šole. Podane 
so bile tudi pobude za 
ureditev bližnje okolice 
amfiteatra v enotno 
funkcionalno rešitev.

Sama lokacija bi, ob primerni 
ureditvi, lahko ponujala dodaten 
prostor v Idriji za izvajanje manjših 
dogodkov, bodisi kulturne, zabavne 
ali otroške narave. Med najbolj 
pereče probleme območja v okolici 

amfiteatra je bilo izpostavljeno 
(ne)odtekanje vode, saj po dežju 
ostane večja luža.  Uporabniki 
tega prostora se zavzemajo tudi 
za preusmeritev kolesarske poti, 
ob sami ureditvi pa bi se lahko 
še  bo l j  obe le ž i lo  upor abo  te 
površine za nekdanji prevoz rude 
do topilnice v času obratovanja 
rudnika, ter grablje, ki so stale 
prav na tem območju. Kot velik 
prispevek k večji varnosti otrok 
bi bila tudi postavljena cona za 
kratkotrajno ustavljanje vozil, da 
bi lahko otroci na varen način 
vstopali ali izstopali v ali iz vozila 
ob prihodu ali  odhodu iz šole 
ali pri obiskovanju izvenšolskih 
dejavnosti. Ob obravnavi pobude je 
bila izpostavljena tudi potreba po 
pripravi kataloga urbane opreme, 
ki bi zagotavljal, da v Idriji ne bi 
imeli različne opreme na različnih 
mestih ampak bi bila ta čimbolj 
poenotena.

Sodelujoči so izrazili naklonjenost 
podani pobudi, v prihodnje pa se 
pripravlja tudi predstavitev vsem 
zainteresiranim, ki bi na razpravi 
tudi podali predloge in pripombe. 
Še največji izziv pa bo pridobitev 
potrebnega denarja,  da bi  do 
realizacije teh zamisli prišlo čim 
prej. / ELO

NOVA GRAFIČNA PODOBA DESTINACIJE IDRIJA
 
V okviru projekta Krovna destinacijska znamka Idrija dobiva naša 
destinacija novo celostno grafično podobo. V sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem, izbranim na javnem razpisu, ter šestimi partnerji  smo 
oblikovali destinacijski logotip ''Idrija.'', ki ga lahko že opazite na spletni 
strani www.visit-idrija.si in na nekaterih letošnjih promocijskih gradivih. 
Logotip ''Idrija.'' – Idrija + pika, poudari, da je destinacija Idrija že sama 
po sebi, s svojo dediščino, dovolj močna in poudarjena. Pika je tudi 
izrazito uporaben in zapomnljiv element grafične podobe, ki se kombinira 
še z barvami vezanimi na dediščino živega srebra (rdeča, siva-srebrna) ter 
klekljanim motivom srčkovke.
Novo podobo bomo v novembru uradno predstavili širši javnosti, 
zato vas vabimo, da spremljate naše objave na naši FB in spletni strani  
www.visit-idrija.si, prvi vtis o novi grafični podobi pa lahko dobite na 
spodnji fotografiji. 
Za vsebino odgovarja Zavod za turizem Idrija. Operacija Krovna destinacijska znamka Idrija 
se financira iz Programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ 
upravljanja pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Industrijska mesta tudi  
za mlade?
23. in 24. septembra je Občina Idrija kot projektni partner 
gostila dvodnevno delavnico za člane usmerjevalne 
skupine in regionalne deležnike v projektu YOUIND, ki 
se ukvarja s problemi izseljevanja mladih iz industrijskih 
mest.

Na srečanju so se prvič povezali 
deležniki iz Idrije in Štajerske 
železne poti ter akademska 
partnerja Univerza v Gradcu 
in  ZRC SAZU iz Ljubljane ter 
ustvarili temelje za pilotne 
akcije, ki bodo izvedene v okviru 
projekta. Srečanja so se udeležili 
vsi projektni partnerji, prav 
tako pa je bilo na sestankih 
in dodatnih aktivnostih, 
ki so potekale v tipičnem 
industrijskem okolju, prisotnih 
veliko deležnikov iz obeh regij. 
Deležniki iz Idrije so podpisali 
regionalni memorandum, 
v katerem so se zavezali k 

Projekt YOUIND 
- industrijska 
mesta tudi za 
mlade

Stara hiša je lahko novo stanovanje

V mesecu oktobru je v 
Idriji potekal natečaj z 
naslovom »Stara hiša - 
novo stanovanje«, ki naj bi 
lastnike številnih praznih 
stavb v občini spodbudil k 
prenovi in oddajanju le-teh 
v uporabo podnajemnikom.

Na natečaj je prispelo le nekaj 
prijav, izmed katerih pa je strokovna 
komisija izbrala dva predloga, ki 

najbolje podpirata glavne cilje projekta: 
aktivacijo praznih stanovanjskih 
enot in povečanje števila najemnih 
stanovanj v občini Idrija. Kriteriji 
za ocenjevanje so bili tudi skladnost 
s  s m e r n i c a m i  Na c i o n a l n e g a 
stanovanjskega programa, ki narekuje 
odpravljanje stanovanjske revščine in 
spodbujanje sobivanja med vrstniki in 
med generacijami, skladnost z navodili 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
ki bdi nad rudarsko dediščino, ter 
ustreznost po kriterijih Nacionalnega 

programa varstva okolja, ki zahteva, 
da prenova ne povzroča negativnih 
vplivov na okolje in predstavlja 
smotrno izrabo prostora.

V naslednjih mesecih bodo izdelali 
idejni načrt prenove za hišo na 
Čopičevi ulici 7 v lasti Romane in 
Andreja Kavčiča in hišo na Tolminski 
cesti 40 v lasti Klare Rovtar

Lastnikom bo svetoval tudi statik, 
svetovalec za energetske prenove in 
pravna služba glede oddaje v najem. 
/ Katja Martinčič nadaljnjemu sodelovanju. 

Akademska partnerja sta 
predstavila povzetek dosedanjih 
raziskav, Zavod ID20 iz Idrije pa 
je vodil diskusijo o dojemanju 
industrijske kulture in o 
načrtovanih pilotnih akcijah kot 
so festival industrijske kulture, 
HaritageHack in šolske pobude 
na temo UNESCO dediščine. 

Delavnica je bila uspešna, saj 
je omogočila partnerjem in 
deležnikom, da so se osebno 
srečali, vzpostavili bilateralne 
povezave in ustvarili skupine, ki 
bodo sodelovale v prihodnje.  
/ Lenka Grošelj in Tina Benčina

Javna razgrnitev
Občina Idrija ponovno obvešča občane, 

da je v času od 6. oktobra do vključno 
6 .  n ove m b r a  2 0 2 0  j av n o  r a z g r nj e n 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta občine 
Idrija  z  Okoljskim poroči lom. Zaradi 
izrednih razmer podaljšujemo čas razgrnitve 
do 20. novembra. 2020. Gradivo je dostopno 
na spletni strani občine Idrija, v mali sejni 
sobi Občine Idrija v času uradnih ur ter 
na sedežih vseh krajevnih skupnosti . 
Vabimo vas, da si  gradivo ogledate in 
podate morebitne pripombe na vnaprej 
pripravljenih obrazcih.

Za več informacij prosim pišite po elektronski 
pošti na e-naslov prostor@idrija.si ali 
pokličite na telefonsko številko 05 37 34 521,  
05 37 34 513 ali 05 37 34 515. Pripombe 
lahko pošljete tudi po navadni pošti na naslov 
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. 
Povezava do spletne obravnave bo objavljena 
tukaj: https://idrija.si/razpis/300541 

Podaljšanje vodnih dovoljenj 
za lastno oskrbo s pitno vodo
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 
za vode, obvešča, da se dne 31. decembra 2020 
velikemu številu vodnih dovoljenj izteče čas 
veljavnosti. 

Vse občane Občine Idrija prosimo, da pregledate datume izteka 
veljavnosti vaših vodnih dovoljenj, pridobljenih za neposredno 
rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo, saj lahko vodno 
dovoljenje na podlagi pravočasne vloge podaljšate.

Obrazec za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo 
s pitno vodo, ki ga vložite na Direkcijo Republike Slovenije 
za vode in dodatna navodila v zvezi s postopkom podaljšanja 
dovoljenja lahko pridobite na spletni povezavi: https://www.gov.
si/zbirke/storitve/vloga-za-podaljsanje-vodnega-dovoljenja-za-
lastno-oskrbo-s-pitno-vodo/. Obvezna priloga k obrazcu je izjava 
pristojne občine, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju 
javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, oziroma da izvajanje 
javne službe ni predvideno. Vloga za izjavo pristojne občine je 
objavljena na spletni strani Občine Idrija oz. jo lahko izpolnite 
na Občini Idrija.



petek, 23. oktober 2020 Idrijske novice / ABC         številka 4898 Č A S  I N  L J U D J E

Iz Ledin z avtobusom na Dirko po Franciji

Matic Rupnik

V sredo, 16. septembra, se je 
kljub zaostrenim razmeram 
sedemnajstčlanska skupina 
iz Ledin odpravila na ogled 
Dirke po Franciji. 

Iz Idrije smo krenili že ob 19. uri, 
čakala pa nas je celonočna vožnja. 
Okrog osme ure zjutraj je bil avtobus 
že parkiran pod vzponom Col des 
Glieres, ki je bil tudi predzadnji 
klanec na osemnajsti etapi dirke. 
Ob enajsti uri je bilo že skoraj vse 
pripravljeno na prihod kolesarjev, 
ki naj bi prišli okrog šestnajste 
ure. V tem času smo se spoznali z 
različnimi ljudmi širom sveta, videti 
pa nas je bilo tudi na nacionalni 
televiziji. S seboj smo imeli odličnega 
harmonikaša, številne zastave, 

oblečeni pa smo bili v prepoznavno 
slovensko zeleno barvo. Vsi so nas z 
zanimanjem opazovali, harmonika 
pa je bila prava turistična atrakcija. 
Končno je napočil čas prihoda 
kolesarjev. V skupini sta se mimo 
pripeljala tudi Tadej Pogačar in 
Primož Roglič, kar je že bil razlog 
za zadovoljstvo. Ostali slovenski 
kolesarji so pozdravljali, Luka 
Mezgec pa je z nami celo spregovoril 
nekaj besed. Etapo je dobil Poljak 
Kwiatkowski, mi pa smo se spustili 
nazaj proti avtobusu. Zvečer smo 
prenočili v motelu blizu Ženevskega 
jezera. 

Petek je bil dan za pot proti vzponu 
Les Planches des Belles Filles, kjer je 
potekala zadnja resna etapa dirke. 
Pozno popoldne smo prispeli do 
gostišča blizu prelaza La Rosiere, kjer 
je nekaj let nazaj prav tako potekala 

trasa dirke. Od prelaza na Belles 
Filles smo bili oddaljeni okrog 30 
kilometrov. Zvečer smo se še malo 
pozabavali, a v soboto je bila na vrsti 
huda preizkušnja tako za kolesarje 
kot tudi za navijače.

Proti cilju etape smo se odpravili 
že ob šestih zjutraj, saj smo se bali 
zapor ceste. Avtobus je parkiral na 
Col de la Chevestraye, ki je bil od cilja 
oddaljen 12 kilometrov, od mesta, 
kjer naj bi navijali, pa 6 kilometrov. 
To razdaljo smo prehodili. Bilo je zares 
lepo, povsod so bili navijači iz vseh 
koncev sveta, med katerimi pa smo 
prevladovali Slovenci in Francozi. 
Ko smo prišli na mesto, kjer naj bi si 
ogledali dirko, smo srečali tudi očeta 
Primoža Rogliča, ki je prav tako kot 
mi prišel podpirat slovenske kolesarje. 
Etapa je bila kronometer, kar pomeni, 
da vsak kolesar individualno vozi s 

precej aerodinamičnim kolesom 
in opremo. To je seveda še bolje 
spremljati, saj lahko vidimo vsakega 
kolesarja posebej. In tako so začeli 
prihajati prvi kolesarji. Ponovno 
sta nas pozdravljala Luka Mezgec 
in Matej Mohorič. Spremljanje 
dirke je bilo lažje tudi s pomočjo 
našega »uradnega govorca«, ki 
je po mikrofonu o stanju dirke 
informiral vse v krogu 200 metrov. 
Proti koncu sta mimo pridrvela tudi 
Pogačar in Roglič. Pogi je bil že na 
oko videti precej bolje od Rogliča. 
Eden zanimivejših trenutkov je 
bil, ko nam je eden od francoskih 
navijačev posodil telefon, da smo 
lahko spremljali  dirko, okrog 
enega majhnega telefona pa se nas 
je nagnetlo okrog dvajset. V cilju 
etape je Pogačar krepko zmagal, 
z minuto in pol prednosti pred 

drugouvrščenim Van Aertom ter 
skoraj dvema minutama prednosti 
pred Rogličem. To je pomenilo, da 
je Pogačar kot prvi Slovenec in drugi 
najmlajši kolesar v zgodovini zmagal 
Dirko po Franciji. Drugi je bil Primož 
Roglič, kar je neverjetno, saj se 
malokdaj zgodi, da neka država slavi 
kar dvojno zmago. Tretje mesto si je 
prikolesaril Avstralec Richie Porte. 

Na poti nazaj proti avtobusu so nas 
vsi še bolj pozdravljali, seveda zaradi 
dvojne zmage. Vsi zadovoljni smo se 
odpeljali do motela, kjer smo dokaj 
hitro zaspali. Zgodaj zjutraj smo se 
odpravili na pot nazaj proti Ledinam. 
Pot nas je peljala skozi prelepo Švico, 
še posebej lepa je pot mimo Lugana 
in jezera Como. Okrog sedmih smo 
se vrnili v Ledine. Izlet je bil res 
nepozaben, hvala vsem, ki ste za to 
poskrbeli.

Nataša Ivanović s.p.,  
Gortanova 3, 5280 Idrija 

T: 05 372 29 20,  
070 745 212 

Trgovina: lepi-lasje.si

Lepi lasje  
so vam  
v okras, 
zato naj 
vam bodo  
v ponos!

Urnik: torek 8-12 in 15-20 /sreda 
8-12  / četrtek 12-20 / petek 8-15 
ali 12-20 /  sobota 7-12 / Nedelja, 
ponedeljek in prazniki zaprto!

Spremljajte nas na:
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Leto dni je naokoli od odprtja Centra za obiskovalce ter razstave, ki si jo lahko v njem 
ogledate, z naslovom »Zapisano v kamninah«. Razstava, ki obiskovalce s pomočjo maket, 
modelov, eksponatov, animacij in video predstavitev na interaktiven način popelje v geološko 
preteklost Idrijskega, odkrije obiskovalcem tudi marsikatero zanimivost o naši destinaciji: 
- Kako so se dinozavrove stopinje znašle pri Godoviču?
- Zakaj je cesta do Idrije tako ovinkasta?
- Na kateri hrib se moramo povzpeti, da doživimo najlepše idrijske razglede?
- Kako je rudarjenje izoblikovalo življenje na Idrijskem?
- Zakaj je jezero divje?
In še kup drugih, predvsem pa predstavlja odlično izhodišče za vse, ki iščejo informacije, kaj v Idriji 
in njeni okolici početi.

Kljub neljubi situaciji, v kateri smo se letos znašli vsi in popolnemu tri-mesečnemu zaprtju razstave, je 
le-to v enem letu obiskalo 1.516 obiskovalcev, od tega 22. skupin. V juniju, ko smo razstavo lahko 
ponovno odprli, smo jo obiskovalcem ponudili na ogled brezplačno, saj so še vedno veljali ukrepi, 
da se obiskovalci eksponatov ne smejo dotikati, kar je za nas pomenilo velik upad obiska, saj je 
razstava interaktivna. Ravno zaradi njene interaktivnosti jo lahko tudi vedno znova dopolnjujemo.  

Poleg samostojnih ogledov razstave "Zapisano v kamninah" pri vodenih 
skupinah ponujamo, skupaj z njenim ogledom, tudi posebna doživetja, kot so:
- Okusi izbrano z degustacijo dobrot iz Kolektivne blagovne znamke »Idrija izbrano«, s         
  čimer vršimo tudi promocijo naših ponudnikov, ki so pridobili certifikat;
- Zjalca pripoveduje, ki je namenjeno otrokom in družinam;
- TeachOut, kjer lahko obiskovalec z enostavno aplikacijo potuje skozi zapise v kamninah.

V letu dni od odprtja Centra za obiskovalce smo v njem gostili tudi številne slovenske in tuje novinarje, 
razstavo predstavili interpretatorjem združenja Interpret Europe ter v njem, na prošnjo avstrijske 
akademske slikarke Johanne Kandl, ki pripravlja razstavo o naravnih barvilih, organizirali pogovor 
ob čaju in gerušu z bivšimi idrijskimi rudarji. Izvedli smo tudi vrsto delavnic za otroke ter pripravili 
posebno ponudbo šolskih programov za osnovne šole in vrtce. 

V prihodnosti si želimo razstavo dopolniti z virtualnimi vsebinami, s katerimi bi lahko bogato idrijsko 
dediščino prikazali obiskovalcem še na bolj moderen in atraktiven način. Trenutno pripravljamo avdio 
vodiče, ki bodo omogočili vsebinsko bogatejši samostojni ogled razstave, v načrtu pa imamo tudi 
prilagoditev ogleda razstave za slepe in slabovidne ter ureditev invalidske klančine pred vhodom 
v razstavo. 

Na žalost zaradi situacije, v kateri smo se znašli, skupno praznovanje prve obletnice ne bo možno, 
ampak ostajamo pozitivni, polni novih načrtov. Vas pa vabimo na ogled razstave. Prepričani smo, 
da boste o Idrijskem odkrili kaj, česar še niste vedeli.

Center za 
obiskovalce 
Unesco 
globalnega 
geoparka 
Idrija 
praznuje

Številka: 846-0001/2020-19
Datum: 16.10.2020

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 
21/18 – ZNOrg), 39. in 40. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 107/13, 13/19), 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) v zvezi z nevarnostjo širjenja 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in izvajanjem ukrepov za preprečitev in zmanjšanje negativnih 
posledic, župan Občine Idrija in poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Idrija izdajata 
naslednje

UKREPE
ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM PRI POGREBIH

Z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom prebivalcem občine Idrija sporočamo:
- na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, je pokojnik lahko v mrliški vežici 1 uro pred pogrebno  
  svečanostjo. V primernih vremenskih pogojih se uporaba mrliške vežice odsvetuje;
- na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, je pokojnik pred domačo hišo, ob grobu ali v cerkvi 1 uro  
  pred pogrebno svečanostjo;
- slovo od pokojnika poteka brez običajnega kropljenja. Kropljenje pokojnika opravi duhovnik ob  
  pogrebni svečanosti;
- izražanje sožalja poteka brez telesnih stikov;
- dajanja slovesa od pokojnika in pogrebne svečanosti se lahko udeležijo le zdravi ljudje;
- med dajanjem slovesa od pokojnika in na pogrebni svečanosti je dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, če    
  je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 m in navodili ter priporočili NIJZ,  
  ki so objavljena na njihovi spletni strani;
- pri delu pogrebne svečanosti, ki se odvija v mrliški vežici in cerkvi morajo ljudje nositi zaščitno  
  masko, si pri vhodu razkužiti roke ter ohranjati medosebno razdaljo 2 m;
- zaščitna maska je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 m;
- odsvetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo;
- krsta s pokojnikom, ki je umrl za COVID 19 ali je bil okužen s tem virusom, se ne odpira, 
  poslovitev pred upepelitvijo se ne izvaja.

Prosimo vas za razumevanje in se vam iskreno zahvaljujemo, ker pomagate pri omejevanju širjenja okužb.

Župan: 
Tomaž Vencelj 

Poveljnik Občinskega štaba CZ Občine Idrija:
Boštjan Brelih

Številka: 846-0001/2020-18
Datum: 16. 10. 2020

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – 
ZNOrg) v zvezi z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) in izvajanjem ukrepov za preprečitev in zmanjšanje negativnih 
posledic, župan Občine Idrija in poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite 
Občine Idrija izdajata naslednjo

O D R E D B O
1. S to odredbo se do preklica zapre športne in kulturne objekte v lasti 
Občine Idrija:
- Modra dvorana, 
- Športno rekreacijski center Idrija, 
- Balinišče Likarca, 
- Nogometni stadion Likarca, 
- Rudniška dvorana Idrija,
- Kulturna dvorana Spodnja Idrija,
- Telovadnica OŠ Spodnja Idrija, 
- Telovadnica OŠ Črni Vrh.

2.V športnih objektih se prepove izvajanje vseh organiziranih športnih 
vadb, razen:
- organizirane športne vadbe ekip in posameznikov, ki v članskih 
kategorijah tekmujejo v okviru tekmovanj nacionalnih panožnih zvez, 
- redne dejavnosti osnovnih šol na območju občine Idrija. 

3. V športnih objektih se prepove izvajanje športnih tekmovanj. 

4. Ta odredba začne veljati z dnem 19. 10. 2020.

 Župan: 
Tomaž Vencelj 

Poveljnik Občinskega štaba CZ Občine Idrija:
Boštjan Brelih
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Po Idrijskem potuje MiCI
Tjaša Kosar

Čeprav obdobje, v katerem 
je MC MOBIL, kot smo 
kombi za mladinsko delo na 
Mladinskem centru Idrija 
sprva poimenovali, začel 
nabirati prve kilometre 
nikakor ni idealno za 
vzpostavljanje novega 
programa, ekipe to ni 
ustavilo. Projekt uličnega 
dela se nam je zdelo v času 
globalne pandemije še 
toliko pomembneje izpeljati, 
saj mladi tudi toliko 
bolj potrebujejo dodatno 
podporno okolje izven 
šolskega in družinskega 
okolja. 

MiCI se ustavlja tam, kjer se na 
prostem zbirajo mladi, v svojem 
prtljažniku pa vedno shranjuje 
opremo za različne mladinske 
aktivnosti, kot so skakalne rampe 
za kolesa in skiroje, gimnastični 
poligon, kegljanje in druge skupinske 
družabne igre. Poleg opreme pa 
ekipa lokalnih in mednarodnih 
mladinskih delavk ter delavcev 
program dopolnjuje še z vsebinskimi 

aktivnostmi, kot so izobraževalne in 
kreativne delavnice.

Mladi za mlade, kot na kratko 
o p i s u j e m o  m l a d i n s k o  d e l o , 
že l imo preko sodelovanja  na 
aktivnostih skupaj z udeleženci, 
uresničiti njihove ideje, raziskovati 
možnosti njihovih potencialov in 

Življenje brez mobilnega telefona, denarja in hrane
Vas zanima, kaj smo aktivni mladi iz Mladinskega centra Idrija počeli med poletjem? 
Trije smo se odpravili na prav posebno izmenjavo, kjer je vsak pristal na osebni 
preizkušnji.

Mici na Oblakovem Vrhu / Foto: Marlon Azevedo

vzpostaviti povezano skupnost. 
Z uličnim mladinskim delom pa 
želimo postati še dodatna opora 
mladim ter posameznikom iz 
ranljivih skupin. Nagovarjamo 
osnovnošolce, srednješolce in 
mlade odrasle, zlasti tiste med 14. 
in 29. letom starosti.

Ulica prevzema pomemben del 
vzgojne funkcije, ki tradicionalno 
pripada družini in šoli, obenem 
pa predstavlja ožilje socialnosti. 
Zato ulično delo poleg grajenja 
o d n o s o v  p r e d s t a v l j a  t u d i 
preventivo za duševno zdravje in 
prostor za širjenje informiranosti 

glede problematik, ki zadevajo 
še odraščajočo populacijo. Naglo 
naraščanje prostorov v Sloveniji in 
EU, kjer se izvaja mladinsko delo v 
zadnjem desetletju, zato ni naključje. 
Naraščajo tudi zato, da mlade 
privabijo stran od monitorjev.

