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Tujega nočemo, 
svojega ne 
damo
Primorci se bomo 
tudi letos spominjali 
pomembnega dogodka, 
ki se je zgodil pred 74 
leti, ko je bila Primorska 
priključena matični 
domovini. 
Letošnja proslava ob 

priključitvi Primorske 
k matični domovini bo 
v znamenju pesnika 
Črtomirja Šinkovca z 
Vojskega nad Idrijo, ki je na 
lastni koži občutil trdoto 
fašizma, proti kateremu 
je neutrudno deloval s 
kulturnim ustvarjanjem. V 
spomin prizadevanju naših 
prednikov po združitvi 
slovenskega naroda v skupno 
državo, se bodo na proslavi 
prepletali slavnostni govori, 
zgodovinska dejstva ter 
nastopi priznanih domačih 
ustvarjalcev. 

Prireditev bo potekala 
na Mestnem trgu v Idriji v 
soboto, 11. septembra 2021, 
s pričetkom ob 11. uri. 
Zaradi trenutnih ukrepov 

preprečevanja širjenja 
virusa covid-19 bo prireditvi 
prisostvovalo omejeno 
število povabljenih gledalcev, 
vse ostale pa organizatorji 
prijazno vabijo, da si jo 
v neposrednem prenosu 
ogledajo preko televizijskega 
prenosa na RTV Slovenija.

Počitnice, kot jih 
še ni bilo
Čez dober teden dni bodo 
oživele osnovne šole in 
najmlajši bodo zapolnili vsa 
mesta v otroških vrtcih

Poletje je minilo kot bi mignil 
in številnim otrokom bodo ostali 
nepozabni spomini na poletne 
dogodivščine. Pri Zvezi prijateljev 
mladine Idrija so letos posebej veseli, 
da jim je poleti uspelo organizirati 
počitniško varstvo, počitniške 
aktivnosti v okviru programa 
Počitnikarija in letovanji v Poreču 
in Seči. Za program Počitnikarija so 
pripravili 20 raznolikih dogodkov, ki 
so bili razporejeni čez celotne poletne 
počitnice. Program so, takoj po koncu 
šolskega leta, pričeli z ogledom filma v 
Filmskem gledališču Idrija, nadaljevali 
s kopanjem na bazenu v Ajdovščini, 
plesnimi delavnicami v organizaciji 
Plesnega kluba Idrija in balinanjem 
na pokritem balinišču v Idriji ter še 
marsičim. Najtežje pričakovan del 
počitnic pa je bil zagotovo julij, ko so 
se po enoletnem premoru ponovno 
odpravili na letovanji v Poreč in Sečo. 
Zanimanje za obe letovanji je bilo 
letos res veliko in potrudili so se, da 
so mesto na počitnicah zagotovili kar 
največjemu številu otrok. Na morje 
so odpeljali 152 otrok, za katere je 
skrbelo 18 vzgojiteljev, dve medicinski 
sestri in dve pedagoški vodji. 

Na morju so preživeli nepozabne 
počitnice v družbi starih in novih 
prijateljev, veliko so plavali in se 
potapljali, igrali smo družabne igre, 
pletli zapestnice, gradili skulpture iz 
mivke in se na splošno zelo zabavali. 
Manjkalo ni niti športnih tekmovanj, 
plesa in tematsko obarvanih dni.

 Več in podrobneje o delu Zveze 
prijateljev mladine na 12. strani 
časopisa.

Kaj bi Idrija brez žlikrofov?
Praznik idrijskih žlikrofov je v soboto, 21. avgusta, v Mejco privabil več tisoč 
obiskovalcev. Ob kulinaričnih užitkih, bogati obsejemski ponudbi in pestrem glasbenem 
programu je organizatorjem uspelo obuditi čar nekdanje Mejce. Ta je bila desetletja 
osrednje poletno prizorišče za srečevanja, ples in zabavo v Idriji.

Ob žlikrofih, ki so bili deležni osrednje pozornosti, 
so na stojnicah svoje izdelke ponujali imetniki krovne 
znamke Idrija izbrano. Žlikrofe so v Mejci stregli na 
ekoloških krožnikih z biorazgradljivim priborom. Ob 
tradicionalni bakalci, omaki iz koštrunovega mesa, 
so šle v slast tudi omake iz jurčkov, sirov, veganske, 
… in celo s sladoledom in raznimi posipi. Naziv 
Jagerchef sta si letos s pripravo omake iz divjačine 
po odločitvi komisije prislužila Gregor Kodela in 
Barbara Prelovec.

Po prvih ocenah so v enem dnevu v Mejci prodali 

več kot tono žlikrofov. S tem pa so bili seveda 
zadovoljni tako izdelovalci kot tudi ponudniki, da 
o gurmanih niti ne govorimo. 

Osrednji gost večernega glasbe-nega programa pa 
je bil Drago Mislej Mef, ki je navdušil tako mlade kot 
tudi starejše generacije, ki se še spomnijo zlatih časov 
Mejce.To so bili časi, ko je bil ta mestni park osrednje 
poletno prizorišče za sprehode, balinanje, plese in 
druženje. In slednje po teh težkih epidemičnih časih 
Idrijčani še kako pogrešajo. 

Več in podrobneje o žlikrofih na 6. strani časopisa.
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Imamo tudi to
Ko se bo v poštnih nabiralnikih znašel 
nov izvod tega mesečnika, bo geslo, 
ki je krojilo dogajanje zadnjih osem 
julijskih in prvo dekado avgustovskih 
dni, pri nekaterih vztrajnejših tudi 
dele noči, »Imamo to!«

 

Dogajanje v Tokiu je običajne novice izrinilo 

s prvih strani časopisov in iz napovednih špic 

posameznih informativnih oddaj, posebno, če je 

na določen dan, kateri izmed naših športnikov 

osvojil katero izmed najvišjih odličij. Državljani 

smo bili poenoteni, kot že dolgo ne, kot bi čez 

noč bile pozabljene vse delitve na mi in vi. 

Nekje sem zasledila misel, da bi potrebovali 

ekvivalent dogajanja vse dni ne samo med 

olimpijado. Ni moj namen, da znižujem vrednost 

dosežkov, vloženega dela posameznikov in 

spremljajočih ekip, ki so predvsem rezultat 

fizičnih naporov posameznikov, če omenim 

tudi nekaj olimpijad, ki jim običajno, vsaj v naši 

javnosti, ni posvečene toliko pozornosti. Jih bom 

kar naštela, za oživitev spomina: matematična, 

fizikalna, kemijska, biološka, lingvistična, ... 

seznam še ni dokončen. Tudi na njih udeleženci 

iz naše sončne podalpske deželice posegajo po 

visokih in tudi najvišjih mestih, vendar smo o 

dogajanjih seznanjeni največkrat šele takrat, 

ko se s teh tekmovanj vračajo z najvišjimi 

priznanji. O tekmovanjih na njih pa vsaj večina 

izmed nas ve le bore malo. Koliko se kdo zaveda 

simbolike zastave in krogov vsakokratnih 

športnih tekmovanj, ko se preštevajo le medalje 

in preračunavajo taka in drugačna povprečja, 

ki predstavljajo sožitje, medsebojno spoštovanje 

in prijateljstvo petih celin planeta Zemlje, pa 

je tema, o kateri se ne razmišlja, ne piše in ne 

govori.

Klic znanca, s katerim se že dolgo nisva videla in 

slišala, in njegovo razmišljanje o temi, ki je poleg 

epidemije v določenih krogih bolj pomembna od 

le-te, je kriv za tisti tudi, ki sem ga dodala našemu 

olimpijskemu geslu. V preteklosti, že kakšni dve 

desetletji je od takrat, sva kljub zelo različnim 

pogledom na takratna dogajanja vzela čas za 

Dragica Čuk Novak

izmenjavo mnenj in argumentov in tudi uspela 

najti skupne točke. Z leti zorimo, se učimo, 

pridobivamo nova znanja in izkušnje, zato je bil 

najin pogovor zame pravi šok. Pričakovala sem, 

glede na njegovo kilometrino v aktivni politiki, 

nekaj povsem drugega. Resno razmišljam, da 

bi v svoji knjižnici poiskala izvod Ustave in mu 

iz nje citirala nekaj členov ali pa naročila izvod 

in mu ga poslala po pošti. Bolj ko razmišljam o 

tem, večja verjetnost obstaja, da se bom odločila 

za nakup. V knjižnici mi bo prijazna delavka 

odstopila nekaj knjižnih znamenj, s katerimi 

bom označila strani in člene, ki jih ta moj stari 

znanec ne pozna ali pa jih je mogoče pozabil, 

mogoče pa jih tudi zanika, zato ker slepo 

verjame trditvam nekaterih posameznikov in 

jim slepo zaupa. 

O pismenosti, tisti osnovni, res ne bi 

izgubljala besed. Od prvih poskusov 

opismenjevanja z našimi avtorji slovenskega 

knjižnega jezika, na Sebastjana Krelja spominja 

spominska plošča na Glavnem trgu, do 

uvajanja nedeljskih šol cesarice Marije Terezije, 

obveznega šolanja v drugi polovici 19. stoletja v 

naših krajih, je pismenost postala civilizacijska 

vrednota. Druga zgodba je funkcionalna 

pismenost, pri kateri šepamo. K temu sodijo 

tudi znanja, kako preverjati podatke, poiskati 

razlage, razumevanje materije in še kaj. Branje 

174 členov našega najvišjega zakona res ni 

početje, za katerega bi potrebovali kar nekaj 

dni, ne bi bilo pa nič narobe, če bi jih vsaj kdaj 

prebrali. To velja predvsem za vse izvoljene 

predstavnike ljudstva, kot tudi večino nas 

državljanov, ki vsake štiri leta odhajamo, ali pa 

tudi ne, na volitve. Saj veste kako je z resnicami 

in »resnicami«, vedno je dobro preveriti, pa ne 

samo enkrat.

R E G I J A

Volilno telo še ni 
čisto mrtvo 

Drago Mislej Mef

Pa smo ga že skoraj odpisali. Od volitev do volitev, od 
referenduma do referenduma ga je bilo vedno manj 
pri življenju. Volilno telo v resnici ne obstaja in vendar 
se je na zadnjem referendumu o vodah le zganilo. 

Politiki in politični analitiki zdaj eden preko drugega razglabljajo 
o vzrokih za takšno nepričakovano izboljšanje zdravstvenega stanja 
tega ubogega telesa, ki mu je demokracija na grbo naložila odločanje 
o izbiri oblastnikov vseh vrst. Volilnemu telesu ni bilo nikoli prav 
lahko. Morda še najlažje tam v šestdesetih in sedemdesetih, ko 
je bilo čisto vseeno, koga kam izvolimo, ker je bilo bolj ali manj 
vseeno, koga smo izvolili. Vedeli smo, kdo bo v resnici vladal. 
Seveda tisti, ki jih ni volilo ljudstvo ampak so se volili po družbeno-
političnih organizacijah s partijo na čelu. 

Volilnemu telesu je bilo takrat najlažje, saj dejansko ni nosilo 
nobene odgovornosti, ker je bila oblast v rokah ljudstva, ljudstvo 
pa v rokah tako imenovanih DPO-jev. Ko se danes ozrem nazaj, se 
pravzaprav sploh ne spomnim, koga smo takrat volili. Predsednika 
države, predsednike republik, predsednika vlade, predsednika 
predsedstva? Mislim, da nismo volili nikogar od teh. Pravzaprav 
smo volili sistem, ki nam je zagotavljal varno življenje med 
vzhodom in zahodom, imena, z izjemo Tita, pa niti niso bila posebej 
pomembna. Oblast je bila posredno v rokah državljanov, posredniki 
pa so se volili med seboj. 

Pa vendar so bile takrat volitve dobro obiskane in udeležba je bila 
velikokrat blizu 90 odstotkov, kar se zdi sanjski rezultat v primerjavi 
s tistim, ki ga beležimo v razbohoteni večstrankarski demokraciji. 
Ne vem točno, kaj je vodilo na volišče povojno generacijo volivcev, 
saj v resnici nismo volili nikogar. Zdaj, ko volimo imena in stranke, 
pa nas volitve ne zanimajo več.  
Odstotki udeležbe na volitvah povedo veliko o tem, koliko Slovenci 
zaupamo svojim lastnim izvoljencem. Na prvih državnozborskih 
volitvah leta 1992 je bila udeležba 85,6-odstotna, leta 2018 pa le še 
52,64-odstotna. Še slabše se je godilo številnim referendumom. 

Tudi zato je udeležba na nedavnem referendumu o vodi 
simbolična. Pokazalo se je, da volilno telo še ni čisto odmrlo v 
menefregizem, ampak da želi odločati, ko ve o čem naj odloča. In 
voda je seveda nekaj povsem drugega kot odločanje o tem ali boš 
državnozborsko plačo dal Pinkotu ali Palinkotu. Če bi vedel, da bo 
njegova izvolitev kakorkoli izboljšala tvoje življenje, bi bilo odločanje 
lažje, a je povsem jasno, da iz te moke doslej še ni bilo kruha. 
Skušam se spomniti, kaj je dobrega za mojo Izolo in lzolane naredil 
kateri od naših poslancev, pa se ne spomnim ničesar. Že res, da 
morajo skrbeti za vse državljane, ampak, če ne bi bilo nas, tudi njih 
ne bi bilo.
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Mejca v znamenju žlikrofov

Praznik idrijskih žlikrofov 
je v soboto, 21. avgusta, 
v Mejco privabil več 
tisoč obiskovalcev. Ob 
kulinaričnih užitkih, 
bogati obsejemski 
ponudbi in pestrem 
glasbenem programu je 
organizatorjem iz Zavoda 
ID20 uspelo obuditi čar 
nekdanje Mejce. Ta je bila 
desetletja osrednje poletno 
prizorišče za srečevanja, 
ples in zabavo v Idriji.

Kljub zaostrenim pogojem 
zaradi epidemije so organizatorji 
požrtvovalno poskrbeli za vse 
potrebno. Na številnih stojnicah 
so svoje izdelke ponujali imetniki 
krovne znamke Idrija izbrano. 
Osrednja pozornost je bila seveda 
namenjena žlikrofom. In ker je 
to specialiteto treba servirati 
takoj po končanem kuhanju, so 
v Mejci ob vsakem prodajnem 
štantu postavili tudi kuhinjo. V 

njej so ponudniki kuhali žlikrofe, 
kar ne terja posebnega znanja, 
in se bolj umetelno posvečali bolj 
zapletenim pripravam omak. 
Ob tradicionalni bakalci, omaki 
iz koštrunovega mesa, so šle v 
slast tudi omake iz jurčkov, sirov, 
veganske, … da ne omenimo 
celo žlikrofov s sladoledom in 
raznimi posipi. Tako kot vsako 
leto so tudi letos organizatorji 
izpeljali tekmovanje v pripravi 

divjačinske omake v sodelovanju 
z lovskimi družinami. Naziv 
Jagerchef sta si letos po 
odločitvi komisije prislužila 
Gregor Kodela in Barbara 
Prelovec. Kakovost celotnega 
dogodka, ki sodi pod okrilje 
blagovne znamke Idrija izbrano, 
so ocenjevali člani komisije, v 
kateri so bili tudi etnolog Janez 
Bogataj, kuharski mojster 
Franc Jezeršek in Tanja 

Da pa se bo sloves te idrijske 
kulinarične mojstrovine širil po 
svetu, pa bodo poskrbeli gostujoči 
novinarji in poročevalci. Zavod za 
turizem Idrija je za tuje novinarje 
organiziral poseben program.

Med gosti festivala pa je 
bila tudi pisateljica Mateja 
Perpar, ki se je žlikrofom 
posebej posvetila v novi knjigi 
Nad obzorji. Celo 15. poglavje 
mladinskega romana, ki se dogaja 
v Idriji v času koronakrize, je 
posvetila žlikrofom. V pogovoru 
z moderatorko prireditve Vesno 
Marinac, ki po novem deluje 
pod blagovno znamko Žlabudra, 
je razkrila, da bo roman že 
prihodnji mesec prišel med 
bralce.

Osrednji gost večernega glasbe-
nega programa pa je bil Drago 
Mislej Mef, ki je navdušil tako 
mlade kot tudi starejše generacije, 
ki se še spomnijo zlatih časov 
Mejce.To so bili časi, ko je bil ta 
mestni park osrednje poletno 
prizorišče za sprehode, balinanje, 
plese in druženje. In slednje po 
teh težkih epidemičnih časih 
Idrijčani še kako pogrešajo.

Foto: Natalie Rupnik

Štuhec ter Cveto 
Koder.

Ko so ob koncu dneva 
organizatorji preštevali 
izkupiček, so ugotovili, 
da se je v soboto v 
Mejci prodalo za več 
kot tono žlikrofov. 
Sodeč po nasmejanih 
obrazih obiskovalcev in 
utrujenih ponudnikih 
pa je bilo zadovoljstvo 
obojestransko. 
Praznik idrijskih 
žlikrofov je dobil 
domovinsko pravico 
med najuglednejšimi 
kulinaričnimi 
prireditvami v državi. 

Utrinki z letošnje prireditve - ponudniki 
so v soboto v Mejci prodali več kot tono 
žlikrofov. Na prireditvi je sodelovala tudi 
Mateja Perpar, ki je v novem mladinskem 
romanu Nad obzorji obsežno popisalala 
izdelovanje žlikrofov ... / Foto: DaBo
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Grajski pejsaži v Obljubljeni deželi
Danijel Vončina

Dvorišče gradu 
Gewerkenegg je bilo v 
nedeljo, 22. avgusta, 
prizorišče edinega 
letošnjega koncerta, ki ga 
prirejajo v koncertnem 
ciklu Gallus fest. Na 
grajskem dvorišču sta 
nastopila Miro Božič z 
orglicami in Benjamin 
Barbarič z 12-strunsko 
kitaro in violino, kot 
gostje pa so se komornima 
glasbenikoma pridružili 
še člani zasedbe Gugutke. 
Publika je bila nad 
koncertom navdušena.

Pred dnevi so v Založbi Bogataj 
izdali zgoščenko z naslovom 
Obljubljena dežela s posnetki Mira 
Božiča in Benjamina Barbariča, 
ki so nastali v snemalnem studiu 
Rudnix v Idriji. Serija koncertov, 
ki jih to poletje kljub koronakrizi 
igrata odlična glasbenika, je 
namenjena tudi promociji plošče. 
Publika od Pirana do Ljubljane, 
Logatca, Idrije pa vse do Lendave 
z velikim zanimanjem prisluhne 
izvajalcema, ki v svoji glasbi 
združujeta včasih težko združljive 
glasbene žanre. Ker pa sta oba 
odlična glasbenika s širokim 
pogledom na polje lepega, jima 
neverjetno uspevajo tudi včasih 
drzne kombinacije in sicer 
nezdružljive komponente. 

Te je publika osvajala v velikem 
zamahu, saj je bil zvok na koncertu 
ne le odlično odigran ampak 
tudi vrhunsko zajet, dodelan in 
poslan med poslušalce. Za vse to 
je zgledno skrbel tonski mojster 
Edvard Božič – Eč, ki ga kot 
mojstra zvoka vse pogosteje kličejo 
na velike in pomembne prireditve 
tudi izven domačih krajev.

Kot so zapisali organizatorji 
pred koncertom, je Miro Božič 
že od malih nog zapisan glasbi 
in s posebnim žarom orglicam. 
Laična ocena, da so vse orglice 
zelo podobne, pa nikakor ne 
drži. Poznavalci tega inštrumenta 
vedo, da imajo interpreti na 
razpolago celo paleto zelo različnih 
inštrumentov, ki pa se ne ločijo 
samo po velikosti ampak tudi 
po obsegu, uglasitvi ter načinu 
igranja. Danes so ustne harmonike, 
kot nekateri tudi imenujejo ta 
inštrument, v tehničnem pomenu 
že tako dodelane, da je moč 
nanje igrati skoraj katerokoli 
melodijo. To dejstvo je prineslo 
obilo priložnosti za izvajalce, 
ki pa so v naši državi sila redki. 
Miro Božič pravi, da se je v prvi 
fazi spoznavanja z inštrumentom 
zgledoval zlasti po ameriškem 
bluesu v prvi polovici dvajsetega 
stoletja, blizu pa sta mu bila 
tudi estetika in zvočnost špageti 
vesternov ter otožni temni toni 
Cheta Bakerja. V skoraj štirih 
desetletjih aktivnega igranja na 
orglice je Miro Božič preigral širok 
repertoar od improviziranja v 
različnih glasbenih zvrsteh jazza, 
klasike, rocka, šansona pa do etno 
glasbe, pri čemer se ni omejeval 
le na iskanje inspiracij v slovenski 
glasbeni zgodovini, temveč je 
pogledoval tudi na nova in sodobna 
skladateljska dela. Za seboj ima 
več kot dvajset let snemanja in 
nastopanja kot solist, komorni 
glasbenik, v duetih in širših 
zasedbah kot tudi filharmoničnih 
orkestrih in drugih glasbenih 

sestavih. Sodeloval je z Glasbeno 
mladino Ljubljane, Slovensko 
filharmonijo, na festivalih Poletje 
v Stari Ljubljani, Imago Slovenije, 
snemal s TV Slovenijo, Radiem 
Slovenija, sodeluje s slovenskim 
festivalom ustne harmonike Ah 
te orglice v Mokronogu, New 
Swing kvartetom, nastopal je tudi 
v Cankarjevem domu in drugod 
po Sloveniji ter v Franciji, Avstriji, 
Italiji, Švici, ZDA, ...

Kitarist Benjamin Barbarič 
se je že med študijem na 
konservatoriju poglobil v slovensko 
in turško tradicionalno glasbo ter 
mikrotonalne modele in melodične 
improvizacije; izjemen vtis je nanj 
napravil turški kitarist Tolgahan 
Cogulu. Leta 2019 je prejel prvo 
nagrado na tretjem mednarodnem 
tekmovanju v mikrotonani kitari. 
Iskanje novega in boljšega zvoka 
ga je pripeljalo do začetka igranja 

violine in 12-strunske akustične 
kitare, kar sam ocenjuje kot 
eno boljših odločitev v svojem 
glasbenem življenju. Barbarič 
zadnjih nekaj let nastopa kot 
solist, spremljevalec ali v različnih 
zasedbah, na nastopih pa čestokrat 
zaigra tudi lastna glasbena dela. 
Poleg koncertiranja klasično kitaro 
tudi poučuje na glasbeni šoli. V 
svojem drugem neglasbenem 
življenju je uspešen študent fizike 
na Fakulteti za matematiko in 
fiziko v Ljubljani.

Gostje koncertnega večera na 
gradu v Idriji so bili člani glasbene 
skupine Gugutke. Skupina črpa 
motive in skladbe predvsem iz 
bogate zakladnice slovenske 
balkanske tradicionalne glasbe, 
glasbeniki pa so si zadali cilj, 
da skladbe izvedejo na čim bolj 
prvinski način, nato pa vanje 
dodajajo elemente svojih lastnih, 

Miro Božič je po poklicu 
arhitekt, profesionalna 
orientiranost pa ga v 
glasbenih raziskovanjih 
ne ovira; svoje glasbene 
projekte zlahka sopostavlja 
v različne izrazne, žanrske 
in pomenske ravni, saj, kot 
sam pravi, so tako v glasbi 
kot arhitekturi prisotni 
sorodni elementi, kot so 
ponavljanje, presenečenje, 
poudarki, akcenti in ritem.

Benjamin Barbarič je že 
v otroštvu preko očeta, 
slovenskega glasbenega 
poznavalca, producenta 
in urednika, spoznaval 
izročilo tradicionalne, etno 
in improvizirane glasbe. 
V svojem glasbenem 
razvoju je zajemal iz bazena 
zgodovinskih in svetovnih 
glasbenih izročil. Kot sam 
pravi, pa izredno uživa v 
inspiracijah srednjeveške 
glasbe, pri preigravanju 
baročne in zgodnje klasične 
glasbe ter v crossover 
potepanju po svetovnem 
glasbenem igrišču.

Obljubljena dežela ni samo 
pokrajina tam nekje, daleč 
od našega sveta. Je lahko tudi 
trenutek tišine ali prisluh stari 
melodiji ljudske pesmi. Ko ta 
zazveni na orglicah, enemu 
najmanjših inštrumentov na 
planetu, in ko te dobijo podporo 
v zvokih 12-strunske kitare, 
potem je vse nared za glasbeno 
popotovanje v obljubljeno deželo. 
Od slovenskih ljudskih do 
bolgarskih, makedonskih in grških 
melodij in napevov sta glasbenika 
na nedeljskem koncertu vešče 
pletla mrežo glasbenih vtisov. 

individualnih stilov. Glavna ideja 
skupine Gugutke je približevanje 
originalni atmosferi ruralnega 
Balkana z različnih geografskih 
točk. Tako osnovna izhodišča 
predstavljajo različni tradicionalni 
napevi in plesi ter soli, značilni 
za tradicionalne in romske 
ustvarjalce. Zraven pa nato 
glasbeniki dodajajo svoje občasne 
vložke iz jazz sveta. Skupina želi s 
svojim ustvarjanjem dati spomniti 
na našo preteklost in tradicijo, ki v 
modernem svetu vse bolj izumira.

Z narodno Sijaj, sijaj sončece je 
vseh pet glasbenikov v rednem delu 
koncerta na gradu v Idriji sklenilo 
program. Sledil je še dodatek 
in iskrene čestitke izvajalcema. 
Dvorišče na gradu naj bi do konca 
sezone gostilo vsaj še dva koncerta, 
ki ju v okviru grajskih večerov 
pripravlja Rado Božič iz Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti. 
Nastopili bodo Vita Mavrič in 
kvartet Jake Puciharja ter Martina 
Robinšak, Andrei Provotorov in 
Maja Tajnšek. 

