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Zimska 
krvodajalska 
akcija

Tradicionalna zimska 
krvodajalska akcija je 
uspela. Tako so sporočili 
s sedeža Rdečega križa iz 
Idrije, ki tradicionalno 
skrbi za izvedbo akcije na 
območju občin Idrija in 
Cerkno.

Tudi letos so krvodajalsko akcijo 
pripravili v prostorih Mladinskega 
centra Idrija. Organizatorji 
so zabeležili povečano število 
prehladov in obolenj in zato je 
bila zdravniška služba iz Zavoda 
za transfuzijsko medicino posebej 
pozorna na možnost okužb. 

Zimske krvodajalske akcije se 
je letos udeležilo 650 darovalcev, 
med katerimi je bilo kar 55 takih, 
ki so kri darovali prvič in med 
temi je bilo 27 dijakov idrijske 
gimnazije. 

Organizatorji se ob sklepu akcije 
posebej zahvaljujejo Mladinskemu 
centru Idrija, Komunali Idrija, 
Gostilni Kos, lokalnim medijem 
ter seveda vsem prostovoljcem, ki 
so pomagali pri izvedbi dogodka 
in zagotavljanju varnosti. »Hvala 
pa seveda tudi in predvsem vsem 
krvodajalcem za udeležbo ter 
podjetjem za podporo,« je še 
zapisala v sporočilu za javnost 
sekretarka OO RK Idrija Tanja 
Tominec.

Naslednja krvodajalska akcija bo 
poleti od 24. do 27. avgusta 2020 v 
Osnovni šoli Idrija in Cerkno. / ITA

»Žio Pust!«
Prihajajoči konec tedna bo v 
znamenju pustnih povork. V nedeljo 
bo v Cerknem zasedala Cesarsko 
kraljeva sodnija, maškare pa bodo 
Idrijo zasedle že dan prej. Na pustno 
soboto Graparji pripravljajo izvrsten 
program. »Vse bo isto, kot ponavadi, 
le da bo letos čist drgač,« so nam 
zatrdili Graparji, ki se že več tednov 
cele popoldneve in večere  
pripravljajo na pustno povorko. 

Na osrednji pustni prireditvi 
v  s o b ot o  b o d o  n a  M e s t n e m 
trgu obravnavali najbolj žgoče 
probleme komune. Letos se bodo 
posvetili domačim živalim kot so 
kure, prašiči, volkovi, petelini, psi, 
dinozavri, krave in seveda osli. Ne 
bodo spregledali niti hudo nalezljivih 
in virusnih bolezni, kamor Graparji 
prištevajo omejenost, fovšijo in 
nenazadnje tudi ljubezen do vlade 
oziroma do vladanja. Obravnavali 
bodo tudi aktualne kadrovske 
zadeve in se posvetili pravi invaziji 
direktoric. Te so po informacijah 
dobro obveščenih vohunov že 
zavladale v turizmu, na komunali, 
v knjižnici, pa tudi v sektorju 
dispečerstva. V programu se bodo 
pogumno soočili tudi z aktualnim 
županom, njegovo zeleno shemo, 
kulinaričnimi presežki stoletja, 
občinskimi projekti ter investicijami 

in pri tem obdelali tudi neturizem. 
Graparji obljubljajo, da v soboto 

ne bo manjkalo  glasbenih in 
plesnih točk ,  za  katere  bodo 
poskrbeli najžlahtnejši kalini iz 
vseh mestnih predelov in plesalke 
brez vezalk. Graparji se vsako leto 
še  posebej potrudijo tudi z voznim 
parkom. V letošnji povorki se 

bodo predstavili s kolesi, zračnimi 
plovili, samohodkami, vlakovnimi 
kompozicijami, skiroji in za piko 
na i še s štirikolesniki. Povorka bo 
v soboto ob 15. uri krenila izpred 
Kovačice in se sprehodila mimo 
Nebes do Mestnega trga in Soče 
ter se vrnila na osrednje prizorišče, 
kjer bo potekal program. Na pustni 
torek se obeta drugačen program 
na mobilnem odru z daljšo traso 
povorke.

V pripravo pustovanja  se  je 
vključila tudi Krajevna skupnost 
Mesto Idrija. Ta otroke že dopoldne 
vabi na pustno rajanje v plesni klub, 
popoldne ob 17. uri pa na ogled 
risanke »Pošast Moli« v filmsko 
gledališče. Zvečer se obeta pustna 
zabava na Mestnem trgu z nastopom 
Petra Lovšina in Abjužn banda. 
Izbirali bodo tudi najboljše maske 
in pustne skupine.

Krajevna skupnost vabi
Sobota, 22. februarja

10.00 Pustno rajanje za otoke v 
dvorani Plesnega kluba Idrija / 
organizira ZPM Idrija 
15.00 Kravneval na Mestnem 
trgu / organizira KPD Grapa 
17.00 Kinopredstava za otroke 
»Pošast Moli« v filmskem 
gledališču / organizira Filmsko 
gledališče Idrija 
21.00 Pustna zabava na Mestnem 
trgu – nastopajo Peter Lovšin 
in Abjužn band / organizira KS 
Mesto Idrija

Torek, 25. februarja

16.00 Kravneval na relaciji 
Mestni trg – Avtobusna postaja / 
organizira KPD Grapa

Konec blagajne?
Primorska hranilnica Vipava je 
prekinila sodelovanje z občino.

Občina Idrija je zadnjih pet let 
svojim občanom s pomočjo Primorske 
hranilnice V ipava omogočala 
opravljanje plačilnega prometa brez 
nadomestila (provizije) za plačila 
v korist vnaprej dogovorjenih 
prejemnikov plačil.

»Banka se je žal odločila, da ne 
bo podpisala aneksa za podaljšanje 
občinske blagajne, zato smo se obrnili 
na preostale ponudnike plačilnih 
storitev, da nam posredujejo ponudbo 
za opravljanje občinske blagajne v 
poslovalnici v Idriji« so zapisali na 
občini v sporočilu za javnost.

Občani občine Idrija so v preteklih 
mesecih opravili preko blagajne okoli 
1.210 transakcij mesečno. Cena, ki 
jo je občanu pokrila Občina Idrija, 
je znašala 0,45 evra na transakcijo. 
Letno je oblina za ta namen namenila 
okoli 6.500 evrov. / ITA

Fo
to

: R
ob

er
t Z

ab
uk

ov
ec

Fo
to

: R
ob

er
t Z

ab
uk

ov
ec



Idrijske novice / ABC         številka 480 petek, 21. februar 2020petek, 21. februar 2020 Idrijske novice / ABC         številka 4802 3V  S R E D I Š Č UR E G I J A

Bo Cerkno prisluhnilo mladini?
Damijan Bogataj

Inštitut za mladinsko 
politiko je po naročilu 
Občine Cerkno med 
mladimi Cerkljani 
izvedel anketo o stanju in 
pričakovanjih mladih. V 
anketo so zajeli 82 mladih, 
ki so bili v povprečju stari 
21 let. Obsežen vprašalnik 
so razdelili na sedem 
zaokroženih tematskih 
sklopov in iz odgovorov 
anketirancev izluščili oceno 
mladih o položaju občine, 
popisali nabor pričakovanj 
in želja ter oblikovali 
usmeritve za izboljšanje 
stanja na področju mladih 
v Občini Cerkno. Lokalni 
program za mlade naj 
bi obravnaval tudi svet 
občine na eni prihodnjih 
sej. Ugotovitve mladinske 
ankete je zbranim v dvorani 
nekdanjega dijaškega doma 
predstavila vodja projekta 
Rozana Mužica z Inštituta 
za mladinsko politiko iz 
Ajdovščine.

Temeljna ugotovitev ankete 
je želja mladih Cerkljanov, 
da bi imeli  na razpolago 

več javnih prostorov, povezav 
in športa. Zato od odločevalcev 
pričakujejo pospešeno promocijo 
prostovoljstva, primerne prostore 
za delovanje društev, več javnega 
denarja in transparentnosti pri 
razdeljevanju le-tega ter nenazadnje 
več opreme. Kar 85 % vprašanih 
pravi, da si želi več zabave, kulture 
in športa. Mladi niso zadovoljni 
s kolesarsko infrastrukturo, ki 
je v razvitih lokalnih okoljih ena 
temeljnih prometnih in rekreacijskih 
žil. Prostočasne aktivnosti tako 
mladim kot tudi ostalim pomembno 
bogatijo življenje in širijo obzorja. 

prostočasnih aktivnosti. Na to 
področje se seveda navezuje tudi 
potreba po postavitvi večnamenske 
športno-rekreacijske in kulturne 
dvorane, ki jo Cerkno vsekakor zelo 
potrebuje.

Ker pa se del mladih po šolanju 
že posveča tudi rednemu delu, so 
anketiranci odgovarjali tudi na 
vprašanja v zvezi z zaposlitvijo in 
poslovno kariero. Kar 69 % vprašanih 
je zapisalo, da so s trenutno službo 
zadovoljni. K zadovoljstvu največ 
prispevajo plače, dobro vzdušje 
v kolektivu in razgibano delo. Še 
odstotek več pa bi jih to službo ob 
prvi priložnosti tako zamenjalo za 
nov poslovni izziv.

Le redki pa se spoprimejo z 
izzivom ustanovitve lastnega 
podjetja ali obrtne delavnice s 
statusom samostojnega podjetnika. 
Da na tem področju Cerkljanska 
resno zaostaja, potrjuje podatek iz 
ankete, saj je kar 90 % anketirancev 
odgovorilo, da ne vedo, kje bi dobili 
informacije o strokovnem svetovanju 
pri ustanavljanju podjetja, kar 56 % 
pa jih samostojno podjetništvo sploh 
ne zanima. 

K tako odklonilnemu stališču do 
zasebne pobude vsekakor prispeva 
tudi splošno vzdušje v kraju in občini. 
Po mnenju kar 60 % vprašanih 
Cerkno ni podjetnikom prijazno 
okolje, saj se morajo podjetniki v 
tej občini soočati problemi, ki so v 
primerljivih okoljih že odpravljeni.

Mladi kot pogoj za samostojno 
življenje potrebujejo stanovanja. 
Na tem področju imajo v Cerknem 
nemalo zadreg, saj že desetletja ni 
bilo zgrajenega novega stanovanja. 
Veliko nezasedenih stanovanjskih 
enot je po starejših objektih, ki pa 
jih lastniki ne prepustijo mladim 
za ureditev stanovanj. Mladi še 
ugotavljajo, da v mestu ni prostih 

gradbenih parcel, kjer bi si lahko 
postavili samostojne stanovanjske 
hiše. Pogrešajo tudi subvencije za 
prenove, s katerimi bi z zmernim 
vložkom lahko prišli do za bivanje 
primernih stanovanjskih površin. 
Mladi pa ugotavljajo tudi to, da 
nimajo potrebnega znanja, kako 
postopati pri nakupu bodisi zemljišč 
bodisi nepremičnin. V primerih, ko 
pa že postanejo lastniki zemljišč, 
pa se ob vlogah za spremembo 
namembnosti srečujejo z nedopustno 
dolgimi uradniškimi postopki. Vse 
to mladim jemlje voljo in zato ne 
čudi, da bi kar 70 % vprašanih ob 
prvi ponudbi takoj zamenjalo bivalno 
okolje. 

Trditve, da so mladi Cerkljani 
povsem apatični, rezultati ankete ne 
potrjujejo. 66 % vprašanih se redno 
udeležuje volitev in referendumov in 
85 % se jih živo zanima za mladinsko 
dogajanje v občini. Ker pa pogrešajo 
boljši pretok informacij, od aktualne 
oblasti pričakujejo več neposrednih 

stikov med občani in odločevalci. Da 
bi zmanjšali občutek odrinjenosti 
na rob, predlagajo postavitev 
informacijskega središča in uvedbo 
participativnega proračuna. V 
poplavi cenenih in plehkih informacij 
na vseh javnih informacijskih 
kanalih pogrešajo informacije o 
resnih temah, med katere prištevajo 
informacije o delovnih mestih. Z 
odpiranjem delovnih kolektivov in 
promocijo poklicev, ki jih domače 
tovarne potrebujejo, bi lokalna 
skupnost veliko pomagala mladim 
pri  odločanju za študijsko in 
zaposlitveno pot.

Število mladih se v Občini Cerkno 
iz leta v leto zmanjšuje. Ta trend pa 
po mnenju pripravljavcev ankete 
z Inštituta za mladinsko politiko 
bistveno ne odstopa od Cerknemu 
primerljivih občin, saj se domala vse 
podeželske in manj razvite občine 
soočajo s tem problemom.

Nekaj kratkih komentarjev je po 
predstavitvi ugotovitev iz ankete 

pred zbranimi v nekdanjem dijaškem 
domu povedal le župan Gašper Uršič. 
Menil je, da je vsaj polovica nanizanih 
problemov že v fazi reševanja ter 
dodal, da imajo v Cerknem le 45 % 
gradbenih parcel pozidanih. Omenil 
je tudi možnost, da bi za nepozidane 
gradbene parcele določili davke in s 
tem lastnike spodbudili k prodaji 
parcel zainteresiranim investitorjem 
za gradnjo stanovanjski hiš.

Strokovni sodelavci inštituta bodo 
na podlagi podatkov iz ankete 
napisali Lokalni program za mlade, 
ki naj bi zajel ukrepe na področju 
mladinskih politik do leta 2025. 
Pripravljavci naj bi dokument izdelali 
v mesecu februarju in potem naj 
bi ga župan v obravnavo predložil 
občinskim svetnikom, ki bodo o 
gradivu razpravljali in odločali. Pravo 
težo pa mu bodo lokalni določevalci 
dali šele ob sprejemanju občinskih 
proračunov, saj bodo ukrepi brez 
virov za pokrivanje stroškov le 
prijazen spisek želja.

Inštitut za mladinsko politiko 
je neprofitni zasebni zavod s 
sedežem v Ajdovščini. Usmerjen 
je v analizo področja mladine v 
kontekstu družbenega dogajanja 
z namenom oblikovanja mladim 
prijaznejšega okolja za življenje 
in razvoj. Sodelavci Inštituta 
so izdelali že več Lokalnih 
programov za mlade. Med 
njihovimi naročniki so občine 
Žalec, Krško, Maribor, Cerkno 
in druge.

P I S M O  B R A L K E

Zato ne čudi, da so mladi Cerkljani 
tudi v tej anketi izpostavili potrebo 
po pospešenem promoviranju 
in pospeševanju raznovrstnih 

Spoštovano uredništvo Idrijskih novic! Včasih smo temu 
rekli »bale«
Drago Mislej Mef

Svet se spreminja, toda ne tako hitro, kot se spreminja 
govorica v naši okolici. Ko danes prebiramo partijske 
dokumente, marsičesa ne razumemo več, a tudi nova 
govorica nam dela težave.

Med knjigami, ki jih ponujamo v ulično oddajo, vsake toliko zaide kakšna iz naše 
polpretekle zgodovine. Recimo povzetki kakšnega partijskega kongresa, zbirka 
del o dialektičnem materializmu, knjiga s temelji samoupravljanja in podobno. 
Včasih kakšno na hitro prelistam in zdi se mi, kot da bi prebiral navodilo za 
uporabo kakšnega zapletenega pralnega stroja, saj vsake toliko naletim na besedo, 
ki sem jo že izgubil iz spomina. Ko isti odlomek dam v branje nasledniku, me 
samo pomilovalno pogleda in pravi, da so to navadne »bale«.

Poskušam ga prepričati, da ni čisto tako, da so vmes tudi pametne misli, a ne 
pomaga dosti.

Kar mislim si, kako bi danes čudno gledali gimnazijci, če bi jim začel govoriti o 
samoupravnem socializmu, o temeljnih in sestavljenih organizacijah združenega 
dela, zboru krajevnih skupnosti in družbeno političnem zboru, pa čeprav je bila 
to naša oblast.

Že takrat je bilo veliko ljudi, ki te govorice niso razumeli in so rekli: »To so navadne 
bale. Dajte nam boljše plače, pa bo!«

Jezik samoupravljanja je pač nastal zato, da ga niso mogli govoriti prav vsi, ker 
bi v nasprotnem vsi vedeli in vsi razumeli, to pa za oblast ni nikoli dobro. Veljalo 
je pravilo: Če jih ne moreš prepričati, jih vsaj zmedi.

Tako je bilo, tako je in tako bo. O tem, kaj bo na tem mestu, ne bom razmišljal, 
ker bo verjetno v angleščini, danes pa je na pol poti. Čeprav skušam hoditi vštric 
s časom, nove govorice skoraj ne razumem več.

Recimo ne dojamem, kaj bi pomenilo: »Finančni dialog med organi, pristojnimi 
za programiranje evropskih strukturnih in investicijskih skladov in ključnimi 
izvajalci makro-regionalnih strategij v Sloveniji.« Skušam stavek razdeliti v več 
delov, prevedem vsako besedo posebej, pa nič. Pa me zanima, kajti finančni dialog 
se je dogajal v naši občini in na njem je govoril direktor našega javnega podjetja.

Za lažje razumevanje ciljev dogodka je predstavil projekte, katerih pripravo 
podpira projekt EUSAIR Facility Point, udeleženci pa so preverjali možnosti 
argumentacije identificiranih projektov in prioritet skozi makro-regionalne vsebine, 
kar bi jim omogočilo večjo težo pri financiranju in izvajanju v prihodnjem obdobju.

Dolgo sem verjel, da so nam tovrstno sodobno latovščino vsilili Evropejci, potem 
sem spoznal, da je naša. Tako kot je bila naša tista iz petdesetih ali iz osemdesetih 
let. Namen ostaja isti: Zmedi jih in vladaj. Boste rekli, da so to navadne bale. So, 
ampak nekateri od njih dobro živijo.

Jakob Kobal & His Imaginary Friends  
   + Fed Horses
  Filmsko gledališče Idrija,  

        sobota, 29. februar 2020 ob 21.00
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odstotkov vprašanih je s trenutno 
službo zadovoljnih

odstotkov vprašanih samostojno 
podjetništvo sploh ne zanima

odstotkov vprašanih bi ob prvi ponudbi 
takoj zamenjalo bivalno okolje

odstotkov vprašanih meni, da Cerkno 
ni podjetnikom prijazno okolje

odstotkov vprašanih se redno 
udeležuje volitev in referendumov

odstotkov vprašanih se živo zanima 
za mladinsko dogajanje v občini

Včasih dobim vaš časopis Idrijske novice in me 
zanese v tiste čase, ko sem tudi sama tekala po 
stezicah z avtobusne postaje do bolnišnice in 
nazaj, ali pa kasneje vijugala z avtom, tudi po 
snegu. Najbolj pa mi je ostala v spominu šola ob 
delu. Leta 1967 smo zaposleni v idrijski bolnišnici 
izvedeli, da v ljubljanski zdravstveni šoli v 
oddelku ambulantno-bolnišnične smeri odpirajo 
oddelek za zaposlene. Vpisalo se nas je štirinajst. 
Vsi smo imeli opravljeno bolničarsko šolo in več 
kot pet let delovnih izkušenj v bolnišnici. Kljub 
temu, da smo dobili v bolničarski šoli veliko 
znanja, predvsem praktičnega, so si nas mlade 
medicinske sestre podrejale. Predvsem so bolj 
obvladale administracijo in nove medicinske 
pripomočke. Vse to nas je spodbudilo, da 
smo začeli obiskovati predavanja v Ljubljani 
ob sobotah. Na koncu predavanj iz vsakega 
predmeta smo imeli vedno tudi pismeni izpit - 
prav tako ob sobotah. Če nismo pisali pozitivno, 
je sledil še ustni izpit. Šolnino in izpite smo 
plačevali sami. Po prvem izpitu biologije sta 
dve pisali negativno in nista hoteli nadaljevati 
šolanja, ostali pa smo vztrajali do konca, dokler 
nam niso dali zaključnega spričevala. Čez eno 
leto smo potem opravljali še strokovni izpit. 
Vse proste dneve v štirih letih smo porabili 

za predavanja in izpite, letni dopust pa za 
opravljanje prakse. Klinični center v Ljubljani 
je bil takrat v začetni gradnji. Bolniški oddelki 
so bili na več lokacijah po Ljubljani. V Ljubljano 
smo se vozili z avtobusom, trije pa smo imeli že 
avtomobile »fičote«. Bili smo sveži šoferji, tako 
da nam je tudi vožnja pobrala veliko energije. 
Nekateri so tisti čas gradili hiše, otroke so nam 
pazili partnerji, starši ali drugi sorodniki. Hvala 
jim.
V službi nam v začetku ni bilo težko dobiti 
zamenjave, v soboto prosto za nedeljo. Proti 
koncu pa smo bili vsi že vsega naveličani. Tri 
leta brez prostega dne in dopusta. Ob podelitvi 
spričeval nam je ravnateljica povedala, da se 
s tem spričevalom lahko zaposlimo kjerkoli po 
Evropi in tudi v Ameriki, najbolj zaželeni pa smo 
bili v Nemčiji. Nihče od nas ni šel iz Slovenije. 
Verjetno tudi zato, ker smo vsi že imeli družine. 
Nekateri smo iz idrijske bolnišnice odšli v drugo 
ali pa v zdravstveni dom, kjer je bilo manj 
nočnega dela.
Nikoli več se nam ni uspelo sestati, zato sem se 
odločila, da to napišem in vse sošolce 
iz tistega izrednega oddelka lepo pozdravim.

Karolina Sedej
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Demenci prijazna točka v Črnem Vrhu

Poslovna enota Dom za starejše 
Bor, Črni Vrh razpisuje  
prosta delovna mesta:

STREŽNIK 
Zahtevana izobrazba: zaključena osnovna šola.

SOCIALNI OSKRBOVALEC
Zahtevana izobrazba: srednja poklicna 
izobrazba.

BOLNIČAR NEGOVALEC
Zahtevana izobrazba: srednja poklicna 
izobrazba za poklic bolničar negovalec in 
opravljen strokovni izpit delavcev na področju 
zdravstvene dejavnosti.

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
Zahtevana izobrazba: srednja strokovna izobrazba 
za poklic srednja medicinska sestra / srednji 
zdravstvenik in strokovni izpit delavcev na področju 
zdravstvene dejavnosti.

K sodelovanju vabimo kandidate/ke, ki 
izpolnjujejo zahtevane pogoje, in imajo 
smisel za  delo s starejšimi.
 
Možnost zaposlitve nudimo 
tudi pripravnikom na področju 
zdravstvene dejavnosti.

Objavljamo tudi možnost podelitve 
štipendije za poklic srednja 
medicinska sestra.

Prijave z življenjepisom in dokazili o 
izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh 
po objavi na naslov:  
Vitadom, PE Dom za starejše BOR, 
Črni Vrh 120, 5274 Črni Vrh nad 
Idrijo ali po elektronski pošti na  
info-bor@vitadom.si . 

V mesecu januarju so v 
Domu za starejše Bor v 
Črnem Vrhu nad Idrijo 
odprli »Demenci prijazno 
točko«. Ta je namenjena 
osebam z demenco, svojcem, 
vsem zaposlenim, kot tudi 
vsem v lokalni skupnosti, 
saj je pomembno, da se 
prepozna osebe z demenco 
in da se jim pomaga.

Ob  o d p r t j u  » D e m e n c i 
prijazne točke« so v domu 
p r i p r a v i l i  p r i r e d i t e v, 

na kateri so nastopali domači 
Žoga bend in stanovalci, ki so 
predstavili življenjske zgodbe. 
Demenci prijazno točko sta odprli 
predstavnica Društva Spominčica 
Jelena Stepanovič in direktorica 
doma Alenka Gantar, ki je po 
odpr t ju povedala:  »Zaposleni 
i m a m o  p o t r e b n o  z n a n j e  i n 
informacije o demenci, pomagamo 
z informacijami o prvih znakih 
d e m e n c e ,  o  k o m u n i k a c i j i  z 
dementno osebo, kako pomagati, 
če se taka oseba izgubi in ne zna 
domov, ... Nudimo informacije kam 
po nadaljnjo pomoč in podporo ter o 
možnostih in postopkih namestitve 
na oddelku za  demenco.  Naš 
prispevek bo droben kamenček v 

mozaiku, ki ga kot družba gradimo 
že dolga leta.«

Demenca postaja vedno večji 
zdravstveni, socialni in finančni 
problem sodobne družbe. Po znanih 
podatkih ima demenco približno 
33.000 prebivalcev Slovenije, po 
predvidevanjih naj bi leta 2040 
za omenjeno boleznijo zbolelo že 
48.000 prebivalcev. Prva Demenci 
prijazna točka je bila odprta leta 2017 

v uradu varuha človekovih pravic. 
Odtlej so jih odprli že 210.

Izredni profesor dr. Aleš Kogoj, 
specialist psihiatrije, ki je bil med 
ustanovitelji Društva Spominčica, 
je povedal: »V središču naj bo človek 
in ne bolezen. Zato bodimo strpni 
in prijazni. Vzemimo si čas za jasen 
in enostaven pogovor. Pristopimo 
počasi in prijazno, dotaknimo se 
osebe, ne prepričujmo je v nekaj, 

česar ne dojame.«    
Demenca je kronična, napredujoča 

bolezen, ki jo povzroči propadanje 
možganskih celic, odgovornih za 
spomin, mišljenje, orientacijo, 
razumevanje, računske in učne 
sposobnosti, sposobnosti govornega 
izražanja ter presojo. Kaže se kot 
upadanje kognitivnih funkcij in sicer 
do te mere, da oseba ni več zmožna 
skrbeti zase. / ITA

V Rakah našli 
utopljenega 
volka

V ponedeljek, 10. februarja, 
so jutranji sprehajalci po 
Rakah v vodnem koritu 
opazil negibno žival. 
Izkazalo se je, da je v vodi 
utopljeni volk.

Kot je prva za časnik 
Delo poročala Anja 
Intihar, so volka iz vode 

potegnili predstavniki Lovske 
družine Idrija. Najdeno žival je 
pregledal tudi lovski čuvaj Milan 
Lapajne, ki je identiteto živali 
potrdil. Volka so našli v koritu 
rak neposredno nad mestnim 
stadionom, kar pomeni, da se je 
pred utopitvijo zagotovo gibal 
v neposredni bližini mesta. V 
vodnem koritu je v teh dneh 
visok vodostaj, površina vode pa 
je na nekaterih delih prekrita še z 
debelim slojem listja, ki ga veter 
odlaga na površini vode. 

V izjavi za časnik Delo je Emil 
Miklavčič z Zavoda za gozdove 
povedal, da se »območje gibanja 
volka širi in zato niti ni tako 
nenavadno, da se je povsem 
približal priljubljeni pešpoti«. 
V Rakah vsako leto zabeležijo 
nekaj utopitev srnjadi. Že pred 
leti so uredili posebne stopnice, 
po katerih se živali lahko rešijo iz 
objema vode. Kako je volk padel v 
korito in zakaj se iz vode ni rešil 
po stopnicah, najbrž ne bo nikoli 
znano. Domačini pa ne pomnijo 
primera, da bi volk padel v korito.

Poginulo žival so odpeljali v 
Ljubljano, kjer bodo opravili 
obdukcijo. Iztok Koren z Zavoda 
za gozdove v Tolminu je za 
Idrijske novice potrdil, da so na 
zavodu iz Ljubljane že dan po 
najdbi prejeli dokumentacijo o 
preiskavi najdenega poginulega 
volka na Rakah v Idriji. Iz 
dokumentacije je razvidno, da je 
bil najdeni volk 40-kilogramski 
samec in da je bil v odlični fizični 
kondiciji, poginil pa je zaradi 
utopitve. V zadnjih dneh je to že 
drugi primer neobičajnega pogina 
volka, saj so pred dnevi volka 
povozili na cesti v vasi Volče. 

Pregledniki poginule živali 
na Rakah so odvzeli tkiva za 
laboratorijske analize. Z njimi 
bodo poskušali določiti volkove 
sorodstvene povezave, saj imajo 
strokovnjaki izdelane podrobne 
genetske zapise o domala vseh 
volkovih v Sloveniji. Po končanih 
preiskavah bo tudi znano, če je 
poginuli volk pripadal kateremu 
od znanih tropov ali pa je bil 
samotar brez svojega tropa. 
Kljub temu, da primera utopitve 
volka v teh krajih ne pomnijo, 
pa so volkovi po izjavah lovcev 
tudi na Idrijskem že kar redni 
prebivalci gozda. Število volkov 
se očitno zelo povečuje in zato si 
ti iščejo življenjski prostor tudi na 
območjih, kjer jih pred tem niso 
opazili. / DABO

Zlati kamen spet v Idrijo
Župan Tomaž Vencelj je 
v torek, 11. februarja, v 
Kristali dvorani v Ljubljani 
prevzel nagrado Zlati 
kamen 2020 za najbolj 
razvojno prodorno občino 
v državi. Nagrado mu je 
izročil predsednik vlade 
Marjan Šarec. 

Župan Tomaž Vencelj se je 
v nagovoru po prevzemu 
nagrade zahvalil za priznanje 

in poudaril zgodovinsko dejstvo, 
da si je Idrija v vsej 500-letni 
zgodovini vedno prizadevala za 
razvijanje inovacij. Na to je vedno 
vplival tudi rudnik živega srebra, 
ki je bil na področju tehnične 
opremljenosti in uporabe sodobnih 
inovativnih tehnologij vedno med 
najprodornejšimi obrati v Evropi. 
Očitno je nekaj tega duha ostalo 
v mestu in občini tudi po zaprtju 
rudnika, ki se je iz paradnega konja 
slovenskega rudarstva s 1.300 
zaposlenimi pred 50 leti po zaprtju 
prelevil v turistični in zgodovinski 
biser.

Nagrada »Zlati kamen« je skupni 
projekt dveh podjetij, podjetje SBR 
skrbi za vsebinski, Planet GV pa za 
organizacijski in poslovni razvoj. 
O dobitnicah nagrade Zlati kamen 
odloča strokovni svet, v katerega 
so vključeni strokovnjaki s treh 
slovenskih univerz in iz prakse. Kot 
je dejala Vesna Mikolič iz Znanstveno-
raziskovalnega središča Koper, ki vodi 
strokovni svet, je konkurenca huda.