Področje mladinskega dela na 
evropski ravni je zelo razvejano. 
Mladinsko delo ima v dr užbi 
pomembno v logo,  sa j  de luje 
preventivno, mladim omogoča 
pridobivanje kompetenc za aktivno 
participacijo v družbi ter njihov 
osebni in socialni razvoj. Mladinske 
d e l av ke  i n  d e l avc i  p a  s  t e m 
pridobivajo tudi dodatna znanja, 
kot so razvijanje in implementacija 
projektov, raziskovalno delo, vodenje 
in medosebni odnosi. 

Začetne izkušnje v Idrij i  sta 
nekoliko okrnila koronavirus in 
deževje, saj večine aktivnosti zaradi 
preventive v tem času ne izvajamo, 
vendar so nam prvi odzivi mladih, 
ki se zadržujejo v parku Mejca, dali 
poguma, da nadaljujemo, kolikor 
lahko. 

Veliko težje pa žal dosegamo 
mlade iz krajev, kot so Vojsko, 
Ledine, Kanomlja in Črni Vrh. Zato 
organizacije in društva, ki delujejo 
v okoliških krajih znotraj občine 
Idrija, vabimo k sodelovanju. MiCI, 
potujoče socialno omrežje in ekipa 
smo pripravljeni na veliko novih 
kilometrov.

Kako do prve zaposlitve?
V Mladinskem centru v Idriji je od 14. septembra do 2. 
oktobra potekal zaposlitveni kamp pod geslom Brez vez(e) 
do službe.

 

Šest udeležencev, starih med 20 in 29 let, si je v tem programu nabiralo 
nova znanja s področij, ki bodo vsem prišla prav pri iskanju službe. 
Predavanja in debata s srčnimi in dobrovoljnimi predavatelji so tekli 
vse od motivacije, javnega nastopanja, timskega dela, pa do osebne in 
družbene odgovornosti. Sledile so še teme inovativnosti in kreativnosti, 
mladinskega dela, aktivnega državljanstva; prepoznavali smo tudi svoje 
kompetence, za konec pa smo secirali še postopek poteka zaposlitvenega 
razgovora in napisali vsak svoj življenjepis, da bo iskanje službe od zdaj 
naprej lažje.

V pičlih treh tednih smo si nabrali obilo novih kompetenc, ki jih bomo s 
pridom uporabljali na lovu za zaposlitvijo, poleg tega pa smo se tudi vsak 
dan zabavali in nasmejali. Postali smo malce samozavestnejši, podpirali 
drug drugega in lahko bi rekli, da smo si tudi našli nove prijatelje. / 
Neca Kopač

Zadnji dan v mesecu juliju smo se 
trije predstavniki slovenske ekipe 
odpravili na mladinsko izmenjavo 
na Nizozemsko, v majhno mesto po 
imenu Ommen. Tam smo preživeli 14 
dni pod pogoji, ki so preizkušali našo 
vzdržljivost, saj so nam ob prihodu 
organizatorji vzeli naše telefone, 
denar in hrano. Spali smo brez odej 
in vzglavnikov, poleg tega pa nismo 
imeli niti dostopa do tople vode. Vsak 

dan smo bolje in bolje oblikovali 
našo Utopijo in navezovali stike z 
drugimi udeleženci izmenjave, ki so 
prihajali iz Madžarske, Grčije, Španije, 
Nizozemske, Litve in Portugalske, 
saj je naša Utopija temeljila na 
medsebojnem razumevanju in 
sodelovanju.  Sodeloval i  smo 
v različnih aktivnostih, ki  so 
pripomogle k oblikovanju naše družbe 
in tudi v takih, ki so nam pomagale 

razumeti našo preteklost, nas same 
ter kako lahko vsak od nas pripomore 
k soustvarjanju. Izmenjava nas je 
porinila iz naše cone udobja, nas 
naučila, da popolni družbeni sistem 
preprosto ne obstaja, saj je težko 
zadovoljiti potrebe vseh ljudi, četudi 
se še tako zelo trudiš. Domov smo se 
vrnili bogatejši za novo izkušnjo in 
brez koronavirusa. / Blažka Gantar, 
Jošt Rovtar in Tit Gantar
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URNIK: 
ponedeljek - 
petek 
8. - 12. in  
15. - 18., 
sobota
8. - 12.

T: 05 377 36 77 / T: 05 377 19 53
M: 041 696 198 - tudi v času  

izven rednega urnika

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

za vse priložnosti. 
Aranžiramo darila. 

Brezplačna dostava žalnih  
aranžmajev in ureditev mrliške vežice. 

SPREJEMAMO NAROČILA ZA 
ARANŽMAJE ZA 1. NOVEMBER

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

Kajzer park je prava sramota mesta

Že leta in leta nemočno 
opazujem uničevanje 
naše kulturne dediščine 
– dediščine stoletnega 
rudarjenja. Kajzer park. 
Vhod v park krasi tabla 
Unescova kulturna 
dediščina. Sramota, ki nam 
meščanom in meščankam 
Idrije nikakor ni v ponos, 
ker kaže na naš odnos do 
kulturne dediščine. 

Prav nikjer ne piše, da se vstopa 
v sramoto, ki je bila leta 2001 
razglašena za spomenik državnega 
pomena. Ki je lahko tudi smrtno 
nevarna. Vendar komu to mar. Moje 
opozarjanje na Facebook profilu tudi 
ne pomaga kaj dosti, zato sem se 
odločila napisati ta apel. Ker menim, 
da se nekdo mora oglasiti v zvezi z 
uničevanjem naše dediščine. 

Da se vrnem k vsebini, na katero 
želim opozoriti. Za skupnost in 
posameznika je kulturna dediščina 
neprecenljivega pomena, prvič zaradi 
kulturnega, simbolnega, verskega, 
vzgojnega in razvojnega potenciala. 
V Ustavi Republike Slovenije je v 5. 
členu dikcija, ki pravi: »Država na 
svojem ozemlju varuje človekove 

pravice in temeljne 
svoboščine. … Skrbi 
z a  o h r a n j a n j e 
naravnega bogastva 
i n  k u l t u r n e 
d e d i š č i n e  t e r 
ustvarja možnosti 
z a  s k l a d e n 
civilizacijski in 
kulturni razvoj 
Slovenije.«

Pomembna 
j e  t u d i 
določba 
v  U s t a v i 
Republike Slovenije, 
ki določa: »Vsakdo je dolžan v 
skladu z zakonom varovati naravne 
znamenitosti in redkosti ter kulturne 
spomenike. Država in lokalne 
skupnosti skrbijo za ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine.« 

Iz navedenega sledi, da ni prav 
nobene zakonske podlage, da lahko 
Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. 
že več let uničuje Kajzer park. 

Sprehodimo se nazaj v preteklost, 
v leto 1768, ko je bil Jožefov jašek 
odprt za vstop rudarjev, namenjen 
transportu rude na površje in 
dostavi rudniškega materiala. Usoda 
je hotela, da je na območju Kajzer 
parka sedaj prav tako odlagališče – za 
material komunale. Jašek je globok 
420 m in njegova posebnost je, da je 

povezoval 
vseh 15 rudniških 
obzorij in bil zato glavni jašek v 
rudniku. Njegovo dno je 33 m pod 
morsko gladino. Veljal je za največjo 
izvozno postajo, od koder so rudo 
najprej z železnico, pozneje pa s 
tovorno žičnico, transportirali do 
žgalnih peči. V jašku je leta 1837 
z delovanjem pričel parni stroj, ki 
je črpal vodo iz rudnika, in to je 
bil eden prvih tovrstnih strojev v 
nekdanji Avstro-Ogrski. Po drugi 
svetovni vojni je jašek dobil ime 
Jašek Delo.

O b m o č j e  j e  s a m o  p o  s e b i 
tehniška kulturna dediščina – tu 
so bile razne pogonske naprave, 

nakladalna postaja 
tovorne žičnice in 

kovačija. Ob jašku 
so bile sanitarije in 

garderobe za rudarje, 
vse to pa nam danes 

vsem na očeh umira. 
Pred  naš imi  očmi 

nam propada kulturna 
dediščina.
Leta 2016 al i  2017 

j e  k o m u n a l a  o b 
prikimavanju svetnikov 

občinskega sveta tehniško 
k u l t u r n o  d e d i š č i n o 

spremenila v skladišča 
za posipne in gradbene 

materiale. Na tem mestu je 
prvo vprašanje, ali bi družbeno 

odgovorna gospodarska družba 
sploh pomislila, da uničuje tehniško 
dediščino v kraju, kjer ima sedež?

Kulturna dediščina vključuje vidike 
okolja, ki izhajajo iz medsebojnega 
vplivanja med ljudmi in prostorom 
skozi čas ter se deli na materialno 
in nesnovno kulturno dediščino. 
Materialno kulturno dediščino 
sestavljata premična in nepremična 
kulturna dediščina. Prevečkrat 
se  pozablja ,  da  prav  skrb  za 
nepremično kulturno dediščino daje 
dodano vrednost, s tem se poveča 
turistični obisk, posledično pa daje 
zaslužek ponudnikom v mestu. Po 

drugi strani nepremična kulturna 
dediščina s svojim estetskim videzom 
in simbolno vrednostjo povečuje 
privlačnost posameznih območij za 
večji turistični obisk. 

Apeliram na občinske svetnike, da 
niso Svetniki, še posebej na tiste, ki 
že več mandatov skrbijo za parcialne 
interese, da bo asfalt vodil do 
njihovega dvorišča. Da pogledajo tudi 
v širino, ker jih občani in občanke 
Idrije plačujemo, da delajo za javno 
dobro, ne pa za svoje interese. Prav 
tako ne smemo pozabiti, da v Idriji 
živimo meščani in meščanke, ki si 
po več desetletjih končno zaslužimo, 
da se mestu da vsebina. Vsebino pa 
mestu daje kultura.  

Da to pisanje ne bo videti kot 
tarnanje brez rešitev, predlagam, 
naj lastnik ali potencialni investitor 
v obnovo in oživljanje te dediščine 
uporabi vse možne vzvode, preko 
katerih bo upravičen do davčnih 
olajšav, da doseže sofinanciranje 
obnove preko državnega proračuna 
ali donacij gospodarskih družb, 
ki bi v teh programih videle ne 
le ekonomske učinke ampak tudi 
priložnost za dokazovanje svojega 
odgovornega odnosa do okolja in 
dediščine ter svojega prizadevanja 
za dvig kakovosti življenja v kraju, 
kjer njihovi zaposleni živijo in delajo.
/ Natalija Kovač Jereb
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Bevkova dela za mladino v očeh učencev leta 2020
Urška Lahajnar Ubajiogu

Ob okroglih obletnicah 
rojstva in smrti ter 
razglasitvi leta 2020 za 
Bevkovo leto smo na OŠ 
Spodnja Idrija sklenili 
enega od kulturnih dni 
poleg drugih aktivnosti 
v sklopu pouka 
posvetiti tudi Francetu 
Bevku. Pisatelj se je na 
spodnjeidrijski šoli tudi 
večkrat oglasil, zato 
spomin nanj ostaja na 
arhivskih fotografijah, 
čeprav ga zdajšnji 
zaposleni v živo ne 
moremo pomniti. 

Življenje, ki ga je v svojih 
d e l i h  o p i s ov a l  B e v k ,  j e 
današnji mladini neznano. 
Tudi predstavljati, z bogato 
domišljijo, si ga je v sodobnih 
časih težko. Življenje na vasi 
je dandanes drugačno od 
Bevkovih mladostnih let, 
kaj šele življenje v urbanih 
naseljih. Prav zato je obravnava 
tovrstnih literarnih del z 
učenci izziv. Kako tematiko in 
sporočilo literarnega dela do te 
mere približati učencem, da bo 
cilj dosežen? 

K sreči nam pomaga tudi 
sodobna tehnologija. Odločili 
smo se osredotočiti na delo 
Črni bratje. Čemu? Prav sredi 
septembra, tik pred Bevkovim 
rojstnim dnevom, obeležujemo 
dan vrnitve Primorske matični 
domovini. Tematika knjige, 
po kateri je bil posnet tudi 
igrani film, izjemno nazorno 
povzema dogajanje v času 
italijanske okupacije, kar so 
doživljali tudi naši predniki na 
Idrijskem in Cerkljanskem. Dve 
muhi na en mah torej. Spoznali 
s o  i z j e m n o  p o m e m b n o 
poglavje naše preteklosti, v 
filmski obliki predstavljeno na 
učencem razumljiv način, ki je 

obenem v osnovi delo našega 
velikega pisatelja. Ogled filma 
smo nadgradili s pogovorom 
o videnem, poudarkih glavnih 
sporočil filma, zbrali smo vtise 
učencev. Poudarka vredno 
je dejstvo, da se jih je film 
izjemno globoko dotaknil.

Ker pa celo dopoldne vseeno 
nudi dovolj  časa,  smo se 
posvetili še drugim vsebinam. 
Najstarejša generacija se 
je  seznanila  s  Kaplanom 
Martinom Čedermacem in tako 
pregledno povezala literarno 
zapuščino z vsebinami pouka 
zgodovine. Učenci sedmih in 
osmih razredov so dodatno 
spoznali še Petra Klepca in 
njegovo dobro srce, ki ga 
kljub vsem slabim izkušnjam 
nepričakovano pridobljena 
neznanska f izična moč ni 
pokvarila. Tudi z Bevkovim 

življenjepisom, poskusom 
dramatizacije krajših izsekov 
Petra Klepca, poustvarjanja 
B e v k o v e g a  p o r t r e t a  i n 
zasnove šolske prireditve smo 
se spopadli. Učenci šestih 
razredov pa so se tudi letos 
k sreči lahko odpravili na 
ekskurzijo v Zakojco in Cerkno. 
Tam so s pomočjo muzejske 
kustosinje, gospe Milojke 
Magajne, spoznali pisateljevo 
domačijo, njegovo življenje 
in literarna dela, značilnosti 
bivališč iz časa pradedov, v 
Cerknem pa še laufarijo in 
ostale pustne šege. 

Dopoldan je hitro minil, ostali 
pa so vtisi in za učitelje nova 
izhodišča za delo v prihodnje. 
Naj zavest, da je Bevk pisatelj 
naših grap in pobočij, ostane 
tudi v generacijah današnje 
mladine.

Vtisi učencev

Brali smo knjigo Peter Klepec, ki sem jo slišala že vsaj stokrat, toda sem vseeno uživala v 
poslušanju. Nato smo se razdelili v skupine. Ena skupina je delala plakat o Petru, druga 
ga je slikala in tretja, v kateri sem bila jaz, je zaigrala zgodbo. Delali smo skupaj s 7. a. 
Igranje mi je že tako ali tako pri srcu, zato mi je bil ta del zelo všeč. Nato smo si ogledali film 
Črni bratje. Ta del mi je bil tudi všeč, saj rada gledam filme, toda ta je bil malo pregrob. 
Naučila sem se veliko o tem, kako je bilo, ko je del Slovenije še spadal pod Italijo, in kako 
zavzeto so se učenci borili za našo državo. Ta kulturni dan mi je bil zelo všeč. Upam, da 
bomo lahko izvedli še kaj takega.
Manca Rekajne Felc, 7. b

V ponedeljek, 21. septembra, smo imeli učenci 9. razreda kulturni dan na temo Franceta 
Bevka in njegovega proznega besedila Kaplan Martin Čedermac. Bevk je ta roman izdal 
leta 1938 v Ljubljani. Zaradi varnosti pred fašistično policijo si je nadel psevdonim Pavle 
Sedmak, pod katerim je knjiga tudi izšla. Kot po številnih drugih Bevkovih knjigah, je bil 
tudi po tej leta 1970 posnet film. Besedilo Kaplan Martin Čedermac je postavljeno v čas, ko 
je fašistična Italija v zameno za zavezništvo z Antanto v prvi svetovni vojni dobila oziroma 
okupirala ozemlje zahodne Slovenije. Fašisti so začeli ukinjati slovenski jezik v šolah, na 
uradih, pri mašah in na vseh mestih zunaj doma. Vse kršitelje pa so preganjali, jih mučili ter 
na koncu zaprli ali ubili. Sama zgodba govori o šestdesetletnemu duhovniku iz vasi Vrsnik v 
Beneški Sloveniji. Kot nekateri drugi posamezniki tistega časa, ni hotel, da bi mu fašistična 
oblast prepovedala izvajati obrede v slovenščini in je zato po uradni poti poskušal doseči 
uporabo slovenščine pri mašah, a mu ni uspelo in se je zato upiral s tem, da je še naprej 
izvajal obrede v materinščini. V branem odlomku je Čedermac še zadnjič pred upokojitvijo 
zaradi šibkega zdravja v slovenščini nagovoril ljudstvo v cerkvi. Med pridigo je govoril 
o pomembnosti slovenščine za Slovence, in da ne smemo pustiti, da bi nam jo tujci vzeli. 
Prvi dve uri pouka smo brali ta odlomek romana, se o njem pogovorili in odgovorili na 
nekaj vprašanj. Sam mislim, da so bila njegova dejanja v zgodbi pogumna, ker je z njimi 
tvegal svoje življenje. Tretjo, četrto in peto uro pa smo namenili ogledu filma, posnetega leta 
2010 po Bevkovi zgodbi Črni bratje z istoimenskim naslovom. Film se dogaja v Gorici, prav 
tako med italijansko okupacijo zahodne Slovenije. Govori o tajnem ilegalnem društvu Črni 
Bratje, katerega člani so bili še ne polnoletni dijaki, ki so se zavedali nevarnosti okupacije 
in iztrebljanja slovenskega jezika. Društvo je bilo ustanovljeno v septembru 1930 po vzoru 
prav tako protifašistične organizacije TIGR, katere vodje so mučili in ubili na gmajni pri 
Bazovici 6. septembra 1930. Društvo Črni Bratje je delovalo dobre tri mesece in je štelo okoli 
20 članov. Film prikazuje, kako so člani tega društva lepili letake s propagandnimi napisi, 
obešali slovenske zastave in poskušali zbrati slovensko ljudstvo, da stopi skupaj in se upre 
fašističnemu terorju. V filmu je med ljudstvom jasno prikazan tudi strah pred pregonom s 
strani fašistov. Društvo je nato izdano. Takrat začne fašistična policija intenzivno iskati vse 
pripadnike društva in jih zapre ter muči. Zaradi hudih posledic mučenja eden od članov 
izda vse o društvu in takrat jih lahko zaprejo. V zaporu zaradi posledic mučenja umre 
njihov vodja. Takrat jih sodišče pomilosti in vsak član gre svojo pot naprej v svet. Po koncu 
ogleda smo se o filmu še pogovorili in tako je bil kulturni dan zaključen. Sam mislim, da 
je film sicer krut, a dobro prikazuje teror fašistične Italije nad uporniki proti njihovemu 
režimu in mislim, da je prav, da se o takih zadevah pogovarjamo in smo z njimi seznanjeni, 
da se ne bi slučajno še kdaj ponovili.
Ožbej Gnezda, 9. a

Ko smo imeli kulturni dan, smo se odpravili v Zakojco. Tam smo si ogledali Bevkovo 
domačijo. Bilo mi je zelo všeč, presenetilo pa me je, kako majhne postelje so imeli takrat. 
Potem smo si ogledali še veliko njegovih knjig. Nekaj knjig mi je bilo že znanih, veliko pa 
jih nisem poznala. Po ogledu domačije smo se z avtobusom odpeljali v muzej v Cerknem. 
Tam je bilo razstavljenih veliko zanimivih čipk in lepih slik. Ogledali smo si tudi razstavo 
o laufarjih. Ta kulturni dan mi je bil zelo všeč.
Melisa Uršič, 6. a

Risba France v rokah Petra Klepca / Tija Černilogar, 7. a. 
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Spekter d.o.o., Kosovelova ul. 31, Idrija

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

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

PODOPOLAGALSKA DELA
polaganje laminatov, gotovih in pan-
elnih parketov, PVC podov, tekstilnih 
podov, ...

Spoznaj - varuj - ohrani 
Maja Vegelj

V sklopu letošnjih dnevov 
evropske kulturne dediščine 
smo na POŠ Ledine v okviru 
kulturnega dne podrobneje 
spoznali našega rojaka, 
pesnika Antona Žaklja, 
Rodoljuba Ledinskega. 

Najprej smo učencem predstavili 
njegovo življenje in delo, nato 
pa smo si ogledali tudi stalno 
razstavo v župnišču, ki je tam 
postavljena že od lanskega 
oktobra. Na svečanem odprtju 
te smo sodelovali tudi učitelji 
in učenci podružnice. Učencem 
smo že pred ogledom predstavili 
bonton, ki ga je ob ogledu razstave 
potrebno upoštevati. Ob ogledu 
smo bili pozorni predvsem na stare 
fotografije, ki smo jih primerjali 
z Ledinami danes, in rokopise, 
ki so prikazani na panojih. Nato 
smo s kvizom preverili, kaj vse 
so si učenci o Antonu Žaklju tudi 
zapomnili. 

Ker je bil Anton Žakelj znan 
tudi kot zapisovalec ljudskih 
pesmi, ki mu jih je v mladosti 
prepevala njegova mama, smo z 
učenci pripravili zbirko ljudskih 
pesmi, ki so se jih iz svoje mladosti 
spominjali njihovi stari starši. 
Nekatere pesmi se prepevajo še 
danes, tako da smo kakšno lahko 
tudi zapeli. Nato so učenci stopili 
v čevlje pesniškega ustvarjalca 
in iz dveh ali več ljudskih pesmi 
sestavljali nove. Tako so nekatere 
pesmi dobile nova nadaljevanja ali 
celo nov konec.

Ugotovili smo, da ni skrbi, da ne 
bi še naprej ohranjali dediščine 
našega kraja. Glede na dane izzive 
si upam trditi, da se skriva v naših 
najmlajših ogromno talentov in 
skritih pesnikov, saj so kar žareli 
ob ustvarjanju in izmišljanju novih 
pesmi.

Iz pesmic Majhna sem 
bila in Izidor ovčice pase 
so učenci Julija, Lovro in 
Kristjan ustvarili naslednjo:

MAJHNA SEM 
BILA

Ko majhna sem bila,

ovce sem pasla,

ovce so bekale,

jaz sem pa rasla.

Mamica moja 

ovce prodala,

ovce so bekale,

jaz pa jokala.

Iz pesmic Majhna sem bila, Izidor 
ovčice pase in Regiment po cesti gre 
so učenci Manca, Cene, Ema in Urban 
ustvarili naslednjo:

V VOJSKO  

Majhna sem bila,

pleničke sem prala,

mamica Meta lilije sejala 

in svojega sina v vojsko 
poslala.

Jaz pa ga rada imam 

in želim si, da bi se srečno 
bojeval, 

upam, da pride kmalu nazaj,

saj pogrešam ga že zdaj.

Jaz, mama in oče smo jokali,

ker našega Blaža ni.

Bomo pa vsi veseli, 

če pride domov čez 50 dni.

Spomin na Antona Žaklja 
Rodoljuba Ledinskega
Marija Velikonja

V preteklosti so se v spomin na Antona Žaklja – Rodoljuba 
Ledinskega (1816-1868) zvrstili nekateri pomembni 
dogodki, ki so pripomogli k temu, da Žakelj ni potonil v 
pozabo. Že nekaj let se na našega rojaka spominjamo v 
začetku oktobra, ko se njemu v čast v Ledinah odvijajo 
razni kulturni dogodki. Zaradi nastalih razmer letos 
kulturnega dogodka ni bilo, so se pa pesnika spominjali 
učenci osnovne šole. 