Miro Božič in Benjamin Barbarič na idrijskem gradu / Foto: Robert Zabukovec

Miru Božiču in Benjaminu Barbariču so se na odru pridružili čani zasedbe Gugutke / Foto: Robert Zabukovec
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Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120
E: tanova@siol.net

Do nadaljnjega skrajšan urnik in sicer:
Ponedeljek 15:00 do 17:00 / Torek, 
sreda, četrtek 10:00 do 12:00 in 15:00 
do 17:00 / Petek 10:00 do 12:00

Vabimo vas na sledeče izlete:

Mini počitnice Makarska  
9. do 13. september

IZLET V NEZNANO,  
25. september

Zastopstvo za skoraj vse  
slovenske turistične agencije – 
iste cene kot pri organizatorju.

Lepo vabljeni!

Pisateljica in njen kulturni šok
Lucija Markovič

Založba Bogataj je v 
četrtek, 19. avgusta zvečer, 
s posebnim literarnim 
večerom v nekdanji 
topilnici rudnika živega 
srebra v Idriji sklenila 
letošnjo pisateljsko 
rezidenco. Pisatelja Ifigenija 
Simonović in Peter Rezman 
sta zbranim predstavila 
odlomke v Idriji nastalih 
novih literarnih del.

Idrija je neskončna zakladnica 
zgodb, skozi katere se ohranja 
kolektivni spomin prebivalcev. 
I z j e m n a  d e d i š č i n a  s p o d b uj a 
slehernega k razmisleku o življenju 
in delu, veselju in trpljenju številnih 
generacij, ki so sobivale in ustvarjale 
današnjo podobo mesta. Občutljive 
duše literarnih ustvarjalcev v 
mestu in prebivalcih znajo odkriti 
domačinom sicer navidezno skrite 
plasti življenja.

Končna postaja tovorne žičnice na 
vrhu klasirnice v nekdanji rudniški 
topilnici  živega srebra je bila 
prizorišče prvega branja okruškov 
novih knjig, ki sta nastajali v 
preteklih šestih tednih, ko sta gosta 
bivala in ustvarjala v Idriji. V enem 
od prostorov klasirnice sta imela 
urejeno rezidenco, kjer sta lahko v 
miru ustvarjala.

Peter Rezman je zbranim na 
l i terar nem večer u predstavi l 
svoje poglede na različne načine 
ustvarjanja. Napovedal je skorajšnji 
konec ukvar janja  z  r udarsko 
tematiko, ki je bila doslej rdeča nit 
njegovega literarnega ustvarjanja. 
V novi knjigi bo razpel pesniški 
lok od svojega domačega »starga 
šohta« v Velenju do »bašerije« v 
Idriji. Oba povezuje dejstvo, da sta 
služila rudnikoma v Velenju in Idriji. 
Ta dva v preteklosti nista kaj dosti 
sodelovala, saj sta povsem različna. 
Podobne so le osebne zgodbe 
knapov, ki so dan za dnem odhajali v 
podzemlje in si tam služili vsakdanji 

kruh. Povsem drugačni so tudi vplivi 
obeh rudnikov na okolje. Medtem ko 
so v Idriji z utrjevanjem podzemnih 
praznih prostorov utrdili celotno 
območje Pronta in Smukovega 
griča, so v Velenju celotno območje 
Družmirja prepustili naravnim silam. 
Rudnik je tam odkupil poslopja, jih 
podrl in območje prepustil naravi. 
Celotno naselje se je zaradi rudnika 
pogreznilo in nastalo je zlovešče 
jezero.

»Naša družina je živela v skromnih 
razmerah. Oče je bil pri železnici, 
mama v tovarni. Zemlje nismo imeli 
razen vrta ob stanovanju. Kameradi, 
ki  so imeli  hiše in zemljo na 
Družmirju, so dobili odškodnino in 
s tem so bili zadovoljni. S potopitvijo 
celotnega območja pa niso izginile 
le hiše ampak tudi moji spomini 
na življenje, ki smo ga tam nekdaj 

živeli,« je vidno prizadet pripovedoval 
Peter Rezman na srečanju z bralci v 
Idriji.

Kot nekdanji  knap in danes 
ugledni pisatelj se je zagledal v 
podobe nekdanjih knapov v Idriji. 
Na srečanju z bralci je predstavil tri 
pesmi, ki so nastale ob ogledu treh 
fotografij. Na njih so upodobljeni 
Franc Jereb,  Vinko Lapajne 
in Rado Tušar. Kljub temu, da 
konkretnih podatkov o teh nekdanjih 
idrijskih rudarjih ni vedel, je o njih 
napisal pesmi, ki so zaživele v izvrstni 
interpretaciji Tomaža Bizjaka.

Ifigenija Simonović, ki je bila 
druga rezidentka v letošnjem nizu, se 
je zagledala v podobo ene od delavk 
v klasirnici. Ta jo je spodbudila 
k pisanju impresij o nekdanjem 
življenju v Idriji. V času tritedenskega 
bivanja v mestu je obiskala vse 

muzeje in galerije in, kot je sama 
povedala na prvem branju okruškov 
novih knjig, doživela kulturni šok. 
Stereotipne predstave o mestu in 
prebivalcih so zamenjala razmišljanja 
o stoletni borbi za vsakdanji kruh, 
stotinjah žena, ki so skrbele za knape 
in otroke v slabih, pogostokrat tudi 
zelo slabih, socialnih razmerah. Kljub 
vsej bedi, ki je stoletja krojila življenje 
v mestu, pa so zmogle izdelovati 
snežno bele čipke, pravo nasprotje 
siceršnjega življenja. Ta dvojnost ene 
in iste zgodbe je pisateljico navdajala 
z neizmernim spoštovanjem do 
žensk, do njihovega poslanstva in do 
njihove neuničljive volje za preživetje 
sebe, moža in otrok.

»Sem kot kapljica živega srebra v 
termometru,« je povedala pisateljica 
Ifigenija Simonović in dodala, da se 

z vsem, kar reče ali zapiše, odziva na 
okolje, kjer živi in ustvarja.

Literarni  večer,  pr vo branje 
okr uškov dveh novih,  v  času 
pisateljske rezidence zasnovanih 
knjig, je povezoval založnik Damijan 
Bogataj, besedila pa sta z umetniško 
besedo inter pret irala  Sonik a 
Kovačič in Tomaž Bizjak, člana 
igralskega ansambla Dramatičnega 
društva Idrija. Literarni večer je 
založba organizirala v sodelovanju 
z upravo CUD Hg Idrija. Tatjana 
Dizdarević, direktorica zavoda, je 
ob koncu srečanja zbranim priznala, 
da so se v sodelovanje pri projektu 
podali z veliko mero spoštovanja 
do gostujočih pisateljev. Navdušeni 
nad potekom in rezultati pa so 
naklonjenost povezovanju med 
dediščino in živo kulturo napovedali 
tudi v prihodnje.

PISATELJSKA REZIDENCA IDRIJA 2021

Peter Rezman inIfigenija Simonović
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Matic Grošelj in Jošt Lapajne junaka 
tekaškega praznika v Idriji

Erik Logar

Tretja izvedba tekaške 
prireditve Hg trail je 
ponovno privabila v 
Idrijo številne tekače 
in tekačice, da se 
pomerijo na 14-, 27- ali 
50-kilometrskih trasah 
po okoliškem idrijskem 
hribovju in letos tudi za 
vzpon z Mestnega trga do 
vrha Kobalovih planin.

In prav s slednjim, imenovanim 
Vertikal, se je dogodek tudi pričel. 
Najprej so se sicer z Mestnega 
trga podali otroci. 860 metrov 
dolgo traso s 140 metri vzpona je 
najhitreje pretekel Filip Boškin – 

v cilj je pritekel z odličnim časom 
5 minut in 21 sekund. To pa je bil 
le uvod v člansko tekmo, kjer je za 
glavnega favorita veljal domačin 
Jošt Lapajne. Pričakovanja so bila 
velika in potihoma se je šušljalo, da 
naj bi 2.450 metrov dolgo progo s 
495 metri vzpona pretekel v manj 
kot 20 minutah. Ko se je štoparica 
ustavila pri neverjetnih 16 minutah 
in 59 sekundah, je ciljni prostor 
zajel val navdušenja, za katerega je 
poskrbel Lapajne.

Dan kasneje so se na pot najprej 
odpravili udeleženci 50-kilometrske 
trase. Že hitro je v ospredju pričel 
prednost nabirati Matic Grošelj, 
še do lanskega leta aktivni kolesar, 
in tekom tekme je prednost vse bolj 
naraščala. V cilj je tako pritekel po 5 
urah, 27 minutah in 43 sekundah. Za 

dodaten uspeh domačih tekmovalcev 
je s tretjim mestom poskrbel Uroš 
Vidič. V ženski razvrstitvi je bila 
najhitrejša Aja Kozinc. Na srednji, 
21-kilometrski razdalji, je v moški 
kategoriji lansko zmago ubranil 
Luka Tavčar – za primerjavo, letos 
je bil le minuto in 10 sekund hitrejši 
kot lani. Z dobrim 15-minutnim 
zaostankom si je tretje mesto pritekel 
Kristijan Ipavec. Med ženskami je 
bila najhitrejša Andreja Godec. 
Najkrajšo, 14-kilometrsko razdaljo, 
je najhitreje premagal Aljaž Luznar, 
le 4 minute in 9 sekund pa je za 
njim zaostal Jakob Rožič. V ženski 
razvrstitvi je to razdajo najhitreje 
pretekla Ana Vrečar.

Š t e v i l n i  z a d o v o l j n i  o b r a z i 
tekmovalcev in tekmovalk so 
dokazovali, da je trud vseh vpletenih 

v samo pripravo, s poudarkom na 
vseh prostovoljcih, poplačan in da 
bodo tekmovalci Idrijo ponovno 

Uroš Vidič, zmagovalec v 
kategoriji M3Hg 
/ Fotografije: Grega Valančič

zapuščali z najlepšimi spomini in 
hkrati že odštevali čas, da se vrnejo 
na četrto izvedbo Hg traila.



petek, 27. avgust 2021 Idrijske novice / ABC         številka 4998 P I S M A  B R A L C E V

I d r i j s k e  n ov i c e  s o  p o r o č a l e  o 
spreminjanju prostorske dokumentacije 
na območju Ete. K že objavljenemu želimo 
osvetliti nekaj pomembnih dejstev.

Na Cerkljanskem je zagotovo vsakomur 
jasno, da je temelj za današnje in tudi 
življenje v prihodnje industrija. To so 
vedeli tudi naši predniki, pa naj si je šlo 
za postavljanje in razvijanje tovarne Eta 
kot tudi za ogromne napore nekdanjih 
obrtnikov pri razvijanju svojih obrtnih 
delavnic. Eta je bila in je še danes v 
poslovnem svetu zelo cenjeno podjetje. 
Starejši Cerkljani se bodo še spomnili 
direktorja Stanka Mervica, ki je naredil 
odločne korake pri razvoju podjetja. 
Imel je vizijo in pogum. Njegovo delo 
je z velikim uspehom nadaljeval Rafael 
Mavri, ki se ga mnogi Cerkljani še danes 
spominjamo z velikim spoštovanjem. 

Z odkupom večinskega deleža v podjetju 
s strani tujih partnerjev je zavel nov 
veter. Uvajanje tako imenovane vitke 
proizvodnje je prineslo selitev vseh 
programov na novo Eto in opustitev 
proizvodnje na stari Eti. Prostore, ki jih 
Eta ni potrebovala, je prodala. Kupili smo 
jih trije podjetniki: Los, Set-trade (bivši 
Erplast) in Stotnkar. Upravno zgradbo 
nekdanje Ete pa je z nekaj zemljišči kupila 
občina.

Do tu je bilo vse videti brez težav. 
Podjetniki smo si uredili delovne prostore, 
posodobili smo pogoje poslovanja in začeli 
s širitvijo proizvodnje ter uvajanjem novih 
programov. Odprla so se nova delovna 
mesta, za katera vedo ljudje povedati da so 
urejena, čista in ne obremenjujejo okolja. 
Zaposleni niso zadovoljni samo zato, ker 
imajo delo, dobre in redne plače, ampak 
cenijo tudi druge bonitete in ugodnosti 
ter predvsem vzdušje v novih kolektivih.

Ko pa so na občini začeli razlagati, 
kako bodo v nekdanjo upravo naselili 
zdravnike, lekarnarje, uradnike in celo 
upokojence, pa smo lastniki proizvodnih 
hal postali bolj pozorni. S spreminjanjem 
namembnosti uporabe prostora v 
centralne dejavnosti so se obetale 
spremembe, ki bi vplivale na pogoje 
delovanja v celotni industrijski coni.

Nihče od nas ne pričakuje, da bi nam 
kakorkoli pomagal. Upravičeno pa 
pričakujemo, da nam ne bodo poslabševali 
pogojev, ki so desetletja veljali na območju 
industrijske cone, v kateri sedaj delujemo. 
Kakor določajo tudi državni predpisi, 
centralne dejavnosti v industrijske cone 
ne sodijo, saj se na ta način industrijsko 
cono omejuje z več vidikov. Zapletati se 
začne pri pridobivanju različnih dovoljenj, 
saj so v takem primeru dosti strožji pogoji 
zaradi zahtevanih nižjih ravni hrupa, 
drugih emisij ter zaradi številnih drugih 
omejitev. Poleg tega imamo podjetja edino 
možnost dostopa do naših prostorov 
preko poti, ki poteka tudi po parceli, 
ki jo je Eta prodala Občini Cerkno. Na 
njej pa je bila preden je Občina Cerkno 
nepremičnino kupila, ustanovljena in je 
tudi v zemljiški knjigi vpisana služnost. 
S tem je bila seznanjena tudi Občina 

Sporočilo bralcem
Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, 

povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov skladno 
s svojo uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Objavljamo 
odgovore in popravke objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli 
posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Vsi prispevki 
morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične 
osebe ter telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost 
avtorja. Zaradi želje uredništva, da bi omogočilo čim večjemu številu 
ljudi objavo svojih stališč , bomo dosledno spoštovali predpisano dolžino 
zapisov do največ 60 tipkanih vrstic ali 3.800 znakov s presledki. Vse 
daljše prispevke bomo avtomatično zavrnili ali skrajšali.

Cerkno oziroma takratni njen župan 
Jurij Kavčič, vpise služnosti pa je urejal 
notar Andrej Rozman. To pot kot pešci 
vsak dan uporabljajo zaposleni, po njej 
se vozijo avtomobili, poltovornjaki, težki 
tovornjaki in tudi vlačilci. Dovozna cesta 
je zgrajena kakovostno in namensko, 
zato ne moremo razumeti tolmačenj, da 
jo bomo morali kar prestaviti. Ta naklep 
pa je brez prave osnove, saj take možnosti 
sploh ni. Z morebitno prestavitvijo 
dovozne ceste bi uničili parkirna mesta 
in na tak način bi vsi proizvodni prostori 
izgubili vsakršno vrednost in funkcijo.

Občina v javnosti tudi prikazuje, da na 
območje »stare Ete« želi preseliti »zgolj« 
Zdravstveno postajo Cerkno, vendar pa, 
kot izhaja iz predvidene spremembe, 
se ne spreminja namenska raba za 
izključno zdravstvene dejavnosti, ampak 
se podrobnejša namenska raba spreminja 
osrednje območje centralnih dejavnosti, 
ki je namenjeno prepletu dejavnosti, in 
sicer trgovskim, oskrbnim, storitvenim, 
o b r t n i m ,  u p r av n i m ,  s o c i a l n i m , 
zdravstvenim, vzgojnim izobraževalnim, 
kulturnim, verskim in podobnim 
dejavnostim ter bivanju. To pa pomeni, 
da Občina Cerkno na tem območju očitno 
načrtuje tudi druge dejavnosti. Če bi se 
predlagana sprememba uveljavila, bi res 
lahko na tem območju postavljali celo 
stanovanjske objekte, dnevni center za 
upokojence, dom upokojencev, lekarno 
in ambulante za zdravstveno postajo. 
Občina Cerkno nas ni nikoli seznanila z 
idejno zasnovo ali s projektom ureditve 
tega območja. 

Cerkljani dobro vedo, kakšne težave in 
omejitve imajo podjetniki pri pridobivanju 
dovoljenj za poslovanje na področju 
bivšega podjetja Celes v Cerknem, kjer 
so ravno zaradi tega dejstva, ker se tik ob 
njihovi meji nahajajo območja centralnih 
oziroma stanovanjskih dejavnosti, 
številne težave. Sedaj se na stari Eti 
srečujemo s podobno situacijo, ko nam 
hočejo na naše »dvorišče« industrijske 
cone umestiti centralne dejavnosti. 

Kot so nam povedali strokovnjaki, to ni 
dopustno in bi se moralo to preprečiti, 
saj naj tudi predpisi tega ne bi dopuščali. 
Če pa bi sedaj, na primer, to območje 
spremenili kakor predlagajo v centralne 
dejavnosti s sicer nekoliko omejitvami, 
kar bi sicer lahko izgledalo povsem 
dobro navzven, pa bi lahko občina te 
omejitve kasneje odpravila s spremembo 
prostorskega plana in na primer zgradila 
ona ali kdorkoli drug tudi stanovanja. 
Takrat pa podjetniki v industrijski coni 
ne bi imeli več možnosti vplivati na to 
spremembo, saj bi bilo takrat že dejstvo, 
da tam ni več industrijska cona, pač 
pa centralne dejavnosti in v centralnih 
dejavnostih je dopustna tudi gradnja 
stanovanj in vsega drugega, kar pa bi 
popolnoma omejilo industrijsko cono na 
navedenem območju. Taka sprememba 
bi bila takrat tudi skladna z zakonodajo 
in bi ji težko nasprotovali. Zaradi tega pa 
zakonodaja varuje posamezna območja 
že v samem začetku na način, da ne 
dovoljuje takšnih mešanj in sprememb, 
ki kot vidimo vsepovsod v naši soseščini 
ali pa kjerkoli drugje po Sloveniji, slej ko 
prej privedejo do takšnih ali drugačnih 
težav in seveda do velikih škod. 

Da je takšna sprememba nedopustna 
in v nasprotju s prostorsko zakonodajo, 

je povedalo tudi Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev 
in stanovanja, ki je podalo negativno 
prvo mnenje v zvezi s to spremembo in 
Občini Cerkno naložilo, da mora skrbno 
preveriti možnost preselitve zdravstvene 
postaje na drugo lokacijo in da mora pri 
tem upoštevati prostorsko zakonodajo. 
Sedaj pa na Občini Cerkno pravijo, češ 
da druge možne lokacije ni, kar seveda 
ni res.

Kako je sploh lahko kdo pomislil, da bi 
praktično na dvorišče industrijske cone 
postavili zdravstveni dom, stanovanja, 
dnevni center za starejše, občinsko upravo 
in ne vemo še kaj vse, kaj vse se govori, 
da bi lahko tam nekoč bilo. Podjetniki 
smo izpeljali velike investicije v nakup 
prostorov, zato nam ni vseeno, kako bo 
ta industrijska cona delovala v bodoče. 
Pred nami so nove investicije v nakup 
sodobnejših strojev in osvajanje novih 
in novih programov. Naštetemu pa bodo 
seveda sledila tudi odprtja novih in novih 
delovnih mest, ki bodo v bodoče edini 
garant za zaposlenost v občini in regiji.

Govorjenje o tem, da podjetniki 
nasprotujemo napredku in izboljšanju 
pogojev za delovanje zdravnikov, je 
neresnično in za nas žaljivo. Tudi mi 
se zavzemamo za izboljšave in zato od 
odgovornih ljudi na občini pričakujemo 
opustitev namere, da bi zmanjšali 
območje industrijske cone.

V Cerknem je dovolj primernih lokacij, 
kjer je mogoče zgraditi nov zdravstveni 
dom, urediti nove pisarne za občinsko 
upravo, varovana stanovanja in dom 
upokojencev. Pot do izvedbe takih 
projektov pa vodi samo preko trdega in 
zavzetega dela.

Občina Cerkno je bila ustanovljena 
leta 1995. Kar osem let sem odgovorno 
in zavzeto opravljal funkcijo občinskega 
svetnika, na katero so me izvolili volivci. 
Že na eni prvih sej smo se občinski 
svetniki odprto pogovarjali o tem, da 
moramo zagotoviti industrijsko cono 
v Cerknem. Takratni župan Janez 
Podobnik nas je pri tem iskreno podpiral. 
Žal pa ugotavljam, da je z njegovim 
odhodom občina spremenila to stališče 
in sedaj pričela celo s postopkom za 
zmanjševanjem površin, ki so namenjene 
industriji. 25-letna prizadevanja za 
oblikovanje industrijske cone po meri 
podjetnikov se s to namero občine 
porušijo. Žalostno, nerazumljivo in brez 
primere v Sloveniji.

Tudi preko tega zapisa želimo javno 
pozvati občino, naj odstopi od načrtov 
za zmanjševanje industrijske cone. 
Zagotavljamo, da smo vedno pripravljeni 
na strpen ter argumentiran pogovor. 
Prepričan sem, da občani od vseh 
vpletenih pričakujejo strpno pogovarjanje 
in iskanje najboljših rešitev, ki bi 
omogočile delovanje podjetij na celotnem 
območju industrijske cone in opustitev 
namere za zmanjševanje le-te. 

Podpiramo idejo za novo zdravstveno 
postajo, ki si jo Cerkljani vsekakor 
zaslužimo. Vsi vemo, da je v Cerknem 
dovolj primernih lokacij, kjer bi to 
poslopje lahko zgradili. Podjetniki bomo 
pri tem projektu vsekakor po svojih 
močeh pomagali.

Slavko Eržen, Planina pri Cerknem

Občina in podjetniki vsak 
na svojem bregu 
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Občina in podjetniki vsak 
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V letu, ki je bilo zaznamovano s 
potekom epidemije koronavirusne 
bolezni COVID-19, ko se je še posebej 
izkazalo, kako pomembna je ustrezna 
zdravstvena oskrba v lokalni skupnosti, 
se je nesmotrno pogovarjati o možnosti 
ali nemožnosti nadgradnje zdravstvene 
storitve v Cerknem. Zdravstveno postajo 
je potrebno nujno nadgraditi in urediti v 
skladu z zahtevami, ki jih za zdravstvene 
objekte predpisuje tehnična smernica. 
V naslednjem letu so tudi s strani 
države predvidena dodatna sredstva za 
nadgradnjo zdravstvenih storitev, ki pa 
bodo na voljo le, če bo projekt pripeljan 
do faze gradnje. 

Občinski svet Občine Cerkno je že v 
letu 2017 potrdil nakup upravne stavbe 
na območju stare Ete z namenom selitve 
zdravstvene postaje Cerkno. Kupnina 
za stavbo je znašala 295.160,00 eur.  
Tudi v trenutnem mandatu občinskega 
sveta Občine Cerkno je bila že večkrat 
izražena skrb zaradi nevzdržnega 
stanja v trenutni zdravstveni postaji, 
s a j  n e  u s t r e z a  ve č  z a h t e v a n i m 
standardom, na slabo stanje pa že več 
let opozarjajo tudi zaposleni v ZD Idrija, 
ki svoje storitve opravljajo v Cerknem.  
Selitev zdravstvene postaje v omenjeno 
stavbo bo na dolgi rok omogočila tudi 
več dodatnih zdravstvenih programov in 
kakovostnejšo ter dostopnejšo storitev za 
občane, tudi tiste za gibalnimi 

ovirami. 
V obravnavani stavbi je namreč 

predvidenih cca. 7-9 ambulant (vključno z 
nujno medicinsko pomočjo, referenčnimi 
ambulantami in zobozdravstvom). 
Končno število bo znano po uskladitvi 
z ZD Idrija in oceni dejanskih potreb. 
Predvideni sta tudi f izioterapija in 
laboratorij. V novi stavbi bo delovala tudi 
lekarna. Drugo nadstropje bo primerno 
za opravljanje poslovne dejavnost, vendar 
pa programi trenutno še niso znani. 

V prejšnjem mandatu je bil pripravljen 
že projekt PZI, ki pa je bil izdelan 
za vsebine, katere so se v postopku 
s p r e m i n j a n j a  O P N  i z k a z a l e  z a 
neprimerne. Cena projekta je znašala 
cca. 68.000 EUR. Ker bo potrebno projekt 
racionalizirati, spremeniti programe 
in uskladiti z veljavno zakonodajo, bo 
potrebna sprememba projekta. Strošek 
te spremembe je bil zajet v rebalansu št. 2 
proračuna Občine Cerkno. S spremembo 
projekta se bo znižala tudi končna cena 
adaptacije stavbe. 

Preureditev obstoječe stavbe ZP Cerkno 
zaradi strogih zahtev ni mogoča, zato bi 
bila potrebna novogradnja. V Občini 
Cerkno novogradnja zaradi velikih 
stroškov ter pomanjkanja ustreznih 
parcel ni realna. Novogradnja na 
obstoječi lokaciji bi pomenila prekinitev 
storitve v Cerknem za celotno obdobje 
gradnje. Ocena stroškov izgradnje 
nove zdravstvene postaje je najmanj 4 
milijone EUR, kar je precej več kot pa 

ureditev novih prostorov ZD v stavbi, 
ki jo je občina kupila prav za ta namen. 
Vse ostale lokacije, ki bi bile primerne za 
novogradnjo, je občina Cerkno preverila, 
vendar lastniki svojih zemljišč ne želijo 
prodajati. Tudi sicer pa bi se v primeru 
morebitnega nakupa zemljišča cena 
novogradnje povečala še za ceno tega 
zemljišča. 