» I d r i j a  j e  k r a j  t e h n o l o šk i h 
p ionir jev,  od  koder  se  š i r i jo 
sodobne rešitve po Slovenij i . 
Ponuja zgleden razvojni model z 
izrazito modernimi, v prihodnost 
usmerjenimi potezami. Posebnost 
Idrije je v tem, da združuje na 
videz nezdružljive elemente: Idrija 
je odmaknjena in kozmopolitska, 
poudarja dediščino, a obenem 
prav iz  te  dediščine izpeljuje 
izrazito tehnološko obarvan in v 
prihodnost naravnan razvoj kraja,« 
so v utemeljitvi zapisali podeljevalci 
nagrade. Med drugim so izpostavili, 
da je Idrija prvo pilotno mesto v 
japonsko-slovenskem projektu 
gradnje pametnih energetskih 
omrežij Nedo. Pametne trajnostne 
rešitve za manjšo porabo energije 
v Idriji vpeljujejo in razvijajo tudi 
o okviru projekta 3-Smart (Smart 
Building - Smart Grid - Smart City).

Rdeča nit letošnjega izbora je bila 
namreč usmerjena v pripravljenost 

občin na prihodnost,  in sicer 
katere med njimi so znale najbolje 
integrirati sodobne tehnologije v 
razvoj kraja in kje so razvoj zasnovali 
tako, da kar najbolje odgovarja 
na glavne izzive prihodnosti v 
naravnem in širšem družbenem 
okolju.

Za regijske zmagovalke so, poleg 
občine Idrija, ki je zmagala v zahodni 
Sloveniji, razglasili še občino Trbovlje 
v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, 
občino Krško v regiji od Koroške 
do Posavja, in občino Maribor v 
vzhodni Sloveniji. Poleg njih so bile 
finalistke še občine Kranj, Jezersko, 
Domžale, Slovenske Konjice, Velenje, 
Cerkvenjak in Murska Sobota.

»Prav je, da se zavedamo, kaj 
imamo pokazati in da ni vse slabo,« 
je dejal predsednik vlade Marjan 
Šarec v nagovoru zbranim. Ko gre 
za razvoj slovenski občin, situacija 
po njegovi oceni še zdaleč ni črna. 
»Zadeve so na visoki ravni, težave 

Občino Idrija, ki je bila 
dobitnica nagrade Zlati 
kamen že leta 2012, so 
v obrazložitvi opisali 
kot kraj tehnoloških 
pionirjev, od koder se 
širijo sodobne rešitve 
po Sloveniji. Ponuja 
zgleden razvojni model 
z izrazito modernimi, 
v prihodnost 
usmerjenimi potezami.

so s črpanjem evropskega denarja, 
tega se je treba zavedati, vendar 
če pogledamo današnje dobitnike 
priznanj in celotno akcijo, smo 
lahko precej optimistični,« je še 
dodal premier v odhajanju. Dotaknil 
se je tudi vprašanja financiranja 
občin in povprečnine ter napovedal 
zakon, s katerim bodo občinam 
odvzeli del nalog in jim s tem olajšali 
delovanje. Vsekakor pa se bo po 
njegovih besedah nova vlada soočila 
s popolnoma istimi težavami: občin 
ne bo nič manj, zahtev ne bo nič 
manj, reševati bo morala nakopičene 
težave, ki so se nabirale dolga leta in 
ne samo zadnje leto in pol.

Podelitev nagrade občini Idrija je 
na družbenih omrežjih spodbudila 
številne komentarje. Rdeča nit teh 
pa je geografska izpostavljenost 
Idrije ter katastrofalna cestna 
infrastruktura tako od Idrije proti 
Logatcu kot tudi po dolini Idrijce 
proti Mostu na Soči. / ITA
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Damijan Bogataj

Projekt Sopotniki je v 
zadnjem letu dni med 
številne starostnike prinesel 
kar nekaj optimizma. 
Prostovoljci, ki delujejo v 
tem projektu, pomagajo 
starejšim, jih vozijo v 
trgovino, do zdravnika 
ali po drugih opravkih. 
Prej skoraj izključeni 
posamezniki, se spet 
počutijo del skupnosti. 
Občina Idrija je odprla 
posebno pisarno in 
zaposlila koordinatorko.

Me d  ve č  p r i j av l j e n i m i 
kandidati so izbrali Tino 
Benčina,  k i  je  de lo  v 

logistiki na Kolektorju zamenjala za 
službo v javni upravi. Univerzitetno 
izobražena prevajalka iz nemščine in 
angleščine si je že od nekdaj želela 
opravljati delo v živem kontaktu z 
ljudmi. Koordiniranje v projektu 
Sopotniki  pa temelj i  prav na 
neprestanih stikih z uporabniki in 
prostovoljci, ki izvajajo brezplačne 
prevoze starejših.

Občina Idrija se je pri uvajanju 
programa povezala z zasebnim 
zavodom Sopotniki, ki ima pri 
izvajanju tega program v Sloveniji že 
kar nekaj izkušenj. Program uspešno 
izvajajo že v Sevnici, Brežicah, 
Krškem, Kočev ju, Ajdovščini, 
Cerknica in drugod. Kot zadnja v 
nizu občin se je projektu pridružila 
Idrija, kjer pa so osnovni program 
prevozov razširili še s projektom 
dnevne sobe mesta. Poslovni lokal 

Sopotniki v pomoč starejšim
tudi Jože Velikanje, ki v projektu 
vidi priložnost za dobrodelnost. 
»Vedno sem rad pomagal ljudem, 
ki so pomoč potrebovali.  Dva 
dopoldneva na mesec namenim 
temu projektu in prva izkušnja je 
super. Največ je vredno zadovoljstvo 
ob tem, ko pomagaš ostarelim, saj 
jim druženje in brezplačni prevoz 
do zdravnika ali trgovine ogromno 
pomeni. Tudi avtomobil je za te 
potrebe res odličen,« je za Idrijske 
novice povedal prostovoljec Jože 
Velikanje. Na prvi vožnji je od 
Renkovca do zdravstvenega doma 
in nazaj prepeljal Ivana Tušarja, ki 
bi zaradi težav po operaciji kolka le 
težko pripešačil do najbližje postaje 
mestnega avtobusa. »Res moram 
pohvaliti vse, ki so si izmislili ta 
program. V teh časih je to skoraj 
neverjetno, da se najdejo ljudje, ki 
brez plačila pomagajo. Starejšim, ki 
imamo nekaj težav z zdravjem, pa 
ta pomoč res ogromno pomeni,« je 
povedal Ivan Tušar.

V projekt Sopotniki se je vključilo 
tudi podjetje Hidria. Iz svojega 
voznega parka so za brezplačno 
uporabo namenili prostorno in 
udobno vozilo. Občina bo plačevala 
gorivo, vsa vzdrževalna dela ter 
servise pa bo pokrivala Hidria kot 
sponzor.

Po dobrem mesecu dni od začetka 
projekta Sopotniki imajo v Idriji 
dobre odzive. »Vesela sem, da nam 
uporabniki zaupajo in nas radi 
pokličejo ter z nami na sopotniških 
poteh delijo svoje zgodbe, tako da 
čas ob prijetnem klepetu kdaj kar 
prehitro mine,« je še povedala Tina 
Benčina, koordinatorka programa. 

Program je namenjen upoko-
jencem, ki so stari 65 let ali več. 
Ti morajo poklicati na številko  
051 299 555 in s koordinatorko 
Tino Benčina se dogovorijo o vseh 

nekdanje železnine Goli, kjer je do 
zadnje prenove poslopja delovala 
banka, so preuredili tako, da bo po 
novem lahko gostil različne dogodke. 
Mala sprejemnica je dovolj prostorna 
za izvedbo srečanj, sestankov, 
predstavitev ali pa le za kratek 
počitek, saj prav na Mestnem trgu 
domačini pogrešajo klopi, kjer bi si 
lahko odpočili. 

»Dnevno sobo mesta« so tako 
združili s programom Sopotniki 
in v tem lokalu ima svojo delovno 
mizo, računalnik in telefon tudi 
koordinatorka programa Sopotniki 
Tina Benčina. 

»Z medgeneracijskim sodelovanjem 
želimo preprečiti ali prekiniti 
izoliranost in osamljenost starejših 
prebivalcev iz predvsem manjših, 
odročnejših krajev,  ki  zaradi 
oddaljenosti, odsotnosti avta ali 
slabih prometnih povezav skoraj 
ne zapuščajo doma,« so zapisali v 
zavodu Sopotniki in poudarili, da 
so brezplačni prevozi namenjeni 
starostnikom, da se lahko le-ti 
udeležijo kulturnih dogodkov, 
obiskujejo svoje prijatelje, gredo k 
zdravniku ali v trgovino in podobno. 
Ob brezplačnem prevozu pa se 
starostniki lahko pogovorijo tudi s 
prostovoljcem, ki skrbi za prevoz in 
pomaga uporabnikom. Niso redki 
primeri, ko so stari ljudje osamljeni. 
Mlajši sorodniki so po cele dneve na 
delovnih mestih in pogosto živijo v 
ločenih gospodinjstvih. 

Občina Idrija je preko razpisa 
zbrala prvo ekipo prostovoljcev. 
Med 15 prijavljenimi je bila večina 
mlajših upokojencev, ki so še 
polni moči in delovnega elana in z 
veseljem namenijo nekaj prostega 
časa za dobrodelno dejavnost. Prvi 
korak pri vključevanju v ekipo 
prostovoljcev pa seveda predstavlja 
izobraževanje. Med prostovoljci je 

podrobnostih. Najpogosteje se 
dogovorijo za prevoze znotraj občine, 
kar nekaj starostnikov pa so odpeljali 
tudi v bolnišnico v Ljubljano ali 
Šempeter. 

V zavodu Sopotniki, ki ima sedež 
v Sežani, so z delovanjem enote 
v Idriji zelo zadovoljni. »V Idriji 
imamo prvi primer, ko je program 
Sopotniki razširjen na dnevno sobo 
mesta, ki bo postalo pravo zbirališče 
meščanov. To je nekaj posebnega in 
zato smo zelo veseli, da bo ta nova 
zamisel zaživela prvič prav v Idriji,« 
je za Idrijske novice povedala Anu 
Kahuna.

Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Dora Gnjezda je opozorila na 
veliko vznemirjenje, ki so ga je med 
številnimi občani povzročili poračuni 
komunale. Ta je številnim občanom 
poslala položnice za plačilo okoljske 
takse, ki ni bila plačana do leta 2019. 
Župan Tomaž Vencelj je pojasnil, 
da je izterjavo teh taks zahteval 
inšpektor, ki je pregledal poslovanje 
komunale. Pobrana dajatev pa ne 
bo šla v občinski, ampak v državni 
proračun. Najvišji znesek na položnici 
naj bi znašal skoraj 600 evrov.

Franci Medic je čestital vsem, ki so 
v zadnjih letih prispevali k temu, da 

je občina pred dnevi prejela nagrado 
Zlati kamen. Ni pa mu bilo jasno, 
zakaj v utemeljitvi piše, da ima 
zgledno urejeno parkiranje. Zanimalo 
ga je tudi kakšen stik ima občina s 
svojimi predstavniki v svetih javnih 
zavodov. Opozoril je še na čudne 
zgodbe, ki po internetu krožijo o 
novi direktorici idrijske komunale. 
Župan Tomaž Vencelj je poudaril, 
da je izbrana nova direktorica brez 
dvoma ena največjih strokovnjakinj 
na področju komunale v državi. Z 
delovnega mesta na Vrhniki pa je bila 
odpuščena brez krivdnih razlogov. 

Erik Logar je predlagal, naj se 
seje delovnih teles sklicujejo več dni 
pred zasedanjem občinskega sveta. 
Uslužbenci v občinski upravi nad 
tem predlogom niso bili posebej 
navdušeni.

Dejan Mrak je predlagal, naj se 
Zlati kamen in ostale nagrade postavi 
na javno mesto, kjer bodo na ogled 
vsem meščanom in turistom.

Nada Golja Vastič je sporočila, 
da je vztrajno iskanje lastnika klavž 
na Kanomljici obrodilo pričakovan 
rezultat. Preko popisov lastnikov 
parcel so ugotovili, da je lastnik klavž 

državna agencija za vode. S to bodo 
poslej usklajevali urejanje objekta in 
okolice. 

Milovana Lukan je opozorila na 
slabo urejen promet v starem delu 
Spodnje Idrije. Uvoz na državno 
cesto izpred cvetličarne ali gostilne na 
vasi je zelo nepregleden in nevaren. 
Predlagala je ukrepe za izboljšanje 
prometne varnosti. Po pojasnilu 
župana bo državna direkcija za ceste 
ta odsek Keltike posodobila, saj se v 
bližnji prihodnosti ni nadejati vrtanja 
predora pod cerkvijo in gradnje 
obvoznice. 

Aleksander Paglavec je predlagal, 
naj se pospeši nameščanje modrih 
odsevnikov tudi  na cestah na 
območju občine Idrija. Strokovnjaki 
namreč ugotavljajo, da se je na 
območjih z modrimi odsevniki 
k o r e n i t o  z m a n j š a l o  š t e v i l o 
povoženih živali in s tem velikih 
škod na osebnih vozilih. Predlagal 
je namestitev odsevnikov na celotni 
trasi od Kalc do Želina. Predlagal je 
še, naj se ob parkirišču v Barbarah 
uredi vsaj nekaj mest za avtodome. 
Po pojasnilu župana Tomaža Venclja 
ima občina letos rezerviranih 15.000 

evrov za ureditev osmih postajališč 
s priklopi za vodo in elektriko ter 
izpusti sanitarnih voda.

Bojan Režun je opozoril na težave 
s parkiranjem na širšem območju 
nekdanje  gost i lne  Soča  in  na 
domnevno samovoljno spreminjanje 
prometne ureditve. Težave imajo 
domačini, ki jih redarji kaznujejo 
z a r a d i  d o m n e v n o  n a p a č n e g a 
parkiranja. Opozoril je tudi na to, 
da še vedno ni dobil odgovora na 
svetniško vprašanje iz lanskega leta, 
ko je bil sam še podžupan, glede 
uničenih izsipnikov v Barbarah.  

Komunala še naprej v rdečih številkah
Damijan Bogataj

V četrtek, 13. februarja, se 
je v Mestni hiši v Idriji na 
prvem rednem zasedanju 
v tem koledarskem letu 
sestal občinski svet. 
Prisotnih je bilo 16 od 21 
članov. Na dnevnem redu, 
ki so ga svetniki sprejeli 
soglasno, so imeli 13 točk. 
Med zanimivejše teme je 
vsekakor sodila obravnava 
komunale.

Pred občinske svetnike sta 
stopila začasni direktor 
Marjan Mržek in predsednica 

nadzornega odbora Danica 
Kržišnik. Predstavila sta delovanje 
javnega podjetja in obrazložila 
prošnjo za najem premostitvenega 
kredita. Po izjavi prve nadzornice 
komunalno podjetje posluje stabilno 
in pozitivno, poslovni izid za 
lansko poslovno leto pa bo še vedno 
negativen. Nova direktorica Brigita 
Šen Kreže, ki ima na komunalnem 
področju veliko izkušenj, bo posle 
prevzela 1. aprila. Do takrat pa 
komunalo čaka korenito čiščenje 
neurejenih zadev in ena teh je tudi 
premostitveni kredit. Tega je že pred 
leti najelo prejšnje vodstvo, a s tem 
ni seznanilo občinskega sveta. Sedaj 
to nepravilnost popravljajo in zato 
so morali občinski svetniki za najem 
kredita izdati soglasje. 

V temeljiti in burni razpravi so 
svetniki predstavljali svoja stališča 
do te žgoče teme. Franci Medic je 
opozoril na to, da očitno Občina 
Cerkno noče dvigniti cen in zato 
komunala še vedno posluje z 
izgubo. »V občini Idrija se vsak 
mesec trudimo za izboljšanje 
razmer, v Cerknem pa takega 
prizadevanja ni.« Težave s cenami 
v občini Cerkno je potrdil tudi 
direktor Marjan Mržek in dodal, 
da kar polovico tekoče izgube 
nastaja zaradi prenizkih cen 
v občini Cerkno. V Cerknem 
imajo elaborat izračuna cene za 

odvažanje odpadkov, ki je narejen 
po veljavni državni metodologiji 
in je osnova za izračun cene. Te 
pa mora potrditi občinski svet, ki 
pa lani ni potrdil višjih cen, letos 
pa se še ni sestal. Z odprodajo 
podjetja Raufnk in prekinitvijo 
vseh dimnikarskih dejavnosti so 
situacijo na tem področju sanirali. 
Franci Medic je protestiral zaradi 
poznega sprejemanja letošnjega 
poslovnega načrta, prva nadzornica 
Danica Kržičnik pa je pojasnila, 
da je dokument v izdelavi in da 
ga bo takoj po prevzemu funkcije 
predstavila nova direktorica. Pri 
objavljanju podatkov o poslovanju 
bodo uvedli red in se izognili 
poplavi različnih informacij. 
Poslovanje v lanskem letu bodo 
pregledali najprej pooblaščeni 
revizorji in potem bodo podatki 
na razpolago javnosti. Skrivanju in 
prikrivanju realnih podatkov, kot 
prejšnja leta, ne bo več. Erik Logar 
je izpostavil še odgovornost ljudi, ki 
so v prejšnjih letih skrivali podatke 
in občinske svetnike zavajali 
ter pozval k sodnemu pregonu 
odgovornih. S tem pa se ni strinjala 
prva nadzornica Danica Kržišnik 
in ugotovila, da dolgotrajni sodni 
postopki ne prinesejo pričakovanih 

rezultatov. Občinski svetniki so 
razpravo sklenili s sprejetjem 
sklepa, po katerem sme komunala 
podaljšati bančni limit v višini 
600.000 evrov do konca tega 
koledarskega leta.

Kadrovske zadeve
V svet Gimnazije Jurija Vege 

Idrija so občinski svetniki kot 
predstavnico Občine Idrija 
soglasno imenovali Anico Makuc 
iz Idrije, Sandro Kovač iz Idrije pa 
so imenovali za članico Odbora za 
gospodarske javne službe.

Koncesija v Črnem Vrhu
Rajko Leban iz agencije Golea 

je predstavil predlog Odloka o 
podelitvi koncesije za izvajanje 
izbirne gospodarske javne službe 
oskrbe s toplotno energijo na 
zaključenem območju Črni Vrh. 
Sprejetje tega bo omogočilo 
zamenjavo dotrajanih peči in 
postavitev velike kurilnice na 
lesne sekance v sodelovanju s 
koncesionarjem v strnjenem delu 
Črnega Vrha. Lesne sekance naj 
bi zagotavljali iz lokalnega okolja. 
Ker pa v prvi obravnavi ni bilo 
vsebinskih pripomb, je župan 
skladno s poslovnikom predlagal 

takojšnjo drugo obravnavo odloka. 
Občinski svetniki so dokument 
soglasno sprejeli.

Čipka na razpotju
Vodja Čipkarske šole Idrija Metka 

Fortuna je občinskim svetnikom 
predstavila problematiko delovanja 
Odbora za geografsko označbo 
idrijske čipke, ki med drugim tudi 
vsako leto klekljaricam podeljuje 
dovoljenja za označevanje čipk z 
nazivom »Idrijska čipka«. Sistem je 
bil vpeljan pred 21 leti, a v praksi 
ni zaživel. V geografsko območje 
idrijske čipke se je povezalo devet 
občin, a konkretne aktivnosti 
podpira le Občina Idrija. Z leti 
se je izkazalo, da klekljarice 
niso zainteresirane za uporabo 
geografske označbe, saj, kot je 
povedala Metka Fortuna, »od tega 
nimajo prav nič. Zaradi te označbe 
na čipkah le-te na trgu nimajo 
nobene višje vrednosti. Delo 
čipkaric pa je strahotno podcenjeno, 
saj letos znaša povprečno pačilo 
za uro klekljanja 2,5 evra bruto.« 
Sama vidi možnost za uveljavitev 
preko usmerjene promocije, ki bi 
med potencialnimi kupci pomagala 
uveljaviti večje spoštovanje do čipk 
in s tem boljšo ceno. Ob dejstvu, 

da le še nekaj deset klekljaric 
redno kleklja po tako nizkih cenah 
za trg, je utemeljena bojazen, 
da bo dejavnost z leti povsem 
zamrla. Župan Tomaž Vencelj je 
še napovedal skorajšnje srečanje 
z vsemi župani iz območja, ki 
ga povezuje geografsko poreklo 
idrijske čipke. Dosegli naj bi tudi 
to, da bi vsaka od občin v odbor 
imenovala po enega predstavnika.

V razpravi je Franci Medic 
ugotovil, da se v Idriji s čipkami 
ukvarja veliko ljudi, a njihovo delo 
ni usklajeno. Željo po korenitih 
spremembah je potrdil tudi 
župan, a hkrati ugotovil, da se pri 
uveljavljanju novosti sooča s hudimi 
težavami. »Zame je nepopisno 
to, da damo za osrednjo razstavo 
10.000 evrov, ogleda pa si jo le 
300 obiskovalcev,« je bil konkreten 
župan Tomaž Vencelj.

Nada Golja je opozorila na to, da se 
idrijska čipka izgublja v »slovenski 
čipki«. V minulih desetletjih so 
druga čipkarska središča zrasla, 
Idrija pa je obstala ali pa celo 
nazaduje. Po mnenju Bojana 
Režuna so se vsaj trije od štirih 
stebrov čipke v Idriji že podrli in 
to kljub temu, da je v mestu toliko 
strokovnjakov za čipke. Opozorila 
šole so po mnenju Aleksandra 
Paglavca na mestu in občinski svet 
je odgovoren za morebitni propad 
te žive dediščine. Po mnenju Dore 
Gnjezda pa je izhod iz krize le v 
urejanju odkupa s pošteno ceno.

Svetniki so razpravo sklenili s 
pojasnilom vodje čipkarske šole, da 
je ta pravzaprav največja tovrstna 
izobraževalna organizacija na svetu, 
saj v tem šolskem letu pouk klekljanja 
obiskuje 450 otrok in še 150 odraslih, 
399 klekljaric pa ima veljavna 
dovoljenja za označevanje svojih čipk 
z obešanko »Idrijska čipka«.

Festival brez izgube
Valerija Verhovnik, direktorica 

Zavoda za turizem Idrija, je 
občinskim svetnikom predstavila 
poročilo lanskoletnega Festivala 
idrijske čipke, ki je ob Prazniku 
idrijskih žlikrofov osrednji 
etnološko-turistični dogodek občine. 
Iz finančnega poročila je razvidno, 
da so za izvedbo porabili dobrih 
51.000 evrov in pri tem izpeljali 
podoben program kot lani. Festival 
so pohvalili tudi na Slovenski 
turistični organizaciji, kjer so ga 
uvrstili med tri najpomembnejše 

etnološko-turistične prireditve 
v državi. Enako so ocenili tudi 
Praznik idrijskih žlikrofov, ki 
ima zaradi vse večjega zanimanja 
za gurmanske dogodke še velik 
razvojni potencial.

Invalidom posebna pozornost
Župan Tomaž Vencelj je ob 

nastopu funkcije imenoval novo 
sestavo Sveta za invalide Občine 
Idrija, v katerem bodo v tekočem 
mandatnem obdobju delovali 
Feliks Poljanec iz Medobčinskega 
društva invalidov Idrija - 
Cerkno, Rado Gantar iz Društva 
upokojencev Idrija, Ivo Ozebek 
iz Društva paraplegikov severne 
Primorske, Marjeta Simonič s 
Centra za socialno delo Severna 
Primorska – enota Idrija in Janja 
Grošelj iz Doma upokojencev 
Idrija. Občinski svetniki pa so se 
na tokratnem zasedanju seznanili z 
Letnim poročilom o uresničevanju 
akcijskega načrta za izenačevanje 
možnosti invalidov Občine Idrija 
za leto 2018 in 2019, ki ga je 
predstavila Lenka Grošelj. Svetniki 
so poročilo soglasno sprejeli.

Višja pomoč ob rojstvu otrok
Svetniki so soglašali tudi s 

popravljenim Pravilnikom o 
enkratni denarni pomoči ob 
rojstvu otroka, s katerim stopijo 
v veljavo nekatere novosti. Po 
novem bodo starši ob rojstvu 
otroka prejeli po 200 evrov pomoči 
in do te bodo poslej upravičeni 
tudi tujci, ki imajo dovoljenje za 
stalno prebivanje v RS in stalno 
prebivališče v občini Idrija. Svetniki 
so s 16 glasovi za in 1 proti 
pravilnik potrdili.

Krajinski park ima 
upravljavca

Upravljavec Krajinskega parka 
Zgornja Idrijca bo Zavod za turizem 
Idrija. Tako so sklenili občinski 
svetniki, ki že vrsto let opozarjajo 
na nujnost ureditve tega območja. 
Temelj za urejanje bo upravljavski 
načrt, v katerem bodo opredeljene 
vse naloge za čuvanje in razvoj 
območja. Krajinski park bo četrti 
v državi s takim dokumentom, 
saj imajo vsi ostali sprejete le 
upravljavske smernice. Ker bodo 
morali dokument potrditi na 
pristojnih ministrstvih, se utegne 
dokončno sprejemanje dokumenta 
zavleči.

občin je vključenih v program 
Sopotniki

prostovoljcev po celi Sloveniji

rednih uporabnikov storitve

prevozov so opravili Sopotniki v 
Idriji v prvem mesecu 

odstotkov prevozov opravijo od 
doma do zdravnika in nazaj
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Ko se čustva prelijejo v čipko

Damijan Bogataj

Med najprodornejše 
ambasadorje idrijske 
čipke v svetu se v zadnjih 
letih uvršča večmedijska 
umetnica Eva Petrič. Pred 
dnevi je spet obiskala 
idrijsko čipkarsko šolo in se 
tam srečala s klekljaricami, 
ki sodelujejo v njenem 
novem projektu.

Za razvoj idrijske čipke in 
njeno uveljavitev v svetovnem 
merilu so izredno pomembni 

umetniki, ki čipke v taki ali drugačni 
obliki umeščajo v svoje umetniške 
stvaritve. Eva Petrič je v svetovnem 
merilu zelo opažena večmedijska 
ustvarjalka z odlično mrežo znanstev 
praktično po vsem svetu. Ima odprta 
vrata v prestižne galerije po domala 
vseh svetovnih metropolah. V 
idrijski čipki prepoznava odličnost 
in mojstrstvo, kar pomembno bogati 
njene umetniške postavitve.

Stalno sodelovanje s Čipkarsko šolo 

Idrija v tem letu nadgrajuje z novim 
projektom. V njem pa čipkarice 
nimajo le vloge izdelovalk čipk, 
ampak bodo na prav poseben način 
soavtorice končnega izdelka.

Osnovna zamisel Eve Petrič sloni 
na ideji, da bo preko sklekljane 
silhuete svojega telesa v naravni 
velikosti publiki sporočala čustva, ki 
jih vsak od nas nosi v sebi, doživlja 
in posreduje svoji okolici. Postopek 
izdelave take klekljane inštalacije 
mora biti prilagojen projektu. 
Članice eksperimentalne skupine 
pri čipkarski šoli so po delih izdelale 
predloge za vzorce, v katere so 
vključile eno ali več oblik čustvovanja. 
Izražale so se skozi potek linij v 
vzorcu, ki polnijo podobo z svojo 
mehkobo, ostrino ali oblikovanjem 
v simbolne oblike. Po zbiranju 
predlogov je Maja Svetlik iz čipkarske 
šole izdelala celotni vzorec in tega so 
ob nedavnem obisku Eve Petrič skupaj 
pregledale ter se pogovorile o razvoju 
te nenavadne čipke.

Eva Petrič je bila nad sodelovanjem 
z  idr i j sk imi  k lek l jar i cami  i z 
eksperimentalne skupine pri 
Čipkarski šoli Idrija zelo navdušena. 
Neposreden stik z ustvarjalkami čipk 

je odprl povsem nove dimenzije 
ustvar janja.  Po že  večletnem 
ustvarjanju v skupini, ob pomoči 
mentoric in tako tudi že z nekaj 
izkušnjami, so se klekljarice rade 
spoprijele z izzivom sodelovanja z 
umetnico. Dobile so priložnost, da 
na podlagi svojega znanja določijo 
oblike in način izdelave posameznih 
delov te enotne čipke. Sodelovanje 
med večmedijsko ustvarjalko in 
klekljaricami odstira nova polja 
kreativnega sodelovanja, na katerih 
je z združevanjem kreativnih energij 
moč odkrivati novo lepoto. 

Po zadnjih korekturah je Maja 
Svetlik izdelala integralni vzorec v 
naravni velikosti. Osnovni gradnik 
te čipke bo idrijski ris, ki je v svoji 
osnovi preprost in hitro razumljiv. 
Odločitev za uporabo klasičnega 
idrijskega risa je bila zavestna 
in premišljena. »Pri določanju 
posameznih klekljarskih elementov 
sem sledila osnovni zamisli, da 
moramo pri izdelavi dati prednost 
sporočilu in hkrati prepoznavnosti 
in identiteti. Zato bo celotna čipka 
izdelana iz klasičnega idrijskega 

risa,« je za Idrijske novice povedala 
Maja Svetlik.

Pri izdelavi te velike čipke bodo 
k lek ljar ice  s led i le  sodobnim 
smernicam o uporabi sonaravnih 
materialov, zato bodo klekljale s 
tradicionalnim lanenim sukancem 
v kombinaciji z volno in konopljino 
vrvico. Za izdelavo te čipke so 
naročili tudi posebej veliko bulo, saj 
na buli običajnih velikosti taka čipka 
ne bi mogla nastati.

Bula s papircem v naravni veli- 
kosti 1,6 metra bo zdaj dobra dva 
meseca krožila med članicami 
eksperimentalne skupine in vsaka 
od klekljaric bo naredila že vnaprej 
določen del čipke. Klekljarice bodo 
za izdelavo skupaj porabile okrog 
200 ur dela, kar kaže na to, da gre 
za resen klekljarski projekt.