26. junija 1953 so odkrili spominsko ploščo pesniku, zapisovalcu 
ljudskih pesmi in duhovniku na rojstni hiši Pri Veharju v Ledinah. 
Spominsko ploščo je že med drugo svetovno vojno dal izdelati domači 
župnik Janko Žagar, postavili pa so jo leta 1953. Spominsko ploščo 
je odkril akademik Ivan Grafenauer, slovesnosti sta se udeležila tudi 
etnolog Milko Matičetov in pisatelj Etbin Kristan. 6. maja 2000 so na 
cerkvi na Velikem Trnu, kjer je Anton Žakelj umrl, odkrili spominsko 
ploščo. Župnijo je tedaj oskrboval Metod Oblak, doma iz Bukovega Vrha 
nad Poljansko dolino, o pesnikovem življenju in delu je v svoji diplomski 
nalogi pisal Janez Dolenc, doma iz Četene Ravni nad Poljanami, slavistka 
in etnologinja Marija Stanonik iz Žirov pa je že pripravljala študijo o 
pesniku in nameravala zbrati in objaviti njegova dela. Spomin na pesnika 
iz domačih krajev so uresničili s spominsko ploščo. Svečanosti so se 
v velikem številu udeležili tudi krajani Ledin in v njihovem imenu je 
predsednik sveta Krajevne skupnosti Ledine Lojze Kosmač predsedniku 
sveta KS Veliki Trn poklonil fotografijo Ledin in pesnikove rojstne hiše. 
15. oktobra 2016 je potekala svečanost ob dvestoletnici rojstva Antona 
Žaklja – Rodoljuba Ledinskega. Na svečani prireditvi so nastopili domači 
glasbeniki in recitatorji, učenci osnovne šole, vokalna skupina Radost iz 
Godoviča pod vodstvom Damjane Vončina in godalni kvartet Glasbene 
šole Idrija. Osrednja govornica je bila Marija Stanonik, častni gost pa Ivo 
Svetina, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Svečanost je potekala 
v ledinski cerkvi, saj kraj nima druge primerne dvorane za prireditve. 
Od 3. do 22. oktobra 2017 je bila v Idriji na gradu Gewerkenegg na 
ogled postavljena razstava o življenju in delu Antona Žaklja – Rodoljuba 
Ledinskega. Ob odprtju so v krajšem kulturnem programu nastopili 
učenci Podružnične osnovne šole Ledine, v delu programa so z 
recitacijami pesnikovih del nastopili tudi učenci Osnovne šole Idrija, 
navzoče pa sta nagovorila domačinka Marija Velikonja in Robert Jereb, 
učitelj slovenščine na osnovi šoli v Idriji. Razstavne panoje je pripravila 
skupina zanesenjakov v Ledinah, med njimi so bili tudi Ivica Šemrov, 
Marija Velikonja, Silvij Bogataj in Miha Bogataj. 

21. oktobra 2018 smo krajani Ledin ob 150-letnici pesnikove smrti 
razstavo o slovitem rojaku prenesli na Veliki Trn, kjer je leta 1868 pesnik 
umrl. Domačinom, ki so nas toplo sprejeli, smo prestavili pesnika in 
izbrane pesmi. Ogledali smo si njihovo prenovljeno staro osnovno šolo, 
ki sedaj služi krajevni skupnosti, in se dogovorili, da nam kmalu vrnejo 
obisk. 3. oktobra leta 2019 so se razstavni plakati o Antonu Žaklju - 
Rodoljubu Ledinskem vrnili v Ledine. V obnovljenem delu župnišča je 
sedaj postavljena stalna razstava o našem pesniku, zapisovalcu ljudskih 
pesmi in duhovniku. Od leta 2018 dalje pripravljamo izdajo samostojne 
zbirke pesmi Antona Žaklja – Rodoljuba Ledinskega. V pripravo smo 
vključeni Marija Stanonik, Robert Jereb in Marija Velikonja. Poiskali smo 
njegove objavljene pesmi in dela v Nadškofijskem arhivu, Arhivu RS in v 
drugih virih.
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Na nebu sonce, v srcih pa toplina

Damjana Žonta

Vsako šolsko leto je nov 
izziv. Nova skupina, 
novi sodelavci, novi 
projekti. Letošnje leto pa 
je seveda zaradi posebnih 
razmer še toliko bolj 
nenavadno. Ideje, ki jih 
imamo strokovne delavke 
pripravljene oziroma se 
nam porodijo ob dobrem 
timskem načrtovanju, 
je potrebno prilagoditi 
danim razmeram. Z vsako 
novo odredbo je potrebno 
program prilagoditi glede 
na specifičnost skupine, s 
katero bivamo in dihamo. 

S sodelavko Tanjo Grošelj sva se 
odzvali na povabilo Lenke Grošelj, 
da bi vrtec sodeloval ob otvoritvi 
novih igral v športnem parku 
Stanka Bloudka v Idriji. To nama 
je predstavljajo še poseben izziv, 
saj imava čisto na novo sestavljeno 
skupino, ki  so jo otroci  sami 
poimenovali »Mavrica«. Bolj kot 
razmišljam, bolj se strinjam s tem, 
da so ji nadeli popolnoma pravo ime, 

saj smo sestavljeni iz treh različnih 
predhodnih skupin in smo prav zares 
pisani – mavrični  

Ko sva otrokom povedali, da 
bomo sodelovali s petjem pesmi na 
prireditvi, so jim kar zažarele oči. Ko 
sva jim omenili, da bo tam prisoten 
tudi župan naše občine, pa so se 
počutili še posebej pomembne. Za 
nastop smo izbrali pesem »An ban 
pet podgan«. Učenje smo pričeli s 
počasnim ponavljanjem besedila, 
ki je temeljilo na čim bolj razločni 
izgovorjavi besed. Potem smo 
vključili še melodijo. Ker otroci 
v letošnji skupini izredno hitro 
osvojijo melodijo in besedilo, sva 
kaj kmalu spoznali, da je strah 
pred nastopom popolnoma odveč. 
Otrokom je bil izbor pesmi zanimiv, 
zato smo jo marsikdaj prepevali tudi 
med igro po kotičkih. Pogosto sva 
zaslišali petje, tudi sami med seboj 
so se spodbujali, da morajo vaditi, 
saj bodo nastopili pred županom. 
Ker pa vemo, da je zven pesmi ob 
spremljavi instrumentov še toliko 
lepši in doda še neko dodatno 
čarobnost,  sva k sodelovanju 
povabili še sodelavko, ki zna igrati 
na kitaro. Hitro smo se ujeli in iz 
naše igralnice je zazvenela čarobna 
mavrična melodija. Da znamo zapeti 
in se uskladiti s spremljavo kitare, 
pa še ni bilo dovolj. Dodaten izziv 
nam je predstavljalo tudi razvrščanje 

v čisto pravi zbor. Dogovorili smo se, 
kako bomo stali, kako bomo prišli na 
prireditveni prostor in kako bomo z 
njega odšli.

Prišel je težko pričakovani dan, 
22. september. Priznati moram, da 
sva s sodelavko Tanjo Grošelj čutili 
malo treme, ampak ne zato, ker ne 
bi verjeli v najine otroke. Menim, da 
je nekaj treme ob vsakem javnem 
nastopu popolnoma dobrodošlo. 
Ko je ura odbila 11. dopoldan, smo 
stali na prireditvenem prostoru. 
Pesem smo odpeli kot znamo, ker 
smo upoštevali dana navodila glede 
varnostnih ukrepov, pa smo po 
končanem nastopu takoj zapustili 
prireditveni prostor in se vrnili nazaj 
v igralnico.

O t r o c i  s o  z  n a v d u š e n j e m 
pripovedovali o svojih občutkih, 
da so se malo zmotili, da so narobe 
pokazali s prstki ali kako točno so 
odpeli. Povedali sva jim, da sva zelo 
ponosni na njih, saj so pesmico 
odpeli pravilno, dovolj naglas in 
tako, kot smo se dogovorili. Res so 
»mavrica«, ki zna pobarvati vsak dan, 
da postane nekaj posebnega.

Prepričana sem, da je petje otrok 
tisti dan marsikomu, ki je ravno 
takrat šel mimo, polepšalo dopoldne, 
saj so naši »mavrični otroci« prinesli 
na nebo sonce in toplino v srca. Vse 
to pa v trenutnih razmerah še kako 
potrebujemo.

Foto: Tanja Grošelj

Film »Gremo v šolo!« zmagal na 
natečaju KoRaketa 2020
Kratki film »Gremo v šolo!«, ki je nastal v produkciji 
Osnovne šole Idrija, je osvojil prvo mesto na natečaju 
KoRaketa 2020. Naj spomnimo, da je lani na tem natečaju 
prav tako zmagal film idrijskih osnovnošolcev z naslovom 
»Generacija Z: Ne al´ ja?«.

Kratki film »Gremo v šolo!« so zasnovali pri filmskem krožku in izbirnem 
predmetu filmska vzgoja na Osnovni šoli Idrija. Snemanje je potekalo v 
februarju, torej še pred epidemijo in zaprtjem šol. Glavni lokaciji sta 
povezani z idrijsko dediščino, saj so snemali v topilnici in v Antonijevem 
rovu. Sodelujoče učenke in učenec so bili zelo zagnani, saj so največ posneli 
prvi vikend zimskih počitnic. Delo so sklenili v šoli, kjer so posneli zadnji 
del filma.

»Na naši šoli že več let razvijamo filmsko kulturo, kar se nenazadnje 
pozna tudi pri zanimanju za izbirni predmet filmska vzgoja, ki ima letos 
zaradi številčnega vpisa kar dve skupini. Zelo nas veseli, da je žirija natečaja 
prepoznala naše vztrajanje in napredovanje,« je ob nagradi za Idrijske novice 
povedal mentor Robert Jereb.

Film so ustvarjali Tia Jahn, Taja Svetlik, Lena Kleindienst, Veronika Poljanec, 
Izabela Luša, Neža Cargnelutti, Anja Hartman, Lamija Hasanagić, Lucija 
Mrak, Kaja Rebeka Iskra, Maruša Velikajne, Larisa Crnkić, Aljoša Velikanje, 
Maria Electra Požinel in Gaja Humar. Izkazali pa sta se najmlajši igralki Julija 
Jereb Herega in Zana Jazbar.

Z navdušenjem je novico o nagradi za film na natečaju KoRaketa 2020 
sprejela tudi ravnateljica šole Ivica Vončina. »Ponosna sem na naše učence, 
ki s svojim delom prispevajo k prepoznavnosti naše šole. Vesela sem, da 
naši učitelji prepoznajo sposobnosti otrok in jim omogočijo delo, ki presega 
standarde in jih tako spodbuja pri ustvarjalnosti, ki je vedno gibalo napredka. 
Lepo je videti, da so mnogi zaposleni pripravljeni prispevati k nastanku 
nečesa dobrega,« je za Idrijske novice povedala ravnateljica osnovne šole 
Idrija Ivica Vončina. / ITA

Člani ekipe in mentor se lepo zahvaljujemo CUDHg Idrija (Topilnica Hg in Antonijev 
rov), ki nam je omogočil snemanje na slikovitih lokacijah. Zahvala gre seveda 
učiteljicam Simoni Bevk (ki nam je sešila kape), Mateji Kogej Lapajne, Živi Caruso 
in Martini Jazbar Čefarin za pomoč in sodelovanje ter Romani Močnik, Alenki Medved, 
Greti Vončina, Maši Kenda, Patriciji Bizjak, Eriki Kavčič, Mariji Majnik, Tini Ferjančič 
in Marinki Gantar za izposojo rekvizitov. Zahvaljujemo se tudi drugim nastopajočim: 
knjižničarkama Miri Tratnik in Martini Vidmar, hišnikoma Igorju Ježu in Borisu 
Jerebu ter osebju v šolski kuhinji (Helena Mavri, Sanel Šarac, Matjaž Stolc, Mara Miškić 
in Simona Vončina). Na koncu še hvala Ančki Istenič, ki nam je podarila »čudežno 
vrečo« (kapne za kautar), Leonu Pajerju, ki nam je dovolil uporabo avtorske glasbe, 
in Sandri Poljanec za vsestransko pomoč.
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Nudimo računovodstvo, svetovanje, podporo podjetjem  
in fizičnim osebam. Pokličite in dogovorili se bomo.

Potrebujete  
zanesljiv 
računovodski 
servis?

Zamenjava računovodskega servisa  
- hitro in enostavno. Kadarkoli v letu!

Pojav tujerodnih rastlin v Idriji

rastlinami (pa tudi živalimi, glivami, 
...) na našem območju, podati 
predloge kako lahko sami, kot 
občani, prispevamo. Prav tako pa 
bi bilo smiselno in potrebno najti 
trajne načine in sprejeti ukrepe za 
ravnanje s tujerodnimi rastlinami 
tudi na ravni občine. 

Vsekakor je s skupnimi močmi 
potrebno nekaj ukreniti, dokler 
ne bo prepozno in bo celotno 
obrežje reke Idrijce preraščeno s 
tujerodnimi rastlinami. Tujerodne 
invazivne rastline namreč tvorijo 
goste neprehodne sestoje. S tem bo 
onemogočen dostop do prodišč ob 
reki Idrijci (žaumfov), kjer tako zelo 
radi preživljamo vroče poletne dni. 
Tega verjamem, da si nobeden od nas 
ne želi.

Trenutno je po mojih opažanjih 
najbolj zaskrbljujoče stanje na Rakah, 
kjer je med Felcem in Zagodom vedno 
večje območje poraščeno z žlezavo 
nedotiko (Impatiens glandulifera 
- na sliki). Večja območja so tudi 
ob glavni cesti Idrija – Godovič na 
odseku med Zagodom in križiščem 
za Idrijsko Belo, kjer prav tako raste 

žlezava nedotika. Žlezava nedotika se 
pojavlja tudi ob reki Idrijci med Idrijo 
in Želinom. Opažena je tudi na več 
mestih ob glavi cesti Idrija – Godovič. 
V samem mestu je ob nogometnem 
igrišču in na obrežju reke večja 
površina preraščena še z eno zelo 
invazivno in težko obvladljivo 
tujerodno rastlino - dresnikom 
(Fallopia sp.). 

Menim,  da  je  v  naš i  obč ini 
stanje zelo resno, vendar še vedno 
obvladljivo, če bi se reševanja 
problema lotili takoj. Želim si, da 
bi se širša javnost seznanila s to 
problematiko. Verjamem, da si vsi 
želimo ohranjati naše lepote in da je 
problematika sploh širši javnosti zelo 
slabo poznana. Na nacionalni ravni 
poteka projekt LIFE Artemis, ki se 
aktivno ukvarja s to problematiko. 
Na njihovi spletni strani lahko 
najdete več koristnih informacij. 

Upam, da sem s tem pismom vsaj 
vzbudila zanimanje za to tematiko in 
opozorila na problem, ki je vse bolj 
prisoten tudi pri nas. Verjamem, 
da obstaja rešitev za našo Belo!  
/ Špela Bizjak 

Kot otrok sem živela 
v Ajdovščini, sedaj 
pa z družino živim v 
Idriji. Od nekdaj imam 
rada naravo, v njej 
se trudim preživeti 
čim več časa. Po 
poklicu sem varstvena 
biologinja, tako da 
poznam spodaj opisano 
problematiko iz več 
vidikov. Želim vas 
opozoriti na vse bolj 
zaskrbljujoč problem, 
ki se pojavlja v naši 
občini in sicer hitro 
razširjanje tujerodnih 
rastlin.

Več let že spremljam pojavljanje 
tujerodnih rastlin v občini Idrija. V 
letošnjem letu se je stanje invazivnih 
tujerodnih rastlin na območju 
občine močno poslabšalo in postalo 
zaskrbljujoče. Tujerodne rastline so 
se pojavile na novih lokacijah in v 
veliko večjem obsegu. Od vsega 
najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, 
da se pojavljajo tudi na območju 
Krajinskega parka Zgornja Idrijca. 

Rastline so najpogostejše na 
območjih,  kjer se je posegalo 
v naravo (košnja in sečnja pod 
daljnovodi, obnavljanje obrežja 
reke Idrijce, ob glavnih cestah, 
...). Vedno pogostejše so tudi na 
prodiščih reke Idrijce. Menim, 
da bi bilo prav in odgovorno, da 
bi se na to aktualno problematiko 
odzvali resno. Sploh na območju 
krajinskega parka. Vsi smo ponosni 
na lepote Idrijce in Belce in prav je 
tako. Prav tako pa smo te lepote 
dolžni tudi ohraniti.

V s e k a ko r  b i  b i l o  p ot r e b n o 
o z a v e š č a n j e  j a v n o s t i  o  t e j 
problematiki. Občane bi morali 
seznani t i  s  problemat ičnimi 

Hidria ima novo vodstvo
Iz Hidrie so sporočili, da imajo po novem spremenjeno 
kadrovsko sestavo v vodstveni ekipi. V podjetju H&R 
d.d., krovni družbi in lastnici skupine Hidria, je mesto 
predsednice upravnega odbora prevzela Andra Krapš Rejc, 
njen namestnik je postal Dušan Lapajne. V upravnem 
odboru so še Edvard Svetlik, Urška Svetlik in Iztok Seljak. 

Poleg sprememb upravljanja v družbi H&R d.d., glavni lastnici skupine 
Hidria, je nov tudi nadzorni svet Hidrie Holdinga d.o.o.. Poleg dozdajšnjih 
predsednice nadzornega sveta Andre Krapš Rejc in njenega namestnika 
Edvarda Svetlika, je namesto Bojana Gantarja v nadzorni svet imenovan Alex 
Luckmann. Vodstvena struktura Hidrie Holdinga d.o.o. ostaja nespremenjena 
in jo tudi po teh kadrovskih rošadah vodijo trije direktorji: Iztok Seljak, 
Dušan Lapajne in Gašper Svetlik.

Skupaj s spremembami upravljanja pa je začel delovati tudi nov poslovodni 
odbor Hidrie d.o.o., ključnega podjetja v skupini Hidria. Po novem ga 
sestavljajo predsednik Bojan Gantar ter člani Dušan Lapajne, Andrej Rejc, 
Iztok Seljak in Simon Velikonja. »S tem se zagotavlja kontinuiteta vodenja 
Hidrie, istočasno pa se v poslovne procese vnaša sveže dodatne moči,« je 
zapisal Erik Blatnik iz PR službe Hidrie ter dodal, da bo novo vodstvo poleg 
nadaljnjega spopadanja s koronakrizo in zagotavljanja uspešnega tekočega 
poslovanja, največjo pozornost namenilo še boljšemu izkoriščanju velikih 
razvojnih priložnosti. Hidria bo krepila programe digitalizacije, senzorike in 
hibridizacije/elektrifikacije mobilnosti, kjer imajo primerjalne prednosti. / ITA

Tuje jezike se učimo vse življenje 
Na pobudo Sveta Evrope že vse od leta 2001 26. septembra 
praznujemo evropski dan jezikov. Ob tej priložnosti se 
spomnimo, kako pomembno je učenje tujih jezikov v 
katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. 

Evropski dan jezikov smo na 
Osnovni šoli Idrija obeležili 
skupaj z Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje Idrija

Učenje tujih jezikov se ne zaključi 
z zaključkom našega formalnega 
i z obr až evanja ,  znanje  l ahko 
nadgrajujemo tudi kasneje, na 
različne načine, vse do pozne 
starosti. Tovrstno učenje ohranja 
naše možgane v dobri formi ter 
upočasnjuje njihovo staranje. Lahko 
bi rekli, da je učenje tujih jezikov zelo 
dobra možganska telovadba.

Zaradi zaostrene zdravstvene 
situacije smo letos dan jezikov na 
Osnovni šoli Idrija obeležili s spletno 
prireditvijo in video posnetki. 
Nastopajoči učenci so spregovorili 
in zapeli v tujih jezikih, ki se jih 
lahko učijo na naši šoli: angleščini, 
nemščini, španščini in ruščini. 
Mlade smo želeli vzpodbuditi, da 
jih bo jezikovno učenje spremljalo 
vse življenje. Pogovarjali smo se 
tudi z Nadjo Podkrajšek, upokojeno 
medicinsko sestro,  ki  se tudi 

po upokojitvi še vedno uči tujih 
jezikov na idrijski univerzi za tretje 
življenjsko obdobje. Recitirala je 
pesmi v hrvaščini in italijanščini, 
povedala nekaj zanimivih anekdot, 
povezanih s sporazumevanjem v 
tujih jezikih, ob koncu pa mladim 
položila na srce, naj se pridno učijo, 
kajti kar se naučiš v mladosti, ostane 
v spominu vse do pozne starosti.

Upamo, da se bomo lahko v 
prihodnosti ob podobnih priložnostih 
še večkrat medgeneracijsko družili 
in si tudi v živo izmenjali mladostno 
energijo in izkušnje zlatih let.  
/ Tanja Andder

Terme Cerkno nagrajene
Po nagradi za najboljše veliko smučišče v lanski zimski sezoni 
so Terme Cerkno, ki delujejo pod okriljem Hotela Cerkno, v 
akciji Naj kopališče, ki jo podeljuje RTV Slovenija, letos prejele 
drugo nagrado v kategoriji malih termalnih kopališč.

Domala vsi sodelavci podjetja Hotel Cerkno so novico o nagradi prejeli z 
velikim veseljem. »Še posebno pa nas veseli, da so obiskovalci prepoznali in 
spoznali naše najbolj zahodne terme in verjamemo, da se bodo radi vračali. 
Priznanje ni pomembno samo za nas, marveč za celotno Cerkljansko, saj 
obiskovalci spoznavajo kraj tudi s tega zornega kota. Posebna zahvala gre našim 
zaposlenim, ki so kljub omejitvam zaradi koronavirusa, skrbeli za kakovost 
storitve ter bili obiskovalcem vedno na razpolago,« pa je v izjavi za Idrijske 
novice povedal direktor podjetja Jože Oplotnik. 

Terme Cerkno spadajo med manjše terme v Sloveniji. Ob zadnji prenovi jim 
je novo podobo nadel oblikovalec Jani Bavčer, ki ga Slovenci poznamo kot 
avtorja celostne grafične podobe logotipa »Slovenija, moja dežela«, ki danes 
velja za simbol Slovenstva. Terme Cerkno so edine terme, ki se nahajajo v 
zavetju Julijskih Alp. Obiskovalcem so na voljo tudi turška, infra in finska 
savna. Del termalnega kompleksa predstavlja tudi solna soba, ki je primerna 
za vse, ki imajo težave z dihali in kožo,« je ob prejemu nagrade za drugo 
mesto zapisal Darjan Koder iz Hotela Cerkno.                                    / DABO
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Ko je beseda 
več kot …

Dragica Čuk Novak

Saj še niste pozabili tistega reka »beseda ni konj«? 
Verjetno je bil večkrat v rabi v tistih časih, ko so se od 
vasi do vasi, od mesta do mesta, po poljih in njivah 
videvali konji, kje tudi voli ali celo krave, vpreženi v 
kočije, vozove, pluge. 