Nikakor ne drži, da so podjetniki brez 
opcije. Tudi Občina Cerkno bi si želela, da 
bi območje »stare Ete« ostalo namenjeno 
zgolj industrijski dejavnosti, vendar pa 
ob upoštevanju vsega navedenega druge 
opcije trenutno ni. Župan Gašper Uršič 
je na enem od sestankov s podjetniki, 
ki opravljajo dejavnost na omenjenem 
območju, pojasnil, da bo v primeru, da bi 
za odkup upravne stavbe na tem območju 
Občina prejela ponudbo, na podlagi 
katere bi lahko v Občini Cerkno zgradili 
novo zdravstveno postajo, tako ponudbo z 
veseljem dal v presojo občinskemu svetu. 

Občina je skupaj z izdelovalcem 
prostorskega akta v postopku usklajevanj 
s podjetniki, ki opravljajo dejavnost na 
omenjenem območju, upoštevala njihove 
pripombe in v cilju zbliževanja stališč ter 
približevanja podjetniških pripomb in 
možnosti, ki jih ima Občina, preoblikovala 
omilitveni ukrep glede hrupa, ki je bil 
predviden za obstoječo gospodarsko 
cono, na način, da se ustrezno raven 
hrupa s tehničnimi rešitvami zagotavlja 
na novi enoti urejanja prostora, ki je 
predvidena za ZP. Drugače povedano 
-z izvajanjem morebitnih ukrepov za 
preprečevanje hrupa, ki nastaja pri 
izvajanju gospodarske dejavnosti na 
obravnavanem območju, se bo moral 
ukvarjati investitor - torej Občina Cerkno, 
ne pa podjetniki. 

S tem je Občina ugodila pripombam 
lastnikov proizvodnih objektov na 
obravnavanem območju v delu, v katerem 
so zahtevali, da se za njihova zemljišča 
ne spreminjajo pogoji, ki so določeni v 
sedanjem OPN.

S to spremembo so bil i  lastniki 
sosednjih stavb tudi seznanjeni - tako na 
skupnem sestanku, kakor 

pozneje tudi v pisni obliki. Predvideni 
ukrepi zato ne slabšajo možnosti razvoja 
podjetniške dejavnosti v omenjenem 
območju, saj so že v veljavnem OPN 
vse sosednje enote urejanja prostora, 
ki mejijo na obstoječo gospodarsko 
cono predvidene za stanovanjski 
namen zato je na meji zemljišč že 
sedaj potrebno zagotavljati ustrezno 
raven hr upa, ki  je predvidena za 
III. stopnjo varstva pred hrupom. 
Vsa ta dejstva so bila na usklajevalnih 
sestankih podjetnikom podrobno 
p r e d s t a v l j e n a  i n  o b r a z l o ž e n a , 
predstavljene pa so bile rešitve in 
predlagani ukrepi. 

V članku, na katerega se nanaša 
predmetni odgovor, moti tudi stališče 
pisca o domnevnem mačehovskem 
odnosu Občine Cerkno do svojih 
p o dj e t n i kov.  O b č i n a  C e r k n o  j e 
podjetnikom, ki so naleteli na težave 
pri pridobivanju upravnih dovoljenj, v 
zadnjih letih pomagala v največji možni 
meri, da so lahko nadaljevali s svojimi 
dejavnostmi tako na območju Celesa 
kot na območju stare Ete, saj ravno na 
Občini obstoji zavedanje, da je zaradi 
pomanjkanja površin, ki so v kraju 
in njegovi bližnji okolici namenjene 
g o s p o d a r s t v u ,  n u j n a  o h r a n i t e v 
dejavnosti na obstoječih lokacijah.  
Na Občini Cerkno delamo z najboljšimi 
nameni in se trudimo zagotoviti bolj 
kakovostno oskrbo in dostopnost javnih 
programov za vse občane in s tem dvigniti 
kakovost življenja prebivalcev. Naše 
mnenje je, da novi programi v stavbi, 
ki je bila že prej namenjena poslovni 
dejavnosti in nikoli proizvodnji, ne bodo 
poslabšali razmer v obstoječi gospodarski 
coni, temveč jih bodo s sodelovanjem 
vseh udeleženih in skupnimi močmi 
samo izboljšali. Vendar pa moramo 
stopiti skupaj in razumeti, da je selitev 
ZP Cerkno v nove prostore nujna in v 
korist vseh občanov. 

Gašper Uršič, župan, Občina Cerkno
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GANTAR INŠTALACIJE

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

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

• Pomagamo pri 
urejevanju okoljskih 
kreditov.

• Urejamo dokumentacijo 
za okoljske subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

NOVO
Ogrevalne toplotne črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski Weishaupt

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

Vaš partner 
za prijazno 
ogrevanje

Vsak konec prinese  
nov začetekAndraž Corn 

Največji izbruh meteorskega 
dežja, imenovan Perzeidi, je 
tako kot v preteklih devetih 
letih tudi letos prinesel 
premiero domačega 
filma. Jubilejni deseti 
večer je poleg premiere 
dokumentarnega filma 
Covid-19 na podeželju, 
zaznamoval uradni 
zaključek ustvarjanja stare 
snemalne ekipe, kar pa še 
ne pomeni, da se filmska 
dejavnost na Črnovrškem 
zaključuje. Prav nasprotno!

Začetek jubilejnega 10. večera 
domačega filma so organizatorji 
napovedovali za 20. uro in štirinajst 
minut, saj lokalne Habetove novice 
letos praznujejo 14. rojstni dan. Skupaj 
s prijateljem Mihom sva v Zadlog 
prispela malo po šesti uri. Na kmetiji 
»Pr' Bizarju«, kjer se je udejanjilo večino 
premier, so že obešali platno oziroma 
belo rjuho, postavili so mize in stole, 
sledilo je občudovanje kokicomata, 
vonjanje svežega zbornika, ki je izšel 
ob 10-letnici ustvarjanja, in kramljanje 
s prijatelji, ki jih že dolgo nismo videli. 
Ker delam vse zadnji trenutek, sem 

Fotografije: Monika Rudolf

v tistem trenutku tudi dokončeval 
vezno besedilo, saj sem bil povezovalec 
predpremiernega večera. Zdaj vem, da 
ga je bilo trapasto pisati, ker bi lahko 
več in bolje povedal iz glave, kot pa da 
pred mikrofonom gledam v listič v 
rokah. Na srečo sem imel še sobotni 
večer, da sem se popravil.

Na petkovo predpremiero je 
prišlo malce manj ljudi, kot sem 
jih pričakoval. Izgleda, da so ljudje 
raje žurali doma s pokovko iz 
mikrovalovke. 

Predpremierni večer je združeval več 
dogodkov. Ob ognju bakel je kolega 

Matija pripravil igro z izmišljenimi 
naslovi zadloških filmov, tovariš 
Urban je s svojo izbranko aktiviral 
spletni kviz, s katerim je preveril 
znanje občinstva na temo domačih 
filmov, cenjeni Lovrenc je predstavil 
zbornik, v katerem so zbrani članki 
zadnjih desetih let – v prilogi pa sta 93. 
številka Habetovih novic in kuharski 
priročnik, vrtel se je kratki humorno-
izobraževalni video Mišičnjak, ki 
govori o mišji mrzlici, šele temu pa je 
sledil vrhunec večera: dokumentarni 
film Covid-19 na podeželju. Uro dolgo 
sedenje smo pred filmom prekinili z 
živahno aerobiko. 

Naslednji večer je bil podoben 
petkovem, le da smo imeli veliko 
platno Filmskega gledališča Idrija, 
v dvourni program pa smo stisnili 
še podelitev priznanj za sodelovanje 
pri filmih in priznanj za opravljena 
športna izziva, ki sta se zgodila julija 
letos. V enem je 26 ljudi deset dni 
zapored obiskovalo vrhove hribov in 
gora, v drugem pa je osem udeležencev 
na točno določen dan naredilo deset 
kilometrov po Zadlogu. Izziva smo 
mladi filmarji pripravili v sodelovanju 
s Planinskim društvom Javornik-
Črni Vrh, zato je priznanja podelil 
njihov predsednik Marko Rupnik. 
Ob tem smo pozabili predstaviti 
filmsko klopco, ki bo za čas izida 

tega članka že pričakovala pohodnike 
v gozdu med Špičastim Vrhom in 
Brkovnikom. Franc Habe je bil ta 
lesni mojster, ki je deblo spremenil 
v prikupno počivališe. Ob našem 
jubileju pa smo spomladi še posadili 
filmsko lipo v črnovrškem parku, 
nekoliko spremenjena pa je bila tudi 
razstava. Namesto fotografske razstave 
iz preteklih filmskih ustvarjanj smo po 
Črnem Vrhu obesili izjave krajanov iz 
filma Covid-19 na podeželju.

Sledila sta dva vrhunca večera, prvi 
za publiko, drugi pa za Lovrenca 
Habeta, ki je naš filmski motor. 

Slednji je poleg predstavitve zbornika, 
ki ga še lahko dobite pri njem, 
pozdravil in se zahvalil 120-glavi 
množici za podporo in sodelovanje 
tekom desetih let. Srečno, veliko 
domišljije in vztrajnosti pa je zaželel 
Leonu Rudolfu in njegovi Lomski 
filmski ekipi, saj jim je simbolično, 
z okvirjenim certifikatom in čepico 
društva, predal snemanja in premiere 
domačih filmov. 

Premierni večer je imel »ta pravi« 
zaključek. Epilog. Kot deset svečk 
na torti, tako deset raket v temno 
nočno nebo, ob zaključni špici 
dokumentarnega filma o covidu na 
podeželju, v katerem je sodelovalo 47 
krajanov in 16 članov produkcijske 
ekipe. Dovršena slika in zvok 
dobro uro dolgega dokumentarca 
sta vse gledalce popeljala v čas 
stroge karantene. Spomnili smo se 
vseh, čisto vseh ukrepov, ki so se 
dotaknili prebivalcev te hribovske 
vasi. Manjkali niso niti humorni 
pripetljaji in pomisleki o ukrepih, 
cepivih, policijski uri, omejenosti 
na občine, ...

Zdaj smo stari dovolj in naslednje 
leto pridemo kot gledalci loškim 
ustvarjalcem. Komaj čakam. Film 
o covidu na podeželju pa si lahko 
ogledate še 3. septembra v filmskem 
gledališču v Idriji, 4. septembra v 
Črnem Vrhu, kmalu tudi v Ljubljani, 
na Colu in v Kopru, jeseni pa tudi 
na RTV SLO – regionalni program 
Koper Capodistria.
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Jubilejno leto na gimnaziji

Izobraževanje na Irskem

18. septembra 2021 bo 
minilo natanko 120 let od 
slavnostnih dogodkov v 
Idriji, ko so z otvoritveno 
slovesnostjo dokončno 
uresničili odločitev o 
ustanovitvi mestne nižje 
realke, ki je bila sprejeta 
29. decembra 1900. Temu 
pomembnemu dogodku 
bomo v šolskem letu 
2021/22 posvetili kar nekaj 
prireditev. Pri tem so nam 
velikodušno priskočili na 
pomoč glavna sponzorja, 
Hidria in Kolektor, ter 
Občina Idrija, Zavod za 
turizem Idrija, Mestni muzej 
Idrija in mnogi drugi.

 
V petek, 17. septembra, bomo 

zaznamovali ustanovitev šole, 
katere naslednica je Gimnazija 
Jurija Vege Idrija. Na dvorišču 
Gradu Gewerkenegg bomo pripravili 
krajšo slovesnost, s katero želimo 
spomniti na pomemben dogodek 
pred 120 leti, ki pa je le posledica 
prejšnjih pomembnih dogajanj v 
zgodovini mesta Idrija, zato smo 
si izbrali krovni naslov jubilejnega 
leta Idrija – mesto znanja. Ker 
pa znanje od nekdaj hodi z roko 
v roki z ustvarjalnostjo, se bomo 
na gimnaziji v uvodnem dogodku 
posvetili ustvarjalnosti dijakov. Za 
to priložnost smo v okviru projekta 
SKUM v preteklem šolskem letu 
pripravili niz ustvarjalnih delavnic v 
1. in 2. letniku, ki smo jih posvetili 
praznovanju v znamenju vodilnega 

slogana. Tako bo prireditev 17. 
septembra namenjena odprtju 
razstave slikarskih in kiparskih 
izdelkov dijakinj in dijakov Gimnazije 
Jurija Vege Idrija, ki so nastali v 
času po skoraj polletni karanteni, 
ko smo končno v obliki mehurčkov 
lahko organizirali pouk in v prav 
taki obliki tudi ustvarjali. V kiparski 
tehniki so dijaki oblikovali zidake 
znanja in figure, povezane z Idrijo, 
z ilustratorko pa so slikali sedanje in 
prihodnjo podobo mesta Idrija. Tretja 
skupina dijakov pa je pripravljala 
praznični plesno-glasbeni program 
z mentorji umetniki. 

Dijaški razstavi bo predvidoma 21. 
oktobra sledila še likovna razstava 
nekdanjih profesorjev likovne 
vzgoje, ki so učili ali na realki ali 
na vzgojiteljski šoli, z deli pa se jim 

bodo pridružili še likovniki, bivši 
dijaki naše gimnazije. V Galeriji 
Nikolaja Pirnata se bodo zvrstila 
zanimiva likovna imena, ki so danes 
prepoznavna doma in tudi v tujini, 
kot je kiparka Duba Sambolec ali Staš 
Kleindienst in še mnogi drugi. 

Ob tem pomembnem dogodku, 
ki ni zaznamoval le Idrije, ampak 
tudi širši slovenski prostor, smo 
načrtovali tudi film, ki ga je že 
zasnoval scenarist in režiser Dušan 
Moravec. Žal nismo pridobili dovolj 
sredstev zanj, zato ga prelagamo na 
prihodnje, ugodnejše čase. Z veliko 
naklonjenosti pa so donatorji sprejeli 
pokroviteljstvo nad zunanjo učilnico, 
ki bo popestrila prostor za gimnazijo. 
Tu bo lahko tekel pouk na prostem 
ali pa se bodo dijaki med odmori in 
prostim časom družili, saj nam v 

starodavni stavbi tega primanjkuje. 
Načrt za učilnico je pripravila 
naša bivša dijakinja Polona Troha 
Kleindienst.

V sklopu 120-letnice bomo v 
sodelovanju z Zavodom za turizem 
Idrija in Mestnim muzejem Idrija 
ustvarjali zanimivo učno pot na 
temo Idrija – mesto znanja. V njeno 
kreiranje bomo povabili dijake 2. in 3. 
letnika gimnazije, vključene v izbirni 
interdisciplinarni sklop TRIM.

Šola v tem letu praznuje še en 
jubilej, mineva namreč 145 let od 
ustanovitve Čipkarske šole Idrija, 
ki je leta 1972 postala del Šolskega 
centra Idrija, po njegovi ukinitvi 
1991 pa del Gimnazije Jurija Vege 
Idrija. Čipkarska šola je jubilejno 
leto sicer že obeležila 17. junija letos z 
otvoritvijo letne razstave čipk otrok in 

mladih, najmlajših nosilcev nesnovne 
kulturne dediščine klekljanja čipk v 
Sloveniji, ki je od leta 2018 vpisana 
na UNESCO Reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dediščine 
človeštva. Posebnost razstave, ki je 
v čipkarski šoli na ogled do konca 
maja 2022, je čipkasta inštalacija 
»Mavr ično  drevo« .  Č ipke  na 
mavričnem drevesu imajo posebno 
sporočilno vrednost – nastajale so 
med učnim procesom, v katerem 
se je poučevanje klekljanja prvič v 
zgodovini čipkarske šole izvajalo na 
daljavo. Predstavljena inštalacija je le 
končni rezultat zgodbe, ki je potekala 
v času karantene in je med drugim 
zajemala sprejemanje pomembnih 
strokovnih odločitev z namenom, da 
se ne prekine izobraževalnega procesa 
za otroke in mladino v edini čipkarski 
šoli na svetu, ki od ustanovitve dalje 
deluje neprekinjeno.

Predvidoma 24. in 25. septembra 
b o  n a  o g l e d  r a z s t a v a  č i p k 
eksperimentalne skupine odraslih 
klekljaric, ki deluje v čipkarski šoli. 
Čipke klekljaric eksperimentalne 
klekljarske skupine odstopajo od 
običajnih čipk v našem okolju. 
Klekljarice v njih raziskujejo z 
barvami, oblikami in materiali. 
Temu primerno bo tudi razstava 
postavljena v za čipke neobičajnem 
okolju, v stavbi jaška Frančiške. 
Razstava nastaja v sodelovanju 
Mestnega muzeja Idrija in Čipkarske 
šole Idrija in bo del programa prvega 
festivala industrijske kulture, ki bo 
letos septembra potekal v Idriji pod 
okriljem Zavoda ID20. 

Z vsemi naštetimi prireditvami 
skušamo slediti spodbudni preteklosti 
in dosegati njene visoko postavljene 
standarde. 
/ Karmen Vidmar, Metka Fortuna 
in Maja Justin Jerman

Sergeja Lipušček

Učenje danes ni več samo želja 
po osebni rasti, temveč potreba 
za delovanje v današnji družbi. 
Učitelji Gimnazije Jurija Vege Idrija 
smo že več let aktivni udeleženci 
projekta v okviru Erasmus+ 
oziroma Mobilnosti osebja v učnem 
izobraževanju, ki je financiran s 
strani Evropske unije. 

Učiteljici Ester Mrak in Sergeja Lipušček sva 
se udeležili dveh 30-urnih tečajev v Dublinu 
na Irskem. Še pred odhodom sva opravili dva 
testa za ugotavljanje predznanja iz angleščine 
in ustni razgovor. Prvi tečaj je bil nadaljevani 
tečaj angleščine. Izpolnjevali smo svoje veščine 
sporazumevanja v čim bolj tekoči pogovorni 
angleščini. V skupini nas je bilo samo šest 
udeležencev. Poleg naju sta bila dva učitelja 
s Portugalske, učitelj iz Nemčije in učiteljica 
iz Španije. Pouk smo popestrili z obiskom 
nacionalne galerije in parka v bližini slavne 
Irske univerze - Trinity College Dublin s 

Molly Malone se v očeh naroda predstavlja kot lik junakinje delavskega razreda

spomenikom Oscarja Wilda.
Drugi tečaj je bil namenjen tako imenovanim 

mehkim veščinam za močne učitelje. Glavne 
teme izobraževanja so bile posvečene motivaciji, 
odnosom in navadam, komunikaciji, povratni 
informaciji, timskemu delu, razreševanju 
konfliktov, upravljanju s časom ter s stresom, 
kritičnemu razmišljanju, kreativnosti in 
osebnemu napredku. Med udeleženci sta bili 
učiteljici s Tenerifov, učitelja iz Španije, učiteljica 
s francoskega otoka Reuniona in s Slovaške. 
Od tega je bilo kar šest udeležencev učiteljev 
angleščine. Prvi dan smo predstavili svojo šolo 
oziroma lokalno okolje. Na TIC-u sva nabrali 
promocijsko gradivo o Idriji in njeni okolici ter 
ga razdelili med svoje nove sošolce. Vseh pet dni 
smo imeli priložnost izmenjevati profesionalne 
izkušnje, dobre prakse in ob tem spoznavati 
šolske sisteme različnih držav. 

Popoldnevi so bili namenjeni spoznavanju 
glavnega mesta Irske. Na Irsko sva pripotovali 
prvi možni dan, ko je bila odpravljena obvezna 
karantena za prišleke iz tujine. Zaradi covid 
ukrepov je bil najverjetneje vtis mesta drugačen, 
kot bi bil v »normalnih« razmerah. Na ulicah 
je bilo manj ljudi in prometa. Mnoge ulice so 
zaprli za promet, da bi gostincem omogočili 

postavitev miz zunaj lokalov, ki bi sicer 
morali ostati zaprti. Obiskali sva več muzejev: 
arheološki muzej, vikinški muzej, Guinnessov 
muzej, … Za vstop v muzej je bila potrebna 
predhodna rezervacija in predplačilo. Ob 
vstopu so preverjali covid potrdila in zahtevali 
telefonsko številko. 

N a j i n o  f o r m a l n o  i n  n e f o r m a l n o 
izpopolnjevanje se je zaključilo z izkušnjo, kaj 

storiti, ko zamudiš letalo. Iz Dublina sva leteli 
v Frankfurt in od tu sva imeli povezavo za 
Ljubljano. Zaradi dolgotrajnih covid postopkov 
na letališču v Frankfurtu sva zamudili 
rezervirani polet. Tako sva od odhoda iz hotela 
v Dublinu do prihoda v Idrijo potrebovali kar 
20 ur. A kljub vsemu ostajajo vtisi prijetni 
in pozitivne izkušnje o pridobitvah na obeh 
tečajih.
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Z.M.E.S. d.o.o. Tolmin 
ogrevanje.zmes@siol.net

Tel.: 05 381 16 16 / GSM: 041 210 110

Montaža in servis

mojakurilnica.si
 Kotli na biomaso in toplotne črpalke
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Počitnice, kot jih  
še ni bilo

Poletje je minilo kot bi mignil in 
spet polnimo šolske torbe ter že 
nestrpno pričakujemo začetek 
novega šolskega leta. Pri Zvezi 
prijateljev mladine Idrija smo 
veseli, da je za nami še eno pestro, 
programsko bogato poletje. V 
poletnih mesecih smo organizirali 
počitniško varstvo, mnoge 
počitniške aktivnosti v okviru 
programa Počitnikarija in letovanji 
v Poreču in Seči.

Počitniško varstvo je potekalo od 28. junija 
do 30. julija v prostorih Osnovne šole Idrija. 
Skozi celotno varstvo je dopoldneve pri nas 
preživljalo 57 otrok, za program pa je skrbelo 
sedem vzgojiteljic-prostovoljk, ki so s svojimi 
idejami otrokom pripravile pester vsakodnevni 
program. Veliko časa smo preživeli na prostem, 
na igralih v Mejci in na igrišču za osnovno šolo. 
Šli smo na sprehod do svetega Antona in iz 
ptičje perspektive opazovali Idrijo. Izdelali smo 
super hitre ladjice, ki smo jih nato v razburljivi 
dirki spustili po Rakah. Plesali smo z Nastjo 
Lakner in na igrišču obudili cel kup starih iger. 
Udeleževali smo se tudi aktivnosti v okviru 
programa Počitnikarija. Predvsem pa smo 
uživali v brezskrbnih poletnih dneh v družbi 
prijateljev in čeprav smo se srečevali vsak dan, 
nam idej za zanimivo preživljanje časa kar ni 
zmanjkalo. 

Za program Počitnikarija smo pripravili 20 
raznolikih dogodkov, ki so bili razporejeni 
čez celotne poletne počitnice. Program smo, 
takoj po koncu šolskega leta, pričeli z ogledom 
filma v Filmskem gledališču Idrija, nadaljevali 
s kopanjem na bazenu v Ajdovščini, plesnimi 
delavnicami v organizaciji Plesnega kluba Idrija 
in balinanjem na pokritem balinišču v Idriji. 
Organizirali smo tudi spoznavanje konj pri Ani 
Sever, pohod na Pšenk in jogo za otroke ter 
ustvarjalnice s prostovoljko Olyo. Kar nekaj 

zanimivih delavnic so za nas pripravili tudi 
pri Geoparku Idrija. Tako smo se z avtobusom 
odpravili na obisk kmetije Krnčan v Krnicah, 
z aplikacijo Teach OUT smo raziskovali Rake, 
ustvarjali iz filca in naravnih materialov ter se 
podali na Perkmandlčkovo turo v Antonijev 
rov. S poletjem se zaključuje tudi počitniški 
program, mi pa že zbiramo ideje, kako se bomo 
družili med jesenskimi počitnicami.

Najtežje pričakovan del počitnic je bil zagotovo 
julij, ko smo se po enoletnem premoru ponovno 
odpravili na letovanji v Poreč in Sečo. Zanimanje 
za obe letovanji je bilo letos res veliko in 
potrudili smo se, da smo mesto na počitnicah 
zagotovili kar največjemu številu otrok. Na 
morje smo tako odpeljali 152 otrok, za katere 
je skrbelo 18 vzgojiteljev, dve medicinski sestri 
in dve pedagoški vodji. Na morju smo preživeli 
nepozabne počitnice v družbi starih in novih 
prijateljev, veliko smo plavali in se potapljali, 

i g r a l i  s m o 
družabne 
i g r e ,  p l e t l i 
zapestnice, 
gradili skulpture 
iz mivke in se na 
splošno zelo zabavali. 
Manjkalo ni niti športnih 
tekmovanj, plesa in tematsko 
obarvanih dni. V Poreču smo se v strateški 
igri z Jako Vrabcem podali na lov za gusarskim 
zakladom, v Seči pa smo se prelevili v prave 
svetovne popotnike. Otroke v Seči je obiskal 
tudi skriti gost, popotniški fotograf Iztok 
Bončina, ki je pripravil sijajno predavanje o 
življenju otrok po svetu, podkrepljeno z obilico 
odličnih fotografij in zanimivih zgodb. Teden 
dni na morju je kar prehitro minil in polni 
novih doživetij ter lepih spominov smo se vrnili 
nazaj domov.