»Odpiranje nečesa novega in 
umetniško izpovednega mi pomeni 
bistveno več, kot sama izdelava 
čipke. Ko vidim to navdušenje 
med članicami eksperimentalne 
skupine, se tudi sama nalezem te 
ustvarjalne vznemirjenosti, ki mora 
vedno spremljati rojevanje novih 
umetniških stvaritev,« je povedala 
Maja Svetlik. Čipkarice s tem pro- 

jektom utrjujejo skupnost in si 
vzajemno delijo znanje.

Kdaj natančno bo zategnjen zadnji 
vozel na čipki, klekljarice niso 
določile. Poudarjajo, da hitenje nikoli 
ne prinese dobrih rezultatov. Čipka 
naj nastaja in zori.

Nova čipka, ki bo nastala v tem 
sodelovanju Eve Petrič z Majo 
Svetlik in članicami eksperimentalne 
skupine pri Čipkarski šoli Idrija, bo 
najverjetneje umeščena v Evin večji 
asemblaž in bo najprej predstavljena 
na eni od razstav avtorice v tujini. Po 
usklajevanju koledarjev in razstavišč 
bodo to umetnino najprej videli v 
Švici ali pa v ZDA, kjer bo Eva Petrič 
razstavljala v drugi polovici tega 
koledarskega leta.

Stroške, ki bodo nastali v tem 
projektu, bo pokrila čipkarska šola 
iz svojih sredstev. Zgodbo o na-
stajanju te čipke pa bodo zabeležili 
tudi na videoposnetku. Srečanje Eve 
Petrič z idrijskimi klekljaricami je s 
kamero spremljal priznani filmar 
Ivan Klarič iz Celovca, ki bo posneto 
gradivo uporabil v dokumentarno-
umetniškemu filmu in sočasno 
omogočil tudi uporabo le-tega v 
večmedijski inštalaciji.

V eksperimentalni skupini 

Čipkarske šole Idrija delujejo: 

Andra Jereb, Draga Sedej, Irena 

Laharnar, Liljana Kogovšek, 

Mar ta Simnovčič ,  Marija 

Novak Boškovič, Mira Guzelj, 

Milena Kalan, Sandra Šeme in 

učiteljica Čipkarske šole Idrija 

Stana Frelih.
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Moška flis jakna 
James & Nicholson 
JN 784
 
Stoječ ovratnik, 2 stranska 
žepa z zadrgo, YKK zadrge, 
skrita zadrga z zaščito za 
brado, kontrastni vložki in 
ploski šivi, zunaj gladki v 
diskretnem videzu, 
v notranjosti hrapav.
Material: 92% poliester, 
8% elastan 
Velikosti: S - 3XL 

Pasubio Unisex 
pulover skapuco 
in zapiranjem na 
zadrgo

Elastične manšete in rob v 
pasu za boljše prileganje. 
Našitek na rokavu je možno 
zamenjati z žepkom za 
identifikacijsko izkaznico.
Material: 65% bombaž, 
35% poliester
Blagovna znamka: Issa
Velikost: S - 3XL

HH Haag

Nepremočljiva in dihajoča, 
zapenjanje z zadrgo in 
prekrivno letvijo, stranska 
žepa z zadrgo, prsni žep 
z zadrgo z lepljenimi šivi, 
notranji žep, flis podloga 
v ovratniku, zložljiva in 
odstranljiva kapuca, 
nastavitev širine rokavov 
v zapestju s sprimnim 
trakom. 
Vrhnji material: 100% 
poliester s PU nanosom 
Podloga: 100% poliester 
mrežica
Velikost: S - 3XL 28,11EUR 29,18 EUR

115,00 EUR

Bomo znali bisere ohraniti za zanamce?
Danijel Vončina

Piran je letos gostil regijsko 
srečanje sodelavcev v 
programu Dnevov evropske 
kulturne dediščine. Kot 
ena od govornic je bila na 
srečanje povabljena tudi 
Andreja Uršič, predsednica 
Društva klekljaric idrijske 
čipke.

Za razvijanje pozitivnega 
odnosa do dediščine 
sta ključna vzgoja in 

izobraževanje od družine, vrtca 
in šole naprej, saj se ta proces 
nikdar ne ustavi. To, kar človek 
doživlja v mladih letih, to, kar se 
kali skozi mlado dušo, to ostane 
odločilno pri odraslem. Iz tega 
rastejo nagibi in dejanja. Kot je že 
v uvodnem prispevku na srečanju 
v Piranu poudarila Nataša Gorenc, 
»se izobraževanje o dediščini na 
šolah in v vrtcih ni začelo z DEKD 
ali TKD«. Sodeč po odzivih pa je 
projekt številnim šolnikom velika 
spodbuda za bolj poglobljeno 
zaznavanje potreb. Snovalci 
programa želijo, da bi raziskovali 
vso dediščino, ki nas obdaja. 
Ta izhodišča so predstavljena z 

letošnjo temo, ki zaobjema temelje 
varstva kulturne dediščine.

Andreja Uršič je v nastopu v 
sklopu okrogle mizi poudarila, 
da so klekljarice največ različnih 
elementov povezale prav v 
dogodku leta 2017 na temo Voda 
od mita do arhitekture. Naslov 
projekta »Riba na tapalu paje« 
temelji na zgodbi, ki pravi, da 
so nekoč dekleta v Spodnji Idriji 
ob prepevanju hodila na bregove 
reke Idrijce, da bi v vodi zagledala 
svojega ženina. Na žalost so videla 
le odsev topolovih dreves in kakšno 
ribo, ki je priplavala mimo in tako 

je nastal znameniti rek.
Učenci osnovne šole so 

raziskovali izvor tega pregovora in 
v zvezi s tem izdali manjšo knjižico, 
rojak skladatelj Aldo Kumar pa 
je sam napisal besedilo z istim 
naslovom in uglasbil zelo zanimivo 
kantato, ki poslušalca postavi 
na breg Idrijce in tam zaslišimo 
tudi njeno žuborenje. V društvu 
klekljaric so s pomočjo oblikovalca, 
ki je narisal 72 različnih vzorcev 
topolovih listov in osrednje ribe, 
uspeli sklekljati še instalacijo z 
istim naslovom. Ta je bila tudi del 
odmevne razstave ob Festivalu 

idrijske čipke.
Po mnenju Andreje Uršič je 

pozitivni vidik organiziranja 
prireditev za DEKD druženje - 
najprej med članicami, potem 
pa tudi povezovanje z drugimi 
institucijami, kar vse pomaga 
pri ohranjanju dediščine. »V tem 
ne vidim prav nobene negativne 
plati. Lahko bi bila finančna, 
vendar smo nekako našli rešitev. 
Društvo je pridobilo status društva 
v javnem interesu in zato dobimo 
nekaj nujnih sredstev iz proračuna 
občine. Vse ostalo pa je naše 
prostovoljno delo, ki se letno šteje v 
tisoč urah.« 

Brez tvornega povezovanja tega 
večmedijskega dogodka ne bi mogli 
izpeljati. Klekljarice so se povezale 
z OŠ Spodnja Idrija, Glasbeno šolo 
Idrija, Mestnim muzejem Idrija, 
skladateljem Aldom Kumrom, 
arhitektom, oblikovalcem in 
drugimi.

Projektu »Riba na tapalu paje« je 
naslednje leto sledil projekt »Kjer 
preteklost sreča prihodnost«. 
Dogodek so povezali z literarno 
zgodbo z naslovom Spominski 
kovček izpod peresa domačinke 
Ivane Gantar. Zgodba govori o 
deklici, ki je hodila k teti in v 
kovčku odkrivala nadvse zanimive 
čipke in druge zanimive predmete. 
Na prizorišče so postavile stare 
čipke in izdelke s čipkami, z 

učenkami čipkarske šole so 
klekljale na starih in novih vzorcih 
ter pripovedovale stare zgodbe.

Lansko leto so klekljarice v 
sklopu teme Dediščina-umetnost-
razvedrilo, zasnovale projekt »Je 
rijekla, de je rijekla«. Dogodek so 
na topel jesenski dan preselile na 
glavni trg, povabile harmonikarja, 
ki je pomagal k veselemu vzdušju, 
ter se ob klekljanju družile in 
pogovarjale z mimoidočimi. Pred 
mnogimi leti se je v Idriji in okolici 
namreč klekljalo tako, da so se 
klekljarice zbirale na ulici, pred 
hišami, in seveda neprenehoma 
govorile in govorile ... in »vse 
izvedele«.

Andreja Uršič je nastop v Piranu 
sklenila z mislijo, da imamo danes 
»že pametne telefone, pametne 
televizorje, pametne domove ... naj 
nam ostane še toliko pameti, da ne 
pozabimo na kulturne bisere, ki jih 
moramo ohraniti tudi naslednjim 
rodovom«.

Dogodek »Riba na tapalu 
paje« je postal primer dobre 
prakse, ki ga koordinatorka Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Nataša Gorenc 
prikazuje na predstavitvah 
po Sloveniji in tudi v Evropi.
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Poclain Hydraulics v skrbi za okolje
  

Podjetje Poclain Hydraulics 
iz Žirov še posebej v zadnjem 
desetletju strateško deluje v 
smeri trajnostnega razvoja, 
kar vključuje tudi odgovorno 
naravnanost do lokalnega 
okolja in do svojih zaposlenih. 
Skladno z uveljavljenimi 
standardi in pridobljenimi 
certifikati si prizadeva 
zadovoljevati potrebe svojih 
kupcev ter jih ves čas oskrbovati 
s kakovostnimi in varnimi 
izdelki, na katerih gradi 
svojo konkurenčno prednost. 
Ti izdelki seveda nastajajo v 
proizvodnih procesih, kjer 
posebno pozornost podjetje 
posveča varčevanju z energijo, 
skrbi za okolje in ter tudi sicer 
odgovornemu razpolaganju z 
viri. Ozaveščanje glede nujnosti 
trajnostnega ravnanja poteka 
v podjetju tudi pri preverjanju 
dobaviteljev ter na internem 
nivoju, s tako naravnano 
korporativno politiko pa se 
istoveti večina zaposlenih v 
podjetju. 

Žirovski Poclain Hydraulics s svojo 
dolgoročno trajnostno okoljsko in tudi 
energijsko politiko, ki sta vpeti tako v 

poslovanje, snovanje in proizvodnjo kot tudi 
v distribucijo vrhunskih rešitev s področja 
hidrostatičnih pogonov, nenehno sledi 
zastavljenim smernicam mednarodne skupine 
Poclain. Tako ima žirovska družba vzpostavljene 
sisteme ravnanja z okoljem (ISO 14001:2015) 
in energijo (ISO 50001:2011), ti pa so skladni s 
korporativno družbeno odgovornostjo. 

V podjetju tako ob upoštevanju lokalne in 
mednarodne zakonodaje redno preverjajo stanja 
morebitnih okoljskih tveganj ter uresničevanja 
vedno strožjih energetskih zahtev, za katere 
morajo predvideti tudi ustrezne ukrepe, 
posvečajo pa se tudi presojam in nenehnemu 
izboljševanju izdelkov ter procesov z vidika 
njihove učinkovitosti. Kot pojasnjuje vodja 
enote Razvoj in trženje mag. Primož Pangeršič, 
so pozorni zlasti na učinkovito rabo energije 
med samim obratovanjem, skrb pa namenjajo 
tudi zmanjševanju teže izdelkov. Na tem mestu 
velja izpostaviti posebno skrb, ki jo podjetje 
namenja izbiri nove strojne opreme, kjer imajo 
prednost energijsko bolj učinkoviti izdelki, 
ter že ustaljenemu preverjanju dobaviteljev 
izdelkov, polizdelkov ali surovin glede njihove 
okoljske zavezanosti. 

O učinkih ustreznega ravnanja z okoljem 
in energijo Poclain Hydraulics obvešča svoje 
zaposlene in tudi druge deležnike. Tako na 
primer uresničuje globalne zahteve kupcev, ki 
od svojih dobaviteljev pričakujejo učinkovito 
in smotrno rabo uporabljenih virov. Za 
rezultate na področju družbene odgovornosti 
se je skupina Poclain, kot najboljša med vsemi 

dobavitelji, že izkazala, saj je v letu 2017 za svoj 
način dela v tovarnah v skupini prejela tudi 
posebno priznanje. 

Katarina Krulc, ki v družbi Poclain Hydraulics 
pokriva področje infrastrukture, varnosti in 
okolja, poudarja, da družbena odgovornost 
za trajnostni razvoj izdelkov in delovanje 
podjetja zahteva osveščene zaposlene na 
vseh ravneh: »Zaposleni morajo biti visoko 
motivirani, kar dosegamo s kakovostnim 
delovnim okoljem in dobrimi delovnimi pogoji, 
z veliko komunikacije in z izobraževanji, pa 
tudi z organizacijo projektnih skupin na temo 
inovativnosti, dela na projektih in s podporo 
športnim dejavnostim. Skrbimo torej, da so naši 
zaposleni vključeni v vse segmente dela. Tako 
dvigamo pripadnost zaposlenih, povezanost 
med zaposlenimi in agilnost, ki je za razmere 
na trgu zelo pomembna.«

V mesečnih novicah, ki jih v žirovski družbi 

Poclain Hydraulics prejmejo vsi zaposleni, je 
okoljska in varnostna tematika pogosta. V 
njih delijo tudi praktične nasvete za varnejše 
opravljanje določenih delovnih nalog, ki se 
tičejo varovanja zdravja, ter obravnavajo 
posebne razmere ter nujne ukrepe za njihovo 
reševanje. Med obravnavanimi temami so 
na primer pravilno dvigovanje bremen, 
nasveti za varovanje in zaščito, nasveti glede 
preprečevanja hrupa ali potratne rabe pitne 
vode, pa tudi klimatiziranja in drugih načinov 
varčevanja z električno energijo v pisarnah, kjer 
zaposleni uporabljajo računalnike. V podjetju 
organizirano zmanjšujejo tudi nastajanje 
plastičnih in drugih odpadkov ter se s svojimi 
ravnanji obnašajo vedno bolj trajnostno. 

Inovativno žirovsko podjetje Poclain 
Hydraulics, ki zaposluje 300 delavcev, 90 
odstotkov svojih prihodkov ustvari z izvozno 
dejavnostjo, v zadnjem desetletju z novimi 
francoskimi lastniki uspešno vstopa na nove 
trge k največjim svetovnim igralcem in je danes 
v svetu med najprepoznavnejšimi na področju 
ventilov za hidravlične transmisije ter med 
štirimi vodilnimi pri proizvodnji ventilov za 
zavore. Njihov celoten proizvodni program 
zajema ventile za zaprte in odprte tokokroge, 
ventile za zavore ter hidravlične naprave in 
preizkuševališča, proizvajajo pa tudi bate za 
motorje in črpalke ter aksialne motorje. Z njimi 
že prodirajo na tržišče transmisij in vzporedno 
z avtomatizacijo in robotiko za nadgradnjo 
proizvodnje sledijo smernicam in industrijskim 
standardom 4.0. Skladno s politiko skupine 
Poclain in z razvojem ključnih znanj stremijo 
k boljši učinkovitosti, odličnosti poslovanja in 
vrhunski kakovosti izdelkov.

V Poclain Hydraulicsu so ob novem letu 2020 
zaposlenim razdelili trpežne kavne skodelice 
ter ukinili plastične lončke. / Foto: arhiv PH
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BMW podpisal 
pogodbo s Hidrio
Hidria bo podjetju BMW dobavljala aluminijasta ohišja volanskih 
sistemov, ki jih bo ta nemški velikan z letom 2023 začel vgrajevati 
v vsa svoja nova hibridna in električna vozila. Nova pogodba je 
vredna več kot 30 milijonov evrov. Z njo se Hidria utrjuje med 
najpomembnejšimi globalnimi sokreatorji elektromobilnosti.

Kot so v družbi Hidria zapisali v sporočilu za javnost, bodo za nova BMW-jeva 
hibridna in električna vozila proizvajali dele vertikalnega aluminijastega 
volanskega sistema, katerega posebnost je, da omogoča samodejno električno 

nastavitev volana glede na velikost voznika. Zelena vozila prihodnosti, opremljena s 
tovrstnim sistemom, bodo na evropske in svetovne ceste zapeljala čez tri leta. 

Ta za Hidrio zelo pomemben poslovni dogovor, ki je vreden okoli 30 milijonov evrov, 
bo trajal do leta 2030. Za pridobitev tega posla se je potegovalo več potencialnih 
ponudnikov s celega sveta.  »Pogodba, skupaj s konec lanskega leta sklenjenimi novimi, 
preko 300 milijonov evrov vrednimi pogodbami za izdelavo ključnih delov pogonskih 
elektromotorjev, Hidrii zagotavlja uspešen razvoj in dodatno krepitev na globalnih 
trgih,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Razvoj novih izdelkov pa terja stalna vlaganja. V Hidrii v naslednjih nekaj letih 
načrtujejo v razvoj vložiti preko 50 milijonov evrov in več kot 100 milijonov evrov v 
nove proizvodne zmogljivosti.

Hidria proizvaja dele aluminijastih krmilnih drogov z uporabo sodobne livarske 
strojne opreme in dolgoletne tradicije visokotlačnega litja aluminija. Tako vertikalna 
kot horizontalna ohišja volanskih letev so ključni element sodobnih krmilnih sistemov. 
V osebnih vozilih uglednih svetovnih proizvajalcev livarske komponente Hidrie 
zagotavljajo varno in učinkovito krmiljenje vozila. Pri tem so pomembni tudi deli 
hidravličnih črpalk, ki so vgrajeni v avtomobilske volanske sisteme. Ker ti delujejo pod 
visokimi tlaki, morajo dobavitelji zagotavljati zanesljivost in natančnost izdelave. Deli 
krmilnih drogov s še nekaj ostalimi deli tvorijo sistem krmilnega mehanizma v domala 
vsakem sodobnem avtomobilu. V Hidrii izdelujejo tako vertikalne kot horizontalne 
dele ohišij volanskih letev. Ker pa so ti uvrščeni na seznam varnostnih sklopov vozil, 
je njihova izdelava zaradi visokih standardov še posebej zahtevna.

»Smo odgovoren in konkurenčen partner z dolgoletnimi izkušnjami na področju 
visokotlačnega litja aluminija. Obvladujemo celoten proizvodni proces od taljenja, 
visokotlačnega litja, peskanja, do mehanske in površinske obdelave, pranja, vrste 
3D in drugih kontrolnih meritev, tesnosti ter ostalih specifičnih zahtev posameznih 
avtomobilskih proizvajalcev,« so zapisali v Hidrii.

Ključni dejavniki pri procesu tlačnega litja aluminija pa so zanesljiva in kakovostna 
orodja. Lastna izdelava livarskih orodij Hidrii prinaša konkurenčne prednosti. Te pa 
so nepogrešljive za zagotavljanje tehničnih zahtev kupcev in vzdrževanje kakovosti 
izdelkov.
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OBVEŠČAMO JAVNOST

Kam z oljem od priprave pustnih dobrot? 
Če se boste priprave sladkih pustnih dobrot letos lotili sami, bodite pozorni, kam boste 

odložili uporabljeno jedilno olje od cvrtja. Ker gre za nevarni odpadek, ga je prepovedano 

odlagati med BIO odpadke, mešane komunalne odpadke, na kompostnik ali v odtok. 

Uporabljena rastlinska olja (olivno olje in olja različnih 
semen) ter rastlinske in živalske maščobe (maslo, 
margarina …), ki jih boste uporabili za cvrtje ali peko 
jedi, ohladite in zbirajte v zaprti posodi ločeno od 
drugih odpadkov. Zbirate jih lahko tudi v namenskih 
zelenih posodah Komunale Idrija, ki omogočajo praktično 
shranjevanje in enostavno filtriranje. Zbrano odpadno 
olje mora biti namreč brez ostankov hrane. Pomembno 
je tudi, da je brez primesi vode, pomivalnih sredstev ali 
podobnih snovi, in da ne vsebuje motornih olj in drugih 
masti. Zbrano olje nato oddajte v Zbirni center Ljubevč, 
Zbirni center Cerkno ali ob letni akciji zbiranja nevarnih 
odpadkov. 

 
Odpadno jedilno olje nevarno za okolje

Zamašitev odtočnih cevi, pojav malih glodavcev, 
težave v  č i st i ln ih  napravah,  v i soko organsko 
onesnaženje podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir 
pitnih voda .. . Vse to so posledice neustreznega 
odlaganja odpadnega jedilnega olja. Če pride v prave 
roke pa lahko olje uporabimo kot odlično surovino v 
proizvodnji biodizel goriva ali bioplina, iz katerega se 
pridobiva električno energijo, ter pri izdelavi naravnih 
sveč.

  

Kako do posode za odpadno jedilno olje? 
Komunala Idrija vsem uporabnikom e-računa za 

komunalne storitve podarja brezplačne namenske posode 
za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki jih lahko sicer tudi 
kupite v zbirnih centrih ali na sedežu podjetja. Navodila za 
registracijo na e-račun so objavljena
na spletni strani www.komunalaidrija.si, vprašanja glede 
registracije na e-račun pa lahko naslovite na  
e-mail info@komunalaidrija.si.

Odpiralni časi zbirnih centrov
Zbirni center Ljubevč, Idrija: 
PON, TOR, ČET, PET: 7:00 - 15:00
SRE: 7:00 - 16:00 
(zimski urnik: 29. okt - 25. mar) 
SOB: 8:00 - 11:00

Zbirni center Cerkno:
ČET: 11:00 - 14:00
SOB: 7:00 - 10:00

Foto: arhiv 
Komunale Idrija

TUDI LETOS SE BO DOGAJALO
Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost

Projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost se izvaja 
na Idrijsko-Cerkljanskem, zanj so moči združili Center za upravljanje 
z dediščino živega srebra Idrija, Mestni muzej Idrija in LAS s CILjem, 
vsebinsko pa se projekt osredotoča na dve temi: na z rudarstvom 
povezane obrti in na čipkarstvo. Prva faza projekta je bila pravkar 
končana, v njej je bila raziskana izdelava oljenk in karbidovk ter 
glinenih posod (retort) za potrebe žganja cinabaritne rude. Predmet 
raziskave je bila tudi oblačilna kultura 18. stoletja in prve čipke, ki so 
se takrat izdelovale na Idrijskem. V ospredju je bila njihova izdelava ter 
lik najbolj znane tihotapke čipk Melhiorce. Na osnovi izsledkov so bili 
z namenom oživitve in predstavitve starih obrti ter njihove vključitve 
v turistično ponudbo pripravljeni izobraževalni programi za šole ter 
turistični programi za različne ciljne skupine, tudi ranljive, koncepti 
različnih delavnic in dogodkov ter njihova pilotna izvedba.

Do konca projekta oktobra letos bo pripravljenih in izvedenih še 
nekaj atraktivnih novosti naše turistične ponudbe. Na tem mestu vam 
predstavljamo dve od njih.

Center za upravljanje z dediščino živega srebra pripravlja dogodek 
Rudnik oživi, in sicer 4. in 5. aprila. Obljubljajo nepozabno 
podzemno doživetje, na katerem se bodo obiskovalci podali po 
stopinjah idrijskih rudarjev, se preizkusili v različnih rudarskih delih 
in se na koncu okrepčali s tradicionalno “knapovsko” malico. Ogled 
rudnika bo obogaten z igranimi prizori vodičev, oblečenih v rudarska 
oblačila iz različnih časovnih obdobij, ter pripovedovanjem anekdot 
iz življenja rudarjev. Doživetje se bo po ogledu rudnika nadaljevalo v 
Topilnici Hg, kjer bodo obiskovalci s pomočjo poskusov, animacij, 

filmov in različnih naprav, ki delujejo na osnovi živega srebra, 
spoznali pomen te edinstvene tekoče kovine, ki je spreminjala svet.

Mestni muzej Idrija bo v okviru muzejske poletne noči javnosti 
predstavil gledališko predstavo o prebrisani tihotapki Marini 
Melhiorci – oživel bo lik trgovke s čipkami in tihotapke Marine 
Melhiorce, ki je živela v začetku 18. stoletja. Njeno  življenje na 
simbolni ravni predstavlja prizadevanja idrijskih žena, da bi s svojo 
iznajdljivostjo in spretnostjo prispevale k preživetju številne družine, 
ki je v glavnem živela od očetove, tj. rudarske plače. Melhiorca je s 
svojo prekupčevalsko malho obiskovala rudarske žene, ki so pridno 
in skrbno klekljale, in od njih odkupovala čipke, obenem pa služila 
še s tihotapljenjem rude. Svojo podjetnost je drago plačala, saj je 
bil proti njej sprožen velik sodni proces, a se je tudi v njem izkazala. 
Na ogled bodo postavljene tudi rekonstrukcije oblačil iz tistega časa, 
ki so rezultat v projektu opravljene študije o oblačilni kulturi 18. 
stoletja. 

Že danes vas vabimo, da si rezervirate čas in se nam 
pridružite na naših dogodkih!

Projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost se 
odvija v okviru programa LAS sodelovanje, ki ga je razpisala Agencija 
za kmetijske trge in razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren LAS s 
CILjem. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

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

041 435 037

Mitja Čander o takšni in drugačni slepoti
Damijan Bogataj

Mitja Čander je na 
srečanju z bralci v idrijski 
knjižnici potrdil sloves 
izrednega govorca. Skupaj 
z direktorjem in urednikom 
Založbe Litera Orlandom 
Uršičem ter Milanko 
Trušnovec je spregovoril 
o svojem prvem romanu 
Slepec. Zanimivemu 
pogovoru je prisluhnilo 
ducat ljudi. 

Mitja Čander je študiral primerjalno 
književnost, v javnosti pa je znan kot 
esejist, urednik, pisatelj, scenarist 
in dramaturg, manj kot strasten 
igralec šaha z doseženim nazivom 
šahovski mojstrski kandidat. Kot 
direktor Založbe Beletrina dobro 
pozna vse radosti in sladkosti 
založništva v Sloveniji. V vlogi 
programskega direktorja Evropske 
prestolnice kulture Maribor 2012 
pa je pobližje spoznal še politiko 
in politike. Ta izkušnja mu je bila 
posebej dragocena.

Za romaneskni prvenec z naslovom 
Slepec se je odločil relativno pozno. 
Po dopolnjenem 40. rojstnem dnevu 
mu misel, da bi se lotil daljšega in 
kompleksnejšega besedila, ni dala 
miru. Že od malih nog ima težave z 
vidom. Starši so se vseskozi trudili, 
da bi ga obvarovali pred namestitvijo 
v šolo za slabovidno mladino in tako 
je obiskoval redno šolo. Pri prav vseh 

aktivnostih seveda ni bil uspešen, saj 
s slabim vidom težko igraš košarko 
ali dirkaš s kolesom. 

Te osebne izkušnje človeka, ki 
slabo vidi, so mu bile izziv za 
razpletanje zgodbe v romanu. Ta pa 
ni le zbir avtobiografskih pripovedi 
ampak mnogo več. Kot je povedal 
na srečanju z bralci v Idriji, je pri 
pisanju romana neizmerno užival. 
Dal je prosto pot svoji domišljiji in 

v prepletu resničnih in izmišljenih 
podob in zgodb je nastal roman, ki je 
po mnenju urednika Orlanda Uršiča 
nekaj posebnega. Temu pritrjujejo 
tudi bralci, saj je prva naklada 1.000 
izvodov že pošla in v tiskarni sedaj 
pripravljajo prvi ponatis, kar je za 
slovenske razmere pravi založniški 
uspeh. 

Mitja Čander je roman Slepec pisal 
tako zaradi sebe kot tudi zaradi 

ljudi okoli sebe. Z romanom je 
želel ovreči tabuje, ki jih v današnji 
družbi najpogosteje povezujemo 
s slepoto. Roman se dogaja danes 
in zato ga je moč brati tudi kot 
ogledalo današnje družbe. To so po 
avtorjevem mnenju v osemdesetih 
zaznamoval i  inte lektualc i  in 
kulturniki, brez katerih ne bi bilo 
niti prelomnih dogodkov slovenske 
osamosvojitve. Če je takrat še veljalo, 

da se razumnike in intelektualce 
posluša, so ti danes izgubili ugled 
mnenjskih voditeljev in na tem 
mestu so jih zamenjali drugi. Bodisi 
sodobni mediji ali pa politikanti 
vseh oblik in formatov. »Kultura je 
danes v Sloveniji na robu družbenega 
interesa,« je ugotovil Mitja Čander in 
to ga je še bolj spodbudilo k risanju 
podob, ki bi jih hitro lahko povezali 
tudi z zaslepljenostjo.

Založništvo se je v Sloveniji v 
zadnji gospodarski krizi praktično 
prepolovilo. Obstale so le redke 
založbe in še večino teh ne živi 
samo od knjig. Te razmere Mitja 
Čander dobro pozna, saj je bil 
kot ustanovitelj in je sedaj kot 
direktor Založbe Beletrina vseskozi 
vpet v reševanje knjige. Ta bo po 
njegovem prepričanju ostala. »Ljudje 
potrebujemo odklop od tega sveta, 
potrebujemo svojo domišljijo in zato 
ne moremo brez knjige.«

Ustvarjanje romana je, po njegovem 
mnenju, kot gradnja hiše. Za oboje 
je potrebne ogromno energije in 
vztrajnosti tudi v dneh, ko beseda 
ne steče.

Predstavitev romana Slepec pa si 
bo publika v Idriji lahko zapomnila 
tudi po jezikovnih bravurah. Orlando 
Uršič in Mitja Čander sta izvrstna 
govorca, ki se ne sramujeta barve 
svoje domače štajerske govorice. 
Z njeno žlahtnostjo sta v slabi uri 
povsem napolnila pritličje Magazina.

Mitja Čander in Orlando Uršič na srečanju z bralci v idrijski knjižnici / Foto: Damijan Bogataj

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš. 