Zagotovo ste že slišali ali prebrali, nekaj desetletij nazaj bi lahko 
to trdila za večino: »Na začetku je bila beseda … / Janez 1,1.14«. V 
grščini se Nova zaveza začne z »Na začetku je bil logos …«. Vsi, ki 
ste se v času šolanja srečali vsaj z osnovami filozofije, ste se že v 
prvi šolski uri seznanili s terminom, ki so ga vsaj takrat, v mojih 
gimnazijskih letih, uporabljali v pomenu beseda, ki pa je pozneje 
skozi spoznavanje zgodovine in razvoja te vede dobil še dodatno 
vsebino in pomen. Da izrečena ali napisana beseda ter njen pomen 
nista kar tako, res ne manjka dokazov. Ker vedno in povsod se 
je vse najprej začelo z besedo. Nikdar z eno samo, več njih je bilo 
vedno povezano v poved, v stavek, v parolo, kdaj zašepetano, 
drugič glasno izrečeno, podprto z vso razpoložljivo tehnologijo, da 
je dosegla čim več posameznikov, predvsem pa množic. Govorec je 
običajno stal na odru, na balkonu, odmaknjen od množice, ki so 
jo v trans enoumja popeljale udarne koračnice in parade moči. Ni 
nobene potrebe po brskanju v neki daljni preteklosti, s tovrstnim 
početjem se srečujemo tukaj in sedaj. Ni se nam potrebno nikamor 
odpraviti, ker vdirajo k nam preko vseh medijev, ki so postali 
nedeljiv del naših bivališč. To ni zraslo na mojem zelniku, avtor 
citata je Aristotel, grški filozof, učitelj Aleksandra Makedonskega in 
še kaj: »Vsaka oseba se lahko razjezi, to je enostavno, da se jezi na 
pravo osebo, v pravi meri, ob pravem času, s pravim namenom in 
na pravi način, to ni v moči vseh in ni lahko.« 

Tudi mene v vseh teh dneh, ko od vseh zapovedih ne vem več, 
kaj je prav in kaj ni zaželeno, tu in tam pograbi sveta jeza, pa ne 
vem na koga. Na tiste, ki z svojimi »umotvori«, ob katerih kljub 
zrelim letom od sramu zardevam, ne morem, tam nekje daleč 
so. Za pajka, ki se skriva v kakšnem kotu in na novi mreži čaka 
na plen, in mačko, ki čaka, da ji napolnim skodelico s hrano, bi 
bil to le zvok v okolju. Besede bi se odbijale od zidov nazaj vame, 
me vsaj za nekaj trenutkov ohromile in dvignile pritisk. Prvi del 
trditve iz citata bi izpolnila, tisto o pravi osebi še deloma, o pravi 
meri, času, namenu in načinu, o tem ne bi bilo sledu. Beseda, 
izgovorjena ali napisana, ni kar tako; poboža, opogumi, razveseli, 
potolaži, osreči, kot tudi poniža, rani, zada bolečino, ohromi, ubije 
duha. Ste bili kdaj priča glasnemu prepiru med dvema govorcema, 
dviganju tona in glasnosti pri obeh, da o izbiranju izrazov niti ne 
govorim, dokler po intenzivnem prerekanju v najboljšem primeru 
oba ne obnemita, ker jima odpovedo glasilke, v najslabšem pa 
nadaljujeta pogovor s pestmi ali čem drugim. Obvladujeta ju jeza 
in sovraštvo, čustvi, ki izključujeta vse ostalo in obvladujeta vso 
njuno nadaljnje početje. Upam, da so občutki, ki nas ob poplavi 
sporočil po nekaterih medijih navdajajo s strahom, pretirani. Ne 
poznam avtorjev, največkrat so anonimni, skriti za nekimi čudnimi 
psevdonimi, vendar pojmi, ki jih je njihovo pisanje polno, ravno ne 
sodijo na področje prave mere, pravega namena in pravega načina. 
V naši deželi na tej strani Alp, ljudje, ki smo jih izbrali, kar ne 
morejo, ne znajo ali se nočejo dogovoriti ali postaviti meje, do kje 
je svoboda govora, kje pa se začne sovražni govor. Svoje odločitve 
pri določanju meje zagovarjajo z 39. členom (svoboda izražanja) 
naše Ustave, pri tem pa pozabljajo na 21. člen (varstvo človekove 
osebnosti in dostojanstva) in 34. člen (pravica do osebnega 
dostojanstva in varnosti). Licemersko početje za doseganje lastnih 
ciljev v škodo nas vseh, po moji zelo amaterski oceni, v dobro vseh 
nas bi bilo načelo: »Ne počni drugim tistega, kar nočeš, da drugi 
počnejo tebi.« In pika.

Sanje likovnikov so uresničljive
Nande Rupnik

Od 5. do 19. septembra je 
štirinajst slikarjev likovne 
sekcije KUD RAK iz Rakeka 
postavilo na ogled 64 svojih 
del s skupnim naslovom 
»Ustvarjalno raziskovanje«.

Po zaslugi letošnjega prejemnika 
Pirnatove nagrade Silvestra Bajca, ki 
aktivno sodeluje s sekcijo mozaika pri 
KUD RAK iz Rakeka, smo v preteklih 
dneh lahko spoznali ustvarjalno bero 
zadnjega ustvarjalnega obdobja 
članov likovne sekcije tamkajšnjega 
kulturnega društva. Kot je povedala 
vodja sekcije Karmen Petrič, društvo 
deluje že 18. leto. V društvu trenutno 
deluje osem različnih sekcij: pevski 
zbor Cluster, mešani pevski zbor, 
klekljarska sekcija, dramska skupina, 
folklorna skupina, sekcija za balet 
in sodobni ples, likovna sekcija in 
sekcija mozaiki.

Likovna sekcija je aktivna že od 
same ustanovitve društva in v 
njej trenutno sodeluje 30 aktivnih 
članov. Skozi vsa leta delovanja so se 
trudili, da so pod vodstvom številnih 
mentorjev spoznavali čim več tehnik 
ustvarjanja. Slikali so z oljem, akrili, 
akvareli, pasteli, spoznavali grafični 
tehniki linorez in suho iglo, ustvarjali 
v abstrakciji, slikali na svilo, kiparili, 
slikali z zemljo in še in še. Vodili so 
jih mentorji Milica Rjajčič Stržaj, 
Martin Petrič, Petar Lazarević, Urška 
Župec, Božidar Mišo Strman, Milan 
Vošank, Galina Malahova, Marjan 
Miklavec, Vasja Stojanovski in Nana 
Homovec, zadnja leta pa delujejo pod 
mentorstvom Karmen Bajec. Največ 
razstavljajo v domači knjižnici, 
gostovali pa so že v Cerknici, Logatcu, 
Sežani, Prezidu, Ormožu, … Že 15. 
leto organizirajo Ex-tempore Rak 
Rakek, kamor povabijo ustvarjalce 

iz celotne Slovenije, da v svojih 
delih upodobijo lepote Notranjske. 
Organizirajo tudi likovne kolonije 
pod mentorstvom Carola Minssieux 
Gliescah iz Francije.

V Idriji so se predstavili prvič. 
Na ogled so bila dela različnih 
avtorjev v različnih tehnikah z 
različnimi motivi. Zato so tudi 
razstavo poimenovali »Ustvarjalno 
raziskovanje«. Strokovna mentorica 
likovne sekcije Karmen Bajec je 
o razstavi v Idriji zapisala: »Kar 
osem sekcij Kulturnega društva 
Rak iz Rakeka pri Uncu govori o 
velikem interesu, ustvarjalnem 
zagonu skupin, ki ne samo da na 
več področjih ustvarjajo ampak se 
med seboj tudi povezujejo. Tako so 
nastala slikarska dela v kombinaciji 
z mozaiki, slike v kombinaciji z 
aplikacijo čipk in mešano tehniko. 
Sedanja razstava je povsem napolnila 
prostore Galerije sv. Barbare v Idriji. 
Ker gre za likovna dela zadnjih 
nekaj let, je to pregledni izbor del 
poznega ustvarjalnega obdobja. 
Če bi združili dela, ki jih likovniki 

snujejo še iz preteklih let pod 
različnimi tematskimi koncepti, pa 
bi tudi tako prostorna galerija, kot 
je omenjena, postala kmalu pretesna. 
Pri postavitvi smo se orientirali na 
raznolikost likovnih tehnik in slogov, 
kjer se zvrstijo tehnike od olja, akrila, 
akvarela in pastela, tehnika slikanja 
s čopičem in lopatico, lepljenja in 
kolažiranja. Toda kaj žene rakovško 
likovno skupino, da je tako zagnana 
in ustvarjalna? Zavedanje, da je nekaj 
mogoče v nasprotju s postavljanjem 
ovir. Namesto, da si Rakovčani 
vsakodnevno postavljajo ovire, se raje 
pridružijo četrtkovi likovni skupini, 
kajti žene jih zavedanje, da so njihove 
sanje uresničljive. Ker verjamejo, da 
so skupaj močnejši, so prepričani, da 
je likovnost, tako kot upanje po Emily 
Dickinson, nekaj puhastega, kar sede 
v našo dušo in poje pesem brez besed 
in prav nikoli ne odneha.«

V Idriji si želimo še več podobnega 
sode lovanja  in  preds t av i tev, 
ustvarjalcem z Rakeka pa želimo 
še veliko ustvarjalnega naboja in 
uspehov.

Mentorica mag. Karmen Bajec s slikarkami Karmen Petrič, Sonjo Vrhovnik 
in Majdo Palčič Marc

Oktobrski lepotec meseca je ruj
Oktobra po kraških 
gmajnah zagori ruj. 
Takrat je najlepši, čeprav 
se tudi pomladi postavlja s 
puhastimi rumenkastimi 
cvetovi, ki se pozneje 
obarvajo v nežno roza. 
Na krasu ga v preteklosti 
ni bilo, a po izsekavanju 
dreves se je močno razširil 
in zarasel ogolela tla in tako 
ustvaril pogoje za ponovno 
vračanje gozda. 

Za latinsko ime navadnega ruja 
Cotinus coggygria je »kriv« Janez 
Anton Scopoli, botanik in rudniški 
zdravnik v Idriji, ki ga je v svojem 
delu Flora Carniolica iz leta 1772 
pravilno uvrstil med ruje. Njemu v 
spomin in slavo bujno uspeva tudi 
v našem, po Scopoliju imenovanem 

vrtu ob vstopu na Rake. Sklanja se 
preko ograje, letos je bogato in dolgo 
cvetel. Njegovo kot puh nežno latasto 
socvetje je še prav posebej prišlo do 
izraza zaradi temnega ozadja božjega 
drevca. Mogoče bo tudi letošnjo jesen 
tako lepo pisan, kot je bil lansko. A 

za pisano barvitost potrebuje veliko 
sonca, tega mu pa jemljejo mogočni 
javorji. Tako žareč, kot je na krasu, 
na našem vrtu ni, a je s svojimi 
cvetovi pomladi in z rumenordečim 
listjem jeseni lep okras vrta.  
/ Tinka Gantar
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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

Domačija Lojz - Igor Bogataj s.p., Fužine 10, 4224 Gorenja vas

T: 04 5191 925, M: 041 414 702, 041 436 702
info@domacijalojz.com 

www.domacijalojz.com

Nudimo usluge za ribanje zelja in repe  
ter sušenje sadja.

Zdrava ozimnica: 
zelje in repa, kislo zelje in repa, kisle zeljnate glave in 

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

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš. 

5280 Idrija, Vojkova ulica 4a
T: 05 37 22 130. M: 051 412 415

E: info@nasdom.si /  www.nasdom.si 

Izvajamo:

- gradbena dela

- obrtniška dela
(keramičarska, tlakarska, krovska, 
mizarska, slikopleskarska, fasaderska)

- inštalacijska dela
(klimatizacija in prezračevanje,  
centralna in vodovodna inštalacija, 
elektroinštalacije)

- vzdrževanje okolice in zelenic

Emil Kacin dvakrat prvi
Na zanimivih terenih v 
okolici Asiaga v Italiji so 10. 
in 11. oktobra potekale tri 
tekme v precizni orientaciji, 
ki se jih je kot član državne 
reprezentance Slovenije 
udeležil Emil Kacin, član 
Orientacijskega kluba 
Azimut. 

V soboto dopoldne je v »TempO« 
disciplini Emil Kacin zasedel 16. 
mesto, popoldan pa je v »One man 
relay-sprint« disciplini z odličnim 
nastopom osvojil prvo mesto. S 
progo je opravil brez napak.

V  nede l jo  so  se  tekmovalc i 
spopadli s »PreO« disciplino in 
tudi z deževjem, kar je še otežilo 
tekmovanje. Emil Kacin se ni pustil 
zmesti in je še enkrat s progo opravil 
brez napak in hitro na časovnih 
postajah, kar je pomenilo novo 
zmago. Obe tekmi sta šteli tudi za 
svetovno lestvico.

Ob uspehih članov pa odmevajo 
tudi odlične uvrstitve mladih 
orientacistov. V sredo, 23. septembra, 
je v Črnučah pri Ljubljani potekalo 
državno prvenstvo v orientacijskem 
teku za osnovne in srednje šole. 
Orientacijski klub Azimut se s 
kar štirimi ekipnimi zmagami že 
veseli odprave na svetovno šolsko 
prvenstvo v orientacijskem teku, 

ki bo julija prihodnje leto potekalo 
v Beogradu.

Tradicija je, da se vsako leto nekje 
konec septembra med jesenskimi 
orientacijskimi tekmovanji zvrsti 
tudi državno šolsko prvenstvo. Vsako 
drugo leto je tekmovanje za dijake in 
učence še posebej pomembno, saj se 
uvrstitve točkujejo in skupni seštevek 
posameznih šol odloči, katera ekipa 
se bo uvrstila na svetovno prvenstvo. 
Letošnje državno tekmovanje je 
zaradi zaostrenih zdravstvenih 
razmer potekalo v nekoliko okrnjeni 
različici, saj so se ga lahko udeležili 
le učenci letnikov 2006 in 2007 ter 
srednješolci. Prav v vsaki izmed 
kategoriji so ekipno zmagali člani 
in članice Orientacijskega kluba 

Azimut, ki so se z odličnimi nastopi 
uspeli uvrstiti na svetovno šolsko 
prvenstvo, ki bo začetek julija 2021 
potekalo v Beogradu.

V končni razvrstitvi ekip sta 
obe prvi mesti, tako pri dekletih 
kot  pr i  fant ih ,  zased l i  ek ip i 
Osnovne  šo le  Cerkno,  ek ipa 
učencev Osnovne šole Idrija pa 
je zasedla tretje mesto. Osnovno 
šolo Cerkno je zastopalo osem 
učencev in učenk, ki so suvereno 
opravili z 2,5 kilometrov dolgo 
progo. Ravnatelj Mitja Dežela je ob 
uspehih svojih učencev za Idrijske 
novice povedal: »Orientacijski 
tek je eden izmed tistih športov, 
ki ima na Cerkljanskem močno 
strokovno podporo v lokalnem 

društvu OK Azimut že vrsto let. 
Naklonjenost športnim aktivnostim, 
tako rekreativnim kakor tudi 
tekmovalnim, privzgajamo otrokom 
tudi v šolskem okolju. Odlični 
rezultati so vsekakor nagrada in 
velika motivacija za nadaljnje delo 
tako otrokom kakor tudi mentorjem 
v društvih in športnim pedagogom 
v šolskem okolju. Sinergija znanj, 
izkušenj ter podpore enih in drugih 
so za mladega, razvijajočega se 
športnika, še kako pomembni.«

V konkurenci srednjih šol sta prvi 
mesti, tako med dijakinjami kot med 
dijaki, zasedli ekipi Gimnazije Jurija 
Vege Idrija. Ob ekipnih uspehih pa 
velja izpostaviti tudi posamezne 
uspehe članov OK Azimut,  ki 

so se med več kot 150 dijaki in 
učenci uvrstili na stopničke v svoji 
kategoriji.

Med dijaki je drugo mesto zasedel 
Julijan Kavčič (Škofijska klasična 
gimnazija), med dijakinjami pa tretje 
mesto Teja Tušar (Gimnazija Jurija 
Vege Idrija). Med učenci Osnovne 
šole Cerkno je v konkurenci učenk 
prvo mesto zasedla Nea Eržen, druga 
je bila Neža Obid, na peto mesto se je 
uvrstila Jana Močnik in na 13. mesto 
Špela Majdič. V konkurenci fantov 
je tretje mesto zasedel Rok Bogataj, 
šesto mesto Božo Bizjak, deveto 
mesto Tadej Likar in 16. mesto Aljaž 
Škvarča.

Če pogledamo nazaj, za najboljši 
rezultat, dosežen na svetovnem 
šolskem prvenstvu s strani učencev 
in dijakov, ki so predstavljali barve 
slovenske zastave, še vedno velja 
tretje mesto Petra Tušarja leta 2013 
na Portugalskem, ko se je kot član 
ekipe Gimnazije Jurija Vege Idrija 
zapisal v zgodovino orientacijskega 
teka.

Kot je nekoč zapisal eden izmed 
najboljših orientacijskih tekačev 
v Sloveniji: »Trdo delaj, zabavaj se 
in uspeh bo zagotovljen.« S trdim 
delom v preteklih nekaj sezonah in 
ob dodatnem zagonu za treniranje 
po uspehih na državnem nivoju 
so učenci in dijaki na dobri poti k 
lepim rezultatom tudi na svetovnem 
šolskem prvenstvu v orientacijskem 
teku prihodnje leto. / ITA
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Čarovništvo nekoč, pa tudi tukaj in zdaj

Virus odgnal tudi publiko iz dvorane

V sklop programa, ki ga 
je v praznovanje jubilejev 
pisatelja Franceta Bevka 
prispeval Cerkljanski 
mladinski alternativni klub, 
je sodila predstavitev dveh 
aktualnih knjig. Matjaž 
Peternelj se je o knjigah 
pogovarjal s feministično 
teoretičarko Lilijano Burcar 
ter prevajalkama Mojco 
Dobnikar in Teo Hvala. 

Bevkova knjižnica v Cerknem je v 
torek, 22. septembra zvečer, gostila 
zanimiv pogovorni večer, na katerem 
je beseda tekla o dveh novih knjižnih 
izdajah Založbe Sophia. Prva je 
Kaliban in čarovnica: Ženske, telo 
in prvotna akumulacija avtorice 
Silvie Federici in druga Naša pozicija: 
razred je pomemben avtorice bell 
hooks. V Cerknem odstrta rdeča nit 
obeh pa je feminizem v najširšem 
pomenu besede. Prvo je prevedla 
domačinka Tea Hvala, kar je bil še 
dodaten namig, da velja pogovoru 
uglednih gostij prisluhniti.

Knjiga Kaliban in čarovnica: 
Ženske, telo in prvotna akumulacija 
sodi med temeljna dela s področja 
svetovnega feminizma. Avtorica 
skozi podroben socialno-zgodovinski 
pregled družbenih uporov, ali kot 
opredeli sama, uporniškega telesa 
od srednjega veka do »novega 
sveta« in s prikazom postopkov 
prvotne akumulacije kapitala, dela 
in degradacije žensk ob prehodu iz 
fevdalizma v kapitalizem, obravnava 
izkoriščanje in zatrtje žensk, razvoj 
procesov naturalizacije brezplačnega 
ž e n ske g a  g o s p o d i nj ske g a  i n 
»družinskega« dela, ki je osnova 
reprodukcije kapitala, konstrukcije 

patriarhata, »spolne razlike«, 
»čarovništva«, kolonizacije ženskega 
telesa in podobno.

K l j u b  t e m u ,  d a  a v t o r i c a 
razmišljanja podkrepi s primeri 
i z  s v e t o v n e  z g o d o v i n e ,  p a 
problematika po mnenju Tee Hvala 
ni tuja niti Slovencem. Razstava v 
Ribnici, ki na senzacionalističen 
način predstavlja priprave za 
mučenje čarovništva obtoženih 
žensk, priča o izkrivljenem pogledu 
na ta družbeni pojav. Čarovništvo 
oziroma lov na čarovnice pa se je v 
Evropi končal, ko se je pravzaprav 
izrodil v svojem bistvu. Pravo 
družbeno gibanje je prišlo do 
točke, ko so se začeli čarovništva 
obtoževati ljudje vsepovprek in ko 

so se tožniki in obtoženi znašli v 
senci istih navskrižnih obtožb.

P o  m n e n j u  f e m i n i s t i č n e 
teoretičarke Lilijane Burcar pa sta 
v zgodovini posvetna in cerkvena 
oblast z roko v roki sodelovali pri 
preganjanju čarovništva obdolženih 
žensk na temelju knjige iz leta 1487, 
v kateri so bili podrobno opisani 
znaki čarovništva in napotki, 
kako pri obtoženi odkriti znake 
za dokazovanje čarovništva. S 
kolonizacijo pa se je gibanje razširilo 
tudi na novo odkrite celine in pojave 
preganjanja žensk srečamo v manj 
razvitih okoljih še v prejšnjem 
stoletju. Z istimi koreninami, a bolj 
prefinjenimi oblikami, pa so oblike 
lova na čarovnice prisotne tudi v naši 

družbi. Po mnenju Tee Hvala smo 
tudi danes priča iskanju čarovništva 
med državljani na socialnem dnu, saj 
vladajočim elitam to odlično služi kot 
metoda za preusmerjanje pozornosti 
od pravih problemov te družbe.

Prevajalka Mojca Dobnikar je 
spregovorila o knjigi Naša pozicija: 
razred je pomemben avtorice bell 
hooks, ki jo poznavalci prištevajo 
med temeljna in prelomna dela 
ameriškega črnskega feminizma. 
Avtorica je v knjigi strnila ugotovitve 
svojega dolgoletnega družbenega 
delovanja in akademskih raziskav 
o strukturnem rasizmu. Posveča 
se patriarhatu, otrokom, kritični 
p e d a g o g i k i ,  r a z r e d u ,  s p o l u 
(predvsem temnopoltim ženskam 

in črnski maskulinosti), seksualnosti 
in ljubezni. Knjiga velja za prelomno 
zaradi teme – opredelitve črnskega 
feminizma in zlasti kritike apatije 
številnih belskih feministk glede 
vprašanja rasnega razlikovanja 
in diskriminacije – ter zaradi 
metodologije. Posebno pozornost 
zato posveča razcepom v feminizmu, 
ki izvirajo iz temeljne razlike v 
izhodiščni poziciji in generirajo 
sistemski rasizem v svojih lastnih 
vrstah, in današnjemu družbenemu 
stanju.

Kot je na predstavitvi v Cerknem 
poudarila prevajalka, je razmah 
novih gibanj v 70. letih prejšnjega 
stoletja v ZDA neločljivo povezan z 
lažno tezo o tem, da lahko v družbi 
uspe prav vsak, če je le dovolj 
priden in ima malo sreče. To tezo 
so med nižje sloje vztrajno širili 
pohlepni bogataši v želji, da bi pri 
delavcih spodbujali še večjo delovno 
učinkovitost in ta bi jim omogočila 
potencialni dvig na družbeni lestvici. 
Po mnenju avtorice so imeli mediji 
v ZDA odločilno vlogo pri širjenju 
tega mita. Na seznam največjih laži 
pa umešča tudi trditev, da imajo 
bogataši prirojeno in naravno 
pravico do vladanja in upravljanja z 
družbo in državo. 

Razpravljavci v zadnjem delu 
predstavitve teh dveh izredno 
zanimivih knjižnih del pa se niso 
mogli izogniti osvetlitvi aktualnih 
družbenih pojavov v današnji 
Sloveniji, ki jih je moč prepoznati 
tudi v teh dveh odličnih delih. 
Bojazen organizatorjev ter gostiteljic 
iz knjižnice, da se bo predstavitve 
knjig udeležilo več kot 50 ljudi, pa 
se ni uresničila. Tako so bili formalno 
zadoščeni tudi pogoji epidemiologov, 
ki v času koronakrize krojijo pogoje 
za naše druženje na kulturnih 
dogodkih. / ITA

Konec avgusta in v začetku septembra je KUD Sloga 
organiziralo dve prireditvi za lokalno in širšo javnost. 
V primerjavi s preteklimi leti se je število obiskovalcev 
zmanjšalo za štiri petine.