Idrija, Plesni klub Idrija, Balinarski klub 
Kolektor Idrija, društvo Zakonc tedna, Strelsko 
društvo Jožeta Mihevca Idrija, Mestna knjižnica 
in čitalnica Idrija, Ana Sever in Alenka Pirih. 
Iskreno se zahvaljujemo tudi Osnovni šoli Idrija 
za možnost organizacije počitniškega varstva v 
prostorih šole, zdravnikoma Milošu Simovu in 
Majdi Troha za vso pomoč pri izvedbi letovanj, 
Civilni zaščiti Občine Idrija za podarjena 
razkužila in maske, Občinama Idrija in Cerkno 
za dolgoletno podporo vseh naših programov 
ter vsem donatorjem, tako posameznikom kot 
podjetjem, ki so s svojimi prispevki omogočili 
izvedbo letovanj za tako veliko število otrok 

z Idrijskega in Cerkljanskega. Na 
koncu pa nikakor ne smemo 

pozabiti na naše prostovoljce, 
brez katerih delovanje 

naše organizacije ne bi 
bilo mogoče, in na vas, 

starše, ki nam znova 
in znova v varstvo 
zaupate svoje otroke. 
Hvala! / Petra Likar, 
ZPM Idrija

Fotografije: ZPM Idrija

Za nami je res lepo in 
pestro poletje, za katero 
pa so zaslužni tudi vsi 
sodelujoči pri pripravi 
naših programov: Geopark 
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Dobava betonskih kanalov (do 4 m)

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:
Materiali za uporabo v gradbeništvu 

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

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

T: 041 646 214

Delo dobi  

GOZDAR TRAKTORIST
Informacije na telefon: 031 602 401

Črni Vrh 27D, Črni Vrh nad Idrijo

gozdarstvo.rupnik@gmail.com

Pohodi po poteh teritorialcev v 
osamosvojitveni vojni

Pripadniki nekdanjega 120. jurišnega odreda Teritorialne 
obrambe Idrija smo se odločili, da v letošnjem letu, 
ko mineva trideset let od našega sodelovanja v 
osamosvojitveni vojni, obiščemo vse lokacije in domačije, 
kjer smo se zadrževali v času te vojne od 28. junija do 20. 
julija 1991. 

Na podlagi te odločitve smo 
pripravili načrt petih dogodkov, 
od katerih vsakega sestavljata 
nekajurni nezahtevni pohod in 
zaključna spominska prireditev. 
Ta k o  p o h o d  k o t  s p o m i n s k a 
prireditev sta povezana z območjem 
delovanja odreda med vojno in sta 
obenem priložnost, da obiščemo in 
izrazimo zahvalo domačinom, našim 
takratnim gostiteljem. Vsi pohodi so 
speljani po lepih razglednih predelih 
s številnimi naravnimi, kulturnimi 
in zgodovinskimi zanimivostmi. 
Kdor se pohoda ne more ali ne 
želi udeležiti peš, se lahko v lastni 
režiji pripelje na zaključno srečanje 
ali do posameznih vmesnih točk. 
Vse dogodke izvajamo s podporo 
Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno v 
okviru njenega programa »Po poteh 
enot TO«.

Na pohodih in srečanjih so poleg 
nekdanjih pripadnikov enote 
dobrodošli tudi njihovi svojci, 
prijatelji in vsi drugi, ki jih zanima 

ta del zgodovine naših krajev. Tudi 
mladi. Vsi dogodki seveda potekajo 
ob upoštevanju epidemioloških 
razmer in ukrepov.

Doslej sta bila izpeljana dva pohoda 
oziroma dve srečanji. V nedeljo, 27. 
junija, smo se odpravili z Gor, čez 
Dole, skozi Rupe do domačije Na 
Pesku nad Godovičem, kjer je bila 
tudi zaključna spominska prireditev 
in druženje do poznih popoldanskih 
ur. Skoraj sto udeležencev, od tega 
sedemintrideset pohodnikov, je 
skupaj z domačini obudilo spomine 
na napete, negotove in tvegane 
trenutke, ki so jih doživljali v teh 
krajih v prvih dneh vojne od 29. 
junija do 1. julija 1991.

V nedeljo, 11. julija, je bil pohod 
v Govejk, kjer je v času od 27. 
junija do 7. julija, manjša skupina 
pripadnikov odreda pod poveljstvom 
Janeza Pivka postavila barikado in 
izvajala nadzor prometa na cesti Žiri-
Idrija. Zabeležili smo okrog trideset 
udeležencev, devetnajst pa se jih je 
odpravilo še na pohod, kar je bilo več 

od pričakovanj. Domačini so nam, 
tako kot pred tridesetimi leti, izkazali 
izjemno gostoljubje. Oba dogodka sta 
potekala v prijetnem razpoloženju, 
k čemur je dalo svoj prispevek tudi 
zelo lepo vreme.

Načrtovani so še trije pohodi in 
srečanja. V nedeljo, 12. septembra, 
bo potekal pohod od Pisanc nad 
Oblakovim Vrhom do Idrijskih Krnic 
in nato do lovske koče na Jelenku. 
Na poti bodo četrturni postanki na 
izjemno razglednem Lokvarskem 
vrhu in na domačijah, kjer so 
posamezni vodi prebivali med vojno 
v času od 4. do 20. julija 1991 to je Na 
Pisancah, Na Hribu, Pri Kendu in Na 
Kalu. Zaključna spominska prireditev 
bo ob 15. uri pri lovski Koči. Ta 
dogodek pripravljamo skupaj s 
pripadniki 3. čete partizanskega 
bataljona iz rezerve JLA, ki so na teh 
položajih zamenjali pripadnike 120. 
jurišnega odreda TO v času od 7. do 
14. julija 1991.

V nedeljo, 26. septembra, bomo 
organizirali pohod v Kanomljo po 
trasi Bazovik-Govška grapa-Kovk-
Marožice-Ovčjak. Na domačijah 
v Bazoviku in bližnji Na Sivki je 
120. jurišni odred prenočeval 
prvo noč po mobilizaciji 28. junija 
1991, na domačiji Na Ovčjaku pa 
se je zadrževal od 4. do 7. julija. Na 

Ovčjaku bo popoldne tudi zaključna 
spominska prireditev. 

V nedeljo, 10. oktobra, pa bo 
pohod od Kamplca na Špičasti 
vrh do domačije Brkovnik, kjer 
bo tudi spominska prireditev. 
Na tem območju so pripadniki 
vodov za ognjeno podporo iz 120. 
jurišnega odreda TO in nekdanjega 
partizanskega bataljona v času od 
7. do 20. julija izmenično izvajali 
nadzor in zavarovanje območja 
s protioklepnim orožjem in z 
minometom 120 mm.

Vabila za posamezen dogodek 
bodo objavljena približno dva do tri 
tedne prej. Nekdanjim pripadnikom, 
od katerih imamo organizatorji 
elektronske naslove ali telefonske 
številke, bomo vabila s podrobnejšimi 

informacijami poslali po elektronski 
pošti ali preko SMS sporočil. Vabila 
bodo objavljena tudi na spletni 
strani OZ VVS Idrija-Cerkno in v 
drugih lokalnih medijih. Objavljeno 
je že vabilo za pohod in srečanje na 
območju Idrijskih Krnic, ki bo 12. 
septembra 2021. Zbor pohodnikov 
bo ob 7:30 pri lovski koči na Jelenku, 
spominska prireditev pa na istem 
mestu ob 15. uri. Za vse napovedane 
dogodke velja, da bodo v primeru 
poslabšanja epidemioloških razmer ali 
slabe vremenske napovedi preloženi 
na ugodnejši termin. Naslov za vse 
prijave, sporočila ter informacije 
je Vlado Sedej, tel.: 041 360 840, 
e-naslov: vlado.sedej@gmail.com.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite. 
/ Vlado Sedej

Lepo vabljeni na pohod in srečanje pripadnikov nekdanjega 120. jurišnega 
odreda Teritorialne obrambe Idrija in nekdanje 3.čete partizanskega 
bataljona (med vojno 3. čete jurišnega odreda četne sestave), ki bo v nedeljo, 
12. septembra 2021 na območju Idrijskih Krnic. Obiskali bomo območja 
in domačije, kjer sta obe enoti delovali med osamosvojitveno vojno leta 
1991. Zbor pohodnikov bo ob 7:30 pri Lovski koči na Jelenku, spominska 
prireditev pa na istem mestu ob 15. uri. 
Celotno vabilo je objavljeno na spletni strani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno 
http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/. 
Naslov za vse prijave, sporočila ter informacije je Vlado Sedej, 
tel.: 041 360 840, e-naslov: vlado.sedej@gmail.com.

Prejemniki zahval, desno začetek pohoda na Gorah 27. junija letos  
/ Foto: Rajko Gnezda
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NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 13h

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

www.sm-sencila.com

Festival Dojiva se že drugič v 
Cerknem
Prvi teden v avgustu obeležujemo mednarodni teden 
dojenja, ki se vsako leto zaključi s festivalom Dojiva se. 
Festival, ki je letos istočasno potekal v dvaindvajsetih 
krajih po Sloveniji, je namenjen predvsem mladim in 
bodočim staršem, ki jih zanima zgodnje obdobje otroka 
in njegov razvoj. V soboto, 7. avgusta, smo festival, letos 
že drugič, pripeljali tudi v Cerkno. Izkušnje in misli 
smo delili na vrtu Društva upokojencev Cerkno.

Imenujejo se evropske izmenjave, 
nekateri  j im rečejo Erasmus+ 
mednarodne izmenjave ali  pa 
kulturne izmenjave. To so odlične 
p r i l o ž n o s t i  z a  m o b i l n o s t  i n 
socializacijo, saj omogočajo, da 
teden ali dva skoraj brezplačno 
preživimo v tujini, kjer nas čakata 
zanimiva vsebina ter interaktivno 
dogajanje. Izmenjave so priložnost, 
da se medsebojno spoznamo; na 
začetku smo si povedali, kakšna so 
naša pričakovanja, nato smo nanje 
malo pozabili in se družili z ostalimi. 
Na koncu smo videli, da je vse skupaj 
privedlo do izjemne poletne izkušnje. 
Fantastično smo se povezali, veliko 

smo se smejali in naše oči so se 
ob koncu izmenjave kar svetile od 
zadovoljstva.

Mladi ljudje se lahko učimo drug 
od drugega! Veliko smo prispevali k 
poglabljanju glavne teme izmenjave, 
odkrival i  smo podobnost i  in 
razlike med svojimi kulturami in 
življenjskimi potmi, poleg tega pa 
usvojili uporabne informacije ter 
z njimi obogatili svoje znanje. Te 
izkušnje nam pomagajo premagati 
svoje predsodke in negativne 
stereotipe, ki  se j ih na žalost 
prepogosto poslužujemo. Mladinske 
izmenjave omogočajo odprt prostor, 
kjer lahko soočamo svoja mnenja 

in predstave, ter se preko tega 
učimo. S Portugalske, iz Italije, s 
Češke, iz Estonije in iz Slovenije so 
bili udeleženci, ki so sodelovali pri 
tokratni avanturi.

Aktivnosti so bile zelo kreativne in 
so nas spodbujale, da smo se v teh 
dveh tednih naučili veliko novega. 
Izdelali smo svoje igre za MC mobil, 
nekaj dni smo preživeli na taboru 
v šotorih in ob ognju, odkrivali 
smo dobre prakse okoljevarstveno 
usmerjenih projektov v Idrij i 
in Ljubljani, pomagali smo pri 
urejanju Kajzer parka, učili smo se 
debatiranja, si pripravili zero-waste 
piknik v Idrijski Beli, odkrivali teme 
hitre mode, zero-waste principa, 
lokalne samooskrbe, stika z naravo 
in še mnogo drugega.

Sprehodi, debate, prostovoljstvo, 
igra skriti prijatelj, mednarodni 
večeri in večerje, pogovori med 
soudeleženci – kako se po vsem tem 
sploh lahko še vrnemo domov? Na 
začetku nas je bilo 29 tujcev, zdaj pa 
smo ena velika skupina, ki je prešla 
svoje razlike in se naučila delovati 
kot družina.

Nimava več kaj dodati, saj je 
vse dogajanje težko povzeti  z 
nekaj besedami. Kljub vsemu pa 
je najin zaključek naslednji: »Ta 
izmenjava je življenjska priložnost, 
ki bi jo moral izkusiti vsakdo!«  
/ Raffaele Constantino iz Italije in 
Bruno Leao iz Portugalske

29 tujcev kot 
ena družina

Z rojstvom otroka se rodi novo 
življenje, nova radost, rodi se nova 
družina. Rodijo se tudi starši, ki 
lahko poleg vsega lepega doživljajo 
tudi veliko izzivov, težav in stisk. 
Namen festivala je bil poiskati 
odgovore na vprašanja, slišati 
stiske mame, ki se pojavljajo, 
predvsem pa ponuditi podporo 
mama – mami. Na festivalu v 
Cerknem sta se nam pridružili 
Mojca Petek, dipl. babica in 
svetovalka za dojenje, ter Teja 
Kobal, dipl. delovna terapevtka, 
svetovalka za optimalni gibalni 
razvoj pri Malem Gibku, ki nam 
je predstavila pravilno rokovanje 
z dojenčkom in vaje za optimalne 
gibalne vzorce. Obiska je bilo 
veliko; kar nekaj mamic dojenčkov 
in malčkov ter nosečnic. Bilo 
je lepo, srčno in podporno. 
Najpomembneje pa je, da smo 
ugotovile, da zmoremo! 

Za sodelovanje se zahvaljujemo 
Društvu upokojencev Cerkno, ki 
nam je odstopilo prostor, Baru pri 
Gabrijelu za tehnično pomoč in 
Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, 
ki je izpostavila knjige, povezane s 
tematiko nosečnosti in starševstva. 
/ Ajda Podobnik in Andreja Trček
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100% ročno delo -slovenski proizvod

SEDEŽNE GARNITURE  
 POSTELJE    
VZMETNICE   

POSLOVNA OPREMA

Gradiška cesta 5, 5271 Vipava  I  Damjan: 031 335 443, Matija: 040 822 171  I  info@tapetnistvo-damjan.si            tapetnistvodamjan
GSM: 041 636 346

Spekter d.o.o., Kosovelova ul. 31, Idrija

SLIKOPLESKARSTVO 
vsa notranja in zunanja dela, toplotne  

izolacije fasad, dekorativne barve,  
bordure, lepljenje vseh vrst tapet, ... 

MONTAŽA GIPS PLOŠČ
predelne stene, spuščeni stropovi, 

stenske obloge, suhi omet, mansarde, 
kasetni stropovi, suhi estrih 

 

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

tekstilnih podov, ...

Bančni svetovalec (m/ž)  
v organizacijski enoti Podružnica Jugozahodna Slovenija 
(Poslovalnica Idrija)

V NLB d.d. za naše stranke želimo le najboljše, zato vabimo kandidate, ki jim je blizu delo s strankami, imajo prodajne veščine 
in jim trženje bančnih produktov predstavlja izziv. Pridružite se nam in postanite nepogrešljiv član naše ekipe.

Opis dela
proaktivno trženje bančnih in finančnih storitev
opravljanje poslov osnovnega bančništva
finančno svetovanje komitentom v osnovni obravnavi
opravljanje poslov plačilnega prometa, blagajniških in trezorskih poslov
spremljanje poslovanja komitentov
usmerjanje strank
obiskovanje in pridobivanje komitentov
spremljanje dogajanja na trgu
izdelovanje predlogov za odločanje
izvajanje poslov osnovnega bančništva za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike
celovito vodenje poslovnega odnosa s pravno osebo, samostojnim podjetnikom in zasebnikom
reševanje reklamacij
predlaganje in/ali uvajanje izboljšav
mentorstvo in prenos znanj
sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah

 
Pogoji in pričakovanja

stopnja izobrazbe: 5., ekonomske ali druge smeri
delovne izkušnje: brez izkušenj
pasivno znanje tujega jezika
standardna in specializirana orodja za PC

Ključne kompetence
zanesljivost in odgovornost
etičnost
samoiniciativnost
sodelovanje z drugimi
usmerjenost na stranko

 
Lokacija dela: Idrija

Ponujamo vam
takojšnjo sklenitev delovnega razmerja
delo v profesionalnem, dinamičnem in urejenem delovnem okolju
zanimive in razgibane delovne naloge in izzive
strokovni in osebni razvoj ter pridobivanje novih znanj v okviru NLB Izobraževalnega centra z več kot 40-letno tradicijo
delo v okolju, ki je prijazno družini (polni certifikat DPP) in se ponaša s certifikatom Top Employer
delo v organizaciji, podpisnici načel OZN za odgovorno bančništvo, ki se zavezuje k oblikovanju trajnostne prihodnosti

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom/kandidatko sklenili za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane do 9. septembra 2021. Prijava naj vsebuje:     življenjepis,

           motivacijsko pismo.

O banki

NLB d.d. je prejemnica certifikata 
Top Employer, ki potrjuje odličnost 
v zagotavljanju delovnih pogojev 
za zaposlene. Banka je del NLB 
Skupine, največje bančne in 
finančne skupine v Sloveniji, 
z edinstvenim položajem in 
strateško osredotočenostjo na 
izbrane trge JV Evrope.
Zavedamo se, da smo za uspeh 
družbe ključni ljudje, zato je 
razvoj zaposlenih naša osnovna 
skrb. Sodelavcem ponujamo 
delo v profesionalnem okolju, 
kjer za njihov razvoj skrbi NLB 
Izobraževalni center z več kot 
40-letno tradicijo. Prav tako 
se zavedamo pomembnosti 
usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja. Smo nosilec 
polnega certifikata Družini 
prijazno podjetje ter skrbimo, da 
naši sodelavci delajo v zdravem in 
varnem okolju.
Naše temeljne vrednote so 
odgovornost, poštenost, 
kredibilnost, sodelovanje, 
usmerjenost k rešitvam in 
inovacijam, učinkovitost in 
enostavnost. Poslujemo pošteno 
in odgovorno. Delo pri nas ni zgolj 
služba, je poslanstvo, ki ga živimo 
vsi zaposleni v banki.
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Anka Rudolf 

Letos smo o rastlinskih 
priseljenkah v časopisu 
Idrijske novice že pisali. 
Strokovno jih imenujemo 
tujerodne rastlinske vrste. 
Tem pa, ki nam povzročajo 
težave, pri imenu dodamo 
še pridevnik invazivne. 

Rastline so povsod okoli nas in 
zagotavljajo nam večino dobrin in 
virov, ki jih ljudje potrebujemo za 
svoje preživetje vsak dan. Dihamo 
kisik, ki so ga proizvedle, nosimo 
bombažna, lanena, konopljina, … 
oblačila, rastline so vir goriv, ki 
jih dnevno uporabljamo za prevoz 
in pogon strojev kot so nafta, 
premog, plin, bio gorivo, ... dnevno 
uporabljamo papir, les, pluto, … 
izdelke iz rastlinskih surovin in 
nenazadnje z rastlinami se ljudje 
in živali prehranjujemo. Rastline 
ustvarjajo naše življenjsko okolje. 
Vplivajo na kroženje vode, hranil, 
kisika in ogljikovega dioksida na 
našem planetu. So edini organizmi, 
ki sončno energijo spreminjajo v 
organske snovi in s tem v vir hrane. 
Niso pa vse brez napak. Ločevanje 
med za prebivalce sveta dobro in 
malo manj dobronamerno roko 
narave, ki nas hrani, res ni mačji 
kašelj. Te, ki so k nam pripotovale 
z drugih koncev sveta, prepoznamo 
težje kot tuje ljudi. Še manj nam 
na prvi pogled dajo slutiti, da bi 
bile lahko težavne. Za to oceno je 
potrebno veliko znanja in to je delo 
strokovnjakov. 

Po razcvetu pomladi in vročem 
poletju so rastline svojo prvobitno 
nalogo v veliki večini za letošnje leto 
že opravile. Pred mnogimi je le še 
čas zorenja. In kar naenkrat smo ob 
naših poteh še bolj pozorni na vse, v 
tem času še cvetoče prijateljice. Bolj 
ko korakamo proti jeseni, manj jih 
je. Naj vam tokrat predstavim štiri 
invazivne tujke, ki se v tem času 
(tri bolj, ena pa le skromno) kitijo z 
bujnim cvetjem. A ta najskromnejša, 
ki s svojimi drobnimi zelenimi 
cvetovi  na jmanj  vzbuja  našo 
pozornost, je še posebej nevarna. 
Zato vam jo predstavim prvo. 

Pelinolistna žvrklja (Ambrosia 
artemisiifolia)

Pravilno slovensko ime žvrklja 
uporablja malokdo, vsi jo preprosto 
imenujemo ambrozija. Pa naj se 
najprej pomudimo pri njenem 
imenu. Njeno latinsko rodovno ime 
izhaja iz grškega Ambrosiusa, kar 
pomeni nesmrten, božji, božanski. 
Eden izmed pridevnikov omenjene 
besede je ambrosía (slovensko 

ambrózija), ki v grški mitologiji 
pomeni jed bogov, ki daje nesmrtnost 
in je ljudem prepovedana. Zanimivo, 
kajne? Je enoletna rastlina iz družine 
nebinovk. Nekoliko podobno obliko 
listov ima tudi naš navadni pelin, na 
kar nas navezuje tudi njeno vrstno 
ime artemisiifolia – pelinolistna.  
Ambrozija je predvsem plevel 
zapuščenih, neobdelanih površin. 
Največ je najdemo ob neuglednih 
mestih ali smetiščih, površinah ob 
cestah, na gruščnatih tleh opuščenih 
gradbišč, ob železnicah, neredko 
tudi ob vodotokih, posamič pa tudi 
po zelenicah in vrtovih. Julija se na 
rastlini razvijejo moška socvetja, iz 
katerih se do zgodnje jeseni iztresa 
pelod, ki je izjemno alergen. Medtem 
se steblo žvrklje še razrašča, na 
vrhu vsakega stranskega poganjka 
se razvijejo nova moška socvetja, 
za njimi pa se kmalu v zalistjih 
listov pojavijo enako neopazna 
ženska socvetja. Ta sicer niso tako 
nadležna, saj ženski cvetovi v njih ne 
tvorijo peloda, a njihovo seme, ki v 
nadaljnjih mesecih vse do pozne zime 
postopno odpada z rastline, omogoča 
žvrklji preživetje in razmnoževanje. 
So namreč zelo odporna, kaljivost 
ohranijo v prsti tudi več desetletij, 
na posamezni rastlini pa se jih lahko 
razvije na tisoče. 

Rastlina pri nas nima naravnega 
sovražnika. Poleg najrevnejših 
rastišč se vse pogosteje pojavlja tudi 
med koruzo, sončnicami, bučami, 
zato se njeno seme nemalokrat 

pojavi v hrani za ptice. Neredko ji za 
uspevanje zadoščajo že razpoke med 
tlakom ali ob robu pločnika. 

Poleg najobičajnejših težav, ki 
nam jih povzroča kot trdovratni 
pleveli, ki rastejo tam, kjer jih ne 
želimo, je največji problem žvrkljin 
pelod. Ta je namreč zelo alergen. 
Do alergijske reakcije pride ob 
vdihavanju zraka, s čimer pridejo 
pelodna zrna na sluznice dihal. Ker 
posamezna rastlina proizvede tudi 
več sto milijonov pelodnih zrn, ki 
se z vetrom širijo na kilometrske 
razdalje, je alergijske reakcije mogoče 
zaznati tudi na območjih, desetine 
kilometrov oddaljenih od rastišč 
žvrklje.

Zaradi resnosti ogrožanja zdravja 
je bila žvrklja prva med tujerodnimi 
invazivnimi rastlinami, za katero 
je bil leta 2010 sprejet predpis o 
obveznem odstranjevanju. Po tem 
predpisu so lastniki zemljišč dolžni 
žvrkljo odstranjevati, da preprečijo 
cvetenje in kasneje razvoj semen. 

Rastlina je prišla v Evropo iz 
Severne Amerike, v samem mestu 
Idrija je še ni. Se pa pojavlja skoraj 
neprekinjeno ob cesti od Tolmina 
do Spodnje Idrije in naprej od 
pokopa l i š ča  pr ot i  L jub l j an i . 
Marsikdaj nam zraste tudi pod 
ptičjimi krmilnicami.

Japonski dresnik (Fallopia 
japonica)

S p a d a  v  d r u ž i n o  j e s e n o v k 
(Polygonaceae). Je do dva metra 

visok grm z razraslimi korenikami, 
ki lahko segajo več metrov v globino 
in širino. Veliki dlanasti listi so 
spiralasto dvoredno nameščeni. Cveti 
belo od julija do septembra, plod je 
trikotni orešek. 

Domovina japonskega dresnika 
je vzhodna Azija, Japonska, Koreja, 
Tajska in Kitajska. Zanesen je že tudi 
v Avstralijo in Novo Zelandijo, močno 
je invaziven tudi v Severni Ameriki. V 
Evropo je prišel kot okrasna rastlina 
v 19. stoletju, sadili so ga tudi za 
utrjevanje brežin in kot krmno in 
medonosno rastlino.

Raste ob obrežjih rek, ruderalnih 
rastiščih, vzdolž železniških nasipov, 
ob robovih gozda, na gozdnih jasah, 
robovih cest. Njegove korenike lahko 
prodrejo skozi debele betonske 
obloge in lahko poškodujejo stavbe, 
ceste in nasipe. Zelo hitro lahko 
preraste obdelovalne površine.

Ustrezajo mu vsi tipi prsti in 
pogojev.  Uvrščen je  med s to 
najinvazivnejših rastlin sveta, ki 
izpodrivajo domače rastje. Je pa 
lahko tudi koristen - ekstrakte iz te 
rastline uporabljajo v tradicionalni 
vzhodni medicini.

Enoletna suholetnica (Erigeron 
Annuus)

S p a d a  v  d r u ž i n o  n e b i n ov k 
(Asteraceae). Je od pol do metra in 
pol visoka enoletnica, dvoletnica ali 
trajnica. Pokončno steblo je zgoraj 
razvejano s številnimi belimi cvetovi. 
Podobne so jim nekatere vrste nebin. 
Cveti od maja do septembra. V 
Evropo je bila konec 17. stoletja kot 
okrasna rastlina zanesena iz Severne 
Amerike. Uspeva skoraj vsepovsod; 
na neredno košenih travnikih, 
poljih, opuščenih njivah, ruderalnih 
mestih, prodiščih in logih po celotni 
Sloveniji. (na fotografiji zgoraj)

Žlezava nedotika (Impatiens 
glandulifera)

Žlezava nedotika je vrsta iz družine 
nedotikovk (Balsaminaceae). Ime 
rodu izhaja iz dejstva, da se zreli 

plodovi ob dotiku eksplozivno 
razprejo in izvržejo semena tudi do 
sedem metrov daleč, kar pripomore 
k uspešnosti njenega širjenja. 