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

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

Izvajamo:

- gradbena dela

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

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

- vzdrževanje okolice in zelenic
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Oče Tarasa Birse v Galeriji Magazin

Tadej Golob (1967) je eden najbolj samosvojih 
slovenskih avtorjev s tematsko raznolikim naborom 
del. Med pisci se je pojavil s knjigo Z Everesta (2000), 
v kateri popisuje smučanje Dava Karničarja z najvišje 
gore sveta, na vrh katere se je povzpel tudi sam, 
nadaljeval pa z biografijami Petra Vilfana (2004), 
Zorana Predina (2009) in Gorana Dragića (2015), 
Milene Zupančič, Petra Čeferina, Alenke Bratušek 
(2018), z romanoma za mladino Zlati zob (2011) in 
Kam je izginila Brina? (2013) ter z romanoma za 
odrasle Svinjske nogice (nagrada kresnik 2010) in 
Ali boma ye! (nominacija za nagrado kresnik 2014). 
Serija kriminalk s Tarasom Birso v glavni vlogi, ki se 
je začela z romanom Jezero (nominacija za nagrado 
kresnik 2017), se zgleduje po skandinavskem tipu 
kriminalk. Predvsem po tistih, ki jih 
pišejo novinarji in med vrsticami 
razkrivajo manj znane plati družbe, 
v kateri živimo. Televizija 
Slovenija je po Golobovem 
romanu Jezero posnela 
istoimensko šestdelno 
nadaljevanko, ki se je  
iztekla januarja 2020.

Damijan Bogataj

V Sloveniji je zelo malo 
avtorjev, ki bi kot svobodni 
pisatelji živeli od pisanja 
literature. Mednje se je v 
zadnjih letih uvrstil Tadej 
Golob. Sam priznava, 
da mu honorarji od 
prodanih knjig in 
knjižnično nadomestilo 
prinesejo dovolj denarja 
za pokrivanje osnovnih 
stroškov. Da tudi po veliki 
slavi, ki jo je deležen 
predvsem zaradi serije 
kriminalk s Tarasom 
Birso v glavni vlogi, 
ostaja dostopen in 
iskriv sogovornik, pa 
smo spoznali poslušalci 
nedavnega pogovora v 
Galeriji Magazin. Z gostom 
se je pogovarjal Robert 
Šabec.

Tadej Golob piše počasi, a 
vztrajno. Sedaj, ko se lahko 
zaradi rednih prihodkov 

posveča samo pisanju, je to 
bistveno lažje, kot v prejšnjih 
obdobjih. Izkusil je praktično vse. 
Bil je prekarec, redno zaposlen, 
odpuščen, brezposeln, vendar s 
stalno željo po pisanju. 12.000 
prodanih izvodov romana Jezero 
mu je prineslo, za slovenske 
razmere, veliko slavo in odprta 
vrata urednikov v številne založbe 

ter upanje, da bodo njegove knjige 
našle pot tudi do bralcev v tujini. 

Sam pravi, da se nikoli ni oziral 
na to, kaj porečejo bralci in 
kakšna literatura bo našla največ 
kupcev. Zato v njegovem popisu 
izdanih del najdemo mladinske 
romane, biografije, gorniško 
literaturo in nenazadnje tudi 
kriminalke, po katerih je postal 
najbolj znan v zadnjih letih. 

Še preden je zapisal prvo 
kriminalno zgodbo, je kot bralec 

posegel po številnih delih tega 
žanra. Hlastal je za dobrimi 
kriminalkami in v svetu te 
literature si je ostril občutek 
za dobro napisano kriminalno 
zgodbo. »Moraš pa imeti tudi 
nekaj predrznosti in osebne 
arogance, da greš v pisanje 
kriminalke,« je v Idriji na 
srečanju z bralci povedal Tadej 
Glob. Kot bralca ga je pomembno 
zaznamoval norveški pisatelj 
Jo Nesbo, ki je utemeljil nov 

slog pisanja z nepogrešljivimi 
brezčasnimi pokrajinami v snegu 
in odmaknjenimi ljudmi s severa.

Na vsako zgodbo se Tadej 
Golob temeljito pripravi. Tako 
se je v času pisanja romana 
o boksu včlanil v boksarski 
klub in tam redno treniral. Ta 
izkušnja mu je bila dragocena 
pri opisovanju sveta boksa, ki bi 
ga kot nepoznavalec zagotovo ne 
znal dobro vtkati v romaneskno 
pripoved. Pred pisanjem 
jezera se je temeljito podučil o 
življenju detektivov in policistov 
ter obiskal tudi prosekturo. 
Neskromno pove, da zelo dobro 
obvlada pisanje dialogov. Te 
veščine se je priučil ob pisanju 
intervjujev kot novinar in 
poročevalec za številne slovenske 
medije. Sam pravi, da mu največ 
časa pri pisanju romana pobere 
ukvarjanje s podrobnostmi in 
prav te v končni različici romana 
bralca prepričajo ali pa ga 
pustijo hladnega. Seveda pa se v 
njegovih delih tako ali drugače 
odslikavajo tudi njegova prejšnja 
življenja. Pred desetletji ga je 
posebej zaznamoval alpinizem. 
V izkustvenem smislu so mu 
njegove poti na najvišje gore 
planeta odstirale prej neznana 
polja človekovih zmožnosti in 
njegovega delovanja v ekstremnih 
pogojih. Tako kot junak v 
Zupanovem Menuetu za kitaro, 
tudi sam ni čutil nobenega 
človeškega čustva ob najdbi trupel 
na vzponu v Himalaji. Človek v 
ekstremnih razmerah otopi in še 
tako grozljive okoliščine sprejema 
kot nekaj nujnega in vsakdanjega. 
Pisanje knjig primerja z odhodom 
v steno. »Ko si sredi stene, veš, 
da moraš na tak ali drugačen 
način najti pot tudi ven. In tako 

je tudi pri knjigi. Boljša je slabo 
napisana, kot nikoli dokončana 
knjiga,« pravi Tadej Golob.

Na pogovoru v idrijski Galeriji 
Magazin je povedal tudi to, da 
pisanje kriminalk razume kot 
strašno odgovoren in resen 
posel. Dolino rož, ki je zadnja v 
nizu njegovih knjig, je napisal 
v štirih različicah. Šele ko je bil 
sam zadovoljen z besedilom, ga je 
posredoval uredniku na založbo 
in od tam je knjiga našla pot do 
knjigarn in bralcev. 

Večmedijsko povezovanje 
literature, filma, gledališča in 
drugih umetnosti postavlja 
literarne ustvarjalce pred nove 
skušnjave. Ekranizacija njegovega 
Jezera v televizijski priredbi je 
le eden od poskusov filmskega 
razmišljanja njegovih zgodb. S 
končnim izdelkom ni povsem 
zadovoljen. Če bi sam pisal 
scenarij po svoji knjigi, bi ga 
zagotovo napisal drugače. Ko je 
pred leti pisal Svinjske nogice, 
med pisanjem ni sestavljal zgodbe 
z mislijo na film. Vse knjige, 
ki so sledile, pa je v svoji glavi 
najprej videl kot gibljive podobe. 
Te pa morajo biti blizu realnemu 
življenju. »Za vsak umor moraš 
imeti prave in tehtne vzroke,« 
pravi Tadej Golob in zagotavlja, 
da si v svojih knjigah skoraj 
ničesar ne izmisli. Življenje, 
ki ga opazuje okoli sebe, je 
tako bogato z zanimivimi in 
enkratnimi zgodbami, da jih 
mora le prepisati v knjigo. Očitno 
jih, kot verno odslikavo realnosti, 
prepoznavajo tudi bralci, saj 
so njegove knjige v zadnjem 
obdobju med najbolj iskanimi po 
javnih knjižnicah, sam pa je eden 
najbolje prodajanih avtorjev v 
Sloveniji. 

 

Kulturno z Valentinom Vodnikom
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Anka Rudolf

Nedavno končano 
koledarsko leto 2019 je 
zaznamovala dvestoletnica 
smrti slovenskega 
razsvetljenca Valentina 
Vodnika (1758–1819). Velja 
za prvega slovenskega 
pesnika, bil je duhovnik, 
profesor, časnikar 
in jezikoslovec, pisec 
učbenikov, prevajalec in še 
mnogo več. Med drugim 
je avtor prve samostojne 
pesniške zbirke Pesme za 
pokušino in urednik prvega 
slovenskega časopisa 
Lublanske Novize. 

Ljubezen do slovenskega jezika je 
želel tudi v pisani besedi približati 
vsem slovensko govorečim 

prebivalcem. Njegov sodobnik, 
intelektualno močan Žiga Zois, ga 
je navdušil za zbiranje rudnin in 
preučevanje mineralogije. Ljubezen 
do gora in raziskovanja ga je večkrat 
vodila v Triglavsko pogorje. Žiga Zois 
ga je pritegnil tudi k sodelovanju 
v njegovi bogati knjižnici v svojem 
literarnem oziroma slavističnem 
krožku.

Veliko premalo vemo o Vodniku 
in o njegovem delu. Ideja o izvedbi 
recitala je vzniknila na pobudo 
nekaterih članov odbora Muzejskega 
društva Idrija. Za prostor, kot že 
mnogokrat doslej, smo zaprosili 
Mestno knjižnico in čitalnico Idrija. 

K sodelovanju pri izvedbi programa 
pa smo povabili Župnijo Idrija in 
dijake Gimnazije Jurija Vege Idrija, 
ki so se, kljub v obeh ustanovah 
natrpanem programu, ljubeznivo 
odzvali vabilu. Trije različni ustvarjalci 
in tri različne generacije smo skupaj 
stopili v Vodnikov čas. Sprehodili 
smo se skozi njegovo življenje in se 
spomnili njegovih del. Scenarij za ta 
sprehod je pripravila naša članica, 
upokojena učiteljica slovenskega jezika 
Maruška Trušnovec. V Vodnikove 
čevlje je stopil, z mnogimi talenti, tudi 
pesniškim, obdarjeni domači župnik 
Marko Rijavec. Doživete recitacije 
najrazličnejših Vodnikovih besedil so se 
odlično povezale z njegovimi pesmimi, 
razmišljanji in planinskimi doživetji, 
kajti ob tej priložnosti smo na kratko 
predstavili tudi njegovo življenje, delo 

in ustvarjanje. Da je Vodnik, tudi s 
poudarkom na i, današnjega časa, so 
nas prepričale njegove besede. 

Z živo vodnikovo besedo smo 22. 
januarja v knjižničnih prostorih uživali 
prav vsi, tako ustvarjalci programa 
kot gostje - poslušalci. Pesnik bodi 
glasnik svojega jezika in naroda, se je 
zavedal že davno pred nami spoštovani 
Valentin Vodnik.

Valentin Vodnik se je rodil v kmečko-
obrtniški družini kot prvi od desetih 
otrok Jožefa Vodnika in Jere Pance. 
Vodnikova domačija, kjer je preživljal 
otroška leta, je danes kulturni in 
etnološki spomenik. Na željo staršev 
se je pri devetih letih začel učiti branja, 
pisanja in računanja. Leta 1768 so ga 
poslali k stricu Marcelu v novomeški 
frančiškanski samostan, kjer ga je 
pripravljal za vstop v ljubljansko 

gimnazijo (1769–1775). V teh letih se 
je seznanil z Markom Pohlinom. 

Po gimnaziji je vstopil v frančiškanski 
red. Noviciat, čas preizkušnje, je 
opravljal v Nazarjah, kjer je tudi prejel 
redovniško obleko in ime Marcelijan. 
V letih 1776 do 1778 je v novomeški 
frančiškanski šoli študiral filozofijo, 
od leta 1778 pa je bival v ljubljanskem 
frančiškanskem samostanu, kjer je 
obiskoval študij teologije. Leta 1780 
je odšel iz Ljubljane. Kje je bival 
naslednji dve leti, ni znano. Zagotovo 
pa je leta 1782 živel v frančiškanskem 
samostanu na Trsatu nad Reko. 
Posvečen je bil leta 1782 na otoku 
Krku, istega leta je postal tudi pridigar. 
Za leto 1783 ni podatkov, domnevajo, 
da je bil pridigar v Ljubljani. Zapisi v 
samostanih govorijo o tem, da je čas 
namenjal dopolnjevanju izobrazbe. 

Učil se je italijanščine in francoščine. 
Leta 1784 je zapustil meniški stan in 
opravljal duhovniški poklic. Služboval 
je v Sori pri Medvodah, na Bledu, v 
Ribnici in od leta 1792 na Koprivniku 
nad Bohinjem. Na Koprivniku je prišel 
v stik z Žigo Zoisom, ki ga je povabil 
v svoj razsvetljenski krožek. Pozneje 
mu je Zois pomagal do premestitve 
k Šentjakobu v Ljubljani. Leta 
1798 je postal učitelj na ljubljanski 
gimnaziji. Duhovniškemu poklicu 
se ni popolnoma odpovedal, saj 
je še vedno maševal in krščeval. 
Vodnikovo življenje se je spremenilo 
z ustanovitvijo Ilirskih provinc. Nova 
francoska oblast je prinesla šolsko 
reformo, ki je dovoljevala pouk v jeziku 
dežele. Postal je gimnazijski ravnatelj 
in nadzornik osnovnih ter obrtnih šol. 

Po vrnitvi slovenskega ozemlja 
Avstriji se je zaradi podpore francoski 
oblasti njegov položaj poslabšal. 
Leta 1815 so mu bile prepovedane 
vse šolske službe. Bil je predčasno 
upokojen. Umrl je leta 1819 v Ljubljani 
zaradi možganske kapi. Pokopali so ga 
na pokopališču sv. Krištofa.

Dramatično 
društvo pred 
novo sezono
Na rednem občnem zboru 
so člani Dramatičnega 
društva Idrija spregovorili 
o uspešnem minulem 
letu in naredili načrte za 
prihodnost. 

Ljubitelji idrijske kulture vsekakor 
niso spregledali številnih predstav, 
ki so jih člani izvajali tekom leta 
2019. Prve mesece minulega leta so 
zaznamovale ponovitve izjemnega 
Dogodka v mestecu Gogi, ki so ga 
uprizarjali v prostorih Topilnice 
živega srebra. Predstava je navdušila 
tudi selektorko Linhartovega festivala 
amaterskih gledališč. Dogodek Rdeča 
preproga, izveden na Festivalu 
idrijske čipke, je bil samo vmesna 
epizoda pred jesenskim vrhuncem 
in osrednjo predstavo Ta veseli dan 
ali Kaj takega se lahko zgodi samo 
v Idriji. Z njo smo obeležili 250. 
obletnico idrijske gledališke stavbe, 
najstarejšega zidanega gledališča in 
130. obletnico Dramatičnega društva 
Idrija. 

Javnosti manj znano je, da se 
je našemu društvu lani pripojilo 
Literarno društvo Ris, kar pomeni, 
da bomo poleg osnovne, gledališke 
dejavnosti, v bodoče poskrbeli tudi 
za ukvarjanje z drugimi kulturnimi 
dejavnostmi. V naslednjem letu tako 
načrtujemo vsaj še literarno, morda 
filmsko ali fotografsko aktivnost. O 
naših načrtih v bližnji prihodnosti 
vas bomo še obveščali. Kot prehod 
v naslednjo sezono pa vse, ki ste 
zamudili naše predstave ali ostali 
brez vstopnic, vabimo na ponovitev 
lanske osrednje predstave Ta veseli 
dan ali Kaj takega se lahko zgodi 
samo v Idriji. Predstava bo v nedeljo, 
8. marca, ob 19:30. Vstopnice bo 
možno kupiti samo pri blagajni 
Filmskega gledališča Idrija, uro pred 
predstavo. / Borut Hvalec
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Žiga Zois v Gorici
Danijel Vončina

Pritlična dvorana 
imenitnega nekdanjega 
Trgovskega doma v Gorici, 
ki ga je zasnoval sloviti 
arhitekt Maks Fabiani, je 
bila v sredo, 5. februarja, 
prizorišče osrednjega 
kulturnega dogodka 
Knjižnice Damirja Fiegla 
ter Slavističnega društva 
Trst – Gorica – Videm pred 
skorajšnjim praznikom 
kulture. Publika je z 
zanimanjem prisluhnila 
predstavitvi knjige Žiga 
Zois, Casanova in Trst, ki 
je izšla pri idrijski Založbi 
Bogataj.

Doslej malo znana zgodba 
o povezavah med slavnim 
Giacomom Casanovo in Žigo 

Zoisom je ob nizanju zanimivih 
novosti iz zgodovine prikovala 
na stolice sodobno urejene male 
dvorane res zavzeto poslušalstvo. 
Uvodoma je zbrane pozdravila 
direktorica knjižnice Luisa 
Gergolet, ki si iskreno prizadeva za 
organizacijo zanimivih kulturnih 
dogodkov, saj je knjižnica v vsakem 
kraju kulturno središče ljudi, ki 
tam živijo. To prav gotovo velja tudi 
za Slovence v Gorici, ki so sicer 
državljani Italije, a ob tem ponosno 
povedo, da so tudi Slovenci. 

Slovenec je bil po materini strani 
tudi v zadnjem času opevani Žiga 
Zois, ki je umrl pred natanko 200 
leti. Po kraju rojstva je bil Tržačan, 
saj si je njegov oče to mesto 
izbral za eno od središč svojega 
poslovnega imperija. Rodbina 
Zois ni imela plemiških korenin. 
Po sedaj znanih ugotovitvah dr. 
Marije Kacin so predniki Žige 
Zoisa prišli v predmestje Benetk 
kot dninarji. Vendar pa navkljub 
življenju v uboštvu in v vsakodnevni 
borbi za preživetje niso izgubili 
volje in upanja na boljše čase. 

Predniki Žige Zoisa so s pridnim 
delom, zavzetostjo, doslednostjo in 
iznajdljivostjo obogateli. Zavedali so 
se, da je ključ do ugleda in uspešnih 
poslov skrit v znanju. Zato je Žigov 
oče hotel za vse tri sinove poskrbeti 
na kar se da najboljši način, 
tako da bi si pridobili izobrazbo. 
Njegova namera, da sinove pošlje v 
najuglednejše plemiške zavode, kjer 
so se mladi plemiči izobraževali, 
se ni uresničila. Rodbina Zois si je 
plemiški naslov namreč pridobila 
z veliko donacijo državni blagajni. 
Ti so jim nato plemiški naslov 
podelili, a so ob tem naleteli na 
hudo nasprotovanje stoletnega 
plemstva. Predstavniki tega so 
trdili, da so »novopečeni« plemiči 
naslove preprosto kupili in zato tudi 
njihovi potomci niso upravičeni 
do enake izobrazbe, kot sinovi 
stoletnih plemičev. Vendar se oče 
Žige Zoisa ni vdal. Vse tri sinove je 
vpisal na zasebni »kolegio« v mestu 
Berbenno. Tam pa mladih plemičev 
niso vzgajali v tradicionalnih 
vrednotah stoletnega plemstva, 
ampak so jim odstirali nova in 
nova pota do znanja in uveljavljali 
sodobnejše poglede na svet, ljudi, 
vrednote in prihodnost družbe. 
To izobraževanje Žige Zoisa je 
pomembno vplivalo na njegovo 
prihodnjo pot in oblikovanje 
razsvetljenskega duha. Ko se je v 
kasnejših letih preselil v Ljubljano, 
je v palači na Bregu oblikoval 
krožek izvrstnih razumnikov, 
med katerimi so bili Anton Tomaž 
Linhart, Valentin Vodnik, Jernej 
Kopitar in drugi. Spodbujal je 
uporabo slovenščine, pokrival 
stroške pri tiskanju slovenskih 
knjig in se v zgodovino Slovencev 
zapisal kot prvi mecen. »Temelj 
tega njegovega delovanja pa je 
bilo znanje, ki si ga je pridobil v 
mladosti, in spoznanje, da imajo 
tudi mali narodi pravico do svojega 
jezika in razvoja avtohtone kulture,« 
je zbranim na predstavitvi knjige v 
Gorici povedala avtorica raziskave 
dr. Marija Kacin.

Obsežen uvod na predstavitvi je 
prispevala ugledna profesorica dr. 
Marija Pirjevec iz Trsta. Poklonila 
se je avtorici raziskave in pri tem 
podčrtala njeno premočrtnost in 
neustavljivo voljo po raziskovanju 

in iskanju zgodovinske resnice. »Trst 
je od nekaj odpiral kulturna obzorja 
Slovencem. V 16. stoletju nam je s 
Trubarjem, ki je živel in deloval v 
Trstu, dal prvo slovensko knjigo. 
Iz Trsta je prihajal tudi življenjski 
impulz za odločilno poglavje 
slovenske posvetne književnosti 
v drugi polovici 18. stoletja prav 
z Žigo Zoisom,« je na predstavitvi 
knjige v Gorici poudarila dr. Marija 
Pirjevec.

Avtorica knjige dr. Marija Kacin 
se je ob podrobnem predstavljanju 
življenja v Trstu in ob povezavah 
med Casanovo in Zoisom zadržala 
tudi ob zgodovinskih podatkih 
o tem, da se je slavni Casanova 
zadrževal tudi v Gorici. V času 
bivanja v tem mestu je režiral 
tudi gledališko igro, a je bil 
hudo nejevoljen zaradi težav z 
amaterskimi igralkami višjega 
družbenega sloja, saj so le-te imele 
težave s spominom in so si besedila 
zelo težko zapomnile. »Ob tem pa so 
bile te gospe še pretirano moralne,« 
kot je zapisal v enem od svojih 
pisem sam Casanova. 

Prof. dr. Marija Pirjevec je svoj 
nastop sklenila z ugotovitvijo, 
da »Prešernov in Čopov vzpon 
v moderno evropsko kulturo ne 
bi bil mogoč brez zaslombe v 
razsvetljenski misli na področju 
jezika in književnosti«. Žiga Zois 
pa je bil osrednji lik in mecen pri 
razvoju le-tega.

Založnik Damijan Bogataj je 
publiki predstavil okoliščine 
nastanka tega knjižnega dela in 
poudaril, da dr. Marija Kacin ni 
le Goričanka in sedaj prebivalka 
Trsta. Njeno srce je še vedno v 
Idriji, odkoder se je kot sin rudarja 
v negotovi svet podal njen oče 
Anton Kacin. Spomin na uglednega 
rojaka v Idriji ohranjajo tudi s 
poimenovanjem Kacinove ulice 
in izdajo knjige, s katero avtorica 
na simbolni ravni nadaljuje delo 
očeta. Ta je namreč na maturi pred 
natanko 100 leti na sloviti Realki 
pisal esej prav o Žigi Zoisu. Sto 
let pozneje pa je v istem mestu 
izšla bogato opremljena raziskava 
njegove hčerke dr. Marije Kacin, 
ki postavlja nove standarde na 
področju proučevanja zgodovine 
osemnajstega stoletja.

Idrija bo dobila krovno znamko
V Zavodu za turizem Idrija so z novim letom skupaj s partnerji začeli z izvajanjem 
projekta Krovna destinacijska znamka Idrija, v okviru katerega bodo oblikovali znamko 
destinacije s celostno grafično podobo. V projektu poleg Zavoda za turizem Idrija, ki 
vodi operacijo, sodelujejo še Občina Idrija, Mestni muzej Idrija, Center za upravljanje 
z dediščino živega srebra Idrija, Gimnazija Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola Idrija, 
Društvo klekljaric idrijske čipke in Gostilna pri Škafarju.

Šolarji so gostovali v bolnišnici in domu
V preteklih Idrijskih novicah je bil že objavljen prispevek o javni prireditvi 

ob državnem prazniku  pod okriljem Osnovne šole Idrija. 
V obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti je namreč 23. decembra v Rudniški 

dvorani zopet potekala javna prireditev, tokrat z naslovom 'Pogledi skozi okna 
Slovenije'. Na prireditvi so kot vsako leto sodelovali številni nastopajoči učenci 
različnih starostnih stopenj. Letos smo zrcalo prireditve nastavili lepotam Slovenije 
v besedi, sliki, pesmi in plesu. Na povabilo, da s prilagojenim programom 
nastopimo tudi pred varovanci Psihiatrične bolnišnice Idrija, ki se v decembru javne 
prireditve niso mogli udeležiti, smo v zaključnih januarskih dneh tako z mlado 
energijo učencev in učiteljev z veseljem in zagnanostjo poskušali s slovenskim 
domoljubjem v ponovoletnem paketu razveseliti tudi paciente Psihiatrične 
bolnišnice Idrija ter varovance Doma upokojencev Idrija. Močni aplavzi, zavzeto 
poslušanje, vedri obrazi, marsikatere solzne oči ter iskreni stiski rok zahvale so 
nam povedali več kot tisoč besed. V svojem in v imenu Osnovne šole Idrija iskrena 
hvala osebju Psihiatrične bolnišnice Idrija in Doma upokojencev Idrija, še posebej 
Mateji Kavčič in Emi Brelih za njihovo gostoljubnost in sprejem. / Lidija Kacin
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Nudimovamrezano cvetje,  
lončnice, darilni program, keramiko. 
Izdelujemocvetlične aranžmaje  

za vse priložnosti. 
Aranžiramodarila. 

Brezplačnadostava žalnih 
aranžmajev in ureditev mrliške vežice.

 Z oblikovanjem krovne 
znamke destinacije bodo določili 
identiteto in podobo destinacije 
in s tem pomembno pripomogli k 
prepoznavnosti in promociji Idrije 
in okolice. Temelj za oblikovanje 
je sprejeta Strategija razvoja 
turizma Občine Idrija 2019-2023. 
V tem dokumentu je kot ključna 
naloga zapisana vzpostavitev 
načinov, ki bodo Idriji pomagali 
zagotoviti večjo prepoznavnost 
in večji obisk turistov. Eden teh 
načinov je tudi oblikovanje jasne 
in izčiščene grafične podobe, 
slogana ter drugih elementov, 
ki bodo predstavljali Idrijo kot 
enotno destinacijo. »V sklopu 
projekta bomo preko delavnic 
k sodelovanju poleg partnerjev 
povabili tudi druge ponudnike, 
da bomo zajeli več različnih 
pogledov in idej. Pripravili bomo Valerija Verhovnik

tudi sistem za uporabo krovne 
destinacijske znamke, saj takšna 
podoba zaživi le s čim širšo in 
enotno uporabo na določenem 
območju. Novo podobo in 
način uporabe bomo seveda ob 
zaključku projekta tudi javno 
predstavili,« je za medije povedala 
direktorica zavoda Valerija 
Verhovnik. 

Poleg oblikovanja enotne 
podobe destinacije Idrija 
projekt zajema tudi oblikovanje 
novih turističnih programov, 
spominkov in kulinaričnega 
produkta Idrijsko kosilo. S temi 
novimi produkti, ki jih bodo 
razvili skupaj s partnerji, bodo 
obogatiti turistično ponudbo Idrije 
in gostom ponudili zanimiva in 
edinstvena doživetja, ki bodo 
obiskovalcem približala idrijsko 
dediščino in kulturo. / ITA

Brez Zoisa ne bi 
bilo Prešerna 
Marija Pirjevec

Po srečnem naključju je najnovejša knjiga Marije Kacin Žiga Zois, Casanova in 
Trst (2019) izšla lanske jeseni, v času, ko smo se Slovenci spominjali dvestoletnice 
smrti Žige Zoisa (1747 Trst–1819 Ljubljana). Vsi vemo, da gre za izjemno osebnost 
ne samo slovenskega temveč tudi evropskega razsvetljenstva, ki jo je Slovencem 
dal Trst. /.../

Ob tem velja poudariti, da mesto Trst, ki je od nekdaj odpiralo Slovencem kulturna 
obzorja, ni dalo samo začetne pobude za nastanek slovenskega knjižnega jezika 
in slovstva v 16. stoletju, se pravi v Trubarjevem času. Iz Trsta je prihajal, kot 
vemo, tudi življenjski impulz za odločilno poglavje slovenske posvetne književnosti 
v drugi polovici 18. stoletja. Zaslugo za njen sproščeni korak v razsvetljenstvo 
pa moramo pripisati prav Žigi Zoisu, temu velikemu Tržačanu, sinu matere 
Slovenke in očeta Italijana. Za naše slovstvo je pridobil na primer dramatika 
Antona Tomaža Linharta, ki je sprva pisal v nemščini, pesnika Valentina Vodnika, 
ki ga je kot mentor usmerjal k širokemu krogu ljudskega, komaj opismenjenega 
občinstva. /... / Podpiral je šolnika in filologa Blaža Kumerdeja, ki se je zavzemal 
za ustanovitev slovenskih osnovnih šol, kjer naj bi se otroci naučili slovensko brati 
in pisati. Omogočil je izobrazbo kasnejšemu jezikoslovcu Jerneju Kopitarju, avtorju 
prve znanstvene slovnice slovenskega jezika. Kot poroča Marija Kacin, je Zois v 
enem svojih zadnjih pisem zapisal, da se težko poslavlja od življenja, ker ne bo 
mogel videti, kako se bo razvijal široko razvejani program, ki ga je sam zasnoval. 

Avtorica je kot odlična poznavalka te ključne osebnosti našega razsvetljenskega 
preroda posvetila prav Žigi Zoisu tako rekoč svoje življenjsko delo, ki obsega več 
znanstvenih monografij. Med njimi naj omenim knjigo Žiga Zois in italijanska 
kultura, ki jo je izdal ZRC SAZU (2001), zatem Žiga Zois in italijansko gledališče 
(2013) ter najnovejše delo, ki je lani izšlo pri založbi Bogataj v Idriji, Žiga Zois, 
Casanova in Trst. 

Pomembno se mi zdi poudariti, da je Kacinova v raziskavah o življenju in delu 
Žige Zoisa, na podlagi arhivskih virov, ovrgla mnoge že ustaljene teze iz starejše 
slovenske literarne zgodovine. Tako na primer nekatera dognanja Matije Čopa, 
Jerneja Kopitarja, Franceta Kidriča in še koga. Po temeljitem raziskovanju v 
arhivih jih je namreč nadomestila z novimi, strogo dokumentiranimi spoznanji, 
ki jih bo morala slovenska literarna znanost odslej upoštevati. Iz njenih dognanj 
lahko spoznamo, da se Žiga skupaj s tremi brati ni šolal v prestižnem plemiškem 
zavodu San Carlo v Modeni, kamor ga je hotel vpisati njihov oče. Michelangelo 
Zois se je namreč povzpel do baronskega naslova tako, da je državni blagajni 
poklonil visoko vsoto denarja in je bil zato uvrščen med novo plemstvo. Tega pa 
so v elitnem modenskem zavodu omalovaževali. Ta zavod je bil namreč namenjen 
pravim, čistokrvnim beneškim plemičem in Žige, kot pripadnika novega plemstva, 
vanj niso hoteli sprejeti. Tako se je po sili razmer znašel v drugem, sicer prestižnem 
kolegiju v Reggio Emilii, ki je bil namenjen sinovom neplemiških, a uglednih 
meščanskih družin. 