V soboto, 29. avgusta, je potekala premiera dveh kratkih filmov na 9. 
filmskem večeru domačega filma. Na njem so predstavili futuristični 
film Korona karantena, režiserja, montažerja in scenarista Andraža 
Corna, in dokumentarni film Covid-19 na podeželju: Črni Vrh nad 
Idrijo, ki ga je v celoti pripravil Lovrenc Habe. Dokumentarni film 
prikazuje vse spremembe navad krajanov in spremembe v storitvenih, 
šolskih, društvenih, verskih in drugih dejavnostih v času najstrožje 
karantene. Če je prvi film služil kot razvedrilo, je drugi prikazoval 
resnejše težave in situacije, ki jih je koronavirus prinesel na podeželju. 
Film bo zagotovo pravo vrednost dobil šele z leti, ko se bomo distancirali 
od norije letošnjega leta in bomo na obdobje, ki ga živimo, gledali 
nostalgično. 

Na filmske večere domačega filma je v preteklih letih prišlo med 100 
in 150 obiskovalcev, v prvih dveh letih preko 200, letos je bilo gledalcev 
38, vključno z ustvarjalci. Tudi na drugi prireditvi, stand up večeru 
komika Uroša Kuzmana, bi lahko črnovrški dom krajanov sprejel še 31 
gledalcev – omejitev združenja 50 ljudi seveda velja tudi na Črnovrškem. 
Predstavo Profesor Kuzman mlajši si je namreč ogledalo 19 ljudi, v 
primerljivih stand up večerih na Črnovrškem iz obdobja pred korono si 
je tovrstne komedije ogledalo od 50 do 90 ljudi. 

Sicer pa je Kuzman po predstavi dejal, da si želi take publike, kot je 
bila črnovrška: »Ljudje so se smejali, bili aktivni in glasni. To je meni, 
kot nastopajočemu, najboljše, saj vem, da je bil večer dober,« je še dejal 
doktor matematike. Tudi gledalci so bili nad videnim navdušeni, preplet 
intelektualnih situacij in spontanih zgodb profesorja na fakulteti je 
tvoril večer, poln smeha. / Liza Škrlep
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- razkladanje in  
  nakladanje z  
  avtodvigalom

- prevozi tovora  
  do 13 ton

Nagrada mladi slikarki Klari Lapanja
V času od 5. do 19. septembra se je v Idriji odvijal slikarski ekstempore z naslovom Idrija, 
moj slikarski izziv. Na povabilo organizatorjev se je odzvalo 32 slikarjev in slikark, ki so 
prispevali 36 likovnih del.

Tričlanska žirija v sestavi Neža Pavšič, 
Silvester Bajc in Branko Kalan je izbrala 
tri glavne nagrajence, podelili so tri 
diplome za izvirna in kvalitetna dela ter 
priznanje za mlade obetavne ustvarjalce 
in ustvarjalke. Slednje je prejela 
Klara Lapanja, mlada nadebudna 
študentka slikarstva iz Travnika pri 
Cerknem, z delom Rudniški grad. 
Diplome za izvirna in kvalitetna dela 
so prejeli Bogdan Soban za zanimivo 
interpretacijo cinabarita v digitalnem 
tisku, Darja Kočevar za barvito 
upodobo idrijskega knapa ter Danilo 
Jereb, ki je v svojem prepoznavnem 
slogu naslikal dediščino preteklosti. 
Tretjo nagrado je prejel Vinko Bogataj 
za sliko mestnega trga z gradom v 
jutru, drugo nagrado Silva Karim za 
igrivo in ilustracijsko podobo lesenega 
piedestala s cinabaritom nad globeljo, 
prvo nagrado pa Irenej Lužnik, ki je v 
tehniki oglja in krede na platnu naslikal 
izjemno atmosfero idrijskega starega 
trga po nevihti. 

Vsem nagrajencem iskrene čestitke! 
/ NEP

Spominjamo se Ivana Rijavca 

Irena Hvala

Ob spominjanju na Ivana 
Rijavca, glasbenega 
pedagoga, skladatelja in 
zborovodjo, so v Kulturnem 
društvu Planika skozi 
letošnje leto pripravili več 
kulturnih dogodkov.  

V mesecu februarju so skupaj s 
Kulturno umetniškim društvom 
Glasbene muze pripravili prvega v 
nizu načrtovanih srečanj v okviru 
Rijavčevih dnevov. Druženje z 
Rijavčevimi nekdanjimi pevci 
in prijatelj i  naj  bi  potekalo v 
začetku aprila,  vendar je bilo 
zaradi številnih zapletov okoli 
koronavir usa prestavljeno na 
poznejše  obdobje.  Vojskarski 
kulturniki so namesto tega dogodka 
izdali Kulturniški listič, v katerem 

so opisali utrinke iz življenja in dela 
tega pomembnega vojskarskega 
rojaka.

V nedeljo, 20. septembra, pa je pod 
domačo lipo ob kmetiji Krpcija na 
Vojskem potekalo literarno popoldne 
s preprostim naslovom Srečanje pod 
domačo lipo. Dogodek je bil v celoti 
namenjen prepletanju spominov 
na Ivana Rijavca, saj je bila na tej 
kmetiji doma njegova žena Marija 
in po poroki je za krajši čas kmetija 
postala tudi njegov dom. Kasneje se 
je rad vračal, da je obiskal tu živeče 
sorodnike. Za prijeten začetek 
dogajanja so poskrbel i  mladi 
glasbeniki, ki jih kot učiteljica in 
mentorica usmerja Maja Tajnšek, 
vnukinja Ivana Rijavca starejšega. 
Člani domačega kulturnega društva 
so prebirali odlomke iz Rijavčevega 
življenjepisa, kot ga je v svojem 
diplomskem delu predstavi la 
vnukinja. 

Posebna gostja na prireditvi je bila 

Irena Cigale. V čudovito lepem zapisu 
je predstavila svoje spomine na čase, 
ko je Ivana Rijavca srečevala kot 
zborovodjo mladinskega pevskega 
zbora na osnovi šoli in na gimnaziji v 
Idriji. Nedeljsko srečanje na Vojskem 
je gostja opisala takole: »Naše oči 
so se usmerile proti stoletja starim 
lipam. Njihove veje so se rahlo 
pozibavale in odkrivale modro nebo, 
ki ponazarja večnost, tako kot je 
večna glasba Ivana Rijavca. Bili so tam 
pravi Vojskarji, nekdanji Idrijčani, 
ki jih je Vojskarka planota prevzela 
in so v njeni tišini našli nov dom. 
Pa tudi tisti, ki iščemo lepe kotičke 
narave in se v njih počutimo najbolj 
svobodni. Predvsem pa ljudje, ki se 
ga radi spominjamo.« Srečanje se je 
nadaljevalo v prijetnem pogovoru 
nastopajočih in obiskovalcev. V 
vseh časih so domači v Krpciji 
radi sprejemali goste in popotnike. 
Slednje se je potrdilo tudi ob tem 
kulturnem dogodku.

Foto: Ivan Šinkovec
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Spominsko srečanje v Idrijskih Krnicah

Veterani vojne za Slovenijo aktivni tudi v izrednih razmerah

Aldo Carli

Člani ZZB za vrednote NOB, 
KO Krnice-Masore, kljub 
nasprotovanju posameznih 
krajanov Idrijskih 
Krnic, ne mirujemo. V 
nedeljo, 20. septembra, 
smo organizirali krajšo 
slovesnost pred spominsko 
ploščo, posvečeno napadu 
in požigu Okrevališča 
št. 2 Vojaške partizanske 
bolnišnice Pavle v Peklu 
in umoru šestih nedolžnih 
civilnih žrtev pri Erjavcu, 
ki so v težkih vojnih 
razmerah pomagale pri 
oskrbovanju ranjencev in 
osebja v tem okrevališču. 
S tem zločinskim dejanjem 
so pred 76 leti okupatorji 
s svojimi sodelavci in 
domačim izdajalcem v 
obsežni ofenzivi na tem 
območju še enkrat več 
poizkušali zatreti narodno 
osvobodilni boj, v katerega 
so bili vključeni tudi številni 
prebivalci krniške planote.

Pozdravno besedo sem imel 
p o d p r e d s e d n i k  O b m o č n e 
organizacije  Zveze borcev za 

vrednote NOB Idrija-Cerkno Aldo 
Carli. V nagovoru sem poudaril, da 
je spominsko slovesnost organizirala 
borčevska organizacija Krnice-Masore 
v tesnem in aktivnem sodelovanju z 
borčevskimi organizacijami Idrija-
Cerkno, Območno organizacijo 
Zveze borcev za vrednote NOB Idrija-
Cerkno in Društvom vojnih invalidov 
severne Primorske v Novi Gorici, 
katere članice in člani z njenim 
predsednikom tovarišem Francem 
Anderličem so se v lepem številu 
udeležili te spominske slovesnosti. 
V pozdravnem govoru sem še dodal: 
»Ne smemo pozabiti, da so ljudje v 
vaseh Idrijske Krnice in Masore med 
NOB prispevali pomemben delež pri 
izgonu okupatorja iz domovine, saj 
so številni aktivisti iz teh vasi že pred 
letom 1942 aktivno sodelovali pri 
ustanavljanju krajevnih odborov OF, 
prenekateri pa so odšli v partizane 
in se borili do osvoboditve naše 

prelepe domovine. Žal pa so nekateri 
morali žrtvovati tudi svoje življenje. 
Poudariti je treba, da tudi nam, 
Slovencem, še posebej Primorcem, 
ni bilo prizaneseno in nič podarjeno. 
V zgodovini smo s strani različnih 
okupatorjev doživeli več zasedb 
ozemlja, kot ostali deli Slovenije. 
Naš boj za osvoboditev se je pogosto 
začenjal med prvimi in zaključil 
med zadnjimi, tako v drugi svetovni 
vojni kot tudi v osamosvojitveni 
vojni. Temu botruje posebnost 
tega območja in njegova strateška 
pomembnost.«

Priložnostne besede pa je dodal 
tudi Bojan Režun, predsednik 
Območne organizacije Zveze borcev 
za vrednote NOB Idrija-Cerkno ter 
svetnik Državnega sveta Republike 
Slovenije. Med drugim je poudaril, 
da se je eden od grozovitih zločinov 
zgodil v teh krajih 15. junija 1944, 
ko je nemški okupator s pomočjo 

d o m a č e g a  i z d a j a l c a  n a j p r e j 
odkril, nato pa napadel in požgal 
Okrevališče št. 2 Vojaške partizanske 
bolnišnice Pavle v Peklu. Ob tej 
priliki so nemški vojaki ustrelili 
stražarja Pavleta Tušarja, ki so ga 
prestregli, ko je nameraval obvestiti 
osebje v okrevališču. Ti usodni streli 
so pomenili opozorilo in rešitev za 
ranjence in osebje okrevališča. Rešila 
se ni le Anica Prebil, ki so jo nemški 
okupatorji ujeli in zverinsko mučili 
ter nato ustrelili na domačiji pri 
Erjavcu. Takih dogodkov je bilo v 
štirih letih morije na tem območju 
še mnogo. »Zato je še toliko bolj 
pomembno, da se spomnimo na 
te dogodke tudi danes, ko nekateri 
skušajo medvojne kolaborante s 
fašisti in nacisti, ki so okupirali 
naše kraje, prikazati v luči borcev 
za domovino, partizane pa kot 
zločince, ki so se borili za svoje 
politične cilje. Na žalost je tragično 

in realno dejstvo, da zgodovino 
č loveštva  ter  g lavne mejnike 
zaznamujejo vojne in nasilje. Tudi 
danes v svetu vidimo grozodejstva, 
nasilje, teroristična in zločinska 
dejanja, ki jih lahko primerjamo 
z zločinom, ki se je zgodil na tem 
mestu. Vojne najbolj prizadenejo 
predvsem nedolžno prebivalstvo. 
Zato s tega mesta pozivamo, da 
prenehajo s širjenjem sovraštva in 
prelivanjem krvi ter začnemo graditi 
družbo dialoga, strpnosti in miru. 
Da nam ne bo nikoli več potrebno 
postavljati spomenikov v spomin in 
opomin na preživeta grozodejstva,« 
je še poudaril slavnostni govornik.

Slovesnost je zaradi pandemije 
Covid-19 potekala ob omejenem 
številu navzočih, kljub vsemu pa je 
bilo spominsko obeležje olepšano z 
državno zastavo, cvetjem in svečami 
ter praporom KO ZB NOB z območja 
Idrija-Cerkno oziroma praporom 
Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno. 
Recitator Stanislav Suhadolc iz 
Dobrova je z izvajanjem recitacije 
Petra Hribarja »Balada« še dodatno 
popestril to spominsko srečanje.

Slovesnost je povezovala krajanka 
Martina Lukan iz Spodnje Idrije, 
kateri se KO ZB Krnice-Masore 
lepo zahvaljuje. Zahvala velja tudi 
Turist ičnemu dr uštvu Kr nice 
za sodelovanje pri pogostitvi s 
pijačo udeležencev spominske 
slovesnosti ter vsem, ki so kakorkoli 
pomagali pri organizaciji in izvedbi 
spominskega srečanja v Idrijskih 
Krnicah.

Franci Ferjančič

V soboto, 26. septembra, so se na 
rednem letnem občnem zboru 
sestali člani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Idrija Cerkno. Zbor, ki je bil sprva 
sklican v marcu, so morali zaradi 
epidemije preložiti na jesenski 
termin. 

Zbora se je udeležilo veliko članic in članov 
ter gostov. Po otvoritvi in pozdravnih besedah 
gostov so se zbrani najprej posvetili obravnavi 
in sprejemanju poročil o opravljenem delu v 
preteklem letu. V poročilu o delu je predsednik 
Marijan Platiše udeležencem poročal, da je 
združenje konec leta 2019 štelo 372 članic 
in članov, od tega je 271 aktivnih članov. To 
sicer veliko številko pa bodo, glede na več kot 
1.000 oseb s pridobljenim statusom vojnega 
veterana 1991 po podatkih Upravne enote 
Idrija, vsekakor skušali povečati. 

Po besedah predsednika je bilo združenje v 
letu 2019 zelo aktivno in je realiziralo domala 
vse aktivnosti iz letnega načrta dela, rdeča 
nit delovanja pa je ohranjanje spoštljivega 
spomina na dogodke iz osamosvojitvene vojne 
za Slovenijo in skrb za družbeni in socialni 

položaj veteranov. Izrazil je še pričakovanje, 
da bodo sčasoma uspeli z dogodki pritegniti 
tudi zanimanje širše javnosti, s čemer bodo 
uresničili temeljno poslanstvo veteranske 
organizacije. Marijan Platiše se je vsem, ki so 
sodelovali pri izvajanju aktivnosti v minulem 
letu, zahvalil in jim čestital za opravljeno delo. 

Udeleženci letnega zbora pa so spremljali in 
potrdili tudi ostala poročila. Letni načrt dela za 
leto 2020 je oblikovan v luči izrednih razmer 
zaradi epidemije Covid-19. S spodbujanjem 
sosedske pomoči in zbiranjem veteranov 
prostovoljcev za pomoč Civilni zaščiti so 
se člani združenja odgovorno vključevali v 

razreševanje problemov v času epidemije. Po 
sprostitvi omejevalnih ukrepov je združenje 
nadaljevalo z izvajanjem nalog iz predloga 
letnega načrta dela. Številne načrtovane 
aktivnosti so bile izpeljane. Med njimi 
veteransko prvenstvo v veleslalomu, literarni 
natečaj Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje 
Slovenije, odprto tekmovanje v streljanju 
z malokalibrsko puško in pohod po poteh 
enot TO na Vojskem, svečanost z dvigom 
zastave v počastitev dneva državnosti, pohod 
po poteh enot TO, strelsko urjenje na Lajšah 
nad Cerknim in druge. Z izdelavo projektov 
in obnovo droga za zastavo je bila izpeljana 
tudi prva faza urejanja spominskega parka 
osamosvojitve Slovenije v Idriji, ki je trenutno 
najobsežnejši projekt, ki ga v sodelovanju z 
Občino Idrija izvaja območno združenje. Do 
konca leta načrtujejo še vrsto aktivnosti. Tako 
letni načrt dela kot finančni plan za leto 2020, 
ki ga je predstavila sekretarka Milena Kržišnik, 
so udeleženci sprejeli z odobravanjem. 
V svečanem delu zbora pa so podelili priznanja 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Spominsko 
plaketo ZVVS so prejeli Ajda d.o.o. Čeplez, Eta 
d.o.o Cerkno, FreeNet Internet d.o.o. Godovič 
in Občina Cerkno. Znak praporščaka ZVVS je 
prejel Drago Feltrin. 

Bronasto plaketo ZVVS so prejeli Emil Čadež, 
Franci Jezeršek, Silvij Klemenčič, Janez Pivk, 
Stanislav Platiše in Darko Svetičič, srebrno 
plaketo ZVVS pa je prejel Vladimir Sedej.

Foto: Danica Markič
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V treh dneh iz Godoviča v Log pod Mangartom
Zoran More

Branko, izkušen planinski 
vodnik, je že pred leti ob 
»poplavi« raznih dolgih 
pohodov (iz Idrije na 
Triglav, iz Idrije na morje, 
…) imel idejo, da bi šel iz 
Godoviča v rojstni kraj svoje 
izbranke. Letos je zamisel 
obelodanil sorodnikom, 
bratrancem in nečakom, ki 
so bili nad idejo navdušeni. 

Sredi aprila smo se dobili, pet 
Vidmarjev in avtor zapisa, in se 
dogovorili za datum in traso pohoda 
ter ostale podrobnosti. Kondicijo za 
pohod naj bi si nabiral vsak zase. 
S prijateljem in sosedom Ivanom 
sva pregledala del poti, ki naj bi jo 
prehodili prvi dan po levem bregu 
Idrijce do Reke. Ta pregled se je 
izkazal za zelo koristnega.

Odlično okrepčilo med 
vedrenjem

Prišel je dogovorjeni datum, 16. 
julija, ko je peterica ob 7. uri krenila 
iz Godoviča po Francoski cesti in 
Ključih proti Idriji, kamor je prispela 
okrog 9. ure. Postanek so naredili 
pri sorodnici Renati, ki je pripravila 
dobrodošlo okrepčilo. Tu sem se 
pridružil in oddal »večjo prtljago« 
Silvestru, ki je z avtomobilom 
spremljal naš pohod. Krenili smo 
po kolesarski poti do Marofa in 
nadaljevali po cesti proti Spodnji 
Idriji. Tu smo se ustavili v Baru 
Bernjak, kjer so nam dali »popotnico« 
- hvala vama, Neja in Franko. Po 
kratkem postanku smo hiteli dalje po 
levem bregu Idrijce, malo gor, malo 
dol, v glavnem pa po čudoviti senci. 
Na Travniku nasproti Želina smo si 

vzeli malo daljši postanek za malico, 
potem pa smo se odpravili proti Reki, 
kjer smo pri Okrepčevalnici Kurnik 
prečkali most čez Idrijco. Pred 
začetkom pohoda v prvi resen breg 
smo nabrali dodatne moči in se začeli 
vzpenjati proti cerkvi sv. Kancijana. 
Nad nami je začelo grmeti in s 
jugovzhoda smo opazili ploho, ki nas 
je kmalu dohitela. Slučajno smo prišli 
ravno do domačije pri Zajcu, kjer 
so pričeli s proizvodnjo »hmeljevih 
napitkov«. Jože, hvala za streho in 
odlično okrepčilo. Po razvedritvi smo 
nadaljevali s hojo proti Bukovemu, 
kjer nas je v Silvestrovem vikendu 
čakal odličen bograč golaž, hvala 
Milada in Silvester. Tu se nam je za 
nadaljevanje poti pridružil domačin 
Jure, ki odlično pozna steze, vlake, 
kolovoze in nas je po najkrajši 
poti pripeljal na prelaz, kjer smo 
zagledali Baško grapo. Pa smo le 
prispeli »Na svojo zemljo« in sledil 

je samo še spust v dolino, skozi 
železniški podhod do Koritnice, kjer 
smo v kampu Šorli imeli rezerviran 
apartma za nočitev. Morda prevelika 
mladostna zagnanost, žulji in »težke 
noge« so botrovale temu, da se je 
najmlajši Vidmar odločil, da ne bo 
nadaljeval poti in poklical domače, 
da so ga prišli iskat. Silvester nam 
je skuhal odlične špagete, kar je 
priporočljiva hrana za nadaljevanje 
poti. Hitro smo legli v postelje, malo 
utrujeni, malo zaradi tega, ker smo 
vedeli, da nas naslednji dan čaka bolj 
naporen dan. Ta dan smo prehodili 
najlažji del poti, merilec pa je 
zabeležil 50 kilometrov.

Rosenje je prebudilo še zadnje 
zaspance

Po zajtrku smo si nadeli nahrbtnike 
in po cesti odšli skozi Grahovo ob 
Bači. Malo rosenja z neba je prebudilo 
še zadnje zaspance. »Zagrizli smo 

v kolena« in v daljavi gledali nazaj 
na »našo« Kojco. Ko smo hodili po 
odseku pohodne poti Juliana trail 
in se vzpenjali proti Temljinam, se 
je začelo jasniti, iz doline pa se je 
slišal ropot vlaka. Pot nas je vodila v 
grapo Kotel in potem spet navzgor 
proti vasi Sela nad Podmelcem. Na 
gozdnih vlakah smo malo zašli, 
a vendarle našli pravo smer za 
nadaljevanje poti. V Selah nam je 
spet grozila ploha, a nas je domačin 
pomiril, da ne bo sile. In res, le malo 
osvežilo nas je, ko smo nadaljevali 
pot proti zaselku Lisec. V daljavi smo 
opazovali Rodico in greben proti 
Črni prsti. Po kar nekaj urah hoje 
smo le prispeli »v civilizacijo« in po 
makadamski cesti nadaljevali pot 
proti koči na Planini Razor, kamor 
smo prispeli okrog 16. ure. Staknili 
smo glave in se enoglasno odločili, da 
je prepozno za nadaljevanje poti proti 
Krnskemu jezeru. Prijazna oskrbnica 
nam je dodelila sobo s pogledom na 
Tržaški zaliv. Pohladili smo noge, 
naročili večerjo in ob 21. uri že 
»smrčali«, saj smo se dogovorili, da 
naslednji dan nadaljujemo pot ob 5. 
uri. Drugi dan je bil verjetno najbolj 
»gor-dol«, dolžina poti pa 28 km. 