Žlezava nedotika je do dva metra 
visoka enoletnica z močnim, golim, 
kolenčasto odebeljenim, včasih 
razraslim steblom. Cvetovi so veliki 
od 2 do 4 centimetre in združeni v 
latasta socvetja, s svojimi škrlatnimi 
ali rožnatimi (redko belimi) barvami. 
Njena domovina je Indija in zahodna 
Himalaja. Rastlino so v Evropo 
zanesli v 19. stoletju kot okrasno, 
deloma tudi medonosno rastlino. 
Kmalu je ušla iz vrtov in se naselila 
tudi v naravi. Danes je naturalizirana 
v večjem delu Evrope.

Vrsta se najuspešneje širi ob večjih 
rekah in njihovih pritokih, ob cestah 
in poteh, na robovih gozdov in na 
ruderalnih rastiščih. Pogosto tvori z 
drugimi invazivkami strnjene sestoje, 
v katerih je uspevanje drugih rastlin 
zelo omejeno ali povsem nemogoče.

Zelo pogosta tujka je tudi njena 
bližnja sorodnica drobnocvetna 
nedotika, ki pa je manjša, njeni 
cvetovi so svetlo rumene barve. Iz 
rodu nedotik v Sloveniji samoniklo 
uspeva navadna nedotika z rumenimi 
cvetovi. Ne prav pogosto jo najdemo 
v naših gozdovih. 

Morda boste te lepe »tujke« tudi 
sami opazili ob svojih poteh. Čeprav 
so mične gospodične, bi jim najraje 
odrekli njihov azil. A kako? Tudi te 
koraki so prepuščeni strokovnjakom.

Rastline iz tujine - jih poznamo?

Drobnocvetna nedotika / 
Fotografije: Anka Rudolf
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Uršič Darko s.p. 
Strmica 19, 1370 Logatec 
T: 01 756 43 33, M: 041 651 716 
roletarstvo.ursic@siol.net

www.roletarstvo-ursic.si

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

IZOLATIVNOST - PROTIHRUPNOST - PROTIVLOMNOST
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Zanimivo, poučno in hkrati zelo 
zabavno … taborniško

Letošnje taborjenje se je za 
spodnjeidrijske tabornike 
začelo malo drugače, saj 
prvič po zelo dolgem času 
nismo taborili v našem 
tabornem prostoru v 
Umagu, a vseeno smo se 
ga veselili kot vsakega do 
sedaj. Naše zbirno mesto je 
bilo na Reki nato pa smo 
se morali peš odpraviti 
do kampa, ki so nam ga 
vodniki zelo lepo uredili. 
Rdeča nit letošnjega 
taborjenja so bili znani 
filmi. Vsak večer smo se 
posedli v kinodvorano 
na prostem in si ogledali 
napovednik za film, ki je 
naše dogodivščine krojil 
naslednji dan. Napovednike 
za znane filme, tuje in 
slovenske, so vodniki 
posneli sami pred odhodom 
in zares so se potrudili.

GG-ji smo se že prvi dan, ki je 
bil piratsko obarvan, odpravili na 
krajši pohod – hajk do Šentviške 
gore. Najmlajši člani so medtem 
uredili svoje šotore in izdelali 
svoje gusarske zastave ter sablje. 
Naslednji dan je bil ponovno 
obarvan drugače in sicer po 
znanem slovenskem filmu Gremo 
mi po svoje. Popoldne smo se 
preizkusili v zanimivih štafetnih 
igrah, zvečer pa smo svoje 
taborniško znanje preizkusili 
med igranjem velike družabne 
igre. Tretji dan smo preživeli v 
policijskih vodah na temo serije 
Policijska akademija. MČ-ji so 
streljali z lokom, GG-ji pa z zračno 
puško ter narisali natančno 
skico kampa. Popoldne smo se 
ponovno pomerili v štafetnih 
igrah in klasični taborniški igri 
napad na štab. Večer smo, kot 
se za prave tabornike spodobi, 
preživeli ob tabornem ognju. 
Spekli smo si okusne hrenovke 
in peli ob spremljavi kitare. V 
četrtek smo se zgledovali po 
znanem detektivu Sherlocku 

Holmesu. Dopoldne smo si 
zaradi zelo slabega vremena čas 
krajšali z miselnimi družabnimi 
igrami, popoldne pa smo na skico 
tabora, ki smo jo narisali prejšnji 
dan, s pomočjo namigov vrisali 
kontrolne točke in se preizkusili v 
orientaciji.

V petek smo se znašli v muzikalu 
Mama mia in dan je bil poln 
zaljubljenosti, kajti v taboru so 
potekale taborniške poroke. V 
ta namen smo postavili mlaj in 
pripravili poročne sladice po 
želji mladoporočencev. Hkrati 
se je začel tudi krst za RR-je 
(raziskovalke in raziskovalce, 
člane starejše od 21 let). Dan pred 
odhodom je potekal v znamenju 
filma Jumanji in na ta dan smo 
morali tudi bodoči gozdovniki 
in gozdovnice ter popotniki 
in popotnice dokazati, da si 
zaslužimo nove rutke. Bodoči PP-ji 
smo se peš odpravili do Šebrelj in 
na poti opravljali različne naloge, 
s katerimi smo se preizkusili v 
funkcijah, ki jih opravljajo člani 
vodstva. Ena izmed nalog je bila 

tudi napisati članek o taborjenju 
za Idrijske novice. Bodoči GG-
ji pa so morali skozi različne 
naloge vodnikom dokazati, da 
jih odlikujejo spretnost, hitrost, 
moč in vztrajnost. Krst smo 
vsi uspešno opravili in si s tem 
prislužili nove rutice.

Zadnji dan, dan za pakiranje, je 
prišel prehitro. Letošnje taborjenje 

je bilo zelo zanimivo, poučno in 
hkrati zelo zabavno. Čeprav nam 
je občasno ponagajalo vreme, smo 
ga zaključili veseli in polni novih 
spominov. Se vidimo naslednje 
leto!

Članek za Idrijske novice smo 
napisali Alja Kržišnik, Tina Balažic, 
Miha Močnik in Ines Šinkovec, 
novopečeni PP-ji
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V Kamno Gorico ali v Male Benetke?
Tinka Gantar

Le kam naj se umaknemo 
v tej hudi vročini? Na 
morju je vroče, tudi v 
senci pod bori, niti ponoči 
se ne shladi. V hribih 
nas pregrete od naporov 
dodatno segreva še sonce. A 
tam zgoraj so vsaj jutra in 
noči prijetno hladni.

 
Zatorej sem se odločila za nenaporen 

sprehod ob reki Savi Bohinjki, nato 
tudi ob Savi Dolinki in po sotočju pod 
Radovljico še ob združeni Savi. Bolj 
točno: reko sem prečkala čez slikovito 
Fuxovo brv. Pot je označena pod 
imenom Prisluhni reki Savi.

A sladkosnednost je zmagala in 
zapustila sem prijetno ravninsko 
stezo ob šumeči reki in v gozdni senci 
ter se zagnala v breg v čokoladno 
Radolco, kot po domače rečemo 
Radovljici. Staro mestno jedro na 
Linhartovem trgu z lepo ohranjenimi 
stavbami in ozkimi uličicami 
zaključuje gotska cerkev sv. Petra, 
vedno odprta, ki jo krasijo (tudi) 
dela domačih umetnikov Vurnikov: 
kamnoseka Janeza in arhitekta Ivana 
ter njegove žene slikarke Helene. Ob 
arkadah pod lipami se pozdravim z 
bronastim Cenetom Avguštinom, 
umetnostnim zgodovinarjem, 
domačinom. Seveda se nisem 
pozabila posladkati s čokolatini, 
tokrat sem izbrala okus po potici. Po 
tem kratkem sprehodu po prelepem 
mestu sem se še ohladila z vodo iz 
vodnjaka, spomenika dobrotnici 
Josipini Hočevar, ki si je prislužila 
spomenik vodnjak in naziv častne 

meščanke, ker je darovala denar za 
mestni vodovod. 

Po Naravoslovni učni poti Pusti 
grad, ki se začne na koncu starega 
trga, so me vodile oznake in table z 
opisi geoloških, botaničnih in ostalih 
posebnosti, v senci dreves in skozi 
slikovite galerije, med ogromnimi 
konglomeratnimi skalami, poraslimi 
z  mahovi  in  pr aprotmi ,  pod 
spodmoli. Vlažno okolje je prijalo 
žuželkam, ki so se kobacale po 
mogočnih kobulnicah, sem in tja je 
kakšna miš švignila v svoj domek. Iz 
temačne soteske se je steza dvignila 
na sončne dobrave, zadišalo je po 
pokošeni travi. Na razgledni točki, 
imenovani Mil pogled je odprl 
razgled na mesto Radovljica na 
terasi nad Savo z ozadjem iz zelenih 
gozdov in belih vrhov Karavank. 
Po rahlo zvalovanih travnikih je 
prijetno pihljalo, tako da tudi vzpon 
na Pusti grad ni bi prevroč. Grad 
je v ruševinah že od 16. stoletja. 
Imeniten razgled je izza njegovega 
obzidja: gozdnata Jelovica, beli Julijci 
s Triglavom, zelena Jelovica, Pokljuka 
in Mežakla, pa vasice med njivami in 
travniki, nad vsem pa modro nebo 
in dobrodošli oblaki, ki so za kratek 
čas prekrili sonce in odpotovali 
dalje. Mir in spokojnost so zmotile 

vrane, ki so vreščale in se drle, kot 
da se kregajo med seboj. Označena 
pot se je tu končala, od Radovljice je 
trajala uro in pol. A Kamna Gorica 
ne more biti daleč, saj so na Milem 
pogledu nekdaj počivali pogrebci na 
pol poti do pokopališča, zato sem 
na Dobravah izbrala prvo pot, ki je 
krenila v mojo smer.

Pripeljala me je na rob planote, na 
razgledišče Zijavka. Mimo Kamne 
Gorice, strnjenega naselja, so brzeli 
avtomobili, vas, obsijana s soncem, 
s cerkvijo Sv. Trojice na hribu, me 
je vabila. Domnevajo, da začetki 

železarstva v Kamni Gorici segajo 
v prazgodovino in antiko, zadnje 
kladivo je utihnilo sredi prejšnjega 
stoletja. Danes se trudijo, da bi 
obudili zadnjo staro kovačijo – morda 
jim bo uspelo. A nekdaj je bil v vasi 
plavž, dve kovačiji cajnarici (železne 
palice) in 12 vigenjcev, kjer so kovali 
več kot sto različnih vrst žebljev. Kot 
v bližnji Kropi je tudi tu v vigenjcih 
delala vsa družina - od šestih do ene 
so zarje rumene, je zapel Kovaško 
pesnik Oton Župančič, ko je bil gost v 
graščini Kapus. Delali so od 14 do 16 
ur na dan, prosta je bila le nedelja, ob 
sredah in sobotah so v kovačiji delali 
le dopoldne, popoldne so namenili 
nabavi oglja in drv, za popravila in 
različna ostala opravila. Skozi naselje 
je po vodnih kanalih speljan potok 
Lipnica, sistem kanalov je vrtel 16 
vodnih koles za potrebe kovaštva. 
Čez kanale je bilo zgrajenih preko 20 
mostov, zato so vas imenovali tudi 
Male Benetke. Nekaj od tega se je še 
ohranilo. Lepo se je bilo sprehoditi 
po glavni ulici, Veliki gasi, občudovati 
stare hiše, kamnite portale, izdelane 
iz zelenkastega peračniškega tufa, 
poiskati prehode čez kanale, se skozi 
Malo gaso in mimo Langusove kapele 
povzpeti k cerkvi in Mežnariji, vmes 
pa občudovati vrt, umetelno umeščen 

v strmo pobočje nad Kosovo hišo.
V Mežnariji je urejen muzej, okoli 

cerkve je pokopališče s spomenikom 
padlim v vojnah, na pročelju cerkve 
ob glavnem vhodu je nagrobnik 
družine Toman, kjer je pokopan 
dr. Lovro Toman, odvetnik, politik, 
pesnik, v vasi se ureja njegova rojstna 
hiša. V bližini osrednjega trga so pod 
staro lipo v krogu nameščeni kamni 
iz vigenjcev, po obnovljenih rakah 
šumi Lipnica in se izliva v kanale, 
razpredene po naselju. Le kako je 
tu ob nalivih, sem se spraševala, ko 
sem prečkala kanale, polne vode. 
Le še eno kolo se vrti v bližini trga. 
Tam je tudi spomenik domačinu, 
slikarju Matevžu Langusu, ki je slikal 
mnoge pomembneže, med njimi 
tudi Primičevo Julijo. Zakaj neki ni 
naslikal rojaka iz Vrbe, Prešerna? 
Morda Kapusova graščina še čaka 
obnove. V njej je bil rojen jezuitski 
misijonar Marko Anton Kapus. Na 
robu vasi bi se lahko okrepčala v 
znanem gostišču, a je bilo ta dan 
zaprto. Nazaj grede sem izbrala 
najkrajšo pot v Radovljico, povezava 
čez Lancovo, kjer je tudi most čez 
Savo, je daljša in bolj sončna, steze po 
gozdu do Fuxove brvi pa so speljane 
po gozdu. Pravijo, da je najlepše priti 
spomladi, ko zacvetijo kronice, da je 
vse belo, za njimi pobelijo gozdna tla 
podlesne vetrnice, nato pa še čemaž. 
Upam, da bom prišla pravi čas, takrat 
ko bo vse belo in bo v Radovljici 
festival čokolade. Dve muhi na en 
mah, kajne?! 

Pusti grad, tudi Lipniški 
grad (iz 1263. leta), last 
Ortenburžanov, se dviga 
na robu Dobrav. Legenda 
pravi, da je žena Margareta z 
jabolkom zastrupila svojega 
moža Friderika in je za kazen 
spremenjena v kačo z zlato 
krono, ki še zdaj lazi po 
ruševinah. Druga legenda pa 
govori o skritem rovu, ki naj 
bi pod Savo povezoval grad z 
Radovljico.

Dr. Lovro Toman (1827-1870), 
pravnik, poslanec, govornik, 
pesnik, rojen v Kamni Gorici, 
kjer je tudi pokopan. Mož, ki 
je 1848. prvi izobesil slovensko 
zastavo, kot šestošolec imel 
prvi javni govor v slovenščini, 
ustanovitelj in prvi predsednik 
Slovenske matice, narodno-
buditeljski govornik, nemški 
nasprotniki so po njem Kranjsko 
imenovali kar Tomanija. Z 
zaročenko Josipino Urbančič 
Turnograjsko (kasneje sta se 
poročila) sta si izmenjala 1.100 
pisem.

Matevž Langus (1792-1855), 
rojen v Kamni Gorici, slovenski 
slikar in freskant, portretist 
Andreja Smoleta, Matije Čopa, 
Julije Primic, ... poslikal cerkev 
na Šmarni gori, frančiškansko 
cerkev in stolnico v Ljubljani, 
strop cerkve v Trebnjem, …

Marko Anton Kappus (1657-
1717), rojen v Kamni Gorici v 
železarski družini, ki je zaradi 
zaslug dobila plemiški naslov, 
jezuitski misijonar, pesnik in 
raziskovalec, deloval v Mehiki 
in Kaliforniji.

Na fotografijah spodaj rake, 
ruševine Pustega gradu in kanali / 
Foto:Tinka Gantar

Kamna Gorica
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Ob 80-letnici rojstva in 10. obletnici smrti   primarija, 
nevropsihiatra in pisatelja Jožeta Felca

Ivica Kavčič

Priznan slovenski 
nevropsihiater in pisatelj, 
primarij Jože Felc, se je 
rodil 26. marca 1941 v 
rudarski družini v Spodnji 
Idriji. Po osnovni šoli v 
rojstnem kraju in gimnaziji 
v Idriji se je, kljub težki 
bolezni in odsvetovanju 
zdravnikov, odločil za študij 
medicine. Z železno voljo, 
ki je premore le malo ljudi, 
je študij in specializacijo iz 
psihiatrije uspešno končal, 
42 let je delal v psihiatrični 
bolnišnici v Idriji, od tega 
32 let kot njen predstojnik. 

Človek pretresljivih izkušenj, 
telesno popolnoma ohromljen, 
tetraplegik, prikovan na invalidski 
voziček, ni mogel sam pisati, a je 
vseeno napisal številne romane, 
strokovne študije in izvedenska 
mnenja. Postal je legenda slovenske 
psihiatrije. Umrl je 25. avgusta 
2010 v Celju. Ob deseti obletnici 
njegove smrti so njegovi mladostni 
sopotniki pri reviji Kaplje pripravili 
javno pobudo, da bi se Psihiatrična 
bolnišnica Idrija preimenovala v 
Psihiatrično bolnišnico primarija 
Jožeta Felca Idrija. Pobudo je 
podpisalo 760 ljudi, največ iz Idrije, 
od drugod pa številni zdravniki, 
akademiki in ugledni slovenski 
pisatelji. Kot je znano, je svet 
PB Idrija pobudo sprejel, a se je 
zataknilo tam, kjer se po vseh 
pravilih demokratične družbe ne bi 
smelo, to je v birokratskih mlinih 
Ministrstva za zdravje, s tem, da 
minister Janez Poklukar, kot je 
bilo moč ugotoviti iz njegovega 
(ne)odgovora ob obisku v Idriji, 
po vsej verjetnosti s tem ni bil 
niti seznanjen. Ni razlogov, da se 
več kot upravičena prizadevanja 
pobudnikov ne bi nadaljevala. 
Uglednega rojaka se ob obeh 
pomembnih jubilejih spominjamo 
z velikim spoštovanjem. 

Pobliže sem Jožeta Felca spoznala 
v času županovanja, ko me je 
leta 1986 doletela čast, da sem 
mu izročila Pirnatovo nagrado 
Občine Idrija in, na njegovo 
željo, leta 1990 od Prešernove 
družbe v Ljubljani prevzela 
zanj nagrado za Dušo imena, 
najboljši roman leta. Kasneje 
sem, kot članica sveta PB Idrija, 
dva mandata od blizu spremljala 
njegova prizadevanja za napredek 
in razvoj te ustanove. Odprtega 
značaja, šegav in iskriv sogovornik 
ni nikoli dal vtisa prizadetosti 
zaradi težke invalidnosti. Iz 
velikega spoštovanja do njegove 

osebnosti sem se pridružila članom revije 
Kaplje, Milanu Božiču, Jožetu Čarju 
in Rafku Terpinu ob izročitvi pobude 
županu Občine Idrija Tomažu Venclju za 
preimenovanje Psihiatrične bolnišnice 
Idrija po njem. 

O življenju in delu Jožeta Felca
Arhitekt Janez Bizjak, soustanovitelj 

Ateljeja za projektiranje Idrija, 
sodelavec pri reviji Kaplje in prijatelj 
Jožeta Felca: »Jože Felc, zdravnik 
nevropsihiater in pisatelj, ugleden 
idrijski in slovenski razumnik, je 

poosebljal najbolj travmatične 
razsežnosti človekovega trpljenja. 
Njegovo življenje je zaznamovala 
neozdravljiva bolezen s skoraj 
petdesetletno kalvarijo, od 
obupavanja do ponovnega 
odrešenja v rastoči ustvarjalnosti, 
spodbujeni z nesebično pomočjo 
in oporo njegove žene Alenke. 
Po maturi na idrijski gimnaziji je 
izvedel, za mladeniča osemnajstih 
let, šokantno diagnozo: multipla 
skleroza. Zdravniki so mu 
napovedovali samo še nekaj let 
življenja in zato odsvetovali študij 
medicine. Ni poslušal zdravstvene 
stroke, ampak je uporno in 
z jekleno voljo končal študij, 
postal eden vodilnih slovenskih 
nevropsihiatrov in živel še 45 let, 
prikovan na invalidski voziček. 
Kot izjemen strokovnjak in čuteč 
sogovornik je bil nemalokrat 
poslednje upanje številnih 
drugačnih, kot je z očetovsko 
ljubeznijo poimenoval svoje 
paciente. Znani in neznani, tudi 
ugledni in anonimni, tudi taki, 
ki jih ni nikoli pričakoval, so 
prihajali k njemu z vseh koncev, 
potrebni razumevajoče besede. 
Zaupnik številnih znanih ljudi iz 
javnega in umetniškega življenja je 
veliko vedel, a je bil kot spovednik 
zavezan poklicni molčečnosti. 
V Psihiatrični bolnišnici Idrija 
(PBI) je deloval polnih 42 let, dve 
tretjini tega časa kot primarij, 
zadnja leta pa kot svetovalec. V 
času njegovega vodenja se je sprva 
pretežno socialna bolnišnica z 
negativno konotacijo umobolnice 
preobrazila v sodobno zdravstveno 
ustanovo. Kot primarij PBI je 
objavil prek 800 strokovnih 
razprav ter več recenzij strokovnih 
knjig in psihiatričnih učbenikov. 
Dolga leta je bil zaprisežen sodni 
izvedenec za psihiatrijo, glavni 
urednik slovenske psihiatrične 
revije Vice versa ter več kot 20 let 
član Republiškega strokovnega 
kolegija. Kot uveljavljen pisatelj 
je napisal 16 knjig in veliko 
prispevkov v razne strokovne 

Jo
že

 F
elc

S 
spoštljivim 
odnosom sem prebral vse njegove 
knjige in jih ponovno jemljem v 
roke, kajti v njih je razmišljanje 
zdravnika in razumnika o 
temeljnih vprašanjih življenja, 
sta sedanjost in zgodovina, so 
izkušnje, predvsem pa veliko 
modrosti. Mladim specializantom 
psihiatrije sem svetoval naj berejo 
Felčeve knjige, saj bi jih moral 
poznati vsak slovenski psihiater.

Damijan Meško, častni občan 
Idrije, nekdanji idrijski zdravnik 
in zdravnik neštetih himalajskih 
odprav, sodelavec pri reviji Kaplje 
in prijatelj Jožeta Felca

,,

in druge revije. V reviji Kaplje je 
pisal družbeno-kritične članke, 
svoje mladostno dozorevanje 
pa mojstrsko predstavil v svoji 
prvi knjigi Dobro jutro, svoboda. 
Dvakrat je dobil priznanje 
Združenja psihiatrov Slovenije, 
Univerzitetne psihiatrične 
klinike Ljubljana in Slovenskega 
zdravniškega društva. Občina Idrija 
mu je leta 1986 podelila Pirnatovo 
nagrado, leta 2007 pa najvišje 
občinsko priznanje, nagrado Jožefa 
Mraka za življenjsko delo pri 
razvoju psihiatrije in Psihiatrične 
bolnišnice Idrija, v kateri je pustil 
neizbrisen pečat.«

Predstojnik Psihiatrične 
bolnišnice Idrija dr. Marko Pišljar: 
»Moj nekdanji predstojnik, 
primarij Jože Felc, je bil izjemno 
učinkovit, znal si je organizirati 

Foto: Robert 
Zabukovec



Idrijske novice / ABC         številka 499 petek, 27. avgust 2021 21K U L T U R A

Ob 80-letnici rojstva in 10. obletnici smrti   primarija, 
nevropsihiatra in pisatelja Jožeta Felca

Jožeta 
Felca sem 
poznala, ko je bil še zdrav in sva 
bila kot dijaka skupaj v mladinski 
delovni brigadi pri Samoboru, 
na avtocesti Zagreb-Beograd. Bil 
je zelo bister, prijazen, skrben, 
življenjskih moči poln mladenič, 
vedno pripravljen pomagati 
šibkejšim. Ni dopustil, da bi me, 
dekleta, prevzemale težka fizična 
dela, raje je sam močneje poprijel 
za kramp in lopato.