Za Žigov intelektualni razvoj pa je bilo prav to dejstvo posebej pomembno, 
saj se je znašel v okolju, ki ni bilo okostenelo, temveč odprto novim miselnim 
in kulturnim tokovom onkraj Alp. Tako je reggianski Collegio, skladno z 
razsvetljenskimi idejami, odklanjal vse tiste privilegije, na katere se je sklicevalo 
staro plemstvo in so zadevali človekovo poreklo, imetje in denar. V nasprotju s tem 
so v Collegiu poudarjali duhovne vrednote gojencev, njihove umske sposobnosti, 
znanje in zavzetost za družbeno korist. Skratka, iz skrbno dokumentiranih 
raziskav Marije Kacin smo lahko spoznali, kako pomembna so bila za Zoisa 
študijska leta v Reggiu Emilii, kjer se je navzel novodobnih razsvetljenskih idej, ki 
jih je skušal uresničiti kasneje v krogu vidnih slovenskih intelektualcev. Avtorica 
je raziskovala v Benetkah, v Reggio Emilii, v Berbennu in še marsikje. Na podlagi 
originalnih arhivskih virov in drugih dokumentov (na primer številnih poročil 
samega Casanove beneškim inkvizitorjem) je v najnovejši knjigi prikazala med 
drugim tudi močan življenjski utrip mesta Trst in živahno, večkrat razuzdano 
atmosfero Benetk v 2. polovici 18. stoletja. V to široko zasnovano raziskavo je 
vpletla individualno zgodbo Giacoma Casanove, ki se je prav v Trstu, po begu 
iz zloglasnega beneškega zapora I Piombi, spoznal z več kot dvajset let mlajšim 
Žigo Zoisom, ki ga je beneški pustolovec na poseben način prevzel. Njuna 
korespondenca je skromna in enosmerna, saj je ohranjenih samo sedem Zoisovih 
pisem Casanovi iz let 1773–1774 . Pisma so napisana v francoščini, hrani pa jih 
državni arhiv v Pragi. Pred približno tremi desetletji jih je v izvirniku objavil 
zgodovinar Antonio Trampus, po rodu Tržačan. Slavni avanturist Casanova 
pa ni bil, kot vemo iz zgodovine, samo neumorni osvajalec ženskih src, temveč, 
kot ugotavlja avtorica na podlagi arhivskega gradiva in mnogih biografij o 
njem, beneški vohun v izgnanstvu, ki so ga inkvizitorji Serenissime primerno 
plačevali za njegov dvomljivi posel. Z njegovim nedostojnim početjem je bilo 
povezano tudi prijateljstvo z Zoisom. /.../ Profesorica Marija Kacin je s svojimi 
strogo zasnovanimi in dolgotrajnimi raziskavami na novo osvetlila življenje 
in delo razsvetljenskega misleca Žige Zoisa, pa tudi vse prej kot vzpodbudno 
podobo Trsta druge polovice 18. stoletja, kakor ga je videl in o njem v svojih 
zapisih poročal Giacomo Casanova. In nazadnje! Prav zdaj, ko ob slovenskem 
kulturnem prazniku veliko beremo, govorimo in razmišljamo o Prešernu, ne 
moremo mimo temeljnega zgodovinskega dejstva. Prešernov in Čopov vzpon 
v moderno evropsko kulturo se je lahko zgodil, ker je imel v svojem izhodišču 
ustrezno razvito jezikovno, književno in duhovno zaledje. Z Žigo Zoisom kot 
središčnim pobudnikom, mentorjem in mecenom.
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Doktor fig v idrijskem vrtcu
Otroci se v vrtcu s kulturo 
vsakodnevno seznanjajo 
preko petja najljubših 
pesmi, plesa, igre, igranja 
na glasbila, slikanja, lepih 
besed, spoštovanja do 
drugih, … V tednu pred 
slovenskim kulturnim 
praznikom smo se v 
vrtcu še posebej trudili 
združiti vse našteto ter z 
različnimi dejavnostmi 
obeležili spomin na našega 
največjega slovenskega 
pesnika dr. Franceta 
Prešerna.

Kot uvod v naš prihajajoči 
kulturni teden smo v vrtec v 
dopoldanskem času povabili 

starše, stare starše ter otrokom 
obogatili naš prostor za razgibanje v 
avli vrtca s talnima igrama »tančula« 
in »roža«. Preko knjig - slikanic smo 
spoznavali simbole naše države 
(zastavo, slovenski grb, himno), 
ter značilnosti Slovenije. V avli 
vrtca smo z igračami in knjigami, s 
katerimi so se igrali naši predniki, 
pripravili »babičin« kotiček. Naše 
osrednje dogajanje kulturnega tedna 

se je pričelo z obiskom Nuše Poljanec, 
ki nam je dopoldne polepšala z 
igranjem na ljudsko glasbilo - citre. 
Nataša Poljanšek nam je predstavila 
žensko gorenjsko narodno nošo. 
Spoznali smo, da je sestavljena iz 
več kot desetih delov ter se naučili 
še nekaj novih besed, kot sta avba 
in sklepanec. Z lutkovno predstavo 
»Bi se gnetli na tej metli« nas je 
razveselila upokojena knjižničarka 
Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 
Brigita Smolnikar, v babičinem 
kotičku pa nas je pričakala Majda, 
babica dečkov, ki obiskujeta naš 
vrtec, ter nam polepšala trenutke s 
pravljico o kužku Vufu za najmlajše 
ter Moj dežnik je lahko balon 

za starejše otroke. Petek, dan 
pred praznikom, smo obeležili s 
kulturno prireditvijo. Prisluhnili 
smo slovenski himni - Zdravljici. 
Otroci vseh oddelkov so se pod 
mentorstvom svojih vzgojiteljic 
predstavili s plesom, petjem in 
dramatizacijo. Ob recitaciji balade 
Povodni mož sta nas z obiskom 
razveselila lika Urške ter Franceta 
Prešerna. Ob koncu prireditve, in 
hkrati zaključku našega osrednjega 
dogajanja v vrtcu, nas je »France 
Prešeren« pogostil s figami, saj 
je bil znan po tem, da je v svojem 
žepu vedno nosil fige, ki jih je delil 
otrokom. Ti so ga zato tudi klicali 
doktor fig. / Mojca Razpet 

Katja Bajec Felc v filharmoniji
V januarju so pevci 
Mešanega pevskega 
zbora Dr. Frančišek 
Lampe nastopili na več 
ponovitvah tradicionalnega 
novoletnega koncerta. 

Na Vrhniki so nastopili 11. januarja 
na popoldanskem in večernem 
koncertu ter teden dni kasneje še 
na dveh ponovitvah v Slovenski 
filharmoniji v Ljubljani. Na vseh 
koncertih so publiki z orkestrom 
Simfonika Vrhnika in Mešanim 
pevskim zborom Mavrica pripravili 
pravo novoletno glasbeno poslastico.

Letošnji koncert so izvajalci začeli 
strastno. Suvereno so odigrali Ples 
ciganov iz znanega baleta Don Kihot 
in program nadaljevali z izvedbo 
Moriconijeve filmske uspešnice 
Gabrijelova oboa s solistom Pavlijem 
Kacom na oboi. Zaključni zbor in finale 
iz Sant Saensovega Božičnega oratorija 
nas je popeljal v čas praznikov, ki jih 
mnogi povezujejo tudi z glasbo večno 
popularnih Stravsov. Orkester nam je 
zaigral znane Pripovedke iz dunajskega 
gozda in prvi del koncerta sklenil še s 
koračnico iz opere Carmen, pri izvedbi 
katere je sodeloval tudi združeni 
pevski zbor. Začetek drugega dela 
koncertnega večera je pripadel glasbi 
iz filma Cvetje v jeseni. V tem venčku 
najlepših melodij se je orkestru 
pridružila citrarka Urška Sajovic, 

ki je uvedla sklop ljudskih motivov. 
Aldo Kumar je avtor zelo uspešne in 
velikokrat izvajane Slovenske suite, ki 
jo je orkester odigral tudi na odmevni 
proslavi ob praznovanju jubileja Ivana 
Cankarja na Vrhniki. Člani orkestra so 
nam v tem programu odigrali stavek z 
naslovom Kaj mi nuca planinca.

V izvedbi popularne popevke 
Silvestrski poljub pa je dirigent večera 
Marko Fabiani mesto vodje izvedbe 
prepustil Katji Bajec Felc, ki je nalogo 
opravila suvereno in prepričljivo. 
Koncertni večer so glasbeniki in pevci 
sklenili z izvedbo zelo znane skladbe 
Conquest of paradise iz filma Krištof 
Kolumb in s tem publiko ogreli, da si 
je z navdušenim ploskanjem prislužila 
še nekaj dodatkov.

Sicer pa so vsi skupaj, orkester in 
pevci, prvič nastopali na otvoritvi 
Festivala idrijske čipke leta 2006, 
ko jih je povezal producent Damijan 
Bogataj. Temu nastopu so sledila nova 
povabila in leta 2010 so prvič zapeli 
skupaj na novoletnem koncertu. Pred 
vsakim nastopom vadijo ločeno in se 
na zahtevne izvedbe pripravljajo tudi 
ob pomoči dirigentovih asistentov, 
korepetitorka črnovrškega zbora 
je Lea Zajec, dirigentka zbora 
Mavrica pa Darinka Fabiani. V 
začetku decembra so imeli skupne 
celodnevne nedeljske vaje na Vrhniki, 
sledila je generalka večer pred 
prvim koncertom in potem seveda 
akustične vaje pred koncertom.

Dirigiranje 130-članske skupine 
inštrumentalistov in pevcev je 
izkušnja posebne vrste. Za Katjo 
Bajec Felc je to poseben izziv, ki 
se ga mesec po koncertu spominja 
z naklonjenostjo. »Seveda je tak 
nastop ob enkratnem užitku tudi 
velika odgovornost, ki zahteva resne 
priprave. Ko tvojim dirigentskim 
kretnjam s ledi  taka množica 
glasbenikov, pa je občutek izjemen,« 
je povedala Katja Bajec Felc. »Zelo 
rada se odzovem povabilom na taka 
sodelovanja, saj so to za zbor, pa 
tudi zame, posebna doživetja. Nima 
vsak možnosti zapeti s simfoničnim 
orkestrom, v kulturni ustanovi, 
kot je Slovenska filharmonija ali 
Cankarjev dom v Ljubljani, kjer 
smo tudi že prepevali na koncertu 
Božič v Ljubljani Simfoničnega 
orkestra Cantabile in v sodelovanju 
z znanimi slovenskimi solisti in 
zbori kot sta Adoramus iz Logatca in 
Mešani pevski zbor Stanko Premrl 
iz Podnanosa. Tudi program, ki ga 
izvajamo, je zelo raznolik, kar je tudi 
čar takega sodelovanja. Verjamem, 
da taka sodelovanja predstavljajo 
motivacijo tudi za pevce, ki bi se nam 
radi pridružili. Še posebej dobri so 
občutki po koncertih, ko prejmemo 
številne pohvale tako glede programa 
kot tudi glede izvedbe. Upam, da bodo 
v prihodnje še priložnosti za taka 
sodelovanja,« je še dodala Katja Bajec 
Felc. / LHA

Po kulturnem maratonu ...
Maja Justin Jerman 

Vse procese spremlja 
dvom, tudi ustvarjanje 
maratona. Dijakov ni lahko 
navduševati s kvaliteto, 
umetniškostjo, saj jim je 
svet bližnjic in všečnosti 
na dosegu roke, z njim so 
neprestano obkroženi. Je 
barvitejši in umetniškemu 
bolj konkurenčen. Ampak 
ko maratonski stroj steče, 
ko spremljamo radoživ 
odziv dijakov, zaznan 
v mnogih žarečih očeh, 
potrjen v izpeljanih 
refleksijah, ponikne večni 
spremljevalec - dvom in 
se oglasi prikimovalec, 
da je vredno. Za vse tiste 
mlade, ki se na ta dan 
lahko izrazijo, srečajo s 
samim seboj, se povežejo s 
sovrstniki ali dokažejo kot 
voditelji, igralci, ustvarjalci 
stripov, … 

Letos smo maraton na polno 
pognali že dopoldne, da bi dijaki v 
miru in povezani v skupini doživeli 
kvalitetno izkušnjo z umetnicami, 
sogovorcem ali predavateljem. Prvi 
letniki so z Andreo Volk slikali 
z zemljo, druga skupina je pod 
mentorstvom kiparke Tamare Bregar 
izdelovala spominske portrete v 
glini. O tej delavnici je dijakinja 
Ela Ribar zapisala: »Delavnica mi je 
bila res všeč, saj smo lahko prosto 
ustvarjali ter si sami iskali motive in 
jih povezovali s Scopolijem. Kiparka 
Tamara Bregar mi je res odprla oči v 
svet kreativnosti ter individualnosti 
v kiparstvu.« Tretji letniki so delali 
z dramaturginjo Ano Duša. Med 
udeleženkami tega programa je 
bila tudi dijakinja Zala Serženta 
Seljak, ki je poudarila »odlično 
vodenje v sproščenem vzdušju in 
ustvarjalnost«. Podobno so nam 
pripovedovale tudi mentorice, ki so 
pohvalile pripravljenost in odnos 
naših dijakov. Večkrat so ponovile, 
da nam zavidajo tako dobre dijake. 
To pa je seveda bistveni argument, ki 
potrjuje smiselnost takega dogodka.

Dijaki prvih letnikov so dopoldan 
zaokrožili s pogovorom s pisateljico 
Cvetko Sokolov o romanu V napačni 
zgodbi, ki smo ga v sodelovanju z 
Mestno knjižnico in čitalnico Idrija 
izvedli znotraj vseslovenskega 
projekta Rastem s knjigo. Pogovor 

sta vodili Minka Gregorač Stepančič 
in Sara Zećiri. Po njenem mnenju 
je bila »Cvetka Sokolov zgovorna 
in je povedala več, kot je zahtevalo 
vprašanje. Pripovedovala nam je tudi 
o svoji družini, tako da smo si jo lahko 
prestavljali ne samo kot pisateljico, 
ampak tudi kot ženo in mamo«. 
Drugošolci so se v okviru učnega 
načrta geografije posvetili Afriki, tako 
da so tri dijakinje pripravile pogovor z 
različnimi poznavalkami te oddaljene 
celine. Lena Bogataj je o svoji izkušnji 
zapisala: »Pisateljica Sonja Porle ter 
humanitarka Irma Šinkovec sta 
nam veliko povedali, pokazali sta 
nam še drugo plat Afrike, o kateri 
ne slišimo veliko.« Tinkara Pavšič pa 
je dodala: »Kar pa mi je najbolj ostalo 
v spominu, je govor o pozitivnem 
pogledu ljudi na njihovo življenje, 
kar bom v svoj vsakdan poizkušala 
uvesti tudi sama.«

V  d o g a j a nj e  n a  k u l t u r n e m 
maratonu so bili vpeti tudi strojniki, 
ki so ustvarjalnost prilagodili 
strokovnemu področju. Na delavnici 
sestavljanja Rubikove kocke je 
delo usmerjal mentor Jan Mrak, s 
profesorjem Jurijem Drevom pa so 
tiskali na 3D tiskalniku. Tretješolci 
strojne šole so dopoldne širili svoje 
podjetniške ideje v delavnici Od 
ideje do podjetja, ki jim je bila po 
evalvacijah sodeč všeč, ker so delali 
skupinsko, pri čemer so si morali 

pomagati in skupaj raziskovati, 
kako bi ustanovili svoje podjetje. Pri 
tem so upoštevali morebitne ovire 
in kako bi jih s skupnimi močmi 
premostili. Tudi pri robotiki, kjer 
jih je vodil Jan Mrak, se jim je zdelo 
zanimivo predvsem to, da so lahko 
sprogramirali svojega robotka. 

Po ustvarjalno polnem dopoldnevu 
so dijake čakali popoldanski dogodki, 
ki so bili odprti za vso radovedno 
javnost. Drugošolec Jaka Vidmar 
je bil navdušen nad kulinarično 
delavnico pod vodstvom izkušenega 
kulinaričnega mojstra Klavdija Piriha. 
Rdeča nit je bila vegetarijanska 
kuhinja, zato so pripravljali falafle, 
porove cmoke in »štraube«. Res je 
bilo zanimivo opazovati številne fante 
in dekleta, kako vztrajno in hitro so 
prinašali hrano iz oddaljene kuhinje 
in jo servirali po hodnikih. Prav 
škoda, da se ji(m) nismo bolj posvetili, 
tako kot se za tako dovršene jedi 
spodobi. Ena izmed vrzeli, ki jo bo 
treba izboljšati. Tudi če lanske okrogle 
mize skoraj nismo mogli več preseči, 
smo se z letošnjo podali v širše in 
težje obvladljive teme z botanikom dr. 
Jožetom Bavconom, meteorologom 
dr. Žigom Zaplotnikom, fizikom dr. 
Francijem Demšarjem, novinarjem 
dr. Alijem Žerdinom in z mladimi 
idrijskimi znanstveniki (bivšimi 
dijaki GJV): s skorajšnjim doktorjem 
Bojanom Hitijem, dr. Mihom Troho 

in dr. Sašo Jereb. S slednjo sta se 
moderatorja, četrtošolca Tamara 
Humar in Tit Gantar, pogovarjala 
kar preko Skypu. Zahtevne sogovorce 
sta mlada voditelja po temeljiti 
pripravi premišljeno vodila, ko sta 
preko pogovora skušala prenesti 
razsvetljenske razmere Scopolijevega 
časa v sodobnost. 

Res si je treba vzeti nekaj časa 
in zaobjeti celotno maratonsko 
dogajanje, premisliti o dobrem in 
manj dobrem. Povsem drži naš 
letošnji sklep, da moramo zadnji 
dogodek, Ohranjeni spomini II 
Matjaža Mraka in Dušana Moravca, 
zaradi izjemnih gostov, letos smo 
gostili gospe Miro Medved in Mauro 
Hribernik Sbrizaj ter gospoda Pavla 
Pivka, prestaviti na udobnejši termin. 
Poln dan je bil za nami, prepoln, tudi 
zmedenih in nasprotujočih si vtisov, 
kontaminiranih z virozami, ki pa so 
zaobšle zbrani zaključek prvošolke 
Aneje Kacin: »Kljub temu, da sem 
cel dan preživela v šoli, sem se 
imela odlično in čas je hitro minil. 
Za konec lahko povem le še to, da že 
komaj čakam na naslednji kulturni 
maraton«. Tudi ustvarjalci komaj 
čakamo naslednjega, misleč tudi na 
tiste, ki se o maratonu niso mogli 
samo pozitivno izraziti. Vedno nas 
vodi želja ustreči čim več dijakom, 
da bi pa ustregli prav vsem, tega si 
niti ne upamo niti ne želimo.

Mirko Tratnik v predsedniški palači

Mirko Tratnik se je pred dnevi srečal z dolgoletnim 
diplomatom in uglednim upokojenim ustavnim sodnikom 
Ernestom Petričem. Obudila sta spomine na burne 
dogodke pred 50 leti.

V začetku 70. let je bil Ernest Petrič član vlade Staneta Kavčiča, Mirko 
Tratnik pa direktor podjetja Simplex in poslanec. Srečevala sta se na 
zasedanjih parlamenta in gospodarskega odbora ter si vsak na svoj način 
prizadevala za napredek domovine. Politični obračun z liberalizmom v 
Sloveniji je botroval odstopu vlade, več kot 20 slovenskih direktorjev pa 
je moralo na prestajanje zaporne kazni. Med slednjimi je bil tudi Mirko 
Tratnik, ki skupaj s Sašo Dragoš zadnje leto piše obsežno knjigo spominov 
na te prelomne čase. Sam se je v praksi zavzemal za svobodno gospodarstvo 
in uvajanje delavskega delničarstva. Bil je aktiven na vseh področjih in si 
je zaradi nevoščljivosti in naprednih pogledov pridobil vrsto nasprotnikov. 
Na sodišču so mu zaradi carinskega prekrška in kredita za stanovanjsko 
hišo prisodili zapor.

Ernest Petrič je po zlomu liberalizma in uveljavitvi trde roke takratne Zveze 
komunistov, ki jo je vodil Franc Popit, za več let odšel v tujino. Danes je 
spoštovan upokojeni ustavni sodnik in aktivni svetovalec v uradu predsednika 
republike Boruta Pahorja. Tam je na pogovore sprejel tudi Mirka Tratnika. 
Slednji mu je izročil kopijo rokopisa knjige, za katero bo Ernest Petrič napisal 
uvodnik. V spomin na pomlad leta 1971, ko sta oba verjela v lepši jutri in 
sta bila za to pripravljena veliko storiti. Založba Bogataj napoveduje izid 
knjige Mirka Tratnika z naslovom Vedno prvi v začetku meseca aprila. / ITA



Idrijske novice / ABC         številka 480 petek, 21. februar 2020petek, 21. februar 2020 Idrijske novice / ABC         številka 48020 21N E B O  I N  Z V E Z D E N E B O  I N  Z V E Z D E

Sprehodi po nebu v letu 2020
Niko Jereb

Če kaj, potem nas pogled v zvezdnato nebo postavi pred vprašanja od kje smo, kam gremo. Smo sami v tem ogromnem prostoru, v 
katerem je neštevilno zvezd, galaksij in drugih nebesnih teles? Zadnji izračuni kažejo, da je v vidnem vesolju približno dva bilijona 
galaksij, vsaka galaksija pa ima na milijone zvezd. Naša galaksija ima premer 500 bilijard kilometrov (to je 500 in 15 ničel). To so 
strahotne, nepojmljive razdalje in neznansko število svetov. Ob tem se vedno poraja vprašanje ali morda obstaja življenje tudi drugje, 
ali obstajajo razvitejše civilizacije in če so, zakaj se še niso oglasile. 

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

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

NAŠ CILJ SO VAŠE POSLOVNE ZMAGE

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

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

STROKOVNOST VARNOST
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DIGITALNO  
POSLOVANJE 

NEODVISNOST  
OD LOKACIJE

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

Človeštvo je še prekratkega veka, da 
bi ga doseglo morebitno sporočilo iz 
globin vesolja. Že nekaj časa pa obstaja 

vprašanje kje smo. Hiter razvoj računalniških 
programov in umetne inteligence spodbuja 
filozofsko znanstveno razmišljanje, da živimo 
v nekakšni digitalni simulaciji, ki jo je ustvarila 
neka super civilizacija, ki bo šele prišla za nami 
in razpolagala s tehnologijami, ki to simulacijo 
ustvari. Svetovno znani pisec znanstvene 
fantastike Isaac Asimov je opisal vesolje 
kot velik kvantni računalnik. Znanstveniki 
razvijajo še novo hipotezo o zrcalnem vesolju, 
ki naj bi nastalo hkrati z velikim pokom. V 
njem naj bi bile prav tako galaksije z zvezdami 
in planeti ter morda živimi bitji. 

Predaleč nas je odneslo! Prav tako se lahko 
čudimo dosežkom astronomov. Uspelo jim 
je celo slikati supermasivno črno luknjo v 
središču galaksije, ki je v ozvezdju Device. 
Posneli so pravzaprav dogodkovno obzorje, to 
je po domače povedano obrobje črne luknje in 
za njim svetloba ne more ubežati, zato je črno. 
Na Marsu je še vedno aktivno vozilo Curiosity 
in pošilja posnetke na Zemljo. Za nadaljnje 
raziskave rdečega planeta je že pripravljena 
Misija Mars 2020, ki bo poletela julija in na 
njem pristala februarja 2021. V naslednjih letih 
se pričakuje polet človeške posadke na Mars. 
Še bi lahko naštevali, a poglejmo, kaj lahko 
na nebu vidimo s prostim očesom.

Mrki, meteorji, kometi
Mrki sodijo med atraktivne dogodke na 

nebu in letos jih bo kar nekaj in sicer dva 
Sončeva in štirje Lunini. Na žalost je bil iz 
naših krajev viden le polsenčen Lunin mrk 
10. januarja. Vsi ostali bodo za nas nevidni. 
5. junija bo polsenčni Lunin mrk, ki bo sicer 

viden iz Evrope. Pri nas bo tedaj Luna zelo 
nizko nad jugovzhodnim obzorjem in bo 
njeno zatemnitev težko opaziti. 21. junija bo 
nastopil obročasti Sončev mrk. Opazovali ga 
bodo v nekaterih predelih Afrike in Azije. Že 
5. julija bo sledil polsenčni Lunin mrk, ki ga 
bodo spremljali v Ameriki. 30. novembra bo 
znova nastopil polsenčni Lunin mrk. Ob času 
mrka bo pri nas Luna pod obzorjem. Letošnji 
zadnji mrk bo najbolj zanimiv. To bo popolni 
Sončev mrk, ki bo nastopil 14. decembra in 
bo viden na južni Zemeljski polobli.

Zemlja vztrajno kroži po isti tirnici okrog 
Sonca in se srečuje z istimi izvori meteorskega 
dežja. Že 4. januarja se je gibala skozi 
meteorski roj Kvadrantidov, 22. aprila skozi 
dokaj redek snop Liridov, 5. maja se bo znašla 
v roju Akvaridov s kakimi šestdesetimi utrinki 
na uro. Vendar teh zaradi sončne svetlobe ne 
bomo videli, le kakega zaostalega zvečer. 
Utrinke z radiantom v ozvezdju Perzeja 
bomo opazovali 12. avgusta. Kljub obetom 
100 utrinkov na uro, bo tudi pri tem roju 
ob maksimumu delala napoto svetloba in 
šele zvečer bomo lovili posamezne, prav 
tako še naslednjo noč. Dne 21. oktobra se 
bodo utrinjali Orionidi in 18. novembra prav 
tako revni Leonidi, kakih 20 utrinkov na 
uro. Močan meteorski dež prši iz ozvezdja 
Dvojčkov. Tako imenovani Geminidi, kakih 
120 utrinkov v eni uri naj bi jih našteli, bodo 
vidni 14. decembra. Ti utrinki so številčnejši 
od bolj znanih avgustovskih Perzeidov. Pa še 
Lunina svetloba ne bo motila, ker bo mlaj. 
Tisti, ki imajo primeren amaterski teleskop, 
bodo 23. avgusta lahko opazovali, kako bo 
asteroid 328 Gudrun zakril zvezdo TYC 6947. 
Za podatke se lahko obrnete na Astronomski 
observatorij v Ljubljani. 

Napovedi vidnosti kometov v letu 2020 
so skromne. Opazovati jih bo možno le s 
teleskopi. Tu se nam ne obeta nič posebej 
zanimivega, razen če se ne pojavi kakšna 
nova repatica.

Gibanje planetov 
S prostimi očmi lahko opazujemo pet 

planetov, Merkurja, Venero, Marsa in plinasta 
velikana Jupitra in Saturna z znamenitim 
obročem. Merkur, hitri planet, nekoč 
imenovan Stilbon, kar pomeni iskreč, je viden 
nizko na vzhodu pred Sončevim vzhodom 
in nizko na zahodu po Sončevem zahodu. 
Najboljši pogoji za opazovanje v jutrih od 
marca do aprila, od julija do avgusta in od 
novembra do decembra. Zvečer pa od konca 
januarja do srede februarja, od srede maja pa 
do srede junija ter od konca avgusta do srede 
oktobra. 

noč. 25. novembra in 23. decembra je zelo 
blizu Lune, le 5 oziroma 6 ločnih stopinj. 3. 
oktobra pa ga bo zjutraj, ob peti uri, navidezno 
prekrila Luna.

Plinski velikan, planet Jupiter, nekoč Faeton 
– bleščeč, sijajen, je sedaj viden na jutranjem 
nebu v ozvezdju Strelec. Njegova zahodna 
elongacija narašča in konec aprila ga vidimo 
dobršen del noči. V opoziciji je 14. julija, ko 
je viden vso noč. Potem se dolžina njegove 
vidnosti zmanjšuje in od sredine oktobra je le še 
na večernem nebu. 15. aprila ob eni uri zjutraj 
bo samo 2 ločni stopinji severno od Lune, 6. 
julija opolnoči bo še bližje. Zanimivo bo tudi 
njegovo srečanje s Saturnom 21. decembra, 
ko bosta le 0,1 ločne stopinje narazen. To bo 
sicer ob treh popoldan, vendar bo tudi zvečer 
še kaj videti. 

Drugi največji plinasti planet Saturn je bil pri 
starih Grkih imenovan Fenon – sijoč. Vidimo 

Ta se bo po izračunih čez štiri milijarde let 
zaletela v našo Rimsko cesto. Vendar do 
neposrednih zadetkov po vsej verjetnosti 
ne bo prišlo, ker je med posameznimi 
zvezdnimi objekti ogromno prostora. 
Zato brez strahu! Potem Kasiopeja 
v obliki razpotegnjene črke M, Bik z 
zvezdo Aldebaran, ki je rdeča orjakinja 
in 90-krat svetlejša od Sonca. Zraven je 
zvezdna kopica Hijade oz. Deževnice 
ter Gostosevci oziroma Plejade, v kateri 
naj bi bilo 500 zvezd. Visoko na nebu je 
Kočijaž s Kozico, ki je šesta najsvetlejša 
zvezda na nebu. V teleskopih se pokaže 
kot dvozvezdje. Dvojčka s Kastorjem 
in svetlejšim Poluksom ter najlepše 
ozvezdje na nebu sploh, Orion z vodilnima 
zvezdama Betelgeza in Rigel, ki je viden 
iz vseh naseljenih krajev na zemlji. Veliki 
pes pa se ponaša z najsvetlejšo zvezdo 
severnega in južnega neba, imenovano 
Sirij. Egipčani so ga imenovali Sotis. 
Mislili so, da je solza boginje Izide. Aprila, 
maja, junija in julija so na nebu ozvezdja 
Volar, v katerem sveti zvezda Arktur, ki 
je najsvetlejša na severnem nebu, Lev z 
zvezdo prve velikosti Regulom, Devica 
s Spiko, ki pomeni žiti klas in je od nas 
oddaljena 150 svetlobnih let, ozvezdje 
Škorpijon, ki mu je res podobno, z 
rdečkastim orjakom Antaresom, Labod, 
imenovan tudi Severni oziroma Šmarni 
križ z zvezdo Deneb, ki v daljnogledu 
krasno žari. Noči v avgustu, septembru, 
oktobru in novembru krasijo ozvezdja 
Tehtnice, ki ni nič podobna napravi. 
Je tudi najmanj izrazito zodiakalno 

ozvezdje. Kaj so nekoč Arabci videli v 
njem, je vprašanje. Dve glavni zvezdi so 
poimenovali Zuben el Šemali, Severne 
klešče, in Zuben el Dšenubi, Južne 
klešče. Sonce v navideznem gibanju 
med zvezdami pride v to ozvezdje ravno 
takrat, ko je dan enak noči, torej sta v 
ravnotežju, kar simbolizira tehtnico. Na 
nebu si delajo družbo še Orel z zvezdo 
Atair, Lira z bleščečo Vego, Strelec za 
katerim je središče naše Rimske ceste, in 
Kozorog. Poleg še nekaterih drugih pa 
nam ozvezdje Veliki medved, katerega del 
je Veliki voz, sije vse noči v letu. Našteta 
so le najbolj značilna ozvezdja, ki so v 
omenjenih mesecih v najbolj ugodni legi 
za opazovanje.