Hoje navkreber ni hotelo biti 
konec

Zjutraj se je komaj začelo daniti, ko 
smo v hladnem in vetrovnem jutru 
začeli hojo proti cilju. Slovenska 
planinska pot nas je vodila rahlo 
navzdol, kar nam ni bilo po volji, 
saj smo se zavedali, da bomo morali 
kasneje navzgor. Iz gozda smo prišli 
na pašnike na Planini Kuk, kjer 
smo nadaljevali pot po »mulatjeri«, 
ki nas je vodila kar na lepi višini, 
vodoravno proti Koči pri Krnskem 
jezeru. A glej ga zlomka, začeli smo 
se spuščati in to kar precej časa, 
saj »smo padli« kar za dobrih 300 
metrov. Spet smo godrnjali, a dobra 
volja vseh pohodnikov nas ni povsem 
zamorila … Ko se je mulatjera le 
začela vzpenjati, smo malo po 8. uri 
imeli kratek postanek in si z malico 
obnovili moči. Hoje navkreber ni in 
ni hotelo biti konec, a nekako smo 

le prisopihali na prelaz, kjer smo 
zagledali smerne tablice, da imamo 
do koče le še pol ure. Tu smo srečali 
marljive tolminske markaciste, ki 
so urejali markirane poti. Korak 
je navzdol stekel hitreje, saj smo 
vedeli, da bo hoje navkreber še zelo 
malo. Ker vsi člani naše druščine še 
niso bili pri Krnskem jezeru, smo si 
spotoma ogledali ta naš planinski 
biser. Še obvezno fotografiranje in 
že smo hiteli proti koči, kamor smo 
prispeli okrog 10. ure in 30 minut. 
Naročili smo »zgodnje kosilo«, 
saj nas je do cilja čakalo še precej 
kilometrov. Srečali smo se tudi s 
Silvijem, sovaščanom iz Godoviča, ki 
je v koči opravljal razna dela (hvala ti 
za pijačo). Nismo se preveč zadrževali 
in hitro nadaljevali pot, zadnjič v 
hribih ta dan, malo navzgor in se 
pri gornji postaji tovorne žičnice 
začeli spuščati proti Lepeni. Pri koči 
Klementa Juga smo zaužili potrebno 
pijačo, nekateri so zamenjali gojzarje 
za lažjo obutev in začeli »tolči po 
asfaltu« proti Trenti. V vasi Kal 
Koritnica smo na vrtu srečali gospo 
Ladislavo, ki je nekaterim od nas v 
idrijski gimnaziji »ulivala v glavo« 
znanje tujih jezikov. Pot nas je proti 
Logu pod Mangartom vodila po 
makadamski cesti po levem bregu 
Koritnice, do trdnjave Kluže. Tu 
smo se morali odločiti, ali gremo 
naprej po pešpoti ali po cesti. Izbrali 
smo težjo, a krajšo asfaltno cesto z 
zadnjimi klanci. Ko smo zagledali 
prve hiše, smo stopili malo hitreje. 
Sledilo je obvezno fotografiranje pri 
tabli, ki označuje naš cilj, čudovito 
vasico Log pot Mangartom, kamor 
smo prispeli malo pred 19. uro. 
Pričakali so nas sorodniki, prijatelji, 
znanci.

Občutki po treh dneh hoje, za 
nekatere bolj, za nekatere manj 
naporne, po dobljenih žuljih, … 
so bili čudoviti: z dobro voljo in 
vztrajnostjo smo zmogli prehoditi 
126 km dolgo pot in okrog 5.100 
metrov višine preko hribov in grap. 
Z nekaterimi Vidmarji, Brankom, 
Sandijem, Janom, Matejem in 
Simonom, sem se prej poznal le 
bežno, z nekaterimi pa sploh še 
ne, a smo v teh dneh postali pravi 
prijatelji. Zahvalil bi se vsem, ki so 
nam ob tem dogodku stali ob strani, 
bili z nami v mislih, …

Z dobro voljo in 
vztrajnostjo smo zmogli 
prehoditi 126 kilometrov 
dolgo pot in okrog 5.100 
metrov višine preko 
hribov in grap.

Sandi Vidmar, Matej Vidmar, Jan Vidmar, Branko Vidmar in Zoran More, spredaj Simon Vidmar / Fotografije: 
arhiv ZM
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Burja odpihnila poletje in prinesla jesenska doživetja
Neža Lapajne

Že res, da smo mnogi 
letošnjo pomlad in poletje 
dodobra izkoristili za hojo 
v hribe. V približno mesecu 
dni omejitve gibanja smo 
bili primorani obirati bolj 
»ta domače« klance, poleti 
tudi kakšnega napornejšega 
in resnejšega. Prijetno 
vreme in več prostega 
časa, ki žal ni pripadel 
vsem, sta na planinske poti 
zvabila celo mnogo teh, ki 
so še malo pred epidemijo 
zamahovali z roko, češ, 
hoja gor in dol po hribu pač 
ni zanje. 

Pogrešali pa smo skupne pohode in 
druženja mladih planincev. Več kot 
pol leta je namreč minilo od zadnjega, 
marčevskega planinskega izleta 
mladinskega odseka PD Idrija, takrat 
smo celo še sneg gazili. S ponovnim 
vstopom v šole smo dočakali tudi 
prvi pohod v letošnjem šolskem letu 
in verjetno bi se zlagala, če rečem, da 
sem se ga samo jaz veselila. 

Tretji septembrski vikend nam je, 
tako kot že prva dva, nudil prijetno 
poletno-jesensko vzdušje, v katerem 

smo se na jasno sobotno jutro 
zložno vzpenjali proti najvišjemu 
vrhu Trnovskega gozda. V sicer 
hladnem in vetrovnem jutru je naša 
četa pričela pohod na Predmeji, pri 
koči Edmunda Čibeja v Tihi dolini. 
Mimo zaselka Korenina smo se že 

dodobra zbudili in ogreli, spoznali 
zgodbo o posebnem lokalnem možu 
– Lasku in nato ubrali pot dalje 
po idilični gozdni stezi. Tu gozd 
nudi zares lep pogled s človeške 
perspektive navzgor proti krošnjam, 
saj ga je vsem znani žledolom 

nekako zaobšel. Vse do vrha nas 
je navduševala pestra narava: od 
kraških udornic in šopkov bodečih 
než do pestre zvočne popestritve, ki 
nam jo je s sunki pričarala močna 
burja. Malce napornemu strmemu 
»finišu« po grebenu med Srednjim 

in Malim Golakom je na osvojenem 
vrhu sledila nagrada v obliki lepih 
razgledov od Julijskih Alp do morja, 
novih žigov v planinski knjižici ter 
toplega opoldanskega sonca. 

Glavno malico in počitek smo 
prihranili za malce kasneje, zato smo 
kar urno sestopali proti Iztokovi koči 
pod Golakom, kjer oskrbniki slovijo 
po odlični ponudbi hrane in humorja. 
Blizu koče stoji tudi informacijska 
tabla o naravnem rezervatu, del 
katerega smo prepešačili in se tam 
poučili o marsičem – tudi o tem, 
zakaj je Mali Golak v naravi višji od 
Velikega Golaka. Sledila je že težko 
pričakovana osvoboditev preostalih 
dobrot iz nahrbtnika, kasneje pa še 
kakšna norčija ali dve in planinske 
igre ter bansi. Nikamor se nam ni 
mudilo, preredko je tako. 

Premagati smo morali le še spust 
po markiranem kolovozu proti 
glavni cesti, ki vodi s Predmeje proti 
Lokvam, med katerim pa smo se v 
sproščenem vzdušju pomenili o tem 
in onem. Malce nas je utrudila hoja, 
malo tudi veter, zato je vožnja do 
Idrije (celo na otroke) delovala kar 
malo uspavalno. 

Čeprav nam je hladna burja 
odpihnila tiste zares tople poletne 
dni, pa nam ni odpihnila lepega 
planinskega doživetja v gozdnem 
ambientu in je kvečjemu prinesla 
vse tisto, kar na vsakega izmed nas 
intenzivno deluje antivirusno.

Skupinska na vrhu Malega Golaka. / Foto: naključni mimoidoči

V osmih minutah 23 točk za Hidrio
Klemen Pavrič

Članska košarkarska ekipa 
je v sezono 2020/2021 
vstopila na najboljši možen 
način. Popoln točkovni 
izkupiček po treh odigranih 
tekmah jih uvršča na vrh 
lestvice, ki si ga trenutno 
delijo s Slovanom in Pivko. 

Prvenstvo se je za Idrijčane začelo 
z gostovanjem na Vrhniki, kjer so 
s kopico razpoloženih igralcev v 
napadu dosegli prepričljivo zmago 
z rezultatom 61:79, prav tako dobro 
partijo pa so prikazali tudi čez teden 
dni v domači dvorani. Dvoboj proti 
Jančam je bil praktično odločen že 
v prvih osmih minutah, ko je na 
semaforju pisalo 23:0 v prid domače 
ekipe. Na tej tekmi so priložnost za 
igro dobili vsi igralci, večina pa se jih 
je tudi vpisala med strelce. Mnogo 
bolj napeto je bilo gostovanje pri 
zelo dobri ekipi Jesenic, ki se je 
lani uvrstila v kvalifikacije za 2. 
SKL. Obeti pred dvobojem niso bili 
nič kaj vzpodbudni, saj so idrijski 
košarkarji na Gorenjsko odpotovali 
zgolj z devetimi igralci, manjkali so 
Mlakar, Brecelj, Tušar ter Erjavec, 
vendar pa so tisti, ki so bili v kadru, 
na igrišču pokazali pravi karakter. 

V trdem prvenstvenem srečanju so 
Idrijčani vseskozi ohranjali rahlo 
vodstvo, v sami končnici pa jim je 
uspelo odbiti vse napade žilavih 
domačinov ter si zagotoviti zmago. 
Med srečanjem se je poškodoval še 
kapetan Bončina, ki pa je stisnil 
zobe in odigral pomembno vlogo 
pri tretjem zaporednem zmagoslavju 
ekipe Hidire. 

V  pok alnem tekmovanju  so 
se košarkarji z dvema visokima 
zmagama nad Cerknico brez težav 
uvrstili v drugi krog, kjer jih je čakal 
prvoligaš ECE Triglav iz Kranja. 
Idrijska ekipa se je na tekmi, ki se 
je odigrala pred praznimi tribunami, 
odlično zoperstavila favoriziranim 
gostom, ki so iz Idrije odnesli tesno 
zmago z rezultatom 64:69. Sledi 
povratno srečanje v Kranju. 

V kolikor ne bo prišlo do prekinitve 
prvenstva, bodo Idrijčani v mesecu 
oktobru na domačem parketu gostili 
Stražišče ter Ajdovščino, vmes pa 
bodo gostovali v Pivki. 

V polnem pogonu so tudi mlajše 
selekcije. Ekipa U15 je v štirih krogih 
zabeležila po dve zmagi (Koper, 
Gorica A) ter dva poraza (Mesarija 
Prunk, Sežana), selekcija U19 pa se 
je z obeh gostovanj vrnila z zmagama 
v žepu. Na parket Modre dvorane so 
v začetku oktobra stopili tudi fantje 
ekipe U13, ki so visoko premagali 
Koper Primorsko.

Ipos Vrhnika : Hidria – 61:79 
(14:21, 15:18, 13:24, 19:16)

Strelci KK Hidria: S. Tratnik 

23, M. Mlakar 18, B. Rupnik 17, 

Ž. Markus 13, G. Brecelj 5, B. 

Bončina 2, S. Prezelj Trebše 1

Hidria : Janče – 90:74  
(27:6, 21:15, 24:28, 18:25)

Strelci KK Hidria: S. Tratnik 

33, Ž. Markus 16, B. Rupnik 15, 

M. Mlakar 9, G. Brecelj 8, J. 

Hercegovac 4, M. Tušar 2, B. 

Bončina 2, M. Jereb Sedej 1

ENOS Jesenice : Hidria – 81:85 
(17:20, 22:23, 21:21, 21:21)

Strelci KK Hidria: S. Tratnik 

23, Ž. Markus 21, B. Rupnik 19, 

J. Hercegovac 9, B. Bončina 6, 

B. Lazar 4, M. Jereb Sedej 3
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Severin Sajevec v Idriji do naslova 
državnega prvaka
Prve dirke s trial motorji za 
pokal karbidovke, ki je potekala 
v nedeljo, 27. septembra, v Idriji, 
se je udeležilo 14 tekmovalcev. Ti 
so se soočili z zahtevno traso, saj 
je deževje v dneh pred dirko že 
tako zahtevne sekcije še otežilo.

V kategoriji z najtežjimi sekcijami, kjer 
je bilo potrebno premagati tudi nekaj 
večmetrskih skoraj navpičnih predelov, se 
je preizkusil le najuspešnejši voznik triala 
v Sloveniji Severin Sajevec in le v enem 
poskusu uspel nalogo opraviti brez napake, 
kar le potrjuje zahtevnost dirke. Nič lažje 
niso bile niti proge za ostale kategorije, 
le malokateri tekmovalec je namreč uspel 
progo prevoziti brez sestopa z motorja. 
V drugi težavnostni kategoriji je zmagal 
Matej Kermavner, v tretji je bil za tekmece 
premočan Klemen Setnikar, med ženskami 
Tjaša Fifer, z najlažjimi sekcijami pa se je 
najbolje spoprijel Robert Šušnjara.

Kljub zahtevnosti izbranih tras pa so 
tekmovalci Idrijo zapuščali navdušeni in 
z željo, da bi dirka potekala tudi naslednje 
leto in da bi se z zahtevnimi trasami soočilo 
še več tekmovalcev.

Z dirko v Idriji se je tudi zaključilo 
državno prvenstvo Avto-moto zveze 
Slovenije za trial v letu 2020 in naslov 
prvaka je že šesto leto zapored osvojil 
Severin Sajevec. / ELO Severin Sajevec / Foto: Maja Hribar Mrak

Nuša Moroz je državna prvakinja
Haris Aldžić

Škofja Loka je letos gostila 
ločeno državno prvenstvo za 
mladinke in mladince. Za Slogo 
1902 sta tekmovala Jernej 
Kavčič pri mlajših mladincih 
in Nuša Moroz pri mlajših 
mladinkah. 
Zahteven tehnični krog, ki ga 
je dež z občasnimi plohami 
naredil še bolj zahtevnega, 
je tekmovalce vodil čez staro 
mestno jedro Škofje Loke 
do njenih obronkov v smeri 
Ljubljane ter nazaj. Krog je bil 
dolg 6 km s 85 metri višinske 
razlike.

 
Prvi so bili na delu mlajši mladinci. Krog 
so morali prevoziti kar enajstkrat. Jernej 
Kavčič je zelo dobro vozil v prvi skupini, 
ampak padci so naredili svoje. Tako je 
v zadnjem krogu, po treh srečanjih z 
asfaltom, odstopil. 

Mlajše mladinke so nastopale v bolj 
vedrih razmerah kot fantje. Vozile so devet 
krogov v skupni dolžini 54 kilometrov. 
Na startu so bile skupaj s starejšimi 
mladink ami,  zmagovalko v  obeh 
kategorijah pa je na koncu odločal ciljni 
šprint. Kot prva je v cilj prišla zmagovalka 
pri starejših mladinkah, za njo pa Nuša 
Moroz, ki je postala državna prvakinja v 

kategoriji mlajših mladink! To zmago je 
letos dodala naslovom državne prvakinje 
v kriteriju, vzponu in olimpijskem krosu.

Zadnjo tekmo za naše kolesarke na cesti 
je gostilo mesto Arcade v Italiji. Že tako 
zanimivo dirko z začetnimi ravninskimi 
krogi in zaključnimi krogi s klancem je 
začinilo še vreme. Veter, dež in 10°C so 
bili dejavniki, katerih tudi organizatorji 
niso mogli spregledati. Zato so pred prvim 
štartom malenkost spremenili potek dirke. 

Ivana Rosa Novak je na svoji drugi 
dirki v Italiji, kjer je na startu bistveno 
več tekmovalk kot pri nas, več kot sto, s 
svojo vožnjo napredovala. V dirki je ostala 
do konca drugega kroga, kjer je zadnje 
vozilo izločilo skupino desetih deklet, med 
katerimi je bila tudi sama.

Nuša  Mor oz ,  k i  se  j e  sooč i l a  s 
pomakanjem tekem v Italiji, je v cilju 
povedala: »Na prvem klancu sem bila 
malenkost preveč zadaj v skupini in 
zato sem porabila veliko preveč energije 
s prehitevanji do vodilnih. S tem sem 
zamudila pobeg glavne kandidatke za 
zmago, ki nam je pobegnila ravno v 
začetnem klancu.« Ne glede na to se je 
Nuša Moroz prebila do prve skupine 
devetih tekmovalk, ki so začele zadnji 
zaključni krog. Skupina je složno lovila 
vodilno tekmovalko, ki pa je v zadnjem 
spustu naredila napako in padla. Proga 
je bila v zadnjih 10 kilometrih do cilja 
speljana po ravnini. Vodilna skupina z 
Nušo Moroz je tako z željo, da pride prva 
do cilja, v tem delu kolesarila s povprečno 
hitrostjo blizu 45 km/h. Zmagovalko je 
odločil ciljni šprint, kjer je Nuša Moroz po 
fotofinišu dosegla odlično četrto mesto.Nuša Moroz / Foto: prijavim.se

Rally Idrija je odpovedan
Prihajajoči konec tedna bi moral po koledarju panožne 
zveze v Idriji potekati zadnji reli te sezone z razglasitvijo 
najboljših. Organizatorji so bili napovedano prireditev 
primorani odpovedati. 

Izbor Idrije za zaključek prvenstva ni naključen, saj ima ta šport na Idrijskem 
zelo veliko privržencev in navijačev, že vrsto let pa domala vsi najboljši v različnih 
kategorijah prihajajo prav iz Idrije. Novica, da relija letos v napovedanem terminu 
ne bo, je bila za mnoge Idrijčane pravi šok. Vendar so strokovni argumenti 
prevladali nad zavzetostjo navijačev. Zaradi nezadržnega širjenja nevarnega 
virusa so organizatorji iz domačega Športnega društva Hg sporočili, da na 
podlagi trenutne situacije, vezane na preprečevanje širjenja virusa Covid-19, 
v predvidenem terminu, to je 24. in 25. oktobra 2020, tekmovanja ne bodo 
izvedli. To odločitev so sprejeli po temeljitem pogovoru s krovno zvezo AŠ 2005, 
ki bdi nad organizacijo državnega prvenstva v tej športni panogi.

»Navkljub veliki želji je prevladalo zavedanje o družbeni odgovornosti, saj 
moramo v teh časih vsi poskrbeti, da se širjenje virusa čim uspešneje omeji,« 
so v sporočilu za javnost še zapisali v Športnem društvu Hg.

Kako bodo neljubi zaplet brez finalnega relija rešili na Športni zvezi AŠ 
2005, ta trenutek še ne vedo. O morebitnem novem terminu v letošnjem 
letu bodo javnost obvestili najkasneje do 5. novembra. / DABO
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Storžice v Zadlogu / Foto: Simon Čuk

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

www.sm-sencila.com 

VELIKA IZBIRA - IZDELAVA PO MERI- SVETOVANJE - MONTAŽA - IZMERA 
- HITRI ROKI IZDELAVE / SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e, Logatec

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

Florjan Lampe

Začel je z glavo skozi zid

Lovrenc Habe 

V vsakem kraju se 
lahko veliko dogaja, če 
ima lokalna skupnost 
prizadevne in aktivne 
krajane. V Zadlogu imajo 
srečo, da med njimi živi 
Florjan Lampe, ki je od leta 
2016 predsednik Društva 
Trma, dve desetletji aktiven 
v društvu in organizator 
tekov na Špičasti vrh ter 
prejemnik priznanja KS 
Črni Vrh. Sam hudomušno 
pravi, da se težko izogne 
priložnosti, da ne bi bil 
skoraj pri vsaki mačji 
procesiji v kraju. Florjan 
Lampe je vsekakor najbolj 
zaslužen, da so v Zadlogu 
konec avgusta predali v 
uporabo pravo asfaltirano 
športno igrišče.

Zanimivo je že ime zadloške 
Storžice. Od kje ideja?

Začetek gradnje igrišča sega že 
dobro desetletje nazaj, ko so v 
Ljubljani gradili stadion Stožice. 
Ker se je takrat tudi pri nas zapletlo 
z dokončanjem igrišča, v bližini pa 
je bil smrekov gozd, poln storžev, je 
bilo hitro izrečeno, da so to zadloške 
Storžice.

 

Kdaj ste začeli razmišljati o 
igrišču in kdaj so dela dejansko 
stekla? 

Pred kratkim sem izvedel, da so 
si igrišča v Zadlogu želeli že pred 
petdesetimi leti. Priprave terena 
pred staro šolo v Zadlogu se je 
takratna mladina lotila kar s krampi 
in lopatami. Prav tako smo mladi 
pred dvajsetimi leti videli na lokaciji 
opuščene šole možnost, da se uredi 
prostor za druženje, vendar smo bili 
takrat še zelo mladi. Parcela in objekt 
stare šole sta se kmalu prodala in 

tako je ta varianta splavala po vodi. 
Še vedno smo se kljub mladosti 
trudili in obudili pohod na Špičasti 
vrh. Leta 2001 smo Zadložani 
ustanovili Društvo Trma. Ena od 
idej društva je bila tudi, da se uredi 
prostor za druženje. Kasneje se je 
pokazala možnost, da se uredi del 
občinskega zemljišča, na katerem 
je bilo včasih vaško napajališče za 
živino. Moj predhodnik Jošt Rupnik 
je v sodelovanju z lastnikom zemljišča 
Občino Idrija poskrbel za ureditev 
lastništva zemljišča, spremembo 
namembnosti in izravnavo zemljišča. 
Leta 2012 je bil izdelan tudi PGD 
načrt, vendar se je potem izgradnja 
zaustavila vse do jeseni 2018, ko smo 
se za izgradnjo igrišča prijavili na 
razpis Fundacije za šport. Na razpisu 
bi bili verjetno uspešni, če bi lahko 
uredili vso potrebno dokumentacijo. 
Ker pa nismo bili lastniki zemljišča, 
nismo mogli pridobiti gradbenega 
dovoljenja. 

Kako so dela potekala - kaj vse je 
bilo treba postoriti? 

Najprej smo z občino sklenili 
najemno pogodbo za upravljanje z 
zemljiščem in dogovor, da nam bo 
pomagala pri realizaciji zastavljenih 
del. V društvu smo se odločili, 
da porabimo vsa privarčevana 
sredstva za izgradnjo igrišča in 

spremljevalnega objekta. Območje 
igrišča je bilo v grobem že urejeno, 
vendar je bilo potrebno narediti 
temelje za koše, nasuti tampon 
v ustreznih padcih ter asfaltirati 
igrišče. Ob asfaltu smo nasuli 
bankine in zatravili območje ob 
igrišču. Postavili smo tudi lopo za 
športne rekvizite in nadstrešek za 
uporabnike igrišča.

Kje je bilo največ težav?
Še največ težav smo imeli pri 

pridobitvi gradbenega dovoljenja, 
saj smo se s postopki soočali ravno 
v času pandemije. Kljub postavljenim 
terminom smo se kmalu odločili, da 
bo bolje, če zaključek del planiramo 
proti koncu poletja. Sedaj smo na 
koncu in smo veseli, ker nam je 
uspelo nekaj, kar je bilo pred enim 
letom nemogoče. 

Ste kje pričakovali težave, pa jih 
potem sploh ni bilo?

Ko sem se odločil, da grem v to 
in začnem riniti z glavo skozi zid, 
priznam, da nisem računal na končni 
uspeh v tako kratkem času. V društvu 
smo imeli nekaj privarčevanega 
denarja, imeli smo rabljene koše, 
gole in ladijski kontejner. Glede na 
oceno, s katero smo se prijavili na 
Fundacijo za šport, smo imeli med 
20 in 25 % vrednosti celotnega 

projekta. Sam pri sebi sem si rekel: 
»Kaj nam bo denar na računu, s tem 
je potrebno nekaj narediti.« In tako 
smo začeli. Kljub vsemu pa sem imel 
v mislih, kaj če ne bo dokončano, 
kaj če bo vse skupaj zaraslo grmovje.

Kako so se člani Društva Trma 
vključili v projekt?