Maruška Trušnovec, predmetna 
učiteljica angleščine in slovenščine 
v pokoju

,,

Moram  
poudariti, da so 

me, kot rudarskega 
otroka, na poseben 

način cenili.
Jože Felc

čas, hiter je bil pri pisanju izvidov 
in vedno si je vzel čas za pogovor 
– ne le z bolniki, tudi s sodelavci 
– zdravniki, pri jutranjih raportih 
in v osebnih stikih. Bil je velik 
humanist in izreden učitelj, pravi 
guru; zelo nazorno nas je učil, 
kako prepoznavati prepsihotična 
stanja, npr. paranoidne blodnje; 
svoje kolege je spodbujal k študiju, 
tako da sem sam, kot njegov 
naslednik, opravil magisterij in 
nato doktorat. Odlične odnose 
je znal vzdrževati tudi s kolegi 
drugod po Sloveniji; nemalokrat so 
bile seje republiškega strokovnega 
sveta kar v Idriji. V bolnišnici so 
trenutno štiri psihoterapevtske 
šole, kar drugod ni ravno običajno. 
Institucija tako sledi njegovi viziji: 
že zgodaj je presegla okvire azila 
in postala sodobna psihiatrična 
bolnišnica.«

Jože Felc – Idrija je moj dom
Jože Felc je dal zelo veliko 

intervjujev za medije. Leta 1991 je 
na vprašanje pesnika in urednika 
revije Sodobnost Cirila Zlobca ali 
ima občutek, da je dobro izbral, ko 
se je odločil za Idrijo, odgovoril: 
»Dobro sem izbral. Ne zato, ker 
sem se odločil za Idrijo, ampak 
zato, ker je to moj dom. To je kraj, 
ki je na vseh zemljevidih sveta 
označen kot geološko čudo. V 
zgodovini našega naroda bi moral 
biti zapisan kot mesto, kjer so 
se zgodile prekucije in je rovaril 
duh kulture in radovednosti in 
je pritiskala peza tlačanstva prav 
v enaki meri, kot je svoboda z 
aristokratsko držo stopala v zavest 
dobrih in domovini zavednih 
ljudi. Moj roman Duša imena je 

samo izsek iz tega veličastja. Ne 
govorim tako zato, ker je Idrija 
moj dom, vsak človek ima samo 
enega in je zanj svet, ampak 
zato, ker ta domovinica premalo 
ceni svojo zgodovino oziroma jo 
trenutni zadržki ustavljajo, da bi 
intenzivneje prodirala sama vase, 
da bi se še bolj zavestno branila 
pred prihodnjimi travmami in 
preteklimi zablodami.«

Leta 1999 pa je novinarju 
Mladine Borisu Čibeju na 
vprašanje, kaj misli o tem, 
da ga je prejšnji režim, kljub 
disidenststvu, postavil za šefa 
tako pomembne institucije za 
nadzor ljudi, odgovoril: »Včasih, 
ko sem jaz stopil v psihiatrijo 
in že veliko pred tem, ali pa od 
zmeraj, slovenska psihiatrija 
ni bila vpletena v nadzor ljudi, 
kar vi namigujete z vprašanjem. 
Med psihiatri je bilo v prelomnih 
časih veliko drznih zdravnikov, 
ki so tvegali za narodovo stvar 
svoja življenja. Enega od njih, 
apolitičnega človeka, kristjana, 
velikega domoljuba, primarija 
Gerloviča (očeta Brede Koželj 
– soproge znanega rudniškega 
inženirja Albina Koželja – opomba 
I.K.), je pokončala črna roka. 
Glede mojega imenovanja ni 
šlo gladko. Za silo sem ostalim 
razpisnim pogojem zadoščal, 
moralno-političnih kvalifikacij 
pa nisem imel. Prepričan sem, 
da režim tedaj ni računal z 
mano kot potencialno možnim 
sodelavcem. Saj nisem bil partijec 
in moja publicistična in uredniška 
dejavnost je bila provokativna, jaz 
mislim, da je bila hoja po robu. 
Moram poudariti, da pa so me, kot 
rudarskega otroka, na poseben 
način cenili. Morda me je kdo 
pomiloval, kajti prognoza mojega 
zdravja se je vsem zdela slaba. 
Vendar pomilujejo te spet samo 
tisti, ki te imajo vsaj malo radi. Ko 
sem bil na rešetu ali naj postanem 
predstojnik psihiatrične bolnišnice 
ali ne, je povedal tedanji idrijski 
župan Stanko Murovec, partizan 
in patriot, pošten človek in 
zaveden Idrijčan: ’Po mojem 
imenujte za šefa bolnice Felca, 
če seveda ustreza strokovnim 
kriterijem. Saj ni važno, kaj mu 
roji po glavi, pomembno je, da je 
pošten. Imenujmo za šefa bolnice 
domačina, ti so gvišni. Tujci, ki 
so prihajali v Idrijo za šefe, so se 
zmeraj samo okoristili, potem 
pa vse odnesli v tuje kraje. Felc 
ne bo tako naredil’. Govorim 
po spominu. Gospod Stanko 
Murovec, ki je še pri dobrih 
močeh, mi ne bo zameril, če nisem 
povedal čisto tako, kot je on leta 
1973.«
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Jakobova nedelja povezala Vojskarje

Metka Pavšič s Fehtarico in Edith Piaf na Bukovem

Irena Hvala

V Kulturnem društvu 
Planika Vojsko so srečanje 
pevskih skupin, ki 
prepevajo slovenske ljudske 
pesmi, letos zasnovali na 
drugačen način. Prireditve, 
ki naj bi potekale skozi leto, 
pa še vedno nosijo naslov 
Pri nas je pesem doma. 
Načrtovano druženje v 
mesecu maju je, zaradi 
upoštevanja ukrepov v 
smislu preprečevanja okužb 
s koronavirusom, odpadlo.

Na predvečer nedavne Jakobove 
nedelje je potekala prva v nizu 
pevskih prireditev. Vojskarski 
kulturniki so jo namenili svojemu 
rojaku, duhovniku Srečku Vončini, 
kot darilo ob zlatomašnem jubileju. 
V programu je pr va nastopila 
glasbeno-pevska zasedba Pomladni 
dan, ki združuje pevke in godce s 
krajev ob Idrijci in Soči. Skupina 
se pogosto predstavlja v domačih 
krajih in v svoje repertoarje uvršča 
tudi ljudske pesmi, nastale v njihovi 
domači okolici. Moška vokalna 
skupina je zapela pod vodstvom 
Aleksandra Grošlja, slavljencu 
Srečku Vončini pa namenila prav 
posebno pesem. 

Prvič se je na Vojskem predstavil 
Stiški kvartet. Pevci so v svoji 
predstavitvi povedali, da jih skupno 
prepevanje druži že tri desetletja. 

Kot ambasadorji slovenske pesmi 
so nastopili v različnih državah po 
svetu, velikokrat pa sodelujejo tudi 
z znanimi ustvarjalci s področja 
zabavne glasbe. Tako so s pevko Nino 
Pušlar na jubilejni Slovenski popevki 
dosegli drugo mesto. Na Vojskem so 
prednost dali ljudskim pesmim in s 
svojim nastopom med poslušalci 
poželi veliko navdušenje. Vse zbrane 
v dvorani doma krajanov in gasilcev 
sta nasmejala tudi šaljiva prizora po 
scenariju Irene Hvala in v izvedbi 
članic domačega kulturnega društva. 
Prireditev je tokrat vodila mlada 
članica kulturnega društva Kristina 

Ipavec, ki je ob koncu dogodka 
zbranim priporočila, naj ohranjajo 
in spoštujejo pevsko izročilo, ki so 
nam ga zapustili naši predniki.

Na Jakobovo nedeljo je potekalo 
slovesno bogoslužje, ki ga je, ob 
somaševanju domačih duhovnikov 
L o j z e t a  Š i n k o v c a  i n  V i n k a 
Lapajneta, vodil zlatomašnik Srečko 
Vončina. V pridigi je predstavil 
svojo petdesetletno poklicno pot. 
Predvsem je poudaril, da se je 
vseskozi držal pravila, ki si ga je 
zastavil ob nastopu službe, in sicer, 
da ne bo delal razlik med ljudmi, da 
jih bo sprejemal in jih bo imel rad. 

Vojskarski kulturniki so ob farnem 
prazniku pripravili  tudi novo 
številko Kulturniškega lističa. V 
njem so ujeti utrinki spominov 
na zlatomašnikovo službeno pot. 
Posebej zanimiv pa je prispevek 
učiteljice Marije Hren, ki je Srečka 
Vončino poučevala v prvem razredu 
vojskarske osnovne šole. Danes 
devetdesetletna gospa je zapisala: 
»Čeprav si bil drobne postave, 
si bil samostojen in odločen pri 
branju in pisanju. Veliko pozitivnih 
značajskih lastnosti si pokazal že v 
prvem razredu osnovne šole. Nisem 
zasledila,da bi kdaj kaj prepisal od 

soseda, zanesel si se le na svoje 
znanje. Zelo dobro vem, kako sem 
se zgrozila, ko sem izvedela, da si ob 
koncu prvega razreda postal pastir 
govedi na eni od večjih vojskarskih 
kmetij. Zdelo se mi je, da je zate in 
za tvoja otroška leta pastirska palica 
tedaj še pretežka!«

Priprave na praznovanje farnega 
praznika in zlatomašnega jubileja 
so tudi tokrat združile delujoča 
vojskarska društva in posameznike, 
ki se trudijo obogatiti življenje v tej 
gorski vasi, kjer pregovorno ogenj 
v peči ugasne le v noči med svetim 
Jakobom in sveto Ano.

Damijan Bogataj

Večnamenska dvorana v gasilskem 
domu na Bukovem je bila v soboto, 
14. avgusta, prizorišče ponovnega 
srečanja domačih ljubiteljev kulture 
z vsestransko igralko, pevko in 
ustvarjalko Metko Pavšič iz Idrije.

Metka Pavšič je redna gostja tamkajšnje kulturne 
dvorane. Ljubitelji gledališča so ji ploskali že 
mnogokrat tako po izvedbi monodrame Fehtarica 
kot tudi ob uprizoritvi glasbeno-scenskega dela 
Ničesar ne obžalujem. Tokrat se je predstavila z 
mešanico obeh dram ter poezijo Toneta Pavčka in 
Ferija Lainščka. Poslušalci so bili s konceptom nove 
predstave vidno zadovoljni, saj so v enem večeru 
spoznali vsestransko odrsko ustvarjalko v različnih 
vlogah. Interpretka je iz znanega in več kot 150-
krat interpretiranega dela Fehtarica izluščila 
nekaj prizorov, ki nazorno vpeljejo gledalca v svet 
dobrodušne in zvite beračice, ki ima zelo izklesana 
moralna merila. Tega pa seveda ne bi mogli zapisati 
ob omembi njenih zvestih darovalcev, ki si z evrom 

ali dvema, ki jih podarijo ubogi beračici, olajšajo 
vest za veliko težje goljufije in grehe.

Drugi steber predstave Metke Pavšič predstavljajo 
odlomki iz predstave Ničesar ne obžalujem. Gre 
za prvo slovensko odrsko izvedbo, ki je nastala 
po predlogi Vinka Möderndorferja. Ta se zaključi 
z vsem znanim šansonom Edith Piaf z naslovom 
Ničesar ne obžalujem, v katerem sta strnjena 
vsa bridkost in večno upanje kot neločljiv del te 
gledališke pripovedi. In s to skladbo, ki jo je zapela 
Metka Pavšič, se je sklenil tudi tokratni umetniški 
večer na Bukovem.

Organizatorki dogodka pa sta poskrbeli še 
za eno presenečenje. Kot gostja večera se je 
publiki predstavila pesnica in pisateljica Ifigenija 
Simonovič, ki to poletje biva v Idriji ter tam tudi 
ustvarja v pisateljski rezidenci. Poslušalce je očarala 
z interpretacijo nekaj pesmi Vitomila Zupana, s 
katerim je desetletje prijateljevala. Po njegovi smrti 
je za natis prepisala in uredila izjemno zbirko 
njegovih pesmi, ki so nastale v zaporu.

Za prav poseben zaključek večera pa sta 
poskrbeli Metka Pavšič in domačinka Ema Brelih. 
S spremljavo kitare sta k prepevanju ljudskih in 
umetnih ponarodelih pesmi navdušile občinstvo. 
S Šifrerjevo »Za prijatelje si je treba čas vzet« pa se 
je prijeten kulturni večer na Bukovem tudi sklenil.

Ema Brelih, Metka Pavšič in pisateljica Ifigenija SImonović po predstavi na Bukovem 
/ Foto: Damijan Bogataj 

Šaljivi prizor o vojskarskih opravljivkah - 
članica KUD Anja Vončina 

Moška vokalna skupina Vojsko pod vodstvom Aleksandra Grošlja / Fotografije: Marko Červ



Idrijske novice / ABC         številka 499 petek, 27. avgust 2021 23K U L T U R A

Nastanek pesmi 
Jetniška celica: skozi majhno  okno 
je videti le del smrekovega gozda 
na sosednjem hribu. Temno zelene 
veje se zibljejo v vetru. Pojejo svojo 
šumečo pesem? Vse od najnežnejših 
let ji je rad prisluhnil. Spoznaval jo 
je na poteh  po gmajnah domače 
kmetije. Ob njej je skoval svoje prve 
rime.

Čas, v katerem je rasel, je bil poln 
temnih senc. Sanje o svobodnem 
življenju  bi moral skrbno zakleniti 
v najbolj skrito kamrico srca. Toda … 
želja po izražanju v domačem jeziku 
je bila močnejša. Zato se je znašel v 
vlažnem prostoru, ki služi kot zapor. 
Mrzlo je, saj na oknu ni šip. Skromna 
postelja v kotu je trda. Prisluškuje, 
kaj se dogaja za zaprtimi vrati. 
Občasno se ob oknu pojavi senca. 
Vojak, ki straži pred stavbo, koraka 
mimo. Tako tečejo dnevi.

Tisto jutro je senca pred oknom 
obstala. Slišati je bilo živahen 
pogovor v tujem jeziku. Zapornik 
se je nagonsko, kot da se hoče 
zavarovati, umaknil v kot in sedel 
na posteljo. V prostor je  priletel 
nek predmet. Ko je oseba pred 
oknom končno odšla, je od blizu 
pogledal, kaj je pristalo na prašnih 
tleh.V rokah se mu je znašla prazna 
škatlica. Napis na njej je pojasnjeval, 
da so bile v njej spravljene cigarete. 
Zapornik jo je pobral. Kdo ve, zakaj? 
Ponovno je šel proti oknu in se zazrl 
tja čez … k smrekam.

»Kaj bo z vami, kaj bo z vami / 
moje mlade temne smreke, / ko mi 
z belimi rokami / smrt zatisni veke?«  
se je vprašal.  Ob besedi smrt ga je 
streslo … Saj je vendar še tako mlad. 
Razmišljal je dalje. Vse bo tako kot 
prej. Smreke bodo dalje kipele kvišku 
proti sinjemu nebu, v njih vejah bodo 
ptice spletale gnezda. »Rasle boste 
neugnano, lepe kot device, veter 
božal  v jutru ranem vam bo mlado 
lice,« je v verze združeval svoje misli. 
»Ptice bodo v vejah pele, sonce bo 
ljubilo, meni krizanteme cvele nad 
gomilo.« 

V mislih je premleval dogodke 
preteklih let. Spomnil se je na prve 
objave svojih pesmi polne opisov 
dogajanj v naravi in prepletene 
s čustvi,  ki so se mu rojevala ob 
prvi zaljubljenosti. Spomnil se je  
prihoda črnih mož z juga, njihovih 
zakonov in uredb.Vsi ti dogodki so 
povzročili, da se je v njem rojevala 
ljubezen do domače zemlje in besede, 
katere uporaba je bila  prepovedana. 
S svojim pisanjem je, ne da bi se 
tega povsem zavedal, postal glasnik 
primorskega človeka in opisovalec  
njegovih sanj o svobodi. 

»Bo prišel čas, ko bomo gospodarji 
na svoji zemlji?« se je vprašal in 
potiho je pritrjeval: »Bo, zagotovo bo 
… nekoč … ptice bodo pele o ljubezni 
in o sreči v vasi. Vračali se bodo v hiše 
novi, zlati časi …«

 Ponovno je vzel v roke svinčnik, ki 
ga je našel pod posteljo. In naenkrat 
ga je prešinilo, da ima tudi papir, saj 
je malo prej  pobral cigaretno škatlo. 
Razparal jo je. Na hrapavo notranjost 
je z majhnimi črkami zapisal pravkar 
rojene misli. 

Črtomir Šinkovec: 

Moje smreke

Kaj bo z vami, kaj bo z vami 

moje mlade temne smreke, 

ko mi z belimi rokami 

smrt zatisne veke?

Rasle boste neugnano 

lepe kot device, 

veter božal v jutru ranem 

vam bo mlado lice.

Ptice bodo v vejah pele, 

sonce bo ljubilo, 

meni krizanteme 

cvele nad gomilo.

O ljubezni bodo pele 

in o sreči v vasi, 

vračali se bodo v hiše 

novi, zlati časi.

O pesmi Moje smreke
Dr. Emil Cesar je v predgovoru k 

drugi izdaji Šinkovčevih Oblakov 
nad sončno deželo opisal, zakaj 
se je pesnik znašel v zaporu: »Do 
16. februarja 1943 je bil vojaški 
referent. Tedaj so karabinjerji obkolili 
Šinkovčevo domačijo in ga aretirali. 
Dolžili so ga, da je pripravil napad 
na vojaško postojanko v Zakrižu 
pri Cerknem, v tem napadu je 
bilo ranjenih trideset italijanskih 
vojakov. /…/ Obtožili so ga hudih 
protidržavnih zločinov, zbrali pa 
so tudi obtožbe iz prejšnjih let. /…/ 
Najprej je bil zaprt v Idriji, potem 
poldrugi mesec v Cerknem. /…/ 
Tedaj so nastale tudi prve Šinkovčeve 
izpovedne pesmi.« (Cesar, 2003, str. 
19)

Šinkovec je  pod težo zaslišanj in 
zaradi bivanja v samici  postajal 
vse bolj pesimističen. V zavest so 
se mu prikradle temne misli o 
smrti. V takih trenutkih mnogi ne 
zmorejo ustvarjati. On  pa je uteho 
za svoje gorje našel prav v pisanju. 
Svoja razmišljanja je strnil v verze. 
Svinčnik, ki ga je našel v svoji celici, 
je pomenil pravo dragocenost, saj je 
tako lahko zapisoval svoja občutja.

V tem času je nastala ena njegovih 
najbolj občutenih pesmi, ki ji je dal 
naslov Moje smreke. Svoje verze je 
namenil mladim, temnim smrekam 
in v njih jih sprašuje o svoji nadaljnji 
usodi. Drevesa so nemi poslušalci, 
zato si odgovarja sam in ugotavlja, da 
bo po njegovem slovesu od sveta vse 
tako kot prej. Sonce bo sijalo dalje, 
ptice bodo pele v vejah, vrhovi smrek 
pa se bodo kot jambori pognali v 
višino.

V začetku aprila 1943 je bil zaradi 
pomanjkanja dokazov oproščen in 
izpuščen iz zapora. Toda fašistične 
oblasti so mu že na poti na rodno 
Vojsko nastavile past. Ponovno so 
mu odvzeli prostost in ga odpeljali 
v taborišče v Gradiški. Namero, da 

ga pošljejo na sodišče v italijansko 
glavno mesto, je preprečila bližajoča 
se kapitulacija Italije.

Šinkovec se je že na poti iz taborišča 
srečal  s svojim literarnim mentorjem, 
pisateljem Francetom Bevkom. 
Skupaj sta se pridružila partizanski 
vojski. To je bil čas, ko so Primorsko 
po odhodu fašistov že zasedli vojaki 
pod poveljem nacistične Nemčije. 
Novembra 1943  je  Pokrajinski 

narodnoosvobodilni odbor Šinkovca 
imenoval za referenta za prosveto in 
šolstvo v idrijskem okrožju. Ena od 
zelo zahtevnih nalog, ki so mu bile 
zaupane, je bila organizacija pouka v 
materinščini. Zaradi prisotnosti tujih 
vojaških formacij je izobraževanje 
moralo potekati na raznih skrivnih 
lokacijah.

Šinkovec je sodeloval tudi pri 
pripravah različnih kulturnih 

programov, ki so se izvajali  v 
okviru partizanskih mitingov. V 
kulturniške točke je pogosto vpletal 
svoje literarne stvaritve.  Tudi 
njegova pesem Moje smreke je bila 
prvič predstavljena prav na ta način. 
Partizanski  miting je potekal v maju 
1944 na Vojskem  na gozdni jasi, 
ki so ji domačini dali ime Grogova 
dolina. Pesem je recitirala domačinka 
Marija Vidmar.

Pesem Moje smreke je pesnik 
kasneje preoblikoval in ji dal naslov 
Pogovor s smrekami. Tematika ostaja 
ista. Skozi štirivrstične kitice še 
zaznamo pesimistično razpoloženje. 
V pogovoru s smrekami zastavlja 
vprašanja, kako bo v dneh, ko mu bo 
smrt z belimi rokami zatisnila veke. 
Njegove mlade, temne smreke lahko 
razumemo kot  prispodobo njegovega 
naroda. Zapisani verzi ponujajo 
pesnikovo trdno zaupanje, da je 
slovenski človek globoko ukoreninjen 
na koščku  rodne zemlje in iz nje črpa 
moč za premagovanje viharjev.

Šinkovec je svoje pesmi in prozne 
sestavke, ki jih je ustvari skozi 
obdobje druge svetovne vojne, 
kasneje objavljal v različnih revijah 
in časopisih. Pesem o smrekah je 
našla svoje mesto v zbirki Brazgotine, 
izdani leta 1974 pri založbi Borec. 
Pisal je z željo, da ne bi šlo v pozabo 
vse trpljenje, odpovedi in žrtve, 
ki jih je od ljudi terjal pretekli čas. 
Hkrati pa so njegovi zapisi neke 
vrste literarna oporoka, namenjena 
mladim rodovom z željo, da bi znali 
ceniti življenje v miru in se zavedali, 
da so potomci prednikov, zvestih 
domu in rodu. / Irena Hvala

Foto: Ivan Šinkovec

Ko so štruklji padali z neba
12. oktobra 1943 je bil lep sončen dan, ki pa se ni končal po naših željah. Na ta dan 

imam god in naša mama je imela navado, da ko je kdo v družini praznoval god, je 
ta dan skuhala orehove štruklje za kosilo.

Dobro se spominjam, kako smo se jaz, brat in sestra 
igrali na vrtu za hišo, ko smo zaslišali letala. Takoj 
smo stekli domov in povedali mami, da prihajajo 
letala. Vsi, ki so bili takrat doma, so zbežali na varno, 
mama in jaz sva šla zadnja. Kot se spominjam, je 
mama na hitro vzela s seboj en velik kos kruha in 
nekaj hrušk ter sva zbežala, da prideva čim prej na 
varno. Kmalu za tem, ko sva zapustila hišo, je padla 
prva bomba. Ko sem zaslišal prvo eksplozijo, sem 
izgubil zavest in mama me je kar za nogo vlekla po 
travniku do studenca, me zmočila, da sem prišel 
k zavesti in se skrila pod veliko drevo ob grapi. S 
strahom sva gledala, kako letala preletavajo in 
eksplozije bomb so se kar vrstile ena za drugo. Ko 
se je bombardiranje končalo, sva takoj poiskala 
ostale, ki so še pravočasno prišli pod skalo, kamor 
smo se zatekli tudi drugače, če je bila nevarnost 
bombardiranja.

Med bombardiranjem so poškodovali cerkev, streha 
na zvoniku in tudi nosilci zvonov so zgoreli, zvon 
je padel z zvonika. Zbombardirane so bile bližnje 
hiše okoli cerkve, pogorelo je na Čentauž, pogorel je 
tudi hlev, popolnoma je pogorelo župnišče s hlevom 
vred, pa tudi pri Brešerju in v Klancu. Bombardiranje 
se je začelo malo pred enajsto uro, ko bi se moral 
začeti pogreb znanega partizana, za koga je šlo, se 

ne spominjam. Sreča v nesreči je bila, da zaradi 
nevarnosti trupla padlega partizana niso mogli 
pravočasno pripeljati do pokopališča in so pogreb 
preložili na petnajsto uro.

Po končanem bombardiranju se zaradi nevarnosti 
nismo upali vrniti domov, zato smo morali prenočiti 
pri zgornjem Kurjevcu. Spominjam se, da smo spali 
kar po tleh. Zgodaj zjutraj smo se vračali domov čez 
tratenski laz – naš laz, od koder je bil lep razgled na 
cerkev in okolico. Posebno mi je ostalo v spominu, 
kako je oče nemo opazoval to grozoto, ki so jo 
povzročila nemška letala, posebno zato, ker je bil 
skrbnik cerkve v Novakih. Najbrž se vsega tega ne bi 
več spominjal, če se ne bi zgodilo ravno na moj god. 
Ne vem, če je mama kdaj kasneje skuhala štruklje 
na ta račun. Ostalo pa mi je v spominu to, da so ta 
dan »padali štruklji z neba«. / Maksimiljan Flander
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Jadralci drugi na regati

Tako kot lansko leto se je 
ekipa Navtičnega kluba 
Merkur Idrija, v sestavi 
Andrej Jereb – skiper, Jakob 
Jež, Vojko Petrič, Sašo Turk, 
Jernej Poljanec, Jernej 
Drofenik in Egon Škvarča, 
udeležila mednarodne 
regate La Cinquecento in 
v razredu ORC C osvojila 
drugo mesto. 

Regato La cinquecento organizira 
Navtični klub Santa Margareta 
iz italijanskega mesta Caorle. 
Kot že ime regate pove, gre za 
regato, v kateri jadralci prejadrajo 
vsaj 500 navtičnih milj oziroma 
926 kilometrov. Regata velja za 
najdaljšo v Jadranu. Start regate 
je pred vhodom v mesto Caorle, 
blizu Benetk, tekmovalne jadrnice 

se po regatnem polju podajo naprej 
ob obali Istre do otoka Susak, kjer 
trasa zavije čez Jadran, vse do otočja 
Tremiti na JV Italije. 

Start regate je bil 29. maja 2021, 
udeležilo pa se je je 35 jadrnic. 
Idrijska ekipa se je regate udeležila 
drugo leto zapored, poleg tega pa 
se je v preteklih letih udeleževala 
tudi drugih tradicionalnih, odprto-
morskih regat (La Duecento, La 
Ottanta), prav tako v organizaciji 
Navtičnega kluba Santa Margareta. 
Pr i  tovr s tnih  regat ah  gre  za 
neprestano jadranje, ekipa na 
krovu pa se razdeljena v pare pri 
upravljanju jadrnice izmenjuje na 
tri do štiri ure. 