Lunarno novo leto
Začetek Lunarnega novega leta je zelo 

pomemben tradicionalen praznik za 
vse Kitajce. Začelo se je 25. januarja. 
V dvanajstletnem krogu je vsako leto 
posvečeno drugi živali in njene lastnosti 
naj bi vplivale na življenje v letu, hkrati pa 
karakterizirale ljudi, rojene v tem znaku. 
Dvanajstletni kitajski živalski krog se 
začne s podgano, sledijo bivol, tiger, zajec, 
zmaj, kača, konj, ovca, opica, petelin, pes, 
prašič. Letošnje leto je prvo v ciklusu in je 
v znamenju podgane, in to zlate. Zgodba 
pravi, da je v času vladavine Žada bilo 
tekmovanje, ki naj bi določilo vrstni red 
živali v zodiaku. Na tekmovalni progi je 
bila v zaključku reka. Podgana pa ni znala 
plavati, zato se je zvito spravila na hrbet 
bivola, ki je bil dober plavalec. Ko se je že 
čisto približal drugemu bregu, je podgana 
skočila na breg in zmagala, bivol pa je bil 
drugi. Osebe, rojene v tem znaku, so bistre 
in temperamentne. Podgana predstavlja 
dobro, srečo in bogastvo.

Za ljubitelje pratike 
Leto 2020 je prestopno. Pomlad se začne 

20. 3. ob 04:50, poletje 20. 6. ob 23:44, 
jesen 22. 9. ob 15:31 in zima 21. 12. ob 
11:02. Pust bo 25. februarja, velika noč 
12. aprila, Muslimansko novo leto se 
začne ob Sončevem zahodu 19. avgusta in 
Judovsko novo leto ob Sončevem zahodu 
18. septembra.

Vladarica leta 2020 je Luna, kamen leta 
je mesečev kamen, barva leta pa modra. 
Nedeljska črka je e/d, epakta letošnjega 
leta je 5, sončni krog in rimsko število 
je 13, zlato število je 7. Vse to služi za 
različna koledarska izračunavanja in 
določanje starosti Lune v različnih letih. 
Stoletna pratika iz leta 1901 vse te podatke 
združuje pod naslovom Časovni krogi.

Vir: Efemeride 2020

Od srede januarja je že imenitno vidna 
Venera, nekoč imenovana kot Hesperos - 
Večernica in Fosforos – prinašalec svetlobe. 
Sedaj je Večernica in najbolj svetel objekt na 
večernem nebu. Zasveti že kmalu po zahodu 
sonca, še v meščanskem mraku visoko na 
JZ nebu. Nahaja se v ozvezdju Vodnarja, 
potem potuje skozi ozvezdje Ribi, sledi Oven, 
v ozvezdju Bika se počasi približa Soncu v 
maju in se zgubi v njegovi svetlobi. V drugem 
tednu junija se pojavi na jutranjem nebu kot 
Danica. Znova se pojavi na zahodnem nebu 
kot Večernica v drugi polovici septembra, 
kjer ostane do konca leta. Venera bo dosegla 
največji sij 28. aprila in 10. julija. Dne 12. 
decembra pa bo samo 0,8 stopinje južno od 
Lune. Za naše oči jo bo Luna prekrila (pojav 
imenujemo okultacija).

Mars, grški Ares, nekoč Piroj - ognjen, 
plameneč, nezgrešljiv rdečkast planet, je na 
začetku leta v ozvezdju Tehtnice in je viden 
na jutranjem nebu. Tekom leta je pravi 
popotnik in se giblje skozi ozvezdja Škorpijon, 
Kačenosec, Strelec, Kozorog, Vodnar ter konec 
junija prispe v Ribi. Takrat ga lahko opazujemo 
več kot polovico noči. Potem ostaja vedno dlje 
na nebu in oktobra ga vidimo praktično vso 

ga zjutraj v ozvezdju Strelca, tako kot Jupitra. 
Potem je vedno dlje na nebu. Konec aprila je 
viden že polovico noči v ozvezdju Kozorog in 
20. julija je v opoziciji v Strelcu in viden vso 
noč. Konec oktobra je le še na večernem nebu 
in do konca leta vztraja v ozvezdju Kozoroga. 
Dne 19. marca je zelo blizu Lune, prav tako 25. 
septembra, 21. decembra se sreča z Jupitrom. 
Po nekih izračunih bo Jupiter zakril Saturn 
daljnega leta 7541!

Vidnost značilnih ozvezdij
Nočno nebo bi nam moralo biti domače, 

saj se že tisoč let ni bistveno spremenilo. Že 
stari narodi so posamezne zvezde povezovali v 
predmete, živali, bajeslovna bitja, ... Astronomi 
so jih privzemali in dodajali nova imena. 
Posebej znani astronomi so bili v starih časih 
Arabci. Zato je še danes veliko število zvezd 
z arabskimi imeni. Red za astronomsko rabo 
so pri povezavi posameznih zvezd v ozvezdja, 
in njih imenih, napravili na prvem kongresu 
Mednarodne astronomske zveze, ki je bil leta 
1922 v Rimu.

V zimskih mesecih so na nebu ozvezdja Pegaz, 
Perzej, Andromeda z zanimivo galaksijo, M 31, 
ki jo imenujemo kar Andromedina galaksija. 
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Nabava vseh vrst 
barvnih kovin,  
pohodnih,  
ekspandiranih in  
perforiranih pločevin

IZDELAVA  
NADSTREŠKOV

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

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

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

T: 031 724 333T: 031 724 333

SISTEMIZALOKALNOPREZRAČEVANJE
Vsako sodobno bivalno okolje mora imeti prezračevalni sistemi!

Lokalno prezračevanje z rekuperacijo je namenjeno prezra- 
čevanju samo enega prostora. Nujno je, da si zagotovimo 
stalno prezračevanje, saj slab zrak lahko negativno vpliva 
na naše zdravje in dobro počutje. Lokalni rekuperatorji 
so primerni za uporabo v vseh tistih prostorih, kjer ni 
možno vzpostaviti sistema centralnega prezračevanja z 
rekuperacijo in imajo vsaj eno zunanjo steno, ki jo lahko 
uporabimo za montažo naprave. Enota rešuje problem 
slabega zraka zatesnjenih prostorov bodisi v novogradnjah 
ali pa ob sanaciji obstoječih objektov. Odlično prezračujejo 
na objektih, kjer smo zamenjali okna. Odpiranje oken za 
prezračevanje ni več potrebno. V bivalnih prostorih ni več 
komarjev in drugih insektov.

KlimatskenapraveDAIKIN
inMITSUBISHIHEAVY
•Široka ponudba enot z vrhunsko učinkovitostjo in nizkimi 
stroški energije po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do 
razreda A+++
•enote s plinom R-32, ki imajo manjši vpliv na okolje in 
omogočajo boljšo učinkovitost

TOPLOTNEČRPALKEModel
FUJITSUWATERSTAGE
Izredno učinkovite toplotne črpalke zrak voda Fujitsu  
Waterstage vas bodo naredile neodvisne od nafte ali 
plina oziroma drugih energentov.

KLIMATIZACIJA, PREZRAČEVANJE, 
OGREVANJE

GSM: 031 703 079 in 041 479 282
E-pošta: info@mamo.si 

Spletna stran: www.mamo.si
Pokličite za ponudbo ali nam pišite ...

Vsak dom je nekaj 
posebnega,  

zato si privoščite  
le najboljše!

Planinske muhe / Foto: Jošt Rovtar

Kdor opazuje naravo 
ali živi z njo in jo vsaj 
iz svojega domačega 
okolja opazuje, bo videl 
vsak dan nekaj novega. 
Če spremljamo letne ali 
večletne dogodke, pa je 
narava neizčrpen vir 
našega zanimanja.

Peter Grošelj

Predlanskim, leta 2018 (kako je 
to že daleč!), smo doživeli poleti 
in predvsem jeseni izredno 

letino sadnega drevja. Veje so se 

globoko upogibale pod težo jabolk, 
hrušk, sliv, … Nič drugače ni bilo v 
gozdovih. Veje smrek in jelk so se 
povesile pod težo storžev. Bukov žir, 
želod, tudi pravi kostanj je v obilju 
ležal po gozdnih tleh. Tako pogrnjena 
miza je seveda privabila mnogo 
živali, ki jim je obilna ponudba zelo 
ustrezala.

Od velike divjadi so se na žiru 
in želodu hranil i  jeleni,  div j i 
prašiči ter srnjad. Mnogo več pa 
je bilo manjših porabnikov, ki se 
drobtinicam od bogato obložene 
mize tudi niso odrekli. Med živalmi, 
ki so se preteklo leto zaradi obilne 
hrane zelo namnožile, so bile tudi 
veverice. Ker pa po obilju hrane 
pride v naslednjem obdobju tudi 

do manjše ponudbe, se živali zelo 
različno odzivajo na novo stanje. 

Številčne veverice, očitno zarod iz 
bogatega prejšnjega leta, so se znašle 
pred pomanjkanjem. Približale so se 
ljudem in kjer so našle gostoljubje 
in primerno hrano, so postale zelo 
zaupljive in domače.

Veverica (Sciurus vulgaris) je 
simpatična žival, nezamenljiva je in ni 
je treba posebej opisovati. Razširjena 
je po vsej Evropi. Njeno življenjsko 
okolje so gozdovi, gozdički, pa tudi 
parki in veliki vrtovi. Živi na drevju. 
Kjer ima mir in se počuti varna, se 
rada zadržuje tudi na tleh. Poleg 
jesenskih plodov orehov in lešnikov, 
se hrani še z rastlinskimi poganjki in 
vršički. Preobilje hrane tudi shrani in 

zakoplje med listje in travo. Veverice 
so izrazito dnevne živali, za razliko 
od polhov na primer. Samice v dveh 
leglih od aprila do julija skotijo od 
dva do pet mladičev. Veveričje gnezdo 
je veliko, zgoraj pokrito, spleteno iz 
suhih vejic, znotraj bogato postlano 
z drevesnim ličjem lipe ali srobota. 
Jeseni in pozimi gradijo tako 
imenovana spalna gnezda, ki so manj 
skrbno izdelana. V njih preživijo 
mnoge zimske, hladne, snežene ali 
deževne dneve. 

Lani ,  že  konec polet ja ,  sem 
opazil vse bolj številne veverice 
okrog našega doma. V ptičjih 
krmilnicah so se hranile s semeni 
sončnic. Dodane priboljške, orehe, 
lešnike in arašide, pa so odnašale 

in skrivale na primernih mestih. 
Posamezne veverice sem prepoznal 
po obnašanju, zaupljivosti ter po 
obarvanosti. Pri nas prevladuje 
temna, skoraj črna barva veveric, 
v listnatih gozdovih in v zahodni 
Evropi pa so lisičje rdeče barve. V 
vseh barvah imajo snežno bela prsa 
in trebuh. Zadnjo zimo se je med 
črnimi vevericami pojavila povsem 
drugačna, rdečerjava, od daleč 
res drugačna, lisičje rdeče barve. 
Imenoval sem jo kar »rdečelaska«. Je 
zelo zaupljiva, kakor da bi vedela, da 
je nekaj posebnega.

S prihajajočo pomladjo bodo 
verjetno vedno redkeje prihajale. 
Samice morajo poskrbeti za svoje 
potomstvo, samci pa si spomladi niso 
več prav naklonjeni. Veverice imajo 
naravne sovražnike v kunah, belici in 
zlatici. Predvsem v srednji in severni 
Evropi jih pleni tudi kragulj. 

Konec poletja in jeseni se iz 
gozdov odpravijo na senožeti in v 
sadovnjake. Stikajo za lešniki in 
orehi. Mnoge so takrat v okolici 
domačij žrtve mačk, še večkrat pa 
cestnega prometa.

Tudi veverice so žrtve globalizacije. 
I z  S e v e r n e  A m e r i k e  j e  b i l a 
prinesena tujerodna siva veverica 
(Sciurus caroliensis). Je večja, bolj 
prilagodljiva in na Britanskem 
otočju je že izrinila navadno veverico. 
Opažena je bila tudi v severni Italiji.

Kdor se bo z občutkom za naravo 
odpravil v gozd, pa bo veverico pri 
nas seveda še srečal. Najprej plaha, bo 
radovedno pokukala izza drevesnega 
debla. Oglaša se prikrito, cmokajoče, 
opozarja s topim udarcem zadnje 
tačke ob deblo. Ko pa izgubi strah 
pred človekom, je igriva, simpatična, 
poigrava se s košatim repom. Rada se 
radovedna postavlja na zadnje noge 
in opazovalcu polepša dan.

Foto: 
Peter Grošelj

Veverica

Odlično znanje mladih planincev
Manca Ogrin

V soboto, 25. januarja, je 
v Spodnji Idriji potekalo 
31. tekmovanje Mladina 
in gore. Med osnovnošolci 
so zmagali člani ekipe iz 
Litije, med srednješolci pa 
je zmaga odšla v Idrijo. 
Mlade planince je obiskal 
legendarni Viki Grošelj.

Zm a g e  v  o s n o v n o š o l s k i 
konkurenci so se veselile 
Litijke Pepa hrib pred drugo 

uvrščeno ekipo Gorski kruhki 
iz Idrije in OŠ Šmartno iz Litije 
na tretjem mestu. Srednješolska 
odličja so ostala na Primorskem: pri 
zmagovalkah Nore na gore in drugih 
Gorskih mulcih iz Idrije. Tretjega 
mesta so se razveselile Nanoške 
zmagovalke iz Podnanosa.

Spodnja Idrija je bila zadnjo 
januarsko soboto pravo mravljišče 
mladih planincev in njihovih 
m e n to r j ev  n a  31.  d r ž av n e m 
tekmovanju Mladina in gore, najbolj 
uveljavljeni planinski preizkušnji za 
mlade iz znanj, veščin in izkušenj z 
vseh področij in oblik planinskega 
delovanja, ki že več kot tri desetletja 
osnovnošolce pripravlja na varnejši 
in samostojen obisk gora, letos pa 
so petič svoje poznavanje planinstva 
pokazali tudi srednješolci. 

Kulturni kalejdoskop za uvod v 
tekmovanje so zavrteli pevski zbor 
OŠ Spodnja Idrija pod vodstvom 
Eve Lahajnar, klavirski duo učenk 
učiteljice Maje Tajnšek in plesna 
skupina Nastje Lakner Čavlović. 
Tekmovalce so spodbudno nagovorili 
ravnateljica OŠ Spodnja Idrija Janja 
Habe, predsednik Planinskega 
društva Idrija Nace Breitenberger, 
predsednik MDO PD Posočja Dušan 
Plesničar, načelnica Mladinske 
komisije PZS Ana Suhadolnik, 
načelnica MO PD Idrija Katarina 
Bončina in dolgoletna koordinatorica 
tekmovanja Brigita Čeh, veliko 
uspeha in da bi še dolgo ostali 
zvesti planinstvu, jim je zaželel tudi 
predsednik Planinske zveze Slovenije 
Jože Rovan. Planinsko mladež je 

s predavanjem in ob pogovoru 
navdušil skriti gost, vrhunski alpinist 
Viki Grošelj, ki je izrazil občudovanje 
nad njihovim znanjem.

Štiričlanske ali tričlanske ekipe 
osnovnošolcev in dvočlanske ekipe 
srednješolcev so tekmovanje začele 
dopoldne s testi iz planinskega 
znanja, ki so ga mladi pridobivali 
v  planinskih krožkih in med 
udejstvovanjem v planinstvu. V 
finalni del državnega tekmovanja 
za osnovno šolo se je uvrstilo sedem 
najboljših ekip, ki so v finalu v obliki 
kviza odgovarjale na vprašanja iz 
Planinske šole in dodatnega gradiva 
o delu oskrbnikov planinskih koč, 
nevarnosti snežnih plazov ter 
zgodovini Idrije in prvih zapisih o 
naših gorah, znajti so se morale tudi 
v praktičnih nalogah iz prve pomoči 
in prikazati ustavljanje s cepinom.

Na petem tekmovanju Mladina in 
gore za srednješolce se je v Spodnji 
Idriji pomerilo 16 srednješolskih 
ekip. Tudi letos so bili nepremagljivi 
tekmovalci iz PD Idrija, ki so zasedli 
prvi dve mesti: zmaga je šla v roke 
dvojici Nore na gore, drugo mesto pa 
h Gorskima mulcema. 

Nore na gore,  srednješolski 
zmagovalki  Barbara Čibej in 
Zala Serženta Seljak, sta že stari 
znanki MIG-a, v različnih zasedbah 
že večkrat na vrhu tega tekmovanja. 
»Pri  planincih sem od pr vega 
razreda, tekmujem že od šestega 
razreda osnovne šole, najbolj pa 
cenim nabiranje izkušenj v gorah, 

saj je teoretično znanje, ki ga tukaj 
pridobimo, zelo praktično uporabno 
na samih turah. Zdi se mi, da to še 
bolj ceniš, ko enkrat sam organiziraš 
izlet, sploh pa ko greš v gore sam, 
ko si sicer odgovoren le zase, a je 
to včasih kar zahtevna naloga,« 
je širši pomen tekmovanja orisala 
mladinska voditeljica Barbara, ki 
želi postati tudi vodnica PZS, po 
njenih stopinjah pa stopa tudi Zala: 
»Da postanem mladinska voditeljica, 
mi manjka le še seminarska naloga, 
načrtujem ostati aktivna v društvu 
in se morda v prihodnje usposobiti 
tud i  za  p lan insko  vodnico .« 
Neutrudnemu mentorju PD Idrija 
Nacetu Breitenbergerju se res ni 
treba bati za planinski podmladek, 
saj je v finalu nastopilo kar pet 
njegovih ekip, kar je le še dodaten 
pokazatelj stalnega in dolgoletnega 
dela z mladimi planinci, predvsem pa 
pridobivanja znanja za vse življenje.

»V PD Idrija smo v preteklem 
letu obeležili 115-letnico delovanja 
planinstva na Idrijskem. Svojevrstno 
praznovanje obletnice je bil tudi 
uspeh mladih planincev z OŠ 
Sp. Idrija na lanskem državnem 
planinskem tekmovanju. Njihov 
dosežek pa je, po ustaljenih pravilih, 
za društvo predstavljal kar zahtevno 
organizacijsko in finančno obveznost 
– pripravo in izvedbo letošnjega 31. 
državnega tekmovanja Mladina in 
gore. Menim, da smo bili v vseh 
pogledih tudi letos uspešni gostitelji 
skoraj dvestotim mladim planincem 

iz vse države – seveda v sodelovanju 
z Osnovno šolo Spodnja Idrija in 
z Mladinsko komisijo Planinske 
zveze Slovenije. Na tem mestu gre 
posebna zahvala vsem donatorjem 
in prostovoljcem, ki so svoj čas ali 
sredstva namenili v pripravo in 
izvedbo tekmovanja. Tokrat smo 
zares pogrešali pozitiven odziv 
’tistih večjih’ podjetij v naši občini. 
Veliko lahko naredimo in še bomo 
brezplačno ter prostovoljno – a 
čisto vse brez evrov pač ne gre. 
Rezultati, ki so jih dosegli naši 
mladi osnovnošolski in srednješolski 
tekmovalci, pa so najlepše plačilo 
za čas in trud, ki ga v vzgojo za 
planinstvo vlagajo mentorji in 
vodniki. Kažejo nam pot naprej. 
Uspehi mladih planincev so prav 
gotovo svojevrstno darilo vsakemu 
planinskemu društvu. Mladinske 
planinske skupine so svetli žarki, ki 
nam zagotavljajo, da bo planinstvo 
živelo še naslednja desetletja,« 
je po tekmovanju povedal  Nace 
Breitenberger, predsednik PD 
Idrija. 

veseljem smo v prostorih naše šole 
gostili letošnje državno tekmovanje 
Mladina in gore. A ne le veselje, 
prežemal nas je predvsem ponos 
zaradi naše osnovnošolske planinske 
ekipe, ki je bila tako zelo uspešna na 
lanskem državnem tekmovanju, da 
nam je pripadla čast gostitelja, in tudi 
letos se ji je uspelo uvrstiti v finale 
državnega tekmovanja. S Planinskim 
društvom odlično sodelujemo,« pa je 
poudarila ravnateljica Osnovne šole 
Spodnja Idrija Janja Habe. 

Planinsko društvo Idrija je že 
tr ikrat  organiz ira lo  dr žavno 
tekmovanje, kar je pokazatelj 
dobrega dela mentorjev in otrok. 
»Lepo je spremljati kako skozi 
obdobja človek raste in se bogati z 
izkušnjami in znanjem. Ravno tako 
naši mladi tekmovalci, ki so si znanje 
nabirali vse od osnovne šole. Ostali 
se radi pošalijo, da smo Idrci tako ali 
tako nepremagljivi. In res je tako,« 
je povedala Katarina Bončina, 
načelnica Mladinskega odseka PD 
Idrija.

Za organizacijo celodnevnega 
tekmovanja je potrebno veliko dela 
in priprav. Veliko pridnih rok je bilo 
potrebnih za ureditev šole, učilnic in 
telovadnice v prireditveni prostor, 
izvedbo kulturnega programa, izdajo 
posebnega biltena ob tekmovanju, 
organizacijo, pripravo nagrad 
za vse tekmovalce in posebej za 
najboljše ekipe, sladko pogostitev 
za mentorje ekip, povabilo skritega 
gosta, ... »Sama sem bdela nad 
organizacijskim delom in brez 
pridnih članov našega društva 
seveda tega ne bi izpeljali. Lepo je 
videti, ko nas dogodki, kot je bil 
ta, še bolj povežejo. Ne samo na 
planinskih poteh, tudi drugače si 
znamo pomagati med seboj. Ko 
sem na koncu dne pogledala po 
telovadnici in videla od ’ta mladih’ 
do ’tastarih’, kako sodelujejo, si 
pomagajo, se zabavajo in smejijo, 
sem vedela, da smo dan več kot 
uspešno izpeljali. Hvala vsem! 
Mladinski odsek je ponosen, da je 
naše delo z mladimi opazno tudi na 
širšem področju. Novembra smo s 
strani Mladinske komisije Planinske 
zveze Slovenije prejeli priznanje 
za izjemne dosežke pri vzgoji in 
izobraževanju planinske mladine, 
ki se kaže v kvaliteti in stalnosti 
dela ter razširjenosti planinstva med 
mladimi v lokalnem prostoru,« je še 
dodala Katarina Bončina, načelnica 
Mladinskega odseka PD Idrija. 

Ekipe PD Idrija so zasedle 
sledeča mesta:

Osnovna šola / 24 ekip:

2. mesto Gorski kruhki

4. mesto Planinske muhe

6. mesto Prfarski štruklevci

Srednja šola / 16 ekip:

1. mesto Nore na gore

2. mesto Gorska mulca

Osnovna šola Spodnja Idrija 
podpira udejstvovanje učencev 
na različnih šolskih špor tnih 
tekmovanjih, predvsem pa spodbuja 
zdrav življenjski slog učencev. 
Prav zato redno sodeluje tudi s 
Planinskim društvom Idrija, kjer 
otrokom, vključenim v društvene 
programe,  nudijo  kva l i tetno 
preživljanje prostega časa pod 
vodstvom usposobljenih mentorjev 
in planinskih vodnikov. »Z velikim 
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Da boste razumeli krivico, 
ki je bila storjena treningu, 
pojdimo nazaj v leto 1995. 
Nintendo je oglaševal 
svojo novo igralno konzolo 
Nintendo 64. Pri promociji 
so govorili le o tehničnih 
aspektih konzole, to je, kako 
ima v primerjavi s Super 
Nintendom 3,65 mHz, 
93,7 mHz procesor. N-64 
je bil popolni marketinški 
neuspeh. Celotna 
marketinška ekipa je bila 
odpuščena, saj niso uspešno 
promovirali nobene 
pomembne informacije, 
kot na primer narave 
novih iger 3D namesto 
2D. V realnosti je bil N-64 
relativno uspešen. 

Ta slaba marketinška 
strategija je le paralela, ki 
jo lahko potegnemo s slabo 

marketinško strategijo, s katero 
vam skušajo prodati trening. 
Glavna točka pri prodaji treningov 
v preteklosti je bila, da je trening 
dober za srce in izgubo odvečnih 
kilogramov. Kljub temu, da so to 
dobre koristi, niso niti približno 
tako privlačne kot ostale koristi 
treninga. To, da je trening dober za 
srce, je nekoliko nejasna trditev, ki 
je pomembna le, če imate težave s 
srcem. Raziskave kažejo, da trening 
ni ravno najbolj efektiven za izgubo 
odvečnih kilogramov. Količina 
energijske porabe na treningu ni 
imela praktično nobene korelacije 
z izgubo kilogramov. Ne govorim, 
da trening ne vpliva na vaše telo, 

pravilna vrsta treninga namreč 
poveča mišično maso in izboljša 
občutljivost inzulina ter vam 
omogoči boljšo telesno sestavo. 
Vendar, če začnete telovaditi, brez 
da uspete urediti druge faktorje, 
kot je na primer prehrana, potem 
boste nad rezultati razočarani.

Vztrajnost, trma in doseganje 
ciljev

Če še enkrat povzamem odgovor 
na vprašanje ali trening deluje, če 
je vaš cilj izguba telesne teže? V 
primerjavi s tistimi, ki so povsem 
neaktivni, je trening poskrbel za 
zelo majhno izgubo telesne teže. 
Trening ne povzroči izgube telesne 
teže. Kaj torej povzroči trening? 
Povzroči pridobivanje mišične 
mase. Mišice imajo mitohondrije, 
mitohondriji porabljajo energijo. 
Trening je najboljša možna stvar, 
ki jo lahko naredite zase. Vendar 
če mislite, da se bo to pokazalo na 
tehtnici, se zelo motite. Nikar ne 
hodite na trening z miselnostjo, 
da se je potrebno tako »zgonit«, 
da skoraj bruhate, ker ste čez dan 
jedli samo svinjarijo, in se boste 
zaradi tega, ker ste se povsem 
izčrpali, počutili dobro. Doktor 
Mark Tarnopolsky je rekel: »Če bi 
obstajalo zdravilo, ki bi za človeško 
zdravje naredilo vse, kar naredi 
trening, bi bilo najdragocenejše 
zdravilo na svetu.« Da razumete, 
kaj naredi trening tako zelo  
dober, morate razumeti kako 
trening vpliva na možgane.

Zakaj uporabljamo možgane?
Nekateri bi rekli, da imamo 

možgane zato, da razmišljamo. 
Da na kreativen način rešujemo 
kompleksne probleme. 
Nevroznanstvenik Daniel Wolpert 
pravi, da temu ni tako. Možgane 
imamo le zaradi enega preprostega 
razloga in sicer da producirajo 
prilagodljiva in kompleksna 
gibanja. Pa poglejmo na primer 
koalo. Koala je prilagodila svoj 
prebavni sistem tako, da dobi vso 
potrebno energijo iz evkaliptusovih 
listov. Ni se ji potrebno veliko 
gibati, saj le sedi na veji, je 
evkaliptusove liste in gleda kako 
se svet vrti. V preteklosti so imele 

koale veliko večje možgane. Dieta 
koale je postala manj raznolika, za 
kar je potrebovala manj gibanja, 
da preživi, posledično so se njeni 
možgani zmanjšali. Manj gibanja 
je pomenilo manjšo potrebo po 
možganih. Raziskave s področja 
treninga in boljše razumevanje 
nevrokemičnih mehanizmov 
dokazujejo močno povezavo 
med možgani in gibanjem. Veliki 
možgani so potrebni za ustvarjanje 
kompleksnih gibov. Izvedba 
teh gibov in dvig srčnega pulza 
okrepi moč naših možganov. 
Trening omogoča, da se hitreje 
in bolj efektivno učimo in se 
boljše spopadamo s stresom, po 
drugi strani pa drastično zmanjša 
občutek tesnobe, izboljša počutje 
in depresivno razpoloženje ter 
izboljša fokus. Trening dejansko 
omogoča možganom hitrejše 
učenje.

Glavni ključ tega fenomena je 
beljakovina, imenovana BDNF 
(brain derived neurotrophic factor). 
Če se hočemo nekaj naučiti, 
morajo naši možgani zrasti in 
modificirati celično infrastrukturo, 
da lahko nevroni lažje ustvarijo 
nove povezave. BDNF izboljša 
funkcijo nevronov, spodbuja 
njihovo rast, jih okrepi in varuje 
pred naravnimi procesi celične 
smrti. BDNF je pomemben biološki 
člen med mislimi, čustvi   

  in gibanjem. Že od 20 do 40
       minut aerobne vadbe   

            poviša BDNF v krvi za 32 %.  
            Pri populaciji, ki večinoma  
             sedi, pa se BDNF zmanjša  
             za 13 %.