V začetku bolj previdno. Verjetno 
so si mislili, da nisem čisto pri 
pravi. Kasneje, ko sem imel iz 
občine dobre informacije, da nam 
bodo maksimalno priskočili na 
pomoč in ko so videli, da gre zares, 
no, potem jih ni bilo »za ustaviti«. 
Skoraj vsak teden sem od članov 
dobival vzpodbudne informacije o 
materialni ali finančni pomoči pri 
gradnji. Tudi pri prostovoljnem delu 
je bila velika zainteresiranost, saj je 
bilo pri izgradnji igrišča opravljenih 
preko 1.000 ur prostovoljnega dela.  

Kaj vse obsega igrišče?
Igrišče obsega asfaltirano igrišče 

za mali nogomet in košarko ter 
spremljevalni objekt z lopo za rekvizite 
in nadstreškom ter makadamsko 
parkirišče. Lahko pa je tudi izhodišče 
za pohod na Špičasti vrh.

Komu se gre še zahvaliti, da je 
projekt izgradnje igrišča uspel?

V prvi vrsti bi se zahvalil sosedom 

in vsem krajanom, ki so pomagali pri 
izgradnji z delom, z materialom in 
finančno. Velika zahvala gre županu 
Tomažu Venclju in Občini Idrija, 
ki nam je omogočila uresničitev 
projekta. Zahvala gre podjetjem, ki 
so nam pomagala z materialnimi 
in finančnimi sredstvi: Žagarstvo 
Pivk z.o.o., Peter Žgavec s.p., Eltom 
Florjan Tominec s.p., Dolomit d.o.o., 
Euromog d.o.o., ebm-papst d.o.o., 
Elektro Beno Zalar, Kolektor CPG 
d.o.o., Kolektor SICOM d.o.o., apipipe 
d.o.o., Artel Koper d.o.o., Viro d.o.o., 
Janez Čuk s.p., Strips d.o.o., Elektro 
Bavcon s.p. in Martmetal d.o.o..

Koliko pa je interesa med krajani 
za igrišče oziroma kakšna je 
prihodnost objekta?

Društvo Trma že več kot deset 
let izvaja rekreacijo za odrasle v 
malem nogometu in košarki. To se 
je poznalo tudi pri izvedbi del. Letos 
smo se rekreirali bolj z delom na 
igrišču, v naslednjih letih pa bomo 
obujali spomine in se potili pod koši 
in med goli. Tudi mladi so priskočili 
na pomoč, zato upam, da bodo 
igrišče vzeli za svoje, ga uporabljali 
in skrbeli za urejeno okolico.

Bodo na igrišču organizirani tudi 
kakšni dogodki? 

Računam na to, da bo zaradi 
p o g o s t e  u p o r a b e  p o t r e b n o 
predhodno najavljanje in rezervacija 
termina.

Kdo lahko uporablja igrišče?
Igrišče je namenjeno vsem, ki 

jih pot zanese v Zadlog in se želijo 
rekreirati  (košarka, nogomet, 
rolanje, ...) ali pa le odpočiti v senci 
nadstreška. Ne želim pa si, da bi ga 
testirali z motornimi vozili.

Ste kaj ponosni ob zaključku del?
Vsekakor! Zelo sem ponosen, da 

sem imel možnost biti zraven pri 
izgradnji igrišča. Zelo sem ponosen 
tudi na svoj kraj, saj če si najprej 
ponosen na svoj kraj, si lahko potem 
tudi ponosen državljan in ponosen 
Slovenec.
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Nabava vseh vrst 
barvnih kovin,  
pohodnih,  
ekspandiranih in  
perforiranih pločevin

IZDELAVA  
NADSTREŠKOV

- NABAVA IN STRIŽENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNIH ŠKARJAH  
- KRIVLJENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU  
-  NUDIMO KLJUČAVNIČARSKE STORIT VE  
-  KOVINSKI IZDELKI  PO NAROČILU

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

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

T: 031 724 333T: 031 724 333

Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

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

041 435 037

Krasni razgledi v družbi 
prijateljev

Zala Serženta Seljak

Z novim šolskim letom 
in sprostitvijo ukrepov 
epidemije se je obudilo tudi 
dogajanje v Planinskem 
društvu Idrija. V lanskem 
šolskem letu smo v 
društvu na novo uvedli 
tudi planinske izlete samo 
za srednješolce, ki so bili 
zgodba o uspehu. Zaradi 
epidemije koronavirusa 
nam je uspelo izpeljati le 
dva od načrtovanih štirih 
izletov, letos pa smo se 
odločili nadaljevati z izleti 
samo za mlade. Ker je 
veliko udeležencev prejšnjih 
dijaških izletov začelo s 
študijem, smo izlete razširili 
na dijaško-študentske. 

Prvi letošnji tak izlet se je odvil 10. 
oktobra, ko smo osvojili Krasji vrh. 
Ta gora se dviga 1.773 metrov nad 
morjem in leži med Kobaridom in 
Bovcem, odkoder se odpira čudovit 
razgled na Julijske Alpe, edinstven 
pa je tudi pogled na Krn.

Na izlet smo se odpravili odlično 
razpoloženi, kljub zgodnji uri 
polni energije in z veliko temami 
za pogovor. Vožnja je minila 
kot bi mignil in iz izhodišča 
v Drežniških Ravnah smo se 
»zapodili« proti našemu cilju. Pot 
je vodila navkreber skozi redek 
listnat gozd in prepustili smo se 
toku pogovora, misli in naravi. 
Ko smo bili že blizu vrha, se je 
teren odprl in ob poti so nas 
spremljali številni ostanki iz prve 
svetovne vojne. Nikamor se nam 
ni mudilo in vzeli smo si čas za 
raziskovanje bunkerjev, uživali 
smo v izjemnem razgledu in te 

nepozabne trenutke smo ujeli 
tudi v fotografske (beri telefonske) 
objektive. Na travnatem vrhu 
si je vsak našel svoj kotiček za 
malico in preprosto smo se samo 
prepustili čudovitemu dnevu 
in družbi prijateljev. V daljavi 
smo prepoznali Triglav, Jalovec, 
Mangart in številne druge 
vrhove, ki so se, prav tako kot 
mi, nastavljali soncu. Ob spustu 
se je do nas prikadila megla in 
povzročila skrivnostno vzdušje. 
S poti smo skrenili še do planine 
Zaprikraj, ki je tudi izhodišče za 
izlet na Krn. Ko smo prispeli do 
kombija, smo se po nekaj minutah 
vožnje ustavili še pri pašniku ovc, 
kjer so bili tudi drobni jagenjčki, 
ki smo si jih želeli pobližje 
ogledati. To je bil res lep zaključek 
izleta, veselimo pa se že novih 
dogodivščin v dijaško-študentski 
zasedbi.

Pet zvezdic d.o.o., Šutna 67, 4209 Žabnica

Gostišče Barbara nudi prosta delovna mesta:

NATAKAR (M/Ž)
nudimo:
delo za nedoločen čas, polni delovni čas,  
preizkusna doba 3 mesece 

pričakujemo:
vozniško dovoljenje B kategorije,  
znanje angleškega jezika,  
poznavanje dela z računalnikom

VOZNIK ZA RAZVOZ HRANE (M/Ž)
nudimo:
delo za nedoločen čas, polni delovni čas,  
preizkusna doba 3 mesece 

pričakujemo:
vozniško dovoljenje B kategorije  
Delo je primerno tudi za študente na napotnico  
ali upokojence na pogodbo.

ROK ZA PRIJAVE KANDIDATOV: 
15. 11. 2020

VEČ INFORMACIJ:
051 641 699 (Urban) / urban.jelovcan.2014@gmail.com
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Niko Jereb

Vrnili smo se v Yogyakarto 
in se raziskovalno potikali 
po mestnih ulicah. Še 
najdlje sem se zadržal pri 
izdelovalki batika. Voskala 
je sarong. Sarong, dolg 
mora biti 2,5 metra in 
segati do gležnjev, je bil že 
vzorčasto obarvan indigo 
modro. Intko pridobivajo 
iz azijskih dreves rodu 
Indigofera, ki vsebujejo 
glikozid indikan. Ta z 
oksidacijo da slovito 
barvilo. 

Bilo je oblačno in soparno pod tem 
pokrovom. Izcedil sem že obilje potu, 
zato potrebujem pijačo, od katere 
bo vsaj nekaj ostalo v meni. Torej 
bintang, pivo. Ameriški pisatelj Noah 
Charney je v knjigi Slovenologija o 
ljubiteljih laškega piva zapisal, da 
pravijo, če piješ Laško, ščiješ Union! 
Zapeljali smo se na zgodnjo večerjo. 
Obetale so se nam jedi, ki so značilne 
za Yogyakarto. Kasneje nas je čakala 
slikovita predstava hindujskega epa 
Ramajana.

Prijeten večer, slaba noč
Warung, v katerem smo večerjali, 

je bil lična lesena zgradba z veliko 
z e l e nj a  i n  m a l i m  r i b n i ko m . 
Domačin, ki je bil za vodiča, nam 
je razlagal jedi. Na mizi je bila 
jed 'gudeng yogyakarta' in sicer 
jackfruit, ki se je kuhal več ur 
v sladkem palminem sirupu in 
kokosovem mleku, zraven piščanec 
s česnom, šalotko in koriandrom, 
sk uhan v  kokosovem mlek u, 
obložen s kuhanimi jajci, zmerno 
začinjen (najbrž sem se že privadil). 
Priložene so bile še okrogle polnjene 
pogačke, 'bakpia pathok' (pathok 
je mestna četrt). Bilo je še nekaj 
močno začinjenega in na vprašanje 
'iki opo' (kaj je to?) se je domačin 

le namuznil. Zraven sem si naročil 
vrček gostljate pijače sirsak, od 
istoimenskega sadeža, ki mora biti 
res popolnoma svež. Je bele barve 
kot smetana. Zazdel se mi je nekam 
postan, kot bi se mu sladkoba že 
nekoliko spridila.

Gledališče je bilo v obliki pol 
amfiteatra in polno gledalcev, 
večinoma domačinov. Popularna 
zgodba o Ramajani pripoveduje 
dogodivšč ine  boga Rame.  Tu 
je  nekol iko dr ugačna,  kot  je 
originalna, indijska. Z neverjetno 
lahkoto in eleganco so nastopajoči 
izvajali plesne figure z velikimi 
poskoki in elementi, ki so bili prave 

bravurozne cirkuške točke. Telesa 
so jim valovala tja do konic prstov 
in z gibi pripovedovala zgodbo. 
Živopisano so bili oblečeni, kot se 
posameznemu liku pritiče. To je bil 
balet in pol.

Ko sem se pozno spravljal spat, me 
je močno tiščalo v želodcu. Tiščanje 
je bilo vedno hujše, pravzaprav 
me je močno bolelo. Srknil sem 
domače zdravilo. Nič ni pomagalo. 
Zvil sem se v dve gubi in upal da 
mine. Če bi imel pri roki skodelico 
beduinskega čaja za želodec, ki sem 
ga bil prinesel iz južnega Egipta, bi 
bil rešen. Vedno mi je pomagal. 
Počutil sem se kot volk v Rdeči 

kapici, ki so mu naložili kamenje v 
trebuh. Proti jutru, ko je bilo treba 
vstati, mi je odleglo. Najraje bi 
dopoldan prespal. Toda ne! Na vrsti 
je bil ogled Borobudurja, največjega, 
najimenitnejšega budističnega 
templja na svetu. To je bila tudi ena 
od špic potovanja.

Tempelj neštetih Bud
Za zajtrk sem popil samo čaj iz 

zvezdastega janeža in kardamoma. 
Vozili smo se slabo uro. Borobudur 
je  42 ki lometrov vzhodno od 
Yogyakarte. Med riževimi polji 
in sladkornim trsom se dviguje 
46 metrov visok hrib in na njem 
svetovna umetnina. To, kar je 
za Kambodžo Angkor Wat,  je 
Borobudur za Indonezijo. Ime naj 
bi izviralo iz sanskrta in pomeni 
budistični samostan na hribu, 
drugi viri pravijo, da to pomeni 
tempelj neštetih Bud. Iz zraka je 
videti kot mandala, ki simbolizira 
harmonijo stvarstva. Zgraditi ga je 
dala vladajoča dinastija Sailendra, 
kar pomeni gospodarji gora. Gradili 
so ga med leti 750 do 850 n. št. V 
kamnolomu so morali izsekati 
in privaliti čez 60 tisoč kubičnih 
metrov kamna ter izklesati vse dele 
templja. Baje je sestavljen iz dveh 
milijonov kosov. Ko je bil tempelj 
dokončan, so ga le kratek čas 
uporabljali za obrede.

V stoletjih ga je prekril pepel 
iz bližnjega ognjenika Merapi in 
prerasla džungla. Ponovno so ga 
odkrili v prvi polovici 19. stoletja v 
času nizozemske okupacije. Tempelj 
je iz petih kvadratastih ploščadi. 
Stranica spodnje meri 111 metrov. 
Dvigajo se druga nad drugo, na vrhu 
pa so še tri okrogle, kot sklepna 
stopnja. Skupaj jih je osem, ki 
simbolizirajo osmerno pot. Visok 
je 35 metrov. Kasneje so dodali 

spodaj še eno teraso, da bi utrdili 
ta veličastni objekt. Tempelj je 
simbol prehoda iz posvetnosti proti 
vrhu razsvetljenosti. Vzpenjanje je 
predpisano po posameznih terasah 
v smeri urnega kazalca. Pet spodnjih 
teras predstavlja različne nivoje na 
poti k odrešitvi in sicer posvetne 
želje, škodoželjnost, zlobo, lenobo 
in dvom. Pri romanju verniku od 
spodaj ni dano videti, kaj ga čaka 
na vrhu in ko doseže vrh, torej 
notranji mir in jasnost, ne more 
več videti posvetnih stopenj, ki jih 
je pustil za seboj. Najvišja, osma 
ploščad, predstavlja nirvano in 
končno osvoboditev od stalnega 
preseljevanja duše. To je nestvarni 
svet onstran časa in prostora, kjer 
izginejo vse materialne oblike.

Gradnja je zahtevala ogromno 
denarja in fizičnega ter umetelnega 
dela. Na stenah teras se neprekinjeno 
v dolžini dobrih pet kilometrov 
vleče friz izklesanih reliefov, več 
kot 1400 jih je, ki pripovedujejo 
zgodbo o Budi in o poti do nirvane. 
Nad temi galerijami je v majhnih 
nišah postavljenih 400 kipcev Bude 
v razmišljajočem položaju. Na vrhu 
zadnjih treh teras pa je v kamnitih 
zvonasto oblikovanih stupah z 
okenci še 72 Bud. Kdor se skozi 
okence dotakne kipa Bude, se mu 
izpolni želja in bo srečen. Poskusil 
sem in se skoraj pretegnil, da sem 
dosegel kip s konicami prstov. Ni 
me streslo, tudi dodatna vročina 
me ni prešinila, niti videnja nisem 
doživel, kljub temu sem si zaželel 
zdravja za vse.

Ta biser azijskih templjev so 
leta 1973 dokončno utrdili  in 
restavrirali. Unesco ga je uvrstil na 
listo svetovne dediščine. Tempelj 
je doživljal viharno zgodovino. 
Doleteli so ga številni izbruhi 
vulkana in potresi. Zadnji leta 2006 

Sem in tja po Indoneziji 

Balet Ramajana

Borobudur / Fotografije: Niko Jereb
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

ga je precej prizadel, leta 2010 pa ga je 
prekrila plast pepela ob izbruhu vulkana 
Merapi. Leta 1985 so ga nasprotniki 
predsednika Suharta poškodovali z 
bombami. Kljub vsemu je veličasten.

Svetišče obhaja največji praznik v 
mesecu waicak, maju, ko zaznamujejo 
rojstvo Bude, njegovo razsvetljenstvo 
in dosego nirvane. Procesije menihov 
v žafranastih oblačilih se vijejo okrog 
templja, potem zakorakajo po ploščadih 
do vrha, kjer prižigajo sveče in trosijo 
cvetje. Hodil sem od ene ploščadi do 
druge, vročina in utrujenost minule 
boleče noči sta me zdelovali. Sesal 
sem sladkorni trs, ki sem ga kupil 
pred vhodom. Vlekel sem se kot dolga 
zgodba Bude, ki je iskal srednjo pot. 
Prav simbolično sem trpel zemeljske 
muke in upal, da bom na vrhu rešen 
zemeljskih težav. Pa kaj še! Še vode mi 
je zmanjkalo! Kljub vsemu sem vsega 
prehodil in občudoval delo gradbenikov 
in kiparjev, ki so pred 1.200 leti ustvarili 
remek delo.

Sence pripovedujejo 
Pri poznem kosilu sem bil previden. 

Jedel sem samo beli riž. Za omako je 
bila lakota. Pil sem roza sok papaje brez 
dodatkov. Sadež, ki ima obliko velike 
bučke, lahko tehta do 6 kilogramov in 
je dober za želodec. Lahko ga posoliš, 
popopraš, pokapaš z limeto. Samo drevo 
je zelo dekorativno z zanimivo skorjo. 
Zvečer smo za posladek šli gledat vayang 
kulit, senčne lutke. Vayang dobesedno 
pomeni senco ali duha, zato je gledališče 
kraj, kjer se duhovi, sence preteklosti, 
spet  pojav i jo  med  ž iv imi  in  ob 
posredništvu glavnega akterja dalanga 
znova spregovorijo živim. Lutke so 
narejene iz bivoljega usnja, ki je posebno 
obdelano v pergament. Preluknjane so 
s čipkastimi vzorci. Barve so zelo žive. 
Okraski in pričeske ter dodatki so točno 
določeni za vsako osebo posebej. Lutke 
so ročne in zahtevajo posebno spretnost 
pri vodenju. Ob tem sem se spomnil 
na predstavo vodnih lutk v Hanoju v 
Vietnamu, kjer igralci stojijo v vodi in na 
dolgih palicah vodijo lutke. Tu nastopajo 
za razpetim platnom, nanje sije luč in 
meče ostre sence. Gledalci so pred tem 
'ekranom' in se popolnoma vživijo v 
zgodbo. Najstarejšo lutko hranijo v 
mestnem muzeju. Izvira iz leta 1870. 
Zaradi svojevrstnosti, umetelnega 
ravnanja z lutkami in pestrega izročila 
so na Unescovem seznamu svetovne 
dediščine.

Originalna prestava traja devet ur: od 
devetih zvečer do šestih zjutraj. Ima 
samo dva odmora opolnoči in ob treh. 
Glavni je dalang, ki vodi predstavo in 
upravlja z večino lutk. Govori tekst za 
vsako figuro, ki jih je lahko tudi sto! 
Dalang pravzaprav igra, vpije, se smeje, 
joče, tuli, skratka počne vse kar zahteva 
vsebina. Vodi tudi orkester gamelan, ki 
spremlja igro. Je sestavljen iz tolkal in 
ima običajno eno pevko.

Mi smo si ogledali močno skrajšano 
predstavo. Moram reči, da je bilo 
presenetljivo zanimivo. Dalang se 
je drl, glas pevke se je monotono 
d v i g ov a l  i n  o d s e k a n o  s p u š č a l , 
orkester gamelan pa je udarjal čudne 
zvoke. Ima pa eno tolkalo, gong, 
čigar javansko ime si je prisvojilo 
kar nekaj jezikov, tudi slovenščina. 
Nanj je mogoče zaigrati melodijo. 
Najimenitnejšo melodijo in vibracije 
sem doživel v podzemlju znamenitega 
Damanhurja, ki je blizu Torina v Italiji. 
Tam umetniki iz vsega sveta v umetnih 
votlinah ustvarjajo poseben, barvit 
svet, ki združuje vse večje svetovne 
religije, sedanje in pretekle s posebnim 
poudarkom na starodavnem Egiptu. 
Sicer je Damanhur starodavno mesto 
v delti Nila s še ne prav raziskanimi 
staroegipčanskimi templji. Njegov 
dvojnik v Italiji leži na energetsko 
močnem polju. Tam je vse prežeto s 
skrivnostno novo religijo.

Orkester gamelan

Zvonaste dagobe z Budami v 
notranjosti
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ODPRTO: PON. -  PET  8. - 16.   SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

DIMNIKARSTVO IDRIJA     
Dejan Šukalo s.p.
Levstikova 5, 5280 Idrija
T: 05 37 73 893 
M: 041 775 362, 041 351 876
E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

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

Montaža in servis

mojakurilnica.si
Kotli na biomaso in toplotne črpalke



Idrijske novice / ABC         številka 489 petek, 23. oktober 2020 29V  S L O V O

Mali oglasi

VINCENC GABRIJEL ŠTUCIN
(1941 – 2020)

Ob izgubi moža, očeta, nonota, brata in tasta se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 

od blizu in daleč. Hvala za izrečena in poslana sožalja, za darovane 
sveče in denar. Hvala idrijskemu zdravniškemu osebju za pomoč in 
dr. Grencu iz UKC Ljubljana. Hvala gospe Ivici za govor, pevkama 
za zapete pesmi, župniku Miru Mariniču za lep cerkveni pogrebni 
obred in mašo ter gospodu Marku Gnezdi za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoča žena Dragica, sinova Iztok in Uroš z družinama ter sestre 
Pavla, Cvetka in Marinka z družinami

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

Poslovila se je naša
VIKTORIJA ŠINKOVEC

(1930 - 2020)
z Vojskega 32

Iskreno smo hvaležni dr. Silviju Strausu za dolgoletno skrb za 
njeno zdravje, hvala tudi ostalim zdravstvenim delavcem, ki so ji 

pomagali v času zadnje bolezni.
Hvala vsem, ki ste jo v preteklih letih obiskovali in ji polepšali 

dneve.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se prišli poslovit od nje, prinesli cvetje 
in sveče ter darovali denarna sredstva za potrebe domače cerkve.
G. vikarju Alanu Tedešku hvala za darovano sveto mašo in lepe 
besede v slovo, hvala tudi pevcem Cerkvenega pevskega zbora 

Župnije Vojsko.
Hvala Marku Gnezdi in ostalim delavcem Komunale Idrija za 

dostojno izvedbo pogrebne slovesnosti.

Žalujoči: vsi njeni

Draga mama Viktorija! Odšli ste v kraj, kamor vam 
ne moremo slediti. Ostaja iskrena hvaležnost za vašo 
dobroto in ljubezen. Ostajajo spomini … Spomini na 
toplo kuhinjo pri Smodinu, kjer ste nas sprejemali 
z blagim nasmehom in iskricami v očeh. Kjer je 
dišalo po pravi kavi, ki ste ji radodarno dodali veliko 
sladkorja … Kjer smo se zbirali pri veliki mizi, jedli 
dober kruh in ob praznikih potico, ki so jo naredile 
vaše roke. Te roke, ki so v življenju morale tako 
zelo delati … 
(snaha Irena)

POSLOVILI SO SE

 
Gradivo za zahvale in male oglase nam lahko pošljete po elektronski  

pošti na: marketing@abc-merkur.si ali abc@abc-merkur.si. 
Dodatne informacije na: 051 358 215 ali 05 37 222 80.  

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

MILKA DRAGOŠ
(1921 – 2020)

Ob slovesu ljube mame se iskreno zahvaljujem Domu za starejše Bor 

za čutečo in strokovno oskrbo v zadnjih mesecih in vsem, ki ste jo 

imeli radi. Iskrena hvala župniku Petru Fonu za lep poslovilni obred, 

Žigi Laknerju za pesem slovesa, Marku Gnezdi za veliko pomoč pri 

organizaciji le-tega in vsem, ki mi stojite ob strani.

Mami, rada te imam!

Hčerka Slavica

Draga, zlata mamica!

Odšla si, a ostajaš z mano.

Dokler bom, boš tudi ti!