Idrijska ekipa že celo leto jadra 
na jadrnici Salona 38 – Martini, s 
katero se je udeležila tudi te regate. 
Gre za 12,5 metrov dolgo jadrnico, 
ki pluje pod slovensko zastavo. 
Jadrnica se je dobro obnesla tudi na 
tej regati ob močnejših vetrovih, ki 

so na letošnji izvedbi predstavljali 
zahtevnejše pogoje jadranja za 
vse ekipe. Prvi del regate mimo 
obale Istre je še potekal v vetrovih 
zmernih moči, kasneje pa se je burja 
okrepila in med že tako zahtevnim 
prečenjem Kvarnerja dosegala 
moč v sunkih do 35 vozlov. Okoli 
otoka Susak se je veter nekoliko 
polegel,  preko dneva je ekipa 
pot nadaljevala v blagem vetru 
spreminjajočih se smeri, kasneje 
pa je sledilo najbolj zahtevnih 
36 ur jadranja brez počitka za 
celotno ekipo. Jadranje do obrata 
na  otoč ju  Tremit i  j e  namreč 
predstavljalo plovbo z vetrom v 
krmo s pomočjo špinakra. Izbrana 
smer in nastavitev jader (ob sunkih 
vetra do 30+ vozlov in visokega 
vala v smeri jadranja) je zahtevala 
popoln fokus jadralcev, saj  je 
jadrnica ob teh pogojih dosegla 
svojo najvišjo možno hitrost. Obrat 
na otočju Tremiti, ki je na polovici 

regatnega polja, je ekipa opravila 
po približno 40 urah jadranja 31. 
maja ob 05:45 na 18. mestu celotne 
flote. Veter, ki je jadralce spremljal 
proti jugu, po obratu ni dosti 
spreminjal smeri, kar je pomenilo 
zelo neudobno jadranje v veter – 
»v orco«, z ogromno pljuskanja 
in pršenja ter udarjanja ob visoke 
valove. Ob dobri izbiri taktike z 
vožnjo proti jugu Kornatov po 
obratu na Tremitih, je ekipa počasi, 
a vztrajno, pridobivala mesta v 
razvrstitvi. Napeto je bilo vse do 
konca, za dodaten pritisk pa je 
poskrbela skoraj 10-urna bonaca 
(brezvetrje), prav pred svetilnikom 
Porer na jugu Istre. Tu je bila na 
preizkušnji psihična trdnost in 
ohranjanje mirnih misli. Kot vedno 
se je veter ob sončnem vzhodu 
okrepil, sledilo je zelo prijetno 
in udobno jadranje proti cilju v 
Caorlah. Med vsemi jadrnicami 
je regato uspešno zaključilo 27 

od skupno 35 jadrnic na startu. 
Idrijska ekipa je ciljno črto prečkala 
fizično in psihično izmučena, a 
vendar pod močno doza adrenalina 
in ponosa obogatena za novo 
izkušnjo. Poleg tega pa je še dosegla 
odlično drugo mesto v skupini.

Lansko leto je ekipa za isto pot 
potrebovala 130 ur jadranja, letošnji 
močni vetrovi pa so botrovali dosti 
hitrejšemu jadranju in je traso 
odjadrala v 98 urah in 47 minutah. 
V isti kategoriji (ORC C) je med 
sedmimi jadrnicami najhitrejša 
jadrnica ciljno črto po korigiranem 
času prečkala v 86:38, zadnja pa v 
126:24. 

Ekipa je zdaj pripravljena na nove 
izzive, za nazaj pa se zahvaljuje 
podpornikom in prijateljem, ki so jim 
pomagali izpeljati letošnjo avanturo: 
Zavod za turizem Idrija, Pica Špica 
Idrija, Gostilna Kos, Turistična kmetija 
Želinc in Zavarovalnica Triglav.  
/ NKMI

Osvojili štiri pokale na treh turnirjih
Franci Ferjančič

Člani moške ekipe 
Balinarskega kluba Cerkno so 
v zadnjem mesecu nastopili na 
treh turnirjih in osvojili kar 
štiri pokale. 

V okviru tradicionalne prireditve Poletje 
v Cerknem so po enem letu premora 
zaradi covida-19 ponovno organizirali 
turnir v Cerknem. V soboto, 24. julija 
dopoldne, je potekal turnir šestih moških 
ekip iz Cerknega, Idrije, Spodnje Idrije, 
Nove Gorice in Baške grape. Prvo mesto 
je osvojila prva ekipa BK Cerkno (Andrej 
Prezelj, Branko Ferčak, Izidor Hadalin, 
Vito Pavlin), drugo mesto druga ekipa BK 
Cerkno (Branko Kofol, Drago Močnik, 
Janez Serženta, Jernej Moravec), tretja 
je bila ekipa BK Kolektor Idrija, četrto 

mesto pa so osvojili balinarji BŠK Bašelj 
Rudi Grahovo - Koritnica.

Dan pozneje so igrale ženske ekipe 
iz Cerknega, Sovodnja in Žirov. 
Najuspešnejša je bila ekipa iz Sovodnja, 
ki je prvič nastopila na tem turnirju. Na 
drugem in tretjem mestu sta bili ekipi 
domačega kluba BK Cerkno, četrto mesto 
pa so osvojile balinarke iz Žirov.

V soboto, 7. avgusta, so člani moške 
ekipe Balinarskega kluba Cerkno 
nastopili na turnirju v Idriji. V postavi 
Branko Kofol, Drago Močnik, Franci 
Močnik in Jernej Moravec so osvojili 
drugo mesto. Zmagala je ekipa BK Žiri, 
tretji je bil BK Begunje, četrti pa BK 
Kolektor Idrija. 

V soboto, 14. avgusta, so člani moške 
ekipe Balinarskega kluba Cerkno 
nastopili na turnirju v Spodnji Idriji. V 
postavi Branko Kofol, Franci Močnik, 
Izidor Hadalin in Vito Pavlin so osvojili 

tretje mesto. Zmagala je domača ekipa 
BK Fara, drugi so bili balinarji Arena bar, 
četrti pa BK Kolektor Idrija. 

V Cerknem bodo naslednji turnir 
pripravili ob občinskem prazniku 1. 
oktobra letos, ko bo turnir namenjen 
praznovanju 50-letnice prvega 
balinarskega turnirja v Cerknem, ki se je 
zaključil s trobojem mestnih reprezentanc 
Cerknega, Idrije in Tolmina 1. oktobra 
1971 in na njem je ekipa Cerknega 
osvojila prvo mesto. Sicer pa ekipa BK 
Cerkno v petek, 3. septembra, ob 18. 
uri začenja tekmovanje v drugi območni 
ligi OBZ Nova Gorica, v Cerknem se bo 
pomerila z ekipo Rombona iz Bovca. V 
ligi nastopajo še ekipe Deskle, Kanal in 
Soča Tolmin.

Turnir v Idriji s pokali – od leve proti desni: 
Begunje, Kolektor, Žiri, Cerkno 
| foto: Franc Miklavčič
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SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD 
VITADOM

PE DOM ZA STAREJŠE BOR, 
ČRNI VRH 120, 
5274 ČRNI VRH

RAZPIS  
ZA KADROVSKO ŠTIPENDIJO 

Dom za starejše Bor Črni Vrh razpisuje 
štipendijo za poklic 

tehnik / tehnica zdravstvene nege.

Dodatne informacije in pisne prijave sprejemamo  
na naslov: 
info-bor@vitadom.si do 1. 9. 2021.

Luka Rupnik in Matej Likar iz Tokia na Mestni trg

Del sanjske košarkarske 
ekipe Slovenije na nedavnih 
olimpijskih igrah v Tokiu sta 
bila tudi Idrijčana Luka Rupnik 
in Matej Likar, prvi kot član 
reprezentance in drugi kot 
njen direktor. Na mestnem 
trgu v Idriji so vsem idrijskim 
olimpijcem pripravili sprejem, 
a se ga Žakljeva in Tratnik 
nista mogla udeležiti, saj sta jih 
čakali že novi nastopi - Žakljeva 
je odpotovala na evropsko 
prvenstvo, Tratnik pa v Španijo 
na Vuelto.

To je bil praznik športa in 
patriotizma. Posebej so ga bili seveda 
veseli prijatelji in znanci obeh gostov, 
pa tudi mladi košarkarji Košarkarskega 
kluba Hidria, ki jim bo zgled 
uspešnega Luke Rupnika dodatna 
motivacija za pridno treniranje. 
Šport je zelo pomemben pri razvoju 
slehernega otroka in mladostnika. 
Nad uspehi naših športnikov pa 
se ne navdušujejo le otroci ampak 
tudi številni navijači. Idrija je bila v 
najboljših letih košarkarskega kluba 
pravo košarkarsko mesto z odličnimi 
predstavami v Modri dvorani.

Olimpijske igre v Tokiu so bile nekaj 
posebnega. Pa ne le zaradi oddaljenosti 
Japonske od Slovenije ampak predvsem 
zaradi odsotnosti navijačev. Strogi 
ukrepi za preprečevanje širjenja 
koronavirusa so narekovali prav 
poseben režim in tako na tribunah ni 
bilo športnih navdušencev. To smo 
opazili tudi navijači ob televizijskih 
sprejemnikih, saj nam je manjkalo 
navijanje, ki nemalokrat pomaga tudi 
igralcem na parketu do še boljših 
rezultatov. Osvojeno četrto mesto 
na olimpijskem turnirju je sanjska 
uvrstitev za sleherno državo. Tako na 
ta rezultat gleda tudi Luka Rupnik, 
ki je izpolnil svoja pričakovanja, pa 
tudi pričakovanja selektorja. Ta mu 

je že pred odhodom na olimpijado 
dodelil mesto nadomestnega igralca za 
trenutke, ko se je moral Luka Dončič 
spočiti od naporne in zahtevne igre. 

Za direktorja reprezentance se te 
olimpijske igre še niso končale. Kot je 
povedal Matej Likar, ima v pisarni 
polno mizo zadev, ki jih mora še rešiti. 
Ko bo to delo opravljeno, pa bo čas 
za nekaj sprostitve in dopusta, med 
katerim pa bo seveda že razmišljal o 
novih tekmah in evropskem prvenstvu, 
ki je pred vrati.

Zbrane pred odrom in na odru na 
Mestnem trgu je pozdravil tudi idrijski 
župan Tomaž Vencelj. Čestital je 
članoma reprezentance za dosežene 
rezultate in poudaril, da so Idrijčani 
ponosni na športnike in njihove 
dosežke, obenem pa se je »posul s 
pepelom«, saj občina nima urejenega 
sistema nagrajevanja za take uspehe. 
Obljubil je, da se bo v prihodnje to 
uredilo, saj si športniki s svojimi 
odličnimi nastopi to tudi zaslužijo. 

Program je povezoval Erik Logar, 
gosta pa sta poskrbela še za eno 
dragoceno presenečenje. Košarkarsko 
žogo s podpisi vseh reprezentantov sta 
podarila Varstveno-delovnemu centru 
Idrija. Za glasbeno kuliso celotnega 
dogodka so poskrbeli glasbeniki iz 
domače zasedbe Moonrise band. / ITA

Posnetek pogovora z Luko 

Rupnikom in Matejem Likarjem 

iz TV studia Idrijskih novic si 

lahko ogledate na spletni strani 

www.idrija.com pod zavihkom 

STUDIO ali na kanalu Idrijske 

novice – studio na platformi 

YouTube.

Kdo bo dobil dres Luke Rupnika  
z olimpijade?
Slovenski košarkarji so letošnji olimpijski turnir 
v Tokiu zaznamovali s srčno igro in veliko 
ekipno povezanostjo. Idrijčan Luka Rupnik, ki 
je bil član te reprezentance, se je poleg tega, 
da je dobro izkoristil svoje igralne minute, 
ponovno izkazal tudi z dobrodelno gesto.
V dogovoru z direktorjem reprezentance, 
prav tako Idrijčanom Matejem Likarjem, je 
dozorela zamisel, da bi podaril svoj olimpijski 
dres s podpisi vseh preostalih reprezentantov. 
»Všeč mi je bilo, ker so se ljudje pred dvema 
letoma tako množično odzvali akciji, ki smo jo 
organizirali za mojega sovrstnika Ševala. Ob 
vsej evforiji, ki je zaradi košarkarjev vladala v 
domovini, sem si želel, da bi tudi tokrat lahko 
naredili nekaj dobrega in s tem pomagali 
kakšnemu mlademu športniku na njegovi 
poti,« je Luka Rupnik pojasnil ozadje svoje 
ideje.
Akcija je stekla na sprejemu, ki ga je na 
osrednjem trgu v Idriji pripravila Občina 
Idrija v sodelovanju z domačim košarkarskim 
klubom. Ljudje so na računih obeh lokalnih 
humanitarnih organizacij začeli zbirati 
prostovoljna denarna sredstva, s katerimi 
bodo enemu od mladih košarkarjev omogočili 
udeležbo na košarkarskem taboru, ki ga Goran 
Dragić vsako poletje organizira v Sloveniji. 
Velik del sredstev za uspešen zaključek akcije je 
bil zbran na Prazniku idrijskih žlikrofov v Mejci, 
kjer je Rdeči Križ Idrija postavil svojo stojnico, 
dobri ljudje pa imajo še vedno možnost, da 
oddajo svoj dar na sledečih računih:

- RKS Območno združenje Idrija, Rožna ul. 
15, Idrija / TRR: SI56 0400 1004 6432 240 / 
sklic: SI00 2021 / namen: TOKIO

- Dekanijska Karitas Idrija-Cerkno, 
Prelovčeva 2, Idrija / TRR SI56 0475 2000 
0887 115 / sklic: SI00 2021 / namen: TOKIO

Dobrodelna akcija se bo uradno zaključila 
na prvi jesenski prvenstveni tekmi članov KK 
Hidria v Modri dvorani, kjer bo med darovalci 
izžrebana glavna nagrada – olimpijski dres s 
podpisi vseh košarkarskih reprezentantov 
Slovenije. / Mitja Zelenc

Luka Rupnik in Matej Likar na sprejemu na Mestnem trgu / 
Foto: Maja Hribar Mrak

Luka Rupnik med mladimi košarkarji / Foto: Maja Hribar Mrak
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Mladi solidarni s kulturno dediščino
Matevž Šlabnik

Poletje za večino mladih 
predstavlja priložnost 
za oddih od šolskih in 
študijskih obveznosti, ko 
se lahko za nekaj časa 
spočijejo ter uživajo ob 
sproščenem druženju s 
prijatelji ali družino. Ducat 
mladih iz devetih evropskih 
držav pa se je letos odločilo 
počitnice preživeti nekoliko 
drugače – kot prostovoljci 
so za tri tedne pripotovali 
v Idrijo in pomagali pri 
ohranjanju ogrožene 
stavbne dediščine.

V začetku poletja je stekla 
mednarodna prostovoljska 
aktivnost pri projektu »Mladi za 
rudarsko dediščino«, ki smo ga 
pri Društvu Idrija 2020 pripravili 
ob podpori programa Evropska 
solidarnostna enota. Zanimanje 
za prostovoljsko delo v Idriji je 
bilo ogromno, saj se je na poziv 
k udeležbi odzvalo preko 300 
mladih iz vse Evrope. Na koncu 
smo morali izbor zožiti na 
dvanajst mladih, željnih aktivnega 
bivanja v kraju z bogato rudarsko 
tradicijo. Na dan sv. Ahacija, 22. 
junija, se je v Idriji zbrala skupina 
mladih iz Španije, Italije, Francije, 
Nemčije, Nizozemske, Danske, 
Slovaške, Grčije in Črne gore ter 
ob zapuščeni rudarski hiši zavihala 
rokave.

Hiša, polna zgodb
Tople poletne dopoldneve smo z 

ekipo prostovoljcev preživljali na 
rudarski hiši Giser, v bregu med 
Skirco in Jurčkovo grapo, kjer 
smo imeli prve dni polne roke 
dela s čiščenjem zaraščene okolice 
in pospravljanjem notranjosti 
dolgo zapuščene stavbe. Rudarska 
hiša, zgrajena pred okrog dvesto 
leti, je v starinskih omarah in na 

Idrija mi je bila resnično 
všeč. Ponuja pravo mešanico 
naravnih lepot in zanimivih 
zgodovinskih spomenikov. 
Vsem znancem v mojem kraju 
bom priporočila obisk. 

Cecilia iz Italije

,,

Z velikim zanimanjem sem 
sodeloval pri aktivnostih, 
predvsem me je pritegnilo delo 
z različnimi orodji, ko smo 
obnavljali lesene dele. Upam, 
da bo hiša stala še vsaj sto let!

Benedikt iz Nemčije

,,

Učenje z delom
V času tritedenske aktivnosti 

smo ob podpori Ministrstva 
za okolje in prostor izvedli 
tudi več delavnic, na katerih 
so mladi iz tujine s pomočjo 
izkušenih mentorjev iz prve roke 

Prostovoljci pred hišo / Foto: Caterina Picciafuoco

podstrešju skrivala marsikatero 
zanimivost. Na dokumentih in 
fotografijah so mladi spoznavali 
zgodbe prvotnih stanovalcev, 
bogata zbirka orodij, pripomočkov 
in pohištva pa je pripovedovala 
o načinu življenja rudarskih 
družin izpred stoletja in več, 
ki je današnjim generacijam že 
skoraj povem tuj. Vse zanimive 
predmete so prostovoljci pazljivo 
dokumentirali in s tem omogočili, 
da bodo posamezni predmeti ostali 
ohranjeni tudi v digitalnem svetu.

Hiša Giser / Foto: Idrija 2020Spoznavanje rastlin / Foto: Idrija 2020

spoznavali različne veščine, ki 
so jih v preteklosti za preživetje 
potrebovale rudarske družine. 
Veliko pozornosti smo namenili 
urejanju zelene okolice hiše 
in spoznavanju užitnih divjih 
rastlin, na vrtovih pa smo zasadili 
sadike preko 60 rastlinskih 
vrst, ki so jih darovali okoliški 
prebivalci. Prav poseben izziv pa 
je bil za prostovoljce rokovanje z 
različnimi mizarskimi orodji, s 
katerimi so obnavljali stara krilna 
okna in vrtno lopo. V družbi 
vrstnikov iz cele Evrope so tako 
udeleženci prišli v stik z različnimi 
spretnostmi, ki jih pred prihodom 
v Idrijo še niso imeli priložnost 
spoznati. 

Ob koncu tritedenske aktivnosti 
smo skupaj s prostovoljci 
organizirali dan odprtih vrat 
hiše Giser in na dogodek 
povabili okoliške prebivalce in 
širšo javnost. Mladi udeleženci 
so izkoristili priložnost in 
obiskovalcem osebno predstavili 
svojo ureditev zelene okolice, 
razkazali novo zasaditev vrtov in 
na konkretnem primeru pokazali 
proces obnove vrtne lope. V 
notranjosti rudarske hiše Giser 
pa so si lahko obiskovalci ogledali 

projekcijo starih fotografij, na 
katerih so spoznavali zgodovino 
te zanimive stavbe in utrinke 
s prostovoljske akcije. A svojih 
izkušenj prostovoljci niso delili 
le na dnevu odprtih vrat, temveč 
so svoje zapise, fotografije in 
videoposnetke redno objavljali 
na družabnih omrežjih in na 
krovni spletni strani stanovanjske 
dediščine Idrije.

V Sloveniji ustvarjali lepe 
spomine

Kljub polnemu urniku so mladi 
vseeno našli dovolj časa tudi za 
raziskovanje bližnje in daljne 
okolice. Proste popoldneve so 
najraje izkoristili za kopanje v 
Idrijci in krajše izlete v okolici – 
denimo do Šebrelj ali Vojskega, 
konce tedna pa za raziskovanje 
številnih znamenitosti od 
Bleda do Pirana. Opremljeni z 
novimi znanji in bogatejši za 
številna nova poznanstva so se 
prostovoljci s težavo poslovili 
od Idrije in od novih prijateljev. 
Izkušnja prostovoljskega dela 
jim bo ostala v lepem spominu 
– soglasno so sklenili, da se v 
Slovenijo zagotovo kmalu spet 
vrnejo!
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CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

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

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

V MESECU SEPTEMBRU 
-15% NA VSE TALNE PLOŠČICE IZ ZALOGE 

www.trgocev.comwww.trgocev.com

Šoferji in avtomehaniki za varnost 
v prometu
V petek, 30. julija, so se na prijetnem poletnem srečanju 
sešli člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Idrija. 
K prijetnemu druženju so povabili tudi predstavnike 
organizacij, s katerimi čez leto uspešno sodelujejo.

Med redne sodelavce sodijo tudi policisti, predvsem na področju 
varnosti v prometu. Idrijski šoferji in avtomehaniki redno sodelujejo 
pri preventivnih programih, s katerimi izobražujejo in skrbijo za varnost 
udeležencev v prometu. Posebej so opazni ob vsakoletnem začetku pouka v 
mesecu septembru z dežuranjem pred prehodi za pešce v okolici osnovnih 
šol. S svojim prostovoljnim delom vsekakor opravljajo pohvale vredno delo 
v dobro skupnosti. To so prepoznali tudi na upravi policije v Novi Gorici 
in idrijskemu združenju šoferjev in avtomehanikov, ki je bilo ustanovljeno 
že davnega leta 1957, ob dnevu slovenske policije podelili bronasti znak 
policije za zgledno sodelovanje. Šoferji in avtomehaniki iz Idrije so bili 
te pozornosti in priznanja seveda veseli. Izkoristili so prvo možnost za 
organizacijo nekoliko bolj sproščenega druženja po mesecih prepovedi 
zaradi virusa covid-19. Na srečanje so povabili predstavnike idrijske 
policijske postaje, s katerimi redno in uspešno sodelujejo. Udeleženci 
srečanja so obudili spomine na uspešno izvedene akcije in se dogovorili 
za nove.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Idrija pa je odprto tudi za nove 
člane. V sporočilu za javnost so posebej poudarili, da sprejemajo nove 
člane, ki bodo lahko že čez slab mesec sodelovali v projektu varovanja 
šolarjev ob prvem dnevu novega šolskega leta./ ITA

Prvih sto let Ljudmile Čuk
V nedeljo, 1. avgusta, je Ljudmila Čuk, edina stalna 
prebivalka Javornika, gorske vasice osmih razmetanih 
hiš, praznovala stoti rojstni dan. Na kmetiji tik pod 
javorniško planinsko kočo so se zbrali njena številčna 
družina, sorodniki in prijatelji.

Ljudmila Čuk se je rodila leta 1921 in je na rojstni domačiji živela vse do 
nedavnega, ko se je zaradi varnosti zatekla k hčerki v dolino. Je najstarejša 
prebivalka domače krajevne skupnosti in med najstarejšimi prebivalci občine 
Idrija. Njen dom, tik pod planinsko kočo, stoji na 1.147 metrih nad morjem 
in je najvišje bivališče v idrijski občini.

Njeno življenje je bilo pisano, mnogo dela, a tudi mnogo lepih trenutkov. 
Predvsem pa nič osamljeno, dneve so ji krajšali mimohodniki, predvsem 
planinci, s katerimi je povezana že celo življenje. Z njimi rada kramlja, 
prinašajo ji novice in ji predstavljajo življenje v svetu. Tod mimo jih nosijo 
planinske poti, najpomembnejša je Slovenska planinska pot, ki je najdaljša 
in najbolj priljubljena vezna pot v Sloveniji ter ena najstarejših v Evropi in 
na svetu. Povezuje visoke in malo manj visoke hribe in gore od Maribora 
do našega morja. Odprta je bila 1. avgusta 1953, kar pomeni, da rojstni dan 
slavita skupaj. Še na mnoga zdrava in lepa leta, teta Milka! 
/ Anka Rudolf
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I N  M E M O R I A M

MARIJA LESKOVEC
(6. 1. 1934 – 21. 7. 2021)

Po dolgi bolezni si se tiho poslovila, draga Milka: žena, mama, stara 

mama, prababica, sestra, teta in tašča. Imela si neizmerno željo po 

življenju, skrbi za moža in bližnje. V veliko veselje so ti bili tvoji trije 

sinovi, devet vnukov ter trije pravnuki. Prav tako pa tudi obdelovanje 

vrta, negovanje rož, klepetanje s sosedi ter mimoidočimi. Čeprav ti 

zdravje zadnja leta ni služilo, si še vedno držala vse niti v rokah in 

si za vse poskrbela. Nisi hotela pokazati vseh težav in bolečin, raje 

si nam še kaj sešila ali skuhala. Mama, hvala za vse. Ostala boš v 

naših srcih. Počivaj v miru!

Iskreno se zahvaljujemo dr. Ani Mariji Novak Knap za dolgoletno 

skrb, specialističnim zdravnikom ter ostalim zdravstvenim 

delavcem. Hvala pogrebni službi Komunale Idrija za organizacijo 

pogreba, Anji za tankočutno zaigrane pasmi, Cvetličarni Cvet za 

lepe aranžmaje. Posebna zahvala velja diakonu Juretu Vončini za 

opravljen lep poslovilni obred in besede tolažbe. Iskrena hvala tudi 

vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem, 

ki ste se osebno ali v mislih poklonili njenemu spominu, izrazili 

sožalje ter darovali cvetje in sveče.

Žalujoči mož Slavko in sinovi Slavko, Berto ter Janez z družinami

… sijalo je sonce

in padal je dež,

in fuksije so še naprej cvetele …
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Male oglase in zahvale sprejemamo preko e-pošte: abc@abc-merkur.si in marketing@abc-merkur.si. 
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PAVLA KAVČIČ
(26. 6. 1934 – 4. 7. 2021)

Svojo življenjsko pot je sklenila naša mami in stara mama Pavla 

Kavčič iz Lomov pri Črnem Vrhu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sovaščanom, ki ste ji bili več let 

pripravljeni priskočiti na pomoč, še posebej sosedi Dori. Ravno 

tako ste nam bili vsi v neprecenljivo pomoč in oporo ob njenem 

slovesu. Res iskrena hvala.

Hvala tudi zdravnici Andri Leskovec, sestram patronažne službe, 

diabetološki ambulanti, gospodu Iztoku Mozetiču za opravljeno 

pogrebno slovesnost, sosedu Mateju za poslovilni govor, pevcem 

cerkvenega zbora za prelepo petje in Komunali Idrija.