Vpliv treninga na možgane
Eden od načinov razumevanja, 

zakaj trening zažene možgane in 
olajša učenje, je ta, da razumemo 
naše telo kot zapleten če/potem 
sistem. Naše telo ima sprožilce 
za katerokoli fiziološko funkcijo 
v telesu. Na primer, če me zebe, 
potem se tresem. Če mi je vroče, 
potem se potim. Večina fizioloških 
odzivov v telesu ne more biti 
inducirana že z močjo volje. 
Prisotni morajo biti določeni 
sprožilci. Ko razumemo, kateri 
fiziološki sprožilci sprožijo kateri 
fiziološki odziv, potem lahko 
prepričamo možgane v to, da 
naredijo to, kar mi želimo. Razlog, 
zakaj je trening ključ do številnih 
pozitivnih učinkov na možgane, 
je ta, da gibanje signalizira 
možganom, da se dogaja nekaj 
zelo pomembnega. Naši predniki 
so se biološko gledano gibali zgolj 
zaradi preživetja, kar za današnje 
čase ni bistveno. Premikali so se, 
da so ušli plenilcu, da so nabirali 
hrano, da so lovili. Medtem ko 
so se premikali, so si morali 
zapomniti in se naučiti, kako 
izgleda pokrajina, da se niso 
izgubili. Ko ležimo na kavču, svojih 
možganov ne prepričujemo, da je 
učenje pomembno. Iz perspektive 
možganov sedenje pomeni, da smo 
na varnem. Nič pomembnega se ne 
dogaja. Čas je za počitek.

Trening in učenje
Arnolda Schwarzeneggerja 

najbrž ne povezujete z visoko 
inteligenco. Najbrž mislite, da vsi 
njegovi uspehi izhajajo iz dejstva, 
da je bila takrat njegova pojava 
novost, saj so bili mišičasti moški 
redkost. Ne glede na to, koliko 
pozornosti dobijo tvoji bicepsi, 
še vedno potrebuješ ogromno 
motivacije, učne zmogljivosti 
in fokusa, da postaneš uspešen 
bodybuilder, poslovnež, igralec 
in politik. Ni bila njegova postava 

tista, ki ga je naredila bogatega. 
Milijonar je postal na račun 
trgovanja z nepremičninami še 
preden je postal filmski igralec. 
Vse to je dosegel med tem, ko je 
govoril v drugem jeziku. Po vsej 
verjetnosti se lahko Arnold zahvali 
svojemu fitnesu za tak impresiven 
prikaz motivacije in fokusa. Naša 
motivacija je odvisna od centra za 
nagrajevanje v naših možganih. 
Za praktično vsako aktivnost, 
ki jo želimo narediti, velja, da jo 
naredimo z razlogom, da bomo 
dobili neko nagrado. Brez nagrade 
naši možgani nimajo razloga, da bi 
karkoli naredili.

Dopamin je ključni igralec v 
sistemu nagrajevanja. Dopamin 
skrbi za motivacijo in pozornost. 
Zadolžen je za občutek 
zadovoljstva, ko nekaj dosežemo. 
Poskrbi, da si želiš narediti stvari 
in ti da občutek, da je bilo to 
vredno narediti. Pri nepravilnem 
delovanju dopamina pride do 
izgube motivacije, da bi naredili 
stvari, saj ne dobimo dovolj 
zadovoljstva za njihovo izvedbo. 
Trening izboljša motivacijo, 
ker poveča zaloge dopamina in 
število receptorjev v centru za 
nagrajevanje. Trening bo poskrbel, 
da naredite stvari, ki običajno ne 
dajo občutka zadovoljstva. Poleg 
dopamina trening poveča izločanje 
serotonina in noradrenalina. Ko so 
ti trije nevrotransmiterji v deficitu, 

ljudje postanejo depresivni. V 
študiji leta 1999 so primerjali 
učinke treninga in antidepresiva 
Zolofta. Ugotovili so, da je že 30 
minut teka trikrat tedensko enako 
učinkovito kot antidepresiv Zoloft. 
V študiji leta 2006, v kateri je 
sodelovalo 19.000 nizozemskih 
dvojčkov in njihovih družin, so 
ugotovili da so tisti, ki trenirajo, 
manj depresivni, manj anksiozni, 
bolj družabni in manj nevrotični.

Trening in stres
Na zadnjem mestu pa poglejmo, 

kako trening vpliva na stres. 
Najprej poglejmo originalni 
scenarij stresa. Sproščeno sediš pod 
drevesom in ješ borovnice. Nato 
vidiš medveda, ki se ti približuje. 
Takoj se ti vklopi mehanizem 
bega ali boja. Izloči se kortizol, 
pospeši se srčni utrip, prebava 
se upočasni nato pa se začneš 
hitro premikati. Od sebe boš dal 
vse, čez nekaj minut se ustaviš 
in počivaš. Fiziološki procesi 
poskrbijo, da se umiriš. Kortizol 
se bo zmanjšal in ostal znižan. Tu 
ponovno pridemo do če/potem 
mehanizma. Če vidim medveda, 
izločim veliko kortizola. Če sem 
dal vse od sebe, sledi znižanje 
nivoja kortizola (potem). Žal pa pri 
večini ljudi na dnevni ravni pride 
le do tega, da prvi del te zanke 
neprestano aktivirajo, drugega 
dela pa sploh ne. Kar pomeni, da 
čez dan sedite s povišanim nivojem 
kortizola v telesu. Stres človeka 
naredi debelega. Raziskave kažejo, 
da kortizol povečuje visceralno 

maščobo in povzroča metabolni 
sindrom. Vendar stres vpliva na 
veliko bolj pomembno območje 
v našem telesu. Slike možganov 
so pokazale, da ljudje s konstanto 
povišanim kortizolom degenerirajo 
možgansko tkivo veliko hitreje 
kot ljudje z normalnim nivojem 
kortizola. Če kortizol naraste, se 
električni impulzi v hipokampusu 
znižajo. Hipokampus je povezan z 
učenjem, spominom in kontrolo 
nad stresom. Z jutranjim 
treningom lahko znižate nivo 
kortizola v telesu in ga znižanega 
pustite čez celoten dan. Reden 
trening poskrbi, da boste veliko 
bolje reagirali na stres.

Omenil sem, da je trening 
ravno tako dober kot zdravila 
za zdravljenje nekaterih težav. 
Trening ni namenjen le izboljšanju 
zdravja. Tudi če si samozavesten in 
se počutiš dobro, imaš dober fokus 
in si srečen s svojo zmožnostjo 
učenja novih stvari, lahko še 
vedno izboljšaš vsa ta področja. 
Če si nedavno zamenjal svoje stare 
slušalke z novimi, kvalitetnejšimi, 
kljub temu, da si bil s starimi 
zadovoljen in si prvič slišal nov, 
boljši zvok ter ugotovil, da prvič 
v življenju slišiš neke nove stvari, 
potem te nove slušalke postanejo 
nov, boljši standard. Kasneje si 
ponovno uporabil stare slušalke in 
ugotovil, da enostavno niso dovolj 
dobre. Če začneš s treningom, boš 
dobil občutek, kot da uporabljaš 
nove slušalke. 

Filozofija treninga
Verjamem, da edini pravilen 

način, kako trenirati in 
izobraževati ljudi na področju 
treninga, prehrane in spreminjanja 
navad, sledi naslednjim principom. 
Za mojo filozofijo stojijo številni 
vzroki, zakaj je to edini način 
treninga, ki funkcionira. Moj 
pogled na trening je povsem 
drugačen od vseh ostalih. Namen 
je vedno kakovost. Vsaka ponovitev 
mora biti kar se da pravilna, vsak 
gib mora biti pravilno izveden. 
Nobenega divjanja, preskakovanja 
stopnic. Izboljšanje malih stvari 
iz treninga v trening. Trening naj 
ne bo nikoli razlog in izgovor, da 

Matjaž Erjavec

Moja športna pot se je začela pred petimi leti v iskanju samega sebe po prestopu iz srednje 
šole na fakulteto v Ljubljani. Ob vpisu na Fakulteto za šport sem spoznal (sedaj mojega dobrega 
prijatelja) Andreja Bohteta, ki je sam že delal kot trener. On je imel eno največjih vlog pri mojih 
odločitvah glede športne in karierne poti. Poleg formalnega izobraževanja na fakulteti sem 
veliko časa posvetil tudi branju člankov in drugih knjig, ki so nekoliko bolj aplikativne. Po 
približno dveh letih treningov sem naredil enega najpomembnejših korakov v svoji športni 
in poklicni karieri in se včlanil v Klub dviganja uteži Olimpija. Tu sem spoznal tudi mojega 
zdajšnjega trenerja in mentorja Žigo Šuena. Vsak dober trener potrebuje svojega trenerja in 
kolege, od katerih se uči in dopolnjuje svoje znanje. Tu so se začeli tudi moji prvi večji uspehi 
na športnem področju. V treh letih sem nanizal pet naslovov državnega prvaka v olimpijskem 
dviganju uteži in powerliftingu.

Vzporedno s svojo športno kariero sem vodil tudi svojo trenersko pot. Začel sem kot vaditelj 
TRXa v majhnem studiu na Rudniku, kjer sem spoznal Tineta. Delo v studiu je bila ena 
dragocenejših izkušenj, saj sem se kot novinec ogromno naučil. Po dveh letih dela in približno 
1.000 urah vodenih vadb sem spoznal, da možnosti za učenje in napredek tam ni več. S Tinetom 
sva se odločila odpreti svoje športno društvo – Evolucijo in delati stvari tako, kot misliva, da je 
najbolje za dolgoročen uspeh društva in rezultate strank. Oblikovala sva sistem, ki zajema vse 
vidike gibanja, ki jih posameznik potrebuje za zdravo življenje brez bolečin in dosego svojih 
športnih ciljev. Vzporedno s tem delujem še kot trener pri Inergiji.

Dosežki

Ekipno 1. mesto na 
memorialu "Stevan-Pišta 
Gromilovič", Sombor, 
november 2016

2. mesto na državnem 
prvenstvu v powerliftingu 
GPA (kategorija do 90 kg), 
Ljubljana, Maj 2016

1. mesto na državnem 
prvenstvu v powerliftingu 
IPF (kategorija do 93kg), 
Grosuplje, december 2015

6. mesto na mednarodnem 
turnirju Alpe Adria 
(weightlifting), Udine, Julij 
2015

1. mesto na državnem 
prvenstvu v olimpijskem 
dviganju uteži (kategorija do 
85 kg), Ljubljana, Maj 2015

1. mesto na državnem 
prvenstvu v powerliftingu 
GPA (kategorija do 90 kg), 
Ljubljana, Maj 2015

1. mesto na državnem 
prvenstvu v olimpijskem 
dviganju uteži (kategorija do 
85 kg), Ljubljana, Maj 2014

1. mesto na državnem 
prvenstvu v powerliftingu 
GPA (kategorija do 90 kg), 
Ljubljana, November 2013

2. mesto na državnem 
prvenstvu v Bench Pressu 
GPA (kategorija do 90 kg), 
Ljubljana, November 2013

1. mesto na državnem 
prvenstvu v Bench Pressu 
GPA, (kategorija do 82,5 kg), 
Ljubljana, April 2013

lahko počnete bedarije na drugih 
področjih, predvsem pri prehrani. 
S tako miselnostjo vam nikoli ne 
bo uspelo doseči svojih ciljev. Prav 
zato namenoma učim ljudi, da je 
na prvem mestu pravilna izvedba 
gibov. Bolj kot to, da so sposobni 
narediti 30 burpee-jev kolikor 
hitro se da in potem obležati 
v lužici svojega lastnega znoja 
in po možnosti tudi bruhanja. 
Pomembno je, da rekonstruiram 
trening tako, da nagradim ljudi 
za izboljšano kvaliteto gibanja, ne 
pa za to, da čim prej zaključijo z 
določeno vajo. S tem spremenim 
pravila igre in poskrbim, da vadeči 
spremenijo miselnost. Pri treningu 
se vedno držim načela »manj je 
več«. Vadeči začnejo opažati, kako 
stvari delujejo, kako pravilen gib 
izgleda in kako ga morajo čutiti. 
Nato začnejo govoriti o tem, kako 
zelo dobro so opravili z dano 
nalogo, v tem primeru s kvalitetno 
izvedbo določenega giba. Začnejo 
se truditi, da znova in znova 
zadenejo te pravilne pozicije. 
Pridobijo na samozavesti, izredno 
dobro se počutijo, saj vedo, da so 
z dano nalogo odlično opravili 
in postopoma postajajo vse bolj 
samostojni. Glavni namen treninga 
je bil s tem dosežen. Perfektnost 
izvedbe. To pridobljeno samozavest 
vadeči prenesejo tudi na druga 
področja v svojem življenju. Lažje 

skrbijo za svojo prehrano, lažje se 
spopadejo s slabimi navadami in 
stresom.

Trening in moja filozofija
Ker med takim načinom treninga 

pride do nekoliko daljših pavz se 
lahko med odmori pogovorimo o 
prehrani, predebatiramo določene 
stvari, poskusimo ugotoviti, katere 
navade so problematične in kako 
jih eliminirati ter nadomestiti z 
boljšimi navadami. V 60 minutah 
se naučimo ogromno in to 
znanje lahko vadeči prenesejo v 
vsakdanje življenje. Torej učenje, 
učenje in še enkrat učenje. 
Trening, ki se drži teh načel, ima 
ogromno pozitivnih učinkov: večja 
samozavest, več energije, boljše 
spopadanje s stresom, drastično 
zmanjšanje občutka tesnobe, 
izboljšanje fokusa, olajšanje učenja, 
izboljšanje motivacije, povečanje 
mišične mase, izboljšanje telesne 
sestave (manj telesne maščobe), 
odpravljanje bolečin v sklepih, ...

Verjamem, da je to edini pravilen 
način, kako pristopiti k treningu, 
če želite doseči dolgoročne 
rezultate, ki jih boste brez težav 
obdržali čez celotno življenje. 
Tak pristop od vas zahteva 
izredno veliko vloženega časa, 
truda in energije. Moji vadeči 
dosegajo izjemne rezultate. Ste jih 
pripravljeni doseči tudi vi?

Promocija EvoStrong / Foto: Domen Šverko

Zakaj sta trening in vadba 
podcenjena?
Zakaj sta trening in vadba 
podcenjena?
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Slovan je bil boljši nasprotnik
Klemen Pavrič

Redni del košarkarske 
sezone v 3. SKL ligi se 
je s tekmami 14. kroga 
zaključil. Prvi dve moštvi 
iz vsake skupine se bosta 
v nadaljevanju borili za 
napredovanje v višji rang 
tekmovanja, zadnji dve za 
za obstanek, velika večina 
pa bo igrala tekme za 
razigravanje od 3. do 6. 
mesta,  ki pa v rezultatskem 
smislu nimajo nekega 
posebnega naboja. 

V slednjo kategorijo spada 
tudi idrijska članska ekipa, 
ki je imela veliko priložnost 

priboriti si dodatne kvalifikacije, 
a se načrti niso izšli po njihovih 
željah. Naneslo je tako, da je o 
drugem potniku odločal domači 
obračun predzadnjega kroga proti 
Slovanu (suverena Nova Gorica si 
je prvo mesto zagotovila že prej). Za 
tekmo leta je v Idriji veljalo veliko 
zanimanje, Modra dvorana pa je bila 
zapolnjena že pol ure pred začetkom 
srečanja. Pogled na skoraj tisoč 

France Prešeren 
na plavalnem 
mitingu
V soboto, 18. januarja, je 
na olimpijskem bazenu v 
Kranju potekal mednarodni 
miting DR. FIG, ki se ga je 
udeležilo preko 500 plavalcev 
iz Avstrije, Srbije, Hrvaške in 
Slovenije.

Tekmovanje po organizaciji sodi na 
najvišji slovenski nivo, saj po spektaklu, 
ki ga organizator priredi za plavalce, 
ki se uvrstijo v finalni del med osem 
najboljših, spominja na tekmovanja 
evropskih pr venstev.  Seveda se 
tekmovanja udeležita tudi dr. France 
Prešeren in njegova izbranka Julija.

Miting sta otvorila minister za šolstvo 
in šport Jernej Pikalo ter predsednik 
PZS Borut Štrumbelj. Na mitingu so 
zbirali sredstva za odličnega plavalca 
Aljošo Habjana, ki pa je po nesrečnem 
skoku v morje postal tetraplegik.

Iz Plavalnega kluba Cerkno se je 
mitinga udeležilo deset plavalcev, ki 
so si poleg mnogih osebnih rekordov 
priplavali tudi dva finalna nastopa. Taja 
Primožič je na 50 metrov prosto osvojila 
šesto mesto, na 50 metrov prsno pa 
osmo. Barve kluba so zastopali še Tadej 
Zelenc, Klara Močnik, Tjaša Močnik, 
Zala Močnik, Tjaša Lahajnar, Tajda 
Lahajnar, Janž Magajne, Patrik Razpet 
in Luka Rejc. / AH

Taja Primožič dvakratna državna 
prvakinja

v vseh elementih košarkarske igre 
in so srečanje v svojo korist odločili 
že do odmora. Drugi polčas je bil 
rezultatsko mnogo bolj izenačen, toda 
izkušeni gostje niso niti za trenutek 
spustili vajeti iz svojih rok ter so se iz 
Idrije vrnili s pomembno in povsem 
zasluženo zmago. Zadnji krog bi sicer 
še lahko premešal stanje na vrhu 
lestvice, a za ta scenarij bi morali 
idrijski košarkarji zmagati v Ilirski 
Bistrici, Slovan pa bi moral doma 
izgubiti s Tolminom. Nič od tega se 
ni zgodilo; močno okrnjena idrijska 
ekipa je položila orožje na gostovanju 
pri Plami Pur, Slovan pa je doma 
pričakovano zabeležil novi dve točki 
ter dokončno potrdil osvojeno drugo 
mesto v skupini. Razpored prihajajočih 
tekem bo znan v kratkem.

Prejšnji konec tedna so bile v 
pogonu tudi ostale selekcije. Fantje 
iz ekipe U11 so bili na domačem 
parketu uspešnejši od Tolmina, v 
drugi tekmi pa so z lepo ekipno 
igro premagali še vrstnike iz Nove 
Gorice. Mladi košarkarji so prvi del 
tako sklenili brez izgubljene tekme, 
kar je vsekakor lepa popotnica za 
nadaljevanje sezone. Kadeti so se 
v Ajdovščini domačinom dobro 
upirali v prvem polčasu, v drugem 
delu pa jim je za zmago zmanjkalo 
moči. Lepo zmago je na gostovanju 
v Portorožu dosegla selekcija U15, 
ki zdaj že z nestrpnostjo pričakuje 
tekmece v zadnjem delu sezone. 
Naslednja dva vikenda, zavoljo 
počitnic, zaključka pokala SPAR ter 
reprezentančnih tekem pod okriljem 
KZS, tekem ne bo.

Med 7. in 9. februarjem je v 
organizaciji Plavalne zveze Slovenije 
in Plavalnega kluba Triglav Kranj 
na olimpijskem bazenu v Kranju 
potekalo državno prvenstvo 
za mlajše dečke in deklice. Na 
tekmovanju je nastopilo 245 
plavalcev iz 25 slovenskih klubov.

V napetih bojih v vodi in z odličnimi navijači 
na tribunah so mladi plavalci prikazali 
odlično formo in vrhunske rezultate. Trije 

mladi Cerkljani, Taja Primožič, Jonas Lapanje in 
Janž Magajne, so se več kot enakovredno borili 
z ostalimi plavalci. Taja Primožič je postala prva 
Cerkljanka, ki se je okitila z naslovom državne 
prvakinje. Na najvišjo stopničko je stopila kar 
dvakrat, v disciplinah 50 in 100 metrov prosto, 
poleg tega pa osvojila še dve bronasti kolajni in 
stopničke na 200 in 400 metrov prosto. Jonas 
Lapanje se je trikrat povzpel na stopničke in 
sicer v njegovi priljubljeni prsni tehniki. Na 100 
metrov prsno je osvojil drugo mesto, na 50 in 
200 metrov prsno pa je bil tretji.

Janž Magajne je v vseh odplavanih disciplinah 
dosegel osebne rekorde, a se žal vedno znova 
vrtel okrog šestega mesta. Žal je malo zmanjkalo, 
da bi se tudi sam povzpel na za vsakega plavalca 
tako želene stopničke.

V istem vikendu je PK Triglav Kranj pripravil 
tudi državno prvenstvo v plavanju za dečke 
in deklice. Skupno je nastopilo 221 plavalcev 

iz 26 slovenskih klubov. Cerkljani so imeli v 
kategoriji dečkov in deklic tri plavalke, Tjašo 
Močnik, Klaro Močnik in Janjo Lapanje, ki so 
si preko tekmovanj od septembra do februarja 
priplavale normo in s tem vstopnico na 
državno tekmovanje. V napetih dopoldanskih 
predtekmovanjih si je najboljša posameznica 
kluba Tjaša Močnik priplavala pet večernih 
finalov, Klara Močnik pa dva. Tjaša Močnik 
je poleg odličnih osebnih rekordov v finalu B 
osvojila še drugo mesto na 100 metrov prosto, 
tretje mesto na 100 in 200 metrov prsno, peto 
mesto na 50 metrov prosto in osmo mesto na 50 

metrov prsno. Klara Močnik si je na 200 metrov 
prosto priplavala tretje mesto, na 400 metrov 
prosto pa šesto mesto.

»Koliko preplavanih kilometrov, narejenih 
zavesljajev, udarcev z nogami, obratov in 
skokov je bilo narejenih, vemo samo trenerji in 
plavalci. Vendar se je splačalo. Smo majhni, a iz 
te majhnosti smo postali veliki. Kot je rekel naš 
bivši plavalec Aljoša, PK Cerkno je kot Slovenija; 
ni velik, ima pa veliko dobrih plavalcev. Še 
enkrat iskrene čestitke za odlične uvrstitve in 
rezultate,« pa je misli za medije po tekmovanju 
strnila plavalna trenerka Ana Hadalin. / ITA

Nuša Šubic enajsta na svetovnem prvenstvu
David Velikanje

Mlada tekmovalka 
idrijskega sankaškega 
kluba je z enajstim mestom 
na svetovnem prvenstvu 
kronala svojo prvo 
sezono med mladinkami. 
V skupnem seštevku 
svetovnega pokala je 
končala na štirinajstem 
mestu.

Krstna sezona ob preskoku v 
višjo kategorijo že sama po 
sebi tekmovalcem predstavlja 

precejšen izziv, dodatno ga je to zimo 
otežilo še pomanjkanje snega. Udobje 
priprav in treningov na domačih 
progah so zamenjala zamudna 
potovanja na prizorišča v Avstrijo 

in Italijo. Največkrat sicer v »le« tri 
ure in pol oddaljeni Winterleiten, do 
oddaljenejših italijanskih tekmovališč 
tudi do sedem ur v eno smer. Z 
vidika spoznavanja novih prog, na 
katerih potem potekajo tekmovanja, 
je to za tekmovalce sicer dobrodošlo, 
a terja precej dodatnega časa, 

energije in finančnih sredstev. 
Kot članica mladinske državne 

reprezentance, je Nuša Šubic to 
zimo nastopila na štirih tekmah 
mladinskega svetovnega pokala, 
zadnji januarski konec tedna pa še na 
mladinskem svetovnem prvenstvu. 
I z  t e k m e  v  t e k m o  j e  k a z a l a 

,,
S svojo prvo sezono med 
mladinkami sem zelo 
zadovoljna, saj sem dosegla 
več, kot sem pričakovala. 

Nuša Šubic

Prizadevnost in pridno 
delo se kažeta v napredku, 
vseeno pa je še precej 
rezerv. To mi daje upanje za 
še večje uspehe v naslednjih 
sezonah.

Nuša Šubic

,,

glavo množico je prinesel oddaljen 
spomin na nekdanja prvoligaška 
leta, na žalost pa šesti igralec domače 

ekipe ni ponesel do tako želene 
zmage. Obramba domače ekipe je 
bila enostavno preslaba, Slovanovci, 

ki so se v začetku januarja pošteno 
okrepili, pa niso prav ničesar prepustili 
naključju. Od Idrijčanov so bili boljši 

KK Hidria in KK Slovan / Foto: Robert Zabukovec

napredek v vožnjah, pridobivala na 
samozavesti, zmanjševala zaostanke 
za najhitrejšimi in proti koncu 
sezone prehitevala tudi izkušenejše 
konkurentke, ki so bile na začetku še 
pred njo. Najbolje se je ujela s progo 
v avstrijskem St. Sebastianu, na 
kateri je potekalo finale svetovnega 

pokala in svetovno prvenstvo teden 
za tem. Enajsto mesto je osvojila 
s konstantnim izboljševanjem 
doseženih časov, od trinajstega 
mesta v prvem teku, enajstega v 
drugem, do devetega v finalni vožnji 
svetovnega prvenstva. 

Tako sama kot tudi strokovni štab 
so z nastopi v mladinski konkurenci 
zadovoljni.  Nagrada, in s tem 
nadgradnja, je podaljšanje sezone 
z nastopi v članski konkurenci. 
Najprej jo čakajo tekme svetovnega 
pokala v italijanskem Laasu in 
avstrijskem Umhausenu, za konec 
pa še člansko evropsko prvenstvo 
od 21. do 23. februarja v Moskvi. 
Večjih rezultatskih pritiskov na teh 
tekmovanjih ne bo, predvsem gre 
za pridobivanje novih izkušenj in 
zagotavljanje kontinuitete napredka 
pred naslednjimi sezonami. 

Izjemna bera orientacistov 
V nedeljo, 26. januarja, je v Vipavskem Križu potekala že druga tekma 
Slovenske orientacijske sprint lige v letošnji sezoni, ki je bila še dodatno 
začinjena s popoldansko prireditvijo Orientacist leta. 

Na njej so pohvale in priznanja s strani 
Orientacijske zveze Slovenije prejeli posamezniki, 
ki so bili na orientacijskem področju še posebej 
uspešni v preteklih dveh letih. Med najbolj uspešnimi 
slovenskimi orientacisti so se znašli tudi člani 
Orientacijskega kluba Azimut: Emil Kacin, Simon 
Stanonik, Peter Tušar, Teja Tušar in Mark Bogataj.

Emil Kacin je prejel priznanje za izstopajoč 
tekmovalni dosežek z osvojenim šestim mestom 
na Svetovnem prvenstvu v precizni orientaciji, 
ki je preteklo poletje potekalo na Portugalskem. 
Komaj dvaindvajsetletni Simon Stanonik je v 
pretekli sezoni osvojil vsa državna prvenstva 
v moški elitni kategoriji, kar je še dodatna 
potrditev, da je zasluženo prejel pohvalo OZS 
mladim tekmovalcem za prizadevnost in 
napredek v preteklih dveh letih. Poleg Simona 
pa so izmed mlajših članov pohvalo za tekmovalni 
dosežek na mednarodnih tekmah prejeli še Peter 
Tušar, Mark Bogataj in Teja Tušar. Priznanj in 
pohval pa niso prejeli samo posamezni člani OK 

Azimut, marveč je nagrado prejel tudi celoten 
klub, posebej za kvalitetno organizacijo Prvenstva 
JV Evrope, ki je leta 2018 potekalo v Cerknem.

Poleg večjih priznanj, podeljenih na prireditvi, 
so po manjših dnevnih zmagah med več kot 
dvestotimi tekači, ki so tekmovali v sprint tekmi 
po majhni, ampak z ozkimi ulicami prepleteni 
vasi, posegli vsi člani OK Azimut, ki so se uvrstili 
na stopničke. Mednje sodijo Rok Sedej (M10), 
Brina Gantar (Ž10), Nika Eržen (Ž10), Nea Eržen 
(Ž16), Neža Obid (Ž16), Benjamin Jamšek (M18), 
Teja Tušar (Ž18), Simon Stanonik (M21), Matjaž 
Štanfel (M21), Nika Poljanšek (Ž21), Silvij Močnik 
(M60) in Vlado Sedej (M60). Začetek sezone je bil 
za orientaciste idrijsko-cerkljanske regije uspešen, 
tako da se nadejamo uspehov tudi v nadaljevanju 
sezone, ki bo v prihodnjih mesecih prinesla obilico 
preizkušenj. Prvo večje na koledarju je definitivno 
petdnevno tekmovanje Lipica Open, ki se začne 7. 
marca in vsako leto na sončni Kras zvabi več kot 
tisoč orientacistov. / Lara Gantar

Člani OK Azimut, ki so s strani Orientacijske zveze Slovenija prejeli pohvale in priznanja ter 
predsednik, Gregor Hvala, in tajnik kluba, Klemen Kenda, ki sta prevzela nagrado kluba za 
organizacijo Prvenstva JV Evrope. / Foto: Peter Dobravlje

Strelci uspešni v Postojni in na Vrhniki
Strelsko društvo Vrhnika je 1. februarja na svojem elektronskem 
strelišču pripravilo regijsko strelsko prvenstvo v streljanju s standard 
zračno pištolo. 