PAVEL LUŠA
(1936 - 2020)

V prvih dneh oktobra nas je zapustil dragi mož, oči, nono in 
pranono Pavel Luša iz Idrije. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se 
poklonili njegovemu spominu, darovali cvetje in sveče, nam izrekli 

sožalje ter nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 
Pogrešali ga bomo.

Vsi njegovi

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro, 
le v nas se preselijo in naprej, naprej živijo, 
so in tu ostanejo. 
(Janez Medvešek)

IVANA URŠIČ
(27. 12. 1937 – 9. 10. 2020)

Ob smrti naše drage mame, none, prababice, sestre in tete se 
iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
izrekli sožalje in se v mislih na dan pogreba poslovili od nje. 
Posebej se zahvaljujemo osebnemu zdravniku dr. Silviju Strausu 
ter urgentni službi ZD Idrija, ki ste ji ob bolezenskih težavah 

nudili pomoč. 
Zahvaljujemo se tudi zaposlenim v DU Idrija, ki ste kakorkoli 

skrbeli za njo v času bivanja v domu.
Enaka zahvala tudi osebju Komunale Idrija in župnijskemu 

vikarju za opravljen pogrebni obred.
 

Žalujoči hčeri in sin z družinami ter ostalo sorodstvo

Naj ti veter poje uspavanko 
za miren, večen počitek.

Prodam stanovanje ali poslovni prostor v 
centru Idrije. Cena po dogovoru.  
/ Inf.: 041 707 787

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

Prodam stanovanje v centru Idrije 
na Vodnikovi 1a v izmeri 46 m2, 
neopremljeno. Cena po dogovoru.  
/ Inf.: 040 640 035 
Prodam Citroen Berlingo 2.0 Hdi, letnik 
2004, 277.000 km. Redno servisiran. Cena: 
1.600 evrov. / Inf.: 041 872 360,  
041 389 727 

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

V Spodnji Idriji, na Pustoti (Pod Brezami), 
prodam gradbeno parcelo v velikosti cca 
2.000 m2. Cena ugodna, po dogovoru.  
/ Inf.: 041 632 859

Prodam motorno kolo - skuter znamke 
Sym Model EuroYet50, letnik 2006, 
prevoženih 11.000 km, odjavljeno iz 
prometa ampak tehnično izpravno vozilo, 
garažirano, odlično ohranjeno. Cena: 650 
evrov. / Inf.: 070 231 162 (Miran)

V Idriji, Spodnji Idriji ali Kanomlji kupim 
manjšo starejšo hišo, potrebno obnove, 
oziroma parcelo za gradnjo.  
/ Inf.: 040 817 324

Mlad poročen par, oba zaposlena, nujno 
najame stanovanje ali hišo v Idriji ali 
Spodnji Idriji za daljše obdobje.  
/ Inf.: 069 915 564

V Idriji, v večstanovanjski hiši v Podroteji, 
prodamo stanovanje v izmeri 95 m2. Cena: 
65.000 evrov. / Inf.: 031 223 736

V centru Idrije ugodno prodam 
dvosobno stanovanje v izmeri 45 m2.  
/ Inf.: 031 449 955

Prodamo starejšo kmečko hišo na 
Vojskem. Cena: 49.999,00 evrov.  
/ Inf.: 041 455 152

Nujno najamem manjše stanovanje 
55 m2 v Idriji ali Spodnji Idriji zase in dva 
otroka. / Inf.: 040 156 299

V Idriji s širšo okolico najamem 
garsonjero, stanovanje ali manjšo hišo.  
/ Inf.: 068 639 535 
V Spodnji Idriji, na Mladinski ulici 1, prodam 
trisobno stanovanje v izmeri 57 m2.  
/ Inf.: 041 310 743 (Damjan)

Mlad par kupi starejšo hišo (grajeno 
pred 1940) v Idriji ali okolici, z namenom 
prenove. / Inf.: 069 934 772

V Idriji ali Spodnji Idriji najamem 
enosobno stanovanje ali garsonjero.  
/ Inf.: 051 278 950

V bližini Idrije kupim manjšo parcelo za 
postavitev brunarice cca. 7 x 6 metrov. 
Zaželeno je, da je parcela komunalno 
opremljena. Če kdo prodaja bivalno 
brunarico takšnih dimenzij (ne večjo), pa 
se priporočam za informacije.  
/ Inf.: 041 766 214

Ugodno prodam vgradno kuhalno ploščo 
(3 x plin, 1 x elektrika), z jeklenko. Cena: 40 
evrov / Inf.: 041 540 676

Prodam lesen macesnov okvir 250x220 
cm z dvojnimi vratnimi krili. Cena: 40 
evrov. / Inf.: 041 540 676

Kupim malo rabljeno in brezhibno 
delujočo motorno žago.  
/ Inf.: 051 691 171

Prodam stanovanje v centru Idrije v 
izmeri 46 m2, zgrajeno leta 2006.  
/ Inf.: 040 640 035

V Idriji ali Spodnji Idriji najamem 
enosobno ali dvosobno stanovanje.  
/ Inf.: 041 535 397 (Patricija)

Prodam trisobno stanovanje v Idriji na 
Mestnem trgu 2 v izmeri 82 m2.  
/ Inf.: 040 893 594 
Podarim lepo ohranjeno kotno sedežno 
garnituro. Za prevoz morate poskrbeti 
sami. / Inf.: 031 629 871

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

Edvard Skvarča iz Idrije, star 92 let

Nena Hribar iz Spodnje Idrije, stara 35 let

Igor Kosmač iz Idrije, star 65 let

Pavel Luša iz Idrije, star 84 let

Vida Peternel iz Dolenjih Novakov

Viktorija Šinkovec z Vojskega, stara 89 let

Pasqua Moravec iz Idrije, stara 97 let
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Črni dogodki

Č R N A  K R O N I K A

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

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

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

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

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

NOVO
Ogrevalne toplotne 
črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski 

Weishaupt

Motoristka trčila v 
avtomobil

poškodoval še neznani pridanič. 
Ugotovili so, da je bil poškodovan 
osebni avtomobil znamke Toyota 
na enem od javnih parkirišč v Idriji. 
Lastnik vozila je ugotovil, da mu je 
nepridiprav poškodoval levi prednji 
odbijač vozila. Policisti so primer 
zaključili z uradnim zaznamkom za 
zavarovalnico.

Motorist padel na 
Bukovem

V soboto, 10. oktobra dopoldne, se 
je na cesti Reka – Bukovo pripetila 
prometna nesreča. Policisti so 
potrdili, da je 61-letni avstrijski voznik 
motornega kolesa znamke BMW 
S1000 po lokalni cesti iz križišča 
glavne ceste proti naselju Bukovo v 
levem ostrem preglednem ovinku s 
prednjim kolesom zapeljal čez rob 
vozišča, izgubil kontrolo nad vozilom, 
z desno nogo oplazil betonski podporni 
zid in se prevrnil na levi bok ter drsel 
po vozišču in se po nekaj metrih ustavil 
na sredini vozišča. 61-letni državljan 
Avstrije je bil v prometni nezgodi 
predvidoma lažje telesno poškodovan, 
saj si je ob padcu izpahnil levo ramo. 
Posredovali so reševalci ekipe nujne 
medicinske pomoči iz ZD Idrija, ki so 
poškodovanca odpeljali na urgenco 
idrijskega zdravstvenega doma, kjer so 
mu nudili ustrezno zdravniško pomoč.

Spet kamen v Zali
V petek, 9. oktobra, se je ob 17. uri 

in 14 minut na glavni cesti Godovič 
– Idrija zgodila prometna nesreča, v 

kateri je bil udeležen 22-letni voznik 
osebnega avtomobila. Policisti so na 
kraju nesreče ugotovili, da je mlajši 
voznik vozil iz Godoviča proti Idriji 
in med vožnjo na ravnem delu ceste 
zaradi neprilagojene hitrosti ni uspel 
zmanjšati hitrosti, ko je zagledal 
kamen na cestišču. Z vozilom je 
zapeljal na skalo, osebno vozilo je 
nato odneslo levo preko nasprotnega 
smernega vozišča, kjer je z bočnim 
levim delom in pnevmatiko zadel v 
odbojno varnostno ograjo. Zatem je 
z vozilom peljal po neutrjeni bankini 
ter nato nazaj na vozišče desno, 
prečno preko vozišča na prometni 
pas proti Idriji, kjer je vozilo obstalo 
ob desnem robu vozišča. V prometni 
nezgodi voznik ni bil poškodovan, 
policisti pa ga bodo kljub temu 
kaznovali.

Tragična nesreča v 
Prešernovi ulici

V četrtek, 8. oktobra, se je nekaj 
pred poldnevom v Prešernovi ulici 
zgodila tragična delovna nesreča. 
Po podatkih novogoriške policijske 
u p r ave  j e  6 5 - l e t n i  d o m a č i n 
skupaj z dvema pomagačema za 
gospodarskim poslopjem ob hiši 
zlagal drva na prikolico. S frezo je 
nato prikolico popeljal za poslopje, 
nato pa naj bi ustavil in skušal priti 
peš z enega na drugi konec prikolice. 
Na ozkem prehodu za prikolico 
naj bi hodil tako, da se je držal za 
stranico prikolice, pri tem pa naj 
bi mu zdrsnilo, tako da je omahnil 

vznak. Najprej naj bi padel 1,2 metra 
v globino, nato pa ponovno izgubil 
ravnotežje in padel še dodatnih 
1,5 metra v globino. Ob drugem 
padcu je pristal na trdih betonskih 
tleh gnojne jame in z glavo silovito 
udaril ob tla. Po padcu je obležal brez 
zavesti, bližnji naj bi mu pomagali 
in takoj poklicali pomoč. Na kraj so 
najprej prišli idrijski reševalci, ki so 
ga oživljali, kmalu so se jim pridružili 
tudi idrijski prostovoljni gasilci, 
vendar je bil trud vseh zaman. 
Dežurni zdravnik je čez nekaj časa 
potrdil, da je moški žal umrl. Po 
prvih informacijah so bile usodne 
hude poškodbe glave.

Stiskalnica stisnila 
delavca

V torek, 6. oktobra, se je ob 9. uri 
in 44 minut v podjetju v Spodnji 
Kanomlji pri delu poškodoval eden 
od delavcev. Policisti so potrdili, da 
je voznik viličarja na viličar naložil 
stiskalnico. Med dvigovanjem 
stiskalnice je le-ta začela drseti 
in se je nagnila. To je opazil eden 
od delavcev, ki se je v tem času 
nahajal  v  neposredni  bl ižini . 
Skušal je zadržati stiskalnico pred 
zdrsom, vendar je zaradi teže le-ta 
kljub temu padla na tla in delavca 
poškodovala. Predvidoma huje 
poškodovanega delavca so oskrbeli 
na urgentnem oddelku idrijskega 
zdravstvenega doma. Kraj delovne 
nesreče so si ogledali tudi idrijski 
policisti, ki so o dogodku že poročali 

pristojnim pravosodnim organom, 
obvestili pa so tudi preiskovalnega 
sodnika Okrožnega sodišča in 
Državnega tožilca v Novi Gorici ter 
tudi pristojno delovno inšpekcijsko 
službo. Policisti  nadaljujejo s 
preiskavo vseh okoliščin delovne 
nezgode, saj je šlo za hujšo delovno 
nesrečo.

V Godoviču avtomobil 
na streho

V ponedeljek, 28. septembra, se 
je nekaj po 14. uri na spolzki cesti 
med Godovičem in Hotedršico 
pripetila prometna nesreča. Ob 14. 
uri in 40 minut so na pomoč klicali 
gasilce PGD iz Idrije, ki so na streho 
prevrnjeno vozilo postavili nazaj na 
kolesa. 46-letna voznica se v nesreči 
ni poškodovala. 

Gasilci so zavarovali kraj nesreče in 
usmerjali promet med intervencijo. 
Pol ic ija  vzroke za nesrečo še 
preiskuje.

Trčil v hišo
V sredo, 23. septembra, se je 

ob 17. uri in 46 minut zgodila 
prometna nesreča v Predgrižah 
pred Črnim Vrhom. Policisti so ob 
ogledu kraja nezgode ugotovili, da je 
voznik osebnega avtomobila zaradi 
neprilagojene hitrosti zapeljal z 
vozišča na travnik in nato z vozilom 
trčil v stanovanjsko hišo. V prometni 
nesreči se voznik ni poškodoval, 
na vozilu pa je nastala materialna 
škoda.

V nedeljo, 18. oktobra, sta ob 14. uri 
in 31 minut na cesti Idrija – Godovič, 
v zgornjem delu Zale, trčila osebno 
vozilo in motorno kolo. Posredovali 
so gasilci PGD Idrija, ki so zavarovali 
kraj dogodka, nudili zdravniško 
pomoč poškodovancu do prihoda 
reševalcev ekipe nujne medicinske 
pomoči ter cestišče posuli z vpojnimi 
sredstvi. Policija zbira informacije in 
vzrok nesreče še proučuje.

Nepridiprav 
poškodoval avtomobil

Policisti Policijske postaje Idrija 
so si v soboto, 10. oktobra, ogledali 
vozi lo,  ki  ga je  na parkirišču 
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MODA ZA VSO DRUŽINO - konfekcija preverjene kvalitete po zmernih cenah

Popust velja do vključno  
30. 10. 2020 

Popust se obračuna pri blagajni. 
Popusti se ne seštevajo!

šifra kupona 10040

za CELOTEN nakup 
ženske in moške  
konfekcije
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Novorojenčki 

Iskrene čestitke staršem!

Šala tedna

Z A D N J A  S T R A N

FALAUZA-PRESS Zanesljiv brezžični 
hišni varnostni sistem

Navodila: Kupi par zelo velikih 
rabljenih delovnih škornjev in jih 
postavi pred vhod stanovanja ali 
hiše. Zraven položi izvod revije 
"Strelski šport" in zelo veliko posodo 
za hranjenje psov.

Na vratih pusti listek z  naslednjo 
vsebino: 

"Francka, z Borisom sva šla na 
lovsko zvezo po dodatno municijo. 
Vrneva se čez pol ure. Rotvalerja raje 
pusti pri miru. Zjutraj sem ju peljal k 
veterinarju cepit, pa sta nekaj sitna".

Deček Brin, 
starša Neža Gantar in Uroš Vićentijević 
iz Idrije 
 
deklica Tina, 
starša Špela Česnik in Miha Dolenc z 
Rejcovega Griča
 
deklica Tina, 
starša Mateja in Uroš Jeram iz Spodnje Idrije
 
deček Jaka, 
starša Nuša in Klemen Mravlje iz Idrije

Pri Zajcu se vse pomenimo
 

Nedavno praznovanje praznika občine v Cerknem je po 
mnenju članov društva »Societa di amanti della birra 
di campagna« iz Gorice izjemno uspelo. V sporočilu 
za javnost vodstvo društva pozdravlja sodelovanje 
novih županov goriške regije v duhu konstruktivne  

izmenjave mnenj.
Ker pa je večina županov na slavnostnem zasedanju občinskega sveta 

ob prazniku v Cerknem ostala brez priložnosti za javni nagovor, so 
svojo priložnost dobili v drugem delu večernega programa. Ko so se 
udeleženci proslave razbežali po svojih domovih, so povabljeni župani 
iz vse regije izkoristili trenutek in se pretihotapili na rob občine Cerkno. 
Tam v zaselku Reka deluje pivovarna, ki je letos začela z izdelovanjem 
odličnih piv. Od tegob delovnega dne potrti so si tam v senci praznovanja 
natočili »čašo resnice, ali pa tudi dve«. Z navdušenjem so si ogledali 
proizvodnjo, še bolj pa so bili zadovoljni ob degustaciji mojstrovin 

pivovarskih mojstrov in okušanju suhomesnatih dobrot. 
V društvu »Societa di amanti della birra di campagna« iz Gorice v 

sporočilu za javnost še predlagajo, naj Občina Cerkno to obliko druženja 
županov patentira v projektu Sejalec 2021. Tam je ekipa, ki danes vodi 
občino, pred leti že zmagala s projektom objemanja smrek in hojo brez 

obuval po gozdu.
Če pa se bo kaj zalomilo, lahko zagato z lahkoto reši novogoriški župan, 

ki je po ogledu pivovarne veleponosno razlagal, da brez Goričanov tudi 
na Cerkljanskem pač ne gre. V pivovarski delavnici je med zaposlenimi 
trčil ob svojega soseda, kar je bil še dodaten razlog za veselje brez konca. 
Kot bi tak razplet slutili, so se vsega hudega vajeni Goričani na proslavo 
v Cerkno pripeljali s službenim šoferjem, ki je ob prihodu sicer pol ure 
zamudil, a so mu to ob povratku dobro razpoloženi potniki in gostitelji 
seveda odpustili. Živel Zajc!                                                           / FIŠER

Idrijska čipka v katedrali na Dunaju
Damijan Bogataj

Eva Petrič, v svetu in 
pri nas uveljavljena 
večmedijska ustvarjalka, je 
v svojo novo ambientalno 
postavitev na Dunaju 
vključila idrijsko čipko. Pri 
tem projektu je sodelovala 
z Majo Svetlik iz Čipkarske 
šole Idrija in članicami 
eksperimentalne skupine, ki 
deluje pod okriljem šole.

»Lepota moje Korona vrtnice, 
t ransfor mirane v  kolekt ivno 
Korona vr tnico, ki se bo med 
sedanjim drugim valom pandemije 
koronavirusa vzpenjala kvišku 
in izžarevala upanje v znameniti 
katedrali Svetega Štefana v središču 
Dunaja, naj prevlada nad njenimi 
trni,« je ob postavitvi klekljane 
vrtnice v katedrali povedala Eva 
Petrič. Korona vrtnico je ustvarila v 
hiši staršev na Bledu, ko so bili marca 
letalski poleti iz Evrope v New York 
ustavljeni in vsi njeni projekti tam 
do nadaljnjega odpovedani.

Od tedaj se je Korona vrtnica 
razrasla v kolektivno Korona vrtnico, 
ko so jo sklekljale klekljarice skupine 
za eksperimentalno idrijsko čipko: 
Irena Laharnar, Mira Guzelj, Marija 
Novak Boškovič, Andra Jereb, Draga 
Sedej, Marta Simnovčič in Milena 

bi širila upanje, navdihovala z lepoto, 
a s svojimi trni vendarle opozarjala 
tudi k previdnosti.

V tej akciji so v 400 urah klekljanja 
ustvarile cvetove in lističe vrtnic, polne 
navdiha, ki so zdaj trdna osnova, iz 
katere raste in se širi optimizem nove 
kolektivne Korona vrtnice.

»Z veseljem sporočam, da bo po tej 
fazi hibernacije okrepljena kolektivna 
Korona vrtnica širila in izžarevala 
upanje tudi z velikega okna kapele 
cesarja Friderika III. v dunajski 
katedrali Sv. Štefana. Upam, da vas 
bo moja Korona vrtnica, razrasla 
v kolektivno Korona vr tnico, 
spomnila, da lahko lepota vrtnice 
premaga njene trne - in da bomo, 
tako kot lepoto vrtnice, še naprej in 
še bolj cenili bližino nam ljubih ljudi 
in cenili čas, ki ga lahko preživljamo 
skupaj,« je zapisala Eva Petrič.

Maja Svetlik z Evo Petrič sodeluje 
že skoraj deset let. Številne sodobne 
inštalacije, ki so nastale v času 
tega sodelovanja, so idrijsko čipko 
predstavile na številnih imenitnih 
prizoriščih na vseh kontinentih in 
zato Evo Petrič upravičeno uvrščajo 
med najprodornejše ambasadorje 
idrijske čipke v svetu. Stoletja so 
idrijske čipke bogatile prte in mašna 
oblačila, Eva Petrič pa dokazuje, 
da so čipke lahko tudi del likovne 
opreme sakra lnih  prostorov. 
Idrijske klekljarice nadaljujejo 
s tradicionalnimi tehnikami, a 
sočasno odkrivajo tudi nove in 
nove možnosti kreativne uporabe 

čipk. »Vsako ustvarjanje, in to velja 
tudi za ustvarjanje idrijskih čipk, 
je svojevrstna meditacija. Zato 
v času epidemije koronavirusa 
sklekljane čipke, ki so vključene v 
vrtnico za katedralo sv. Štefana na 
Dunaju, vsebujejo tudi vse strahove, 
negotovost in upanje, ki so jih v tem 
letu delile idrijske klekljarice,« je za 
Idrijske novice po postavitvi klekljane 
vrtnice povedala Maja Svetlik.

Načr tovano potovanje članic 
eksperimentalne klekljarske skupine 
na Dunaj in ogled klekljane vrtnice 
v katedrali svetega Štefana pa je 
zaradi zaostrene epidemije začasno 
prestavljeno.

Prva javna predstavitev ni gledalcev 
očarala z načrtovano osvetlitvijo, ko 
naj bi v soju sončne svetlobe čipka 
zažarela. Sonce se je skrilo za oblake 
in za ogled čipke v soju sončne 
svetlobe bodo morali občudovalci 
del Eve Petrič v katedralo ob drugi 
priložnosti.

Spremni predstavitveni list s sliko 
in besedilom je delo dunajskega 
župnika, upravitelja katedrale Tonija 
Faberja. Na predstavitvi je izpostavil 
svojo željo, da bi klekljana kolektivna 
Korona vr tnica obiskovalcem 
katedrale vlivala optimizem v teh 
časih korona krize. Navdušen je bil 
nad dejstvom, da so v kolektivno 
Korona vrtnico vključene čipke, 
ki so kot kolektivno delo nastale v 
času epidemije v Idriji. Poudaril je 
še, da je v teh težkih časih še zlasti 
pomembno podpirati in spodbujati 

umetnost, saj jo ljudje potrebujejo – v 
času krize še bolj kot sicer.

Wolfgang Zehetner, Dombau-
meister, glavni arhitekt katedrale, 
ki skrbi za vse dopolnitve in obnove 
znamenite katedrale, je povedal, da 
je katedrala nastajala stoletja in še 
danes njen razvoj ni zaključen. To naj 
bi dokazovala tudi umestitev Korona 
vrtnice, ki so ji določili mesto na zidu 
nad grobnico cesarja Friderika III.. Po 
njegovem mnenju se to umetniško 
delo izvrstno vključuje v ta prostor 
in ga celo nadgrajuje.

Dogodek je z improvizacijo na 
orglah obogatil skladatelj Rupert 
Huber, ki živi med Dunajem in 
Berlinom in redno sodeluje z 
različnimi glasbenimi založniškimi 
in producentskimi hišami, radijskimi 
postajami, simfoničnimi orkestri ter 
drugimi glasbenimi ansambli ter 
glasbenimi producenti. Skladatelj 
naj bi ob večmedijski ustvarjalki 
Evi Petrič sooblikoval tudi poseben 
avtorski umetniški dogodek 23. 
oktobra v Katedrali v Kinu Šiška 
v Ljubljani. Dogodek pa bo zaradi 
epidemije najverjetneje prestavljen 
na kasnejši termin.

Kalan Frančeškin pod vodstvom Maje 
Svetlik iz Čipkarske šole Idrija. V 
mesecih spomladanske karantene so 
vsaka na svojem domu svoje emocije 
prvega soočanja s tedaj neznanim 
virusom prenesle v klekljano obliko. 
Ustvarile so kolektivno vrtnico, ki naj 

Kolektivno Korona vrtnico so 
sklekljale klekljarice skupine 
za eksperimentalno idrijsko 
čipko: Irena Laharnar, 
Mira Guzelj, Marija Novak 
Boškovič, Andra Jereb, Draga 
Sedej, Marta Simnovčič, in 
Milena Kalan Frančeškin 
pod vodstvom Maje Svetlik iz 
Čipkarske šole Idrija.