Hvala pa tudi sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste jo 

v tako lepem številu pospremili na zadnji zemeljski poti.

Vsi njeni

Čakate me, rože cvetoče,
za hišo domačo zeleni gaj,
moj dragi domači kraj.
Rada bi prišla, oh rada.
A tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.

VOJKO ČUK
(1954 - 2021)

Prehitro nas je zapustil naš Vojko.

Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in Vojka pospremili na 

zadnji poti. V veliko oporo ste nam bili dragi prijatelji, sorodniki, 

sodelavci in sosedje. Hvala Območnemu združenju veteranov vojne 

za Slovenijo Idrija - Cerkno in predstavnikom Območnega združenja 

Slovenskih častnikov Idrija - Cerkno za častno stražo, Jožetu 

Erjavcu, ki je poskrbel za protokol, ter Borisu Jordanu in Vladu 

Kržišniku, ki sta nosila prapor. Globoko nas je ganil govor prijatelja 

in predsednika OZVVS Idrija - Cerkno, gospoda Marijana Platiše.

Dragi Vojko,

hudo nam je, da se od tebe nismo mogli posloviti.

Sporočamo ti, da nam je brezmejno težko.

Pogrešamo te, tako mi, kot tvoji dobri prijatelji.

Tanja, Marko in Andrej

Za tabo vedno vije
se misli mojih pot,
začaran duh spremlja
te vedno in povsod!
(S. Gregorčič)

Z novim letom (2022) najamem manjše 
stanovanje v Cerknem za dve osebi.  
| Inf.: 051 775 137 

V Srednji Kanomlji kupim starejšo hiško, 
potrebno popravila ali rušenja, ali majhno 
parcelo za gradnjo. | Inf.: 040 817 324

V centru Idrije prodam dvosobno 
stanovanje, 38 m2 bivalne površine.  
| Inf.: 031 449 955

Iščem stanovanje v Idriji za dve osebi.  
| Inf.: 069 931 729

Prodamo suha bukova drva. Cena: 55 
evrov za m3. | Inf.: 041 259 171

V Idriji ali Spodnji Idriji kupim stanovanje 
od 40 do 70 m2. | Inf.: 031 635 487 (Mojca)

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

Prodam jesenova (55 evrov/prm) in 
bukova drva (65 evrov/prm) z razrezom in 
dostavo v Spodnjo Idrijo in Idrijo. | Inf.: 051 
441 836 (Klemen)

Prodamo večjo in prostorno hišo v 
velikosti 169 m2, takoj vseljivo, v Idriji v 
centru mesta v bližini šole, ZD, vrtca.  
| Inf.: 041 483 106

Prodam 40 m3 suhih bukovih drv, cena 
za kubični meter 60 evrov + 5 evrov 
razrez. Dostava v občini Idrija brezplačna. | 
Inf.: 040 385 917 (Johan)

Najamem garsonjero ali enosobno 
stanovanje v Idriji ali bližnji okolici. Sem 
redno zaposlena. | Inf.: 040 579 255 (Petra)

Če kdo išče sostanovalca za delitev 
stroškov, urejen, starejši, naj me pokliče.  
| Inf.: 031 787 620

Mlad par z dvema otrokoma najame 
stanovanje ali hišo. | Inf.: 040 864 200

Ugodno prodam notranja bela steklena 
vrata s podbojem, dimenzij 210 x 85 cm 
ter nova še zapakirana notranja lesena 
vrata bukev, dimenzij 200 x 85 cm.  
| Inf.: 041 540 676

V Idriji kupim stanovanje v velikosti 50 – 
60 m2. | Inf.: 051 278 908 (Danijel)

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

V Spodnji Idriji prodam dvoinpolsobno 
stanovanje, bivalne površine 57,7 m2, leto 
izgradnje 1982. | Inf.: 041 521 115 (Erika)

Za simbolično ceno prodamo ohranjeno 
kotno kavč garnituro, mikro fibra, dimenzij 
2x2.5 m, bež barve, proizvajalca Žakelj Žiri. 
| Inf.: 041 653 387

Prodam bukova ali mešana drva, zimska 
sečnja. | Inf.: 040 128 431

Kupim ali najamem večsobno stanovanje z 
balkonom v Idriji. | Inf.: 041 435 817 (Žan)

Kupim garsonjero ali enosobno 
stanovanje v pritličju ali prvem nadstropju 
v Cerknem ali Idriji. | Inf.: 069 705 720

V Idriji najamem lepo, prijetno, čisto in 
svetlo stanovanje v mirni okolici ali vikend 
hiško. | Inf.: 041 669 551 (Mojca)

Domačinka iz Idrije najame stanovanje v 
Idriji zase in za svoja dva fanta. | Inf.: 040 
222 879 (Urška) 

Mlada družina kupi zazidljivo parcelo 
ali starejšo hišo, potrebno rušitve, na 
Cerkljanskem, Idrijskem ali Tolminskem.  
| Inf.: 031 774 041

Ugodno naprodaj nov, nerabljen pametni 
mobitel Cubot note 7 z vsemi dokumenti in 
embalažo, deluje v 4G omrežju, majhen in 
lahek, črne barve, cena samo 51 EUR.  
| Inf.: 070 173 217

Ugodno naprodaj tablični računalnik 
Samsung galaxy Tab A7 LCD 3/32GB 10.4, 
siv, kupljen 28. 4. 21, z vsemi dokumenti in 
embalažo, osemjedrni procesor, ločljivost 
1200x2000, baterija 7000, android 11, 
spominska, ... Cena samo 145 EUR.  
| Inf.: 070 173 217

Mlad par najame stanovanje v Idriji, Spodnji 
Idriji ali Cerknem. | Inf.: 041 386 838

Mali oglasi

POSLOVILI SO SE

Katarina Gantar iz Godoviča, stara 101 leto
Ana Logar iz Idrije, stara 78 let
Stanislav Rjavec s Stopnika, star 64 let
Vojko Čuk iz Idrije, star 67 let

Peter Aleksander Rojc iz Idrije, star 86 let
Ivan Mlakar iz Dolenjih Novakov, star 63 let
Ljudmila Bevk iz Portoroža, stara 95 let
Marija Leskovec iz Idrije, stara 87 let 
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DIMNIKARSTVO IDRIJA     
Dejan Šukalo s.p.

Levstikova 5, 5280 Idrija

M: 041 775 362, 041 351 876,

E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

www.betonix.si

Tlakovci in  
   betonske ograje

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

V Podroteji našli topovske granate
V Idrijci na območju 
Podroteje so občani v 
minulih mesecih našli 
več kot deset kosov 
neeksplodiranih ubojnih 
sredstev, kot se strokovno 
imenujejo bombe in 
granate različnih oblik 
in teže, vžigalniki in 
podobni vojaški predmeti. 
Te so pripadniki službe za 
varstvo pred NUS varno 
odstranili in uničili. 

Po več takih posredovanjih so se strokovnjaki 

odločili za obsežen in temeljit pregled širšega 

območja. V četrtek, 12. avgusta, so pregledali 

10.000 m2 površin oziroma strugo Idrijce 300 

metrov gor vodno in dolvodno od nekdanje 

kovačije. Našli so štiri topovske granate in štiri 

vžigalnike minometnih min, kalibra 81 mm, 

italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne 

vojne. Domnevajo, da nevarne ostaline voda z 

desnega brega ob deževju spira in odnaša v Idrijco. 

V omenjeni akciji je sodelovalo devet pripadnikov 

Službe za varstvo pred NUS, med njimi dva 

potapljača. Čeprav je območje zdaj očiščeno teh 

nevarnih vojaških min, se utegne zgoditi, da bo 

Idrijca ob novem deževju naplavila nove.

»Tovrstne ostaline so lahko privlačne na pogled, 

a so tudi zelo nevarne, ne glede na to, koliko časa 

so bile v vodi. Nestrokoven poseg v mehanizem 

vžigalnika namreč lahko povzroči eksplozijo. 

Neeksplodiranih ubojnih sredstev se ne prijema ali 

premika, ampak je treba najdbo čim prej prijaviti 

na številko 112 oziroma pristojnim službam. Še 

posebej je treba paziti, da tovrstne najdbe ne 

pridejo v roke otrokom,« so še zapisali v sporočilu 

za javnost v idrijskem štabu Civilne zaščite.

 / ITA

Si ti nov obraz nogometa? 

SLEDI SVOJIM SANJAM

Si ti nov obraz nogometa? 

POSTANI nogometni mojster !

Pridruži se nam v Nogometnem društvu IDRIJA 
Vabimo vse otroke stare od 6 do 19 let, da se pridružijo nogometni šoli ND Idrija. 
Prvi mesec vadbe BREZPLAČEN!
Informacije: ndidrija@gmail.com, nk.cerkno@gmail.com ali na 031 856 210.
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Črni dogodki

Č R N A  K R O N I K A

Avtomobil trčil v most
V četrtek, 19. avgusta, se je ob 18. 

uri in 44 minut v Platiševi ulici v 
Cerknem zgodila prometna nesreča. 
V križišču pri muzeju je voznik z 
osebnim vozilom trčil v stebriček 
na mostu. Posredovali so gasilci PGD 
Cerkno in PGD Idrija, ki so zavarovali 
kraj nesreče, stabilizirali vozilo in 
nudili pomoč idrijskim reševalcem. 
Ponesrečenca so reševalci odpeljali 
na urgenco v ZD Idrija.

Motorist trčil v skalo
V četrtek, 19. avgusta, se je nekaj 

po 18. uri na cesti proti Idrijski Beli 
zgodila prometna nesreča. Po doslej 
znanih podatkih je 48-letni motorist 
med vožnjo v levem ovinku zapeljal 
preveč desno ter zapeljal v odtočni 
jašek. Motorista je zatem odbilo na 
levo stran vozišča, kjer je poškodovan 
obležal. Na kraju nesreče so poleg 
policistov Policijske postaje Idrija 
posredovali tudi gasilci PGD Idrija 
in reševalci ekipe nujne medicinske 
pomoči ZD Idrija, ki so poškodovancu 
na kraju nudili prvo pomoč. Policisti 
so poškodovanemu motoristu 
odredili preizkus alkoholiziranosti 
in ta je pokazal, da je imel voznik 
motornega kolesa 0.41 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka. 
Povzročitelju nezgode so policisti 
izdali plačilni nalog za plačilo globe. 
Čaka pa ga še pogovor pri sodniku 
v Idriji.

Alkoholni hlapi za 
volanom

Idrijski policisti so v soboto, 7. 
avgusta, ob 20. uri in 33 minut na 
Cerkljanskem zaustavili 42-letnega 
voznika osebnega avtomobila in mu 
odredili preizkus alkoholiziranosti. 
Ta je pokazal, da je voznik vozil 
pod vplivom alkohola, saj je imel 
0.70 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. Policisti so mu 
prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu 
odvzeli vozniško dovoljenje.

Nesreča v glavnem 
križišču

V četrtek, 10. junija, se je v glavnem 
semaforiziranem križišču v Idriji 
pripetila prometna nesreča, v kateri 
je bilo udeleženo tudi službeno 

vozilo policije. Kot so potrdili na 
upravi policije v Novi Gorici, se 
je nesreča zgodila nekaj pred 22. 
uro. Med kontrolo prometa sta 
policista zaznala hujši prekršek 
cestno-prometnih pravil in zato sta z 
modrimi utripajočimi lučmi zapeljala 
v križišče, da bi ujela storilca prekrška. 
Policistka je z belo-modrim službenim 
vozilom policije v semaforizirano 
križišče zapeljala pri rdeči luči, iz 
njene leve, iz smeri Spodnje Idrije, 
pa je v tem trenutku pripeljala druga 
voznica osebnega avtomobila, ki pa je 
spregledala policijsko vozilo na nujni 
vožnji. Voznica osebnega vozila je 
trčila v policijsko vozilo v trenutku, 
ko je policistka s službenim vozilom 
zaradi nastale situacije vozilo že skoraj 
zaustavila. Pri majhni hitrosti obeh 
udeleženih vozil je k sreči ob trku 
nastala le manjša materialna škoda. 
Prometno nesrečo je obravnavala 
patrulja postaje prometne policije, 
ki je policistki zaradi povzročene 
prometne nesreče izrekla globo in 
ji napisala plačilni nalog za plačilo 
kazni.

Svoj pogled na potek prometne 
nesreče pa je na družabnem omrežju 
opisala tudi oškodovanka Lara 
Filipič: »Če koga zanima, še druga 
plat zgodbe: voznica je pravilno 
pripeljala skozi zeleno luč iz smeri 
Sp. Idrije proti centru. Policijski avto 
je čakal pri pekarni, vklopil luči in 
speljal skozi rdečo. Mislim, da eden 
drugega nismo videli, sicer tudi 
policisti ne bi speljali. Policistka niti 
slučajno ni skoraj zaustavila vozila, 
je pa pripeljala na moj pas. Če je 
popravilo avta v višini 2.000 evrov 
in poškodba rame manjša materialna 
škoda, pa naj bo. Policaji so bili na 
kraju nesreče zelo korektni, takoj 
priznali krivdo. Avto je pa še zdaj 
na popravilu. En mesec sem čakala 
podatke s strani policije, nakar so 
poslali napačno številko police in 
sploh niso napisali kdo je lastnik 
avtomobila.«

Helikopter odpeljal 
motorista

V nedeljo, 15. avgusta, se je nekaj 
po 12. uri zgodila huda prometna 
nesreča na Keltiki med Spodnjo 
Idrijo in Želinom, v kateri se je 
poškodoval voznik motornega 
kolesa. Posredovali so gasilci, 

policisti in člani reševalne ekipe 
nujne medicinske pomoči, ki so 
poškodovanega motorista oskrbeli 
na kraju nesreče in ga predali 
članom helikopterske ekipe nujne 
medicinske pomoči. Ti so ga z 
vojaškim helikopterjem takoj 
prepeljali na urgenco kliničnega 
centra v Ljubljani. Vzrok prometne 
nesreče policisti še ugotavljajo.

Helikopter odpeljal 
bolnika

V soboto, 7. avgusta, je nekaj 
po 11. uri v Idriji na začasnem 
pristajališču na mestnem stadionu 
pristal helikopter z ekipo nujne 
medicinske pomoči. Člani te so od 
idrijskih reševalcev v oskrbo prevzeli 
hudo bolnega občana in ga po 
najkrajši poti prepeljali do urgence 
v Ljubljano.

Gasilci odprli vrata
V soboto, 7. avgusta, so nekaj po 

16. uri gasilci PGD Dobračeva ob 
prisotnosti policije s tehničnim 
posegom odprli vrata stanovanja 
na Selu v Žireh ter reševalcem ekipe 
nujne medicinske pomoči iz Škofje 
Loke omogočili dostop do onemogle 
osebe.

V Godoviču vlomili v 
podjetje

V četrtek, 5. avgusta, so policisti 
obravnavali vlom v prostore ene od 
gospodarskih družb v Godoviču. Po 
prvih zbranih podatkih je znano, 
da je neznanec po vlomu pregledal 
notranje prostore in poškodoval 
avtomat za tople napitke ter dva 
stacionarna računalnika. Prilastil 
si je tudi vbodno žago in kotno 
brusilko. O kaznivem dejanju je 
Policija obvestila tudi preiskovalnega 
sodnika okrožnega sodišča in 
Državno tožilstvo v Novi Gorici. 
Okoliščine kaznivega dejanja policisti 
Policijske postaje Idrija še preiskujejo. 
Ko bodo s preiskavo zaključili, bodo 
na podlagi ugotovljenih dejstev 
podali kazensko ovadbo na Državno 
tožilstvo v Novi Gorici.

Voznik trčil v srno
V četrtek, 5. avgusta zvečer, je 

voznik osebnega avtomobila v Dolah 
povozil srno. Policisti si kraja nesreče 
niso ogledali, saj je bila pri trku 
povzročena le manjša materialna 
škoda.

Alkohol za volanom
V sredo, 4. avgusta, so ob 14. uri in 

33 minut policisti v Idriji zaustavili 
voznika osebnega avtomobila in mu 
odredili preizkus alkoholiziranosti. 
Rezultat preizkusa je pokazal, da je 
bil voznik pod vplivom alkohola, 
saj je imel 0,62 miligrama alkohola 
v litru izdihanega zraka. Pijanemu 
vozniku so prepovedali nadaljnjo 
vožnjo in mu odvzeli vozniško 
dovoljenje, čaka pa ga še srečanje s 
sodnikom na pristojnem okrajnem 
sodišču.

Traktor se je prevrnil
V sredo, 4. avgusta, se je nekaj 

pred 17. uro v gozdu v Žirovskem 
vrhu prevrnil traktor. Gasilci PGD 
Dobračeva so s tehničnim posegom 
rešili voznika izpod traktorja, ga 
oskrbeli in prenesli do reševalnega 
vozila.

Kradli alkoholne 
pijače in elektronsko 
opremo

V torek, 3. avgusta, so policisti 
Policijske postaje Idrija obravnavali 
tatvino prodajnih izdelkov v eni od 
trgovin v Idriji. Po sedaj zbranih 
podatkih si je še neznana storilka 
zgodaj popoldne prilastila dvoje 
slušalk znamke JBL v vrednosti 
200 evrov.  Pol ic is t i  neznano 
l jubi te lj i co  dragih  s luša lk  še 
iščejo. Dan pozneje pa so policisti 
Policijske postaje Idrija obravnavali 
t atv ino prodajnih izdelkov v 
eni od trgovini v Idriji. Po prvih 
podatkih sta dva neznana storilca 
okoli 16. ure vstopila v trgovino 
in iz prodajne police ukradla 12 
steklenic žganih pijač v skupni 
vrednosti 293 evrov. Okoliščine 

kaznivega dejanja idrijski policisti 
še preiskujejo.

Gradbeniki pretrgali 
plinovod

V ponedeljek, 2. avgusta, so 
nekaj po 9. uri gradbeni delavci, 
ki prenavljajo Triglavsko ulico v 
Idriji, zaznali vonj po plinu. Kmalu 
se je izkazalo, da plin uhaja iz 
poškodovane cevi na gradbišču, ki so 
jo delavci poškodovali pri gradbenih 
delih. Aktivirani so bili gasilci PGD 
Idrija, še pred njihovim prihodom na 
kraj delovne nesreče pa so gradbeni 
delavci zaprli glavni ventil plinske 
napeljave. Gasilci so opravili meritve 
prisotnosti plina, ki pa ga ni bilo več 
zaznati.

Macesen treščil v hišo
Narava v teh dneh pogosto kaže 

svojo moč. Sobotno dopoldne, 31. 
julija, ko so se nad Cerknim začeli 
nabirati črni oblaki, je obetalo prvo 
hudo uro. Okoli 11. ure se je orkanski 
veter podil po kotlini in odnašal vse, 
kar ni bilo trdo pritrjeno. Na vrhu 
pobočja nad Mostanijo, na hribu, 
ki ga domačini imenujejo Galež, 
se je zaradi hudega udara vetra 
prelomil 23 metrov velik macesen. 
Zdrsel je po strmem pobočju proti 
Mostaniji, med padanjem po 230 
metrov dolgi poti je uničeval drobno 
drevje ter sadovnjak na pobočju nad 
Mostanijo. Macesen je nato treščil v 
stanovanjsko hišo Marijana Platiše 
in povzročil kar nekaj škode. Drevo 
je polomilo lesen nadstrešek ter se 
zadrlo v fasado. Zidu zaradi dvojne 
debeline ni prebilo. Med domačini, 
ki so bili v času nesreče v hiši, pa je 
povzročilo kar nekaj strahu. Klicu 
na pomoč so se odzvali gasilci PGD 
Cerkno, ki so na kraju dogodka 
razžagali macesen in odstranili 
ostanke poškodovanega nadstreška. 
K r a j  n e s r e č e  s o  s i  o g l e d a l i 
predstavniki zavarovalnice, ki bodo 
ocenili v neurju nastalo škodo. 
Marjan Platiše pa se ob tem posebej 
zahvaljuje gasilcem PGD Cerkno in 
sosedom, ki so posredovali hitro in 
zavarovali kraj nesreče.

Češki državljan oplazil 
avtobus

V nedeljo, 25. julija, se je ob 15. 
uri na Keltiki med Spodnjo Idrijo 
in Želinom zgodila prometna 
nesreča, v kateri sta bila udeležena 
avtobus in osebno vozilo. Policisti 
Policijske postaje Idrija so na kraju 
nesreče ugotovili, da je 53-letni 
voznik avtobusa vozil iz Spodnje 
Idrije proti Straži. Med vožnjo 
je z avtobusom na ozkem delu 
vozišča pripeljal v levi nepregledni 
ovinek. Ob zaključku ovinka, kjer 
cesta prehaja v desni nepregledni 
ovinek, mu je v nasprotni smeri 
pripeljal 50-letni voznik osebnega 
avtomobila, državljan Češke. Med 
vozili je prišlo do oplaženja, in sicer 
je češki voznik z levim vzvratnim 
ogledalom oplazil avtobus. Pri 
zaustavljanju po prometni nezgodi 
je avtobus z desnim delom oplazil 
del brežine na desni strani, pri 
čemer je nastala manjša škoda na 
vratih in prtljažnem prostoru. Na 
osebnem vozilu materialne škode 
ni bilo.

Padel z lestve in obležal

Avtomobil v reki

V ponedeljek, 16. avgusta, se je nekaj po 12. uri v zaselku Laznica pri 
Cerknem pripetila delovna nesreča, ko je delavec med postavljanjem sončnih 
panelov padel z lestve. Posredovali so gasilci PGD Cerkno, ki so nudili pomoč 
reševalcem ekipe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Idrija pri 
oskrbi in prenosu poškodovanca do helikopterja Slovenske vojske, s katerim 
so ga prepeljali na urgenco v klinični center v Ljubljano. Kraj nesreče so 
si ogledali tudi policisti, ki so po prvih informacijah tujo krivdo izključili.

V četrtek, 12. avgusta, so nekaj po 10. uri klicali na pomoč gasilce k Zagodu, 
kjer se je osebno vozilo znašlo v strugi reke Idrijce. Do nenavadne nesreče s 
srečnim koncem za oba potnika je prišlo sredi dopoldneva, ko sta se potnik 
in sopotnica pripeljala do visečega mostu pri Zagodu in avto parkirala na 
klančini do prodišča. Zapustila sta avtomobil in se odpravila na sprehod. 
Pred tem pa je bil voznik očitno nepazljiv, saj je vozilo samodejno zapeljalo 
po prodišču v Idrijco, ta pa ga je odnesla nekaj deset metrov nizvodno. 
Posredovali so idrijski gasilci, ki so izvlekli vozilo nazaj na desni breg Idrijce 
in ga predali vlečni službi. Kot so potrdili na upravi policije, v tej nenavadni 
prometni nesreči nihče ni bil poškodovan.
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Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

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

041 435 037
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Novorojenčki Šala tedna
PLAUDRA-PRESS

deklica Neža, starša Mateja Prelovec in Blaž Čadež iz Ledin

deček Ilhan, starša Selma in Osman Halilović iz Idrije 

deklica Lucija, starša Petra in Bogdan Gostiša iz Lom

deček Oliver, starša Tinkara in Tobija Kovač iz Idrije 

deklica Avrelija, starša Sara in Jernej Škvarč iz Jeličnega Vrha

deklica Lejla, starša Harisa Muminović in Ferik Kendić iz Idrije 

deklica Ayda, starša Samira in Zijad Selimović iz Idrije 

deklica Ana, starša Barbara in Tomaž Mikolič iz Idrije 

deklica Meta, starša Katarina in Ožbolt Menegatti iz Godoviča

Sem rekel hčerki za 

časopis. Pa mi reče, 

da moram iti s časom 

naprej in mi poda 

tablico. Kakorkoli muha 

je zdaj mrtva.

Uradnika se srečata na 

hodniku ministrstva. 

Pa eden vpraša drugega:

“Kaj ti tudi ne moreš 

spati?”

Bodo snemali na previsih nad 
Divjim jezerom?

Evropska unija je leto 2021 razglasila za »evropsko leto 
železnic«, v katerem bo spodbujala uporabo železnic kot 
varnega in trajnostnega prometnega sredstva. O zadevi 
je 15. decembra lani odločal tudi Evropski parlament in 

predlog komisije tudi sprejel.

Takoj ko so v Idriji izvedeli za ta projekt, so oblikovali iniciativno 
skupino za pospeševanje razvoja železniškega omrežja. Ker gre vsekakor 
za prebojno idejo z velikim potencialom, odgovorni računajo na skorajšnjo 
usposobitev redne železniške linije med Ljubljano in Idrijo. Traso bodoče 
proge si je ogledal ljubljanski župan Zoran Jankovič, ki je ob tem 
napovedal skorajšnje pobratenje z Idrijo. Prošnji, da bi se lahko projektu 
pridružila tudi sosednja občina, pa v konzorciju niso mogli ugoditi, saj 
imata glavna igralca iz nedavno objavljene oglasne kampanje za znano 
pivovarno veliko naročil za nastope v igranih filmih. Eno od epizod 
novega filma naj bi snemali že na novi progi, ki bo po nepreverjenih 
podatkih potekala po liniji nekdanjega Feldbana. Informacija, da bosta 
igralca igrala tudi v prizoru na previsih nad Divjim jezerom, pa še ni 

potrjena, saj se je izkazalo, da se eden od igralcev boji višine.
V sporočilu za javnost so v sindikatu igralcev zapisali, da podpirajo 

gradnjo železniške proge. Kljub namigovanju, da bo predore na trasi 
nove železnice vrtal največji gradbinec iz Vojkove ulice, pa te informacije 

pristojni še niso potrdili.
/ Fišer