Tekmovanja so se udeležili tudi idrijski strelci 
in po kategorijah zabeležili sledeče rezultate:

mladinci: 1. mesto Maks Brus (519 krogov – 
norma za državno prvenstvo), 2. mesto Jakob 
Mažgon (506 krogov) / člani: 1. mesto Blaž 
Petrič (544 krogov) v rednem delu, v finalnem 
delu 4. mesto (183,9 kroga – za 3 desetinke 
zaostal za tretjim mestom) / veterani 50+: 4. 
mesto Jurko Petrič (328 krogov) / veterani 
70+: 1. mesto Vladimir Kržišnik (332 krogov). 
Na istem strelišču na Vrhniki je 2. februarja 
potekalo tudi regijsko strelsko prvenstvo 
za standard zračno orožje. Tekmovalci so 
se pomerili na elektronskem 10-steznem 
strelišču. Tega prvenstva so se udeležili tudi 
kadeti Strelskega društva Jožeta Mihevca iz 
Idrije in zabeležili sledeče rezultate: standard 
zračna puška: 2. mesto Teo Šmit (369,5 krogov 
– norma za državno prvenstvo), 3. mesto Izak 
Bolčina (353,1 kroga), 6. mesto Matevž Mažgon 
(333,0 kroga); ekipno 1. mesto. 

sledeča mesta: mlajši dečki: 2. mesto Matevž 
Vončina (168 krogov), 7. mesto Matej Zidarič 
(144 krogov), 9. mesto Črt Debelak (124 
krogov); ekipno 2. mesto / dečki: 2. mesto 
Patrik Jurman (177 krogov), 5. mesto Tim 
Pagon (173 krogov), 8. mesto Filip Kacin 
(168 krogov), 9. mesto Adam Brložnik (168 
krogov - slabša zadnja serija), 15. mesto Anže 
Kavčič (144 krogov), 17. mesto David Gnezda 
(113 krogov); ekipno 1. mesto v sestavi Patrik 
Jurman, Filip Kacin, Adam Brložnik / starejši 
dečki brez naslona: 9. mesto Aljaž Velikanje 
(151 krogov), 10. mesto Anej Šinkovec (136 
krogov) / člani: 7. mesto Gorazd Kosmač (310 
krogov) / veterani 50+: 3. mesto Jože Močnik 
(141 krogov) / 60+: 3. mesto Rado Gantar (155 
krogov), 4. mesto Danilo Pavšič (149 krogov), 
5. mesto Marko Brus (145 krogov) / 70+: 4. 
mesto Vladimir Kržišnik (161 krogov); ekipno 
3. mesto v sestavi Vladimir Kržišnik, Danilo 
Pavšič, Marjan Brus. / Vladimir Kržišnik

Postojna je 8. 
februarja gostila 
regijsko prvenstvo 
s  s e r i j s k i m 
zračnim orožjem 
za vse kategorije 
na elektronskem 
9-mestnem 
strel išču,  ki  je 
urejeno v pritličju 
srednje gozdarske 
šole. Tudi tu so 
se idrijski strelci 
i z k a z a l i  i n  p o 
kategorijah osvojili 
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Hyundai Tucson 1.7 Crdi Comfort
l.2015 43.000km 1.lastnik
Cena: 15.990 EUR
 

Hyundai ix35 2.0 Crdi 4x4 Premium
l.2011 160.400km 1. lastnik
Cena: 11.490 EUR

Suzuki S-cross 1.4 Elegance 4x4
(+ zimski komplet 16’’ +  vinjeta 2020 + Magna 
1.000 eur) l. 2019 200km / Cena: 22.500 EUR

Suzuki Vitara 1.6 Comfort 4x4
l.2017 76.000km 1.lastnik
Cena: 13.390 EUR

STANISLAV BORIS JURMAN 
(11. 11. 1930 – 17. 1. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in vsem, ki ste se prišli poslovit od našega dragega očeta 
in nonota Borisa Jurmana ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala vam za vsak stisk roke in izrečena sožalja, za vse sočutne 
objeme, za vsako iskreno besedo v tolažbo in vzpodbudo ter vse 

darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala osebju Zdravstvene postaje Cerkno in patronažnim 
sestram za nego. Hvala pogrebni službi Komunale Idrija in 
cerkljanskemu župniku za opravljen poslovilni obred. Iskrena zahvala 

vsem, ki ste ga skupaj z nami pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

Veš, da je vse tako, kot je bilo. 
V vsaki stvari si, ki je v hiši, 
v mislih si, besedah naših, 
da, celo v sanjah, 
le da korak se tvoj 
nič več ne sliši … 
(J. Medvešek)

Mali oglasi

IVANKA PODGORNIK
(11. 7. 1941 - 17. 1. 2020)

Ob boleči izgubi naše drage mame Ivanke Podgornik iz Idrije se 
iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in ostalim za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala Domu 
starejših občanov Idrija in ZD Idrija za strokovno delo in pomoč pri 
oskrbi. Zahvaljujemo se gospe Ireni za tople besede slovesa, pevcem 
za odpete pesmi, pogrebni službi in vsem, ki ste jo spoštovali, imeli 
radi in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.  

Vsi njeni

Utrgal bom cvet,
na grob ga položil
in tiho potožil,
da joče srce ...

JOŽEF PREGELJ
(1934 – 2020)

Ob boleči izgubi očeta, deda, pradeda in tasta Jožefa Preglja se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za darovano 

cvetje, sveče in izrečene besede sožalja.
Zahvala osebju Zdravstvenega doma Idrija in Doma upokojencev 
Idrija, ki ste se trudili, da bi mu lajšali bolečine v zadnjih mesecih 
hude bolezni. Hvala Marku Gnezdi iz Komunale Idrija, Jolandi,  Silviju 
in zastavonoši Simonu, ki ste nudili vso pomoč v težkih trenutkih 

slovesa, ter pevcem iz Žirov za lepo zapete pesmi. 
Posebna zahvala vsem lovcem LD Dole nad Idrijo za izvedbo lovskega 
pogreba, še posebej hvala starešini lovske družine Feliksu Tušarju za 

organizacijo pogrebnih slovesnosti in besede slovesa.

Vsi njegovi

Ledine, 24. 1. 2020

Ni več trpljenja,
ne bolečin,
življenje je trudno
končalo svoj boj.
(S. Gregorčič)

VALTER TROHA
(18. 12. 1953 – 31. 1. 2020)

Ob boleči izgubi dragega Valterja se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji 

poti in se mu poklonili ob grobu. 
Ob zadnjem slovesu na pokopališču pa se zahvaljujemo še gospe Ivici 
Pirih za ganljive besede slovesa, kvartetu »Bajželj Milan« za zapete 
žalostinke ter Marku Gnezdi in ostalemu osebju Komunale Idrija za 

vso pomoč in organizacijo pogreba.

Žalujoči svojci

»Ni smrt tisto, kar nas loči,
In življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. 
Brez pomena so razdalje, kraj in čas.«
(Mila Kačič)

MOJCA DIDIČ
(1934 – 2020)

Ob boleči izgubi naše drage mame Mojce se iskreno zahvaljujemo 
prijaznemu osebju Doma starih Idrija, dr. Silviju Strausu in Marku 
Gnezdi iz Komunale Idrija. Iskrena hvala tudi Osnovni šoli Idrija 
in vsem njenim kolegicam za izrečeno sožalje, posebno pa Nacetu 
Breitenbergerju za nepozabne poslovilne besede. Hvala tudi vsem 

ostalim, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje. 

Hčerki Nadja in Dunja z družinama

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
je čas, ki celi rane
in je čas, ki ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

IVAN VENCESLAV KACIN
(1941 – 2019)

Na pragu v 79. leto nas je zapustil dragi mož, ata, stari ata, tast, brat, 
stric, sosed in prijatelj. Posebej se zahvaljujemo osebni zdravnici mag. dr. 
Andri Leskovec ter zdravstvenemu osebju ZD Idrija, gospodu župniku 
za opravljen obred, Lari za zaigrano melodijo, Anji za poslovilne besede, 

vsem sosedom ter Komunali Idrija za izvedbo pogreba.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremil na zadnji poti, še posebej 
pa vsem, ki ste kakorkoli pomagali in darovali sredstva v dobrodelne 

namene. 

Žalujoči svojci

Tak čudno je naše življenje, 
srečno in hkrati nesrečno,
o pesem nedokončana in 
ena sama za večno.
(Kajetan Kovič)

»Življenje je kot šahovska igra, spreminja se z vsako potezo« (kitajski pregovor)

V SPOMIN

Franci Smolnikar (1957 – 2020)

Franci se je že kot osnovnošolec vključil v 
šahovski krožek, ki sva ga skupaj z Antonom Troho 
organizirala in vodila v avli športnega centra v Idriji 
v letih od 1969 do 1974. Franci je s prizadevnim 
delom v krožku in tekmovalnimi uspehi zelo hitro 
spoznaval skrivnosti črno-belih figur in bil steber 
šolske ekipe, ki je zmagovala tako na regijskih 
kot tudi na republiških tekmovanjih. Kot mlad in 
uspešen šahist je bil vključen v člansko ekipo, ki 
je poleg klubskih turnirjev takratnega ŠD »Rudar« 
Idrija uspešno tekmovala tudi po vsej Primorski. 
Franci je bil moj edini učenec, ki se je v zrelejših 
letih, kot izkušen šahovski ljubitelj, vključil v 
klubsko delo in postal uspešen šahovski mentor 
tako v osnovni šoli v Spodnji Idriji in Idriji kot tudi 
kasneje, ko si je za svoj novi dom izbral Gore nad 
Idrijo. Na svojem domu je zbral mlade ljubitelje 
šaha iz Dol in Gor, z njimi je prijateljeval skoraj 
desetletje in jih je vzgojil v odlično generacijo mladih 
šahistov, ki so poleg šahovskih uspehov na regijskih 
in državnih prvenstvih postali tudi odlični učenci. 
Njegovo delo in rezultate so s spoštovanjem cenili 
tudi drugi slovenski šahovski mentorji, ko smo se 
srečevali na državnih tekmovanjih mladih šahistov. 

Valter Troha (1953 – 2020)

V času šolanja na idrijski gimnaziji je Valter imel priložnost, 
da se je spoznal z »zlato« generacijo mladih šahistov, kamor 
lahko štejemo Sama Bevka, Marjana Šemrla, Ivana Makuca, 
... Ta generacija je po pionirskem krožku v klubu nadaljevala 
srednjo šahovsko šolo pod vodstvom šahovskega mojstra 
prof. Vinka Cudermana. Mladi šahisti so prerasli klubske 
potrebe in veseli smo bili, da so se vključili v najboljše 
slovenske klube, s katerimi so tekmovali v najkvalitetnejši 
državni ligi. Valter je z velikim elanom prebiral šahovsko 
literaturo in tako pogosto presenetil nasprotnike s kako 
teoretično novostjo, ki mu je v resnih partijah omogočila 
zmagovati. Ni pa bil ljubitelj hitropoteznega šaha in težko 
je prebolel poraz, ko mu je v dobljenem položaju zmanjkalo 
časa. V 90. letih je uspešno igral v članski ekipi »Rudarja« 
v II. slovenski šahovski ligi - zahod, prav tako je leta 1998 
na mednarodnem ekipnem turnirju v Bilčovsu pri Celovcu 
nastopal v zmagovalni ekipi šahistov Idrije. Svoje strokovno 
znanje pa je uspešno uporabil tudi pri delu v šahovskem 
klubu. Družinske obveznosti mu v zadnjem času niso 
dovoljevale, da bi aktivno šahiral, vendar je bil ob srečanjih 
vedno pripravljen spregovoriti o šahovskih dogodkih doma 
in po svetu. Pogosto je bila tema najinih pogovorov tudi 
analiza dobrih velemojstrskih partij, ki jih je spremljal po 
spletu. 

Šahovska prijatelja Franci in Valter sta s svojim delom in rezultati obogatila idrijski šah, 
za kar se v imenu idrijskih šahistov obema iskreno zahvaljujem.

Silvo Kovač

ANA PIRIH
(22. 7. 1926 – 29. 12. 2019)

Izteklo se je bogato življenje naše drage mame, babice, prababice, 
sestre in tašče Ane Pirih. 

Zahvaljujemo se sorodnikom, znancem in vsem, ki ste se ji poklonili 
in jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti ter nam izrekli 

besede sožalja.
Zahvala osebju Zdravstvenega doma Cerkno, posebno dr. Nini Kokalj 
Oblak, patronažni službi in reševalcem Nujne medicinske pomoči 
Idrija. Hvala duhovniku za opravljen pogrebni obred, govornici Urši 
za besede slovesa, pevcem, Marku Gnezdi s Komunale Idrija ter vsem, 

ki ste darovali za cerkev sv. Pavla na Straži. 

Žalujoči sin in hčere z družinami

Nisi se uspela posloviti,
morala čez noč od nas si oditi …
Morda že kmalu srečamo se spet, 
čez leto, dve, morda čez mnogo let …

VINKO GOLJA
(3. 4. 1926 – 8. 2. 2020)

Ob slovesu dragega očeta, tasta, dedka, pradedka in brata Vinka 
Golja iz Lazca se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in 
vaščanom, ki ste ga v času bolezni obiskali, ob slovesu pa kakorkoli 

pomagali in nudili oporo.
Hvala dr. Borutu Kavčiču, reševalcem in patronažni službi za večkrat 
nudeno pomoč. Iskrena hvala vsem za cvetje, sveče in izrečena 
sožalja, delavcem komunale za dostojno izvedbo pogreba, župniku 
za opravljen obred, cerkvenim pevcem, Branku za čutne poslovilne 

besede ter Petru za vso pomoč.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči svojci

Marija Vojka Troha iz Idrije, stara 93 let
Ivana Rupnik iz Godoviča, stara 81 let
Jožef Kosmač s Straže, star 85 let
Ciril Bizjak iz Spodnje Idrije, star 73 let
Ana Lampe iz Ljubljane, stara 78 let
Venceslav Golja iz Lazca, star 93 let

POSLOVILI SO SE
Mojca Didič iz Idrije, stara 85 let
Vincenc Medved iz Sr. Kanomlje, star 85 let
Valter Troha iz Idrije, star 66 let
Franc Rudolf iz Črnega Vrha, star 75 let
Marija Špik iz Poljan, stara 86 let
Dino Mazzucco iz Idrije, star 72 let
Jožef Pregelj iz Ledin, star 85 let

Ivan Govekar iz Jeličnega Vrha, star 78 let
Draga Podobnik iz Ledin, stara 72 let
Stanislav Boris Jurman iz Cerknega, star 89 let
Ivana Marija Podgornik iz Idrije, stara 78 let
Renata Nagode iz Idrijskega Loga, stara 57 let
Mitja Jereb iz Idrije, star 64 let
Miran Novak iz Idrije, star 64 let

MARIJA VOJKA TROHA
(15. 4. 1926 – 10. 2. 2020)

Ob boleči izgubi drage Vojke se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena ustna in 
pisna sožalja, darovano cvetje in sveče. Prav tako se zahvaljujemo 
vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na zadnji poti. Iskreno se 
zahvaljujemo medicinskemu osebju, negovalkam in strežnicam doma 
ostarelih za strokovno in požrtvovalno oskrbo. Ob zadnjem slovesu 
na pokopališču se zahvaljujemo Ireni Hvala Šinkovec za tople besede 
slovesa, kvartetu »Spomin« za čutno zapete pesmi ter Mraku Gnezdi 
in ostalem osebju Komunale Idrija za pomoč pri organizaciji pogreba.

Žalujoči svojci

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. 
Brez pomena so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

Kot dolgoletni mentor in organizator sem v teh dneh izgubil dva šahovska 
prijatelja, ki sta s svojo pripadnostjo šahovski igri zaznamovala tudi šah v Idriji.

Gradivo za zahvale in male oglase  
nam lahko pošljete  

po elektronski pošti na:  
abcmerkur.idrija@gmail.com  

ali abc@abc-merkur.si . 
 

Dodatne informacije na:  
05 37 22 947 ali 05 37 222 80.  

Za vsebino zahval v uredništvu 
ne odgovarjamo.

Prodam ali oddam v najem opremljeno 
stanovanje v Idriji pri Likarci. Stanovanje, 
v bruto izmeri 50 m2, se nahaja v prvem 
nadstropju večstanovanjskega objekta. 
Obsega hodnik, kopalnico, kuhinjo 
z jedilnico, dnevno sobo, spalnico, 
drvarnico, klet in nadstrešek za avto. 
Poraba električne energije in vode se 
obračunava po dejanski porabi.  
/ Inf.:  041 430 190 (po 16. uri)

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

V Idriji najamem stanovanje ali 
garsonjero. / Inf.: 041 448 618

Prodam osebni avtomobil BMW serija 
3, karavan, 2.0 diesel, letnik 9/2013, 
prevoženih 119.500 km. / Inf.: 051 329 931

Za daljše obdobje najamem 
garsonjero ali manjše stanovanje v Idriji. 
/ lnf.: 070 479 719

Prodam Nissan Micra 1.2, letnik 2008, 
77.000 kilometrov. Zraven dam letne 
gume. / Inf.: 041 958 737 (Maja)

Ugodno prodam zelo malo rabljeno 
oblazinjeno posteljo z notranjim 
predalom 140x200 cm zaradi prenove. 
Cena: 30 EUR. / Inf.: 070 774 011 (Aleš) 

Prodam osebni avtomobil Škoda 
Octavia 1,4  z bencinskim motorjem, 
letnik 2014, prevoženih 105.000 km.  
/ Inf.: 031 604 647

Oddam sobo s souporabo kuhinje in 
kopalnice, primerno za samske delavce 
ali par. Na voljo TV in internet.  
/ Inf.: 070 565 250

Ugodno prodam solastniški delež 
v zidani hiši apartmajskega naselja v 
Termah Čatež. Možno bivanje do 6 oseb. 
/ Inf.: 031 217 050

Prodam Subaru justy 1.2, 4x4, letnik 
'93, po delih. / Inf.: 031 328 876

Prodam nove dereze, št. 44.  
/ Inf.: 031 328 876

Prodam dnevno sobo Alples, še v 
originalni tovarniški embalaži. Sestav je iz 
štirih talnih omaric (za tv) in ene stenske.  
/ Inf.: 031 817 861 ali 041 649 168

V Idriji prodam parcelo v izmeri 1.400m2. 
Na parceli je opravljeno geomehansko 
poročilo in je primerna za zidavo. Parcela 
praktično nima naklona. Oddaljenost cca. 
1 km od centra. Možnost razparceliranja 
na dve ali tri parcele. Cena: 39 EUR/m2. 
/ Inf.: 040 233 376

Kupim 4-sobno stanovanje v Idriji.  
/ Inf: 041 742 645

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

Zakonski par nujno išče stanovanje v 
Idriji. / Inf.: 051 866 180

Prodam 10 metrov cepljenih suhih 
bukovih drv, lahko tudi po 5 metrov. Cena 
55 EUR /m2. Možnost dostave. Sem z 
okolice Cerknega. / Inf.: 041 337 131
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• NOVO -  akcija toplotnih 
črpalk Buderus za 
ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode!

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

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

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

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

NOVO
Ogrevalne toplotne 
črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski 

Weishaupt

SGP Zidgrad Idrija d.d., išče  
več sodelavcev za opravljanje del na delovnih mestih: 

Odgovorni vodja del na gradbišču / Vodja del 

- VI. ali VII. raven izobrazbe gradbene smeri (inženir gradbeništva, 
  diplomiran inženir gradbeništva ali univerzitetni diplomiran 
  inženir gradbeništva) 
- najmanj  3 let delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu 
- opravljen strokovni izpit ter vpis v inženirsko  zbornico, ni pa      
  pogoj
- poznavanje MS Office programov (Word, Excel) Autocad
- samostojnost, organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Gradbeni delovodja / gradbeni tehnik za vodenje  
del na gradbišču

- V.  stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri  - gradbeni  
  tehnik ali gradbeni delovodja 
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih,
- računalniško znanje za potrebe opravljanja del,
- samostojnost in organizacijske sposobnosti.

Natančen opis del ter druge pogoje lahko dobite na spletni strani:  
www.sgpzidgrad.si ali na telefon 05 37 27 800. 

Vaše pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili  
pričakujemo na naslov: zidgrad@sgpzidgrad.si ali naslov  
SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8, 5280 IDRIJA

SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8, IDRIJA 
WWW.SGPZIDGRAD.SI,  
ZIDGRAD@SGPZIDGRAD.SI

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

M: 041 775 362

Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o.,  
Vojkova 2, Idrija 
www.kgz-idrija.si                                                 

Vabimo vas, da obiščete tehnične trgovine 
Kmetijsko gozdarske zadruge Idrija v 
Črnem Vrhu, Idriji in Cerknem, kjer  
smo za vas pripravili pestro izbiro sort 
semenskega krompirja, semen vrtnin in 
rož, čebulčka ter različnih okrasnih čebulnic, 
gnojil, vrtnega orodja ... 

... vas že pričakujemo.

Črna kronikaKošarka podira tabuje
Projekt Življenje je košarka spodbuja integracijo oseb z 
motnjami v duševnem razvoju v sodobno družbo. Šport, 
v katerem načeloma igrajo vsi za enega in eden za vse, 
je že večkrat dokazal, da ne pozna meja. S projektom se 
preprečuje stigmatizacija ljudi z motnjami v duševnem 
razvoju in njihovo odrivanje na rob družbe. 

Voznica pristala na 
dvorišču

Predgriže – V ponedeljek, 10. 
febr uarja,  se  je  v  Predgrižah 
pri Črnem Vrhu pripetila huda 
prometna nesreča. Kot so potrdili 
na upravi policije v Novi Gorici, se 
je nesreča zgodila ob 11. uri in 28 
minut v naselju Predgriže. 34-letna 
voznica je vozila osebni avtomobil po 
regionalni cesti iz Črnega Vrha proti 
Godoviču. Med vožnjo skozi desni 
ovinek je blizu ene od stanovanjskih 
hiš izgubila nadzor nad vozilom in 
zapeljala na nasprotni vozni pas, 
nato pa preko levega roba vozišča 
in trčila v postavljeno prometno 
signalizacijo. Zatem se je njeno vozilo 
prevrnilo na streho in obstalo na 
dvorišču ene od stanovanjskih hiš. 
V prometni nesreči je bila voznica 
predvidoma huje poškodovana. Na 
kraju nesreče so ji zdravniško pomoč 
nudili reševalci iz Idrije, ki so jo po 
nudeni oskrbi z reševalnim vozilom 
odpeljali na urgenco v ljubljanski 
klinični center. Pomoč policistom 
PP Idrija in reševalcem so na kraju 
nesreče nudili tudi gasilci PGD Idrija.

Odstranili minometno 
granato

Spodnja Idrija – V četrtek, 6. 
februarja, so nekaj po 17. uri iz 
potoka ob stanovanjski hiši za 
transformatorsko postajo Marof 
pripadniki Enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
Severnoprimorske regije odstranili 
topovsko granato  k al ibra  75 
milimetrov italijanske izdelave iz 
obdobja prve svetovne vojne.

Padel s strehe
Idrijske Krnice – V četrtek, 6. 

februarja, je ob 15. uri in 45 minut 
iz Brnika v Idrijske Krnice poletel 
helikopter slovenske vojske z dežurno 
ekipo helikopterske nujne medicinske 
pomoči. Na urgenco UKC v Ljubljano 
je odpeljal hudo poškodovanega 
občana, ki je padel s strehe.

Veter podiral drevesa
Cerkno – Pripadniki domala vseh 

gasilskih društev Gasilske zveze 
Cerkno so v sredo, 5. februarja, 
posredovali na številnih lokacijah v 
občini. Hud veter je ruval drevesa, 
odkrival strehe in povzročal drugo 
škodo. Popoldne je bila za nekaj časa 
zaprta tudi Keltika, saj je veliko drevo 
padlo na cestišče. Posredovali so 
gasilci PGD Cerkno, ki so odstranili 
drevo in očistili cestišče.

Travniški požar
Idrija – V sredo, 5. februarja, so 

gasilci nekaj po 13. uri hiteli na 
gašenje požara v Prešernovo ulico, 
kjer je zagorela trava na strmem 
pobočju. Požar v manjšem obsegu 
so gasilci PGD Idrija hitro ukrotili.

Pijan in brez izpita
Idrija – Policisti PP Idrija so v 

soboto, 1. februarja, nekaj po 23. 
uri v Idriji med kontrolo cestnega 
prometa zaustavili 28-letnega voznika 
osebnega avtomobila in v postopku 
ugotovili,  da nima veljavnega 
vozniškega dovoljenja. V preizkusu 
alkoholiziranosti z alkotestom pa so 
še ugotovili, da je imel 0,24 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka. 
Policisti so mu vozilo zasegli, zdaj 
pa ga čaka srečanje s sodnikom, saj 
bo zoper njega zaradi več kršitev 
prometne  zakonodaje  podan 
obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Ujeli pijanega voznika
Idrija – Policisti so v noči na četrtek, 

30. januarja, na cesti Želin – Spodnja 
Idrija zaustavili 54-letnega voznika 
osebnega avtomobila in mu odredili 
preizkus alkoholiziranost. Rezultat je 
pokazal, da je voznik vozil pod vplivom 
alkohola, saj je imel 0,68 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka. 
Idrijski policisti so mu prepovedali 
nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli 
vozniško dovoljenje. Prijavili ga bodo 
tudi na pogovor s sodnico, saj bo zoper 
njega podan obdolžilni predlog na 
okrajno sodišče.

Projekt vzpostavlja platformo, ki Varstveno-delovne centre (VDC) 
vključuje v osnovne šole skozi sodoben program gibalnih dejavnosti 
in jim hkrati omogoča odlično priložnost za širjenje njihove socialne 
mreže. Obenem pa oblikuje vrednote pri učencih in dijakih, da bi sprejeli 
drugačnost in se tako soočili z vsakdanjimi izzivi, ki so vedno bolj prisotni 
v našem okolju. Projekt je opredeljen kot dvotirni sistem, ki neposredno 
veliko prispeva k razvoju znanosti na moralnem in etičnem področju. V 
športu smo vsi eno.

Projekt je zaživel v letu 2009, ko sta bila na košarkarski kamp Boki 
Nachbar povabljena VDC Kranj in VDC Koper. Od leta 2011 je vključen 
v letni delovni načrt varstveno-delovnih centrov, od leta 2014 pa tudi v 
osnovne šole.

Idrijski VDC sodeluje pri projektu že od leta 2012. Enkrat mesečno se 
na parketu Modre dvorane v Idriji srečujemo z učenci višjih razredov 
OŠ Idrija v sodelovanju z učiteljem telesne vzgoje Leonom Piskom ter 
pod budnim očesom vodje projekta in trenerja Siniše Drobnjaka. Zdaj 
že drugo leto sodelujejo tudi učenci PPVI OŠ Idrija, ki smo jih z veseljem 
povabili na naše skupne treninge. Naši uporabniki z največjim ponosom 
oblečejo košarkarske drese in se podajo pod koše. Ob igri košarke se 
vsi sodelujoči urijo v elementih košarke, trenirajo met na koš, učijo se 
pravil igre, se povezujejo, sprostijo, spoznavajo se med seboj in tkejo nove 
prijateljske vezi. Ob zaključku treninga se vsi skupaj prijetno utrujeni 
in nasmejanih lic zberejo v krogu in navdušeno zavriskajo v pozdrav 
»IDRJE!«.

Vodstvu OŠ Idrija in ravnateljici Ivici Vončina, direktorici VDC VI Maji 
Velikajne, vodji projekta Siniši Drobnjaku, učitelju Leonu Pisku in vsem 
sodelujočim mentorjem in spremljevalcem se lepo zahvaljujemo, da nam 
omogočajo obliko sodelovanja, ki uporabnike in učence povezuje, razbija 
stereotipe o drugačnosti in omogoča dobro integracijo naših uporabnikov 
skozi igro košarke./ Suzana Petrovčič

Pretep pred gostilno
Črni Vrh – Na sedežu Policije v 

Novi Gorici so potrdili informacijo, 
da so idrijski policisti preiskali 
okoliščine nedavnega pretepa na 
javnem kraju v Črnem Vrhu. Kot je 
razvidno iz beležk policistov, je do 
fizičnega nasilja prišlo v ponedeljek, 
27. januarja. Pred gostilno v Črnem 
Vrhu sta si skočila v lase 38-letni 
in 56-letni občan, oba državljana 
Slovenije. V pretepu sta oba dobila 
lahke telesne poškodbe. Policisti 
bodo zoper oba pretepača napisali 
kazensko ovadbo na pristojno 
sodišče. Vzrok pretepa še ni znan.

Počilo je na Travniku
Travnik – V soboto, 25. januarja, je 

nekaj minut po deveti uri dopoldne 
77-letna voznica s svojim avtom 
vozila od Idrije proti Tolminu in 
pri vasi Travnik zaradi prehitre 
vožnje izgubila nadzor nad vozilom. 
Zaradi tega jo je zaneslo in je s ceste 
zdrsnila v podporni obcestni zid. Kot 
so potrdili na upravi policije v Novi 
Gorici, je v nesreči razbila prednji 
del avtomobila, sama pa se je k sreči 
le lažje poškodovala. Na pomoč so ji 
priskočili idrijski gasilci in reševalci 
ter policisti. Reševalci so ji oskrbeli 
površinske rane, gasilci pa so očistili 
cesto in umaknili razbit avto, tako 
da je promet po Keltiki lahko stekel 
nemoteno.

Prvi posredovalci
Žiri – V nedeljo, 26. januarja, 

je nekaj pred 9. uro v poslovnem 
objektu na Trgu svobode občan 
doživel epileptični napad. Gasilci 
PGD Dobračeva so mu nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev NMP 
Škofja Loka.

Gasilci pomagali 
reševalcem

Žiri – V noči na nedeljo, 26. 
januarja, so nekaj po polnoči na 
pomoč klicali s Trga svobode v 
Žireh. Posredovali so gasilci PGD 
Dobračeva, ki so nudili prvo pomoč 
oboleli osebi do prihoda reševalcev 
NMP Škof ja Loka in tem tudi 
pomagali pri prenosu obolelega do 
reševalnega vozila.



petek, 21. februar 2020 Idrijske novice / ABC         številka 48032 Z A D N J A  S T R A N

PLAUDRA-PRESS

Marijan Novak išče skrivnostno dekle
S skladbo Ljubezen iz 
steklenice se idrijski 
glasbenik Marijan Novak 
podaja na samostojno 
pot. Glasbo in besedilo za 
skladbo je napisal sam, 
produkcija pa je delo 
koprskega producenta 
Jana Baruce. Marijan je 
sicer študent jazz petja 
na Univerzi Gustava 
Mahlerja v Celovcu, s to 
skladbo pa se podaja tudi 
v pop vode. 

Marijan Novak veliko nastopa 
z različnimi glasbenimi 
skupinami, kjer poje, igra pa 

tudi klaviature, kitaro in harmoniko. 
Na odru je že stal z Isaacom Palmo, 
Klemnom Bunderlo, Ansamblom 
Biseri, Josip Brass bandom, ...

Sveža skladba, ki je izšla v začetku 
februarja, nosi naslov Ljubezen iz 
steklenice in govori o fantu, ki med 
poležavanjem v Mesečevem zalivu v 
vodi opazi steklenico, v kateri najde 
sporočilo, ki naj bi ga napisalo dekle. 
To sporočilo ga tako predrami, da se 
odloči, da bo to dekle poiskal. Pot 
ga vodi po celem svetu, na koncu pa 

svojo namišljeno ljubezen najde na 
koncertu med svojo publiko. Konec 
zgodbe ni znan, saj se le-ta konča, 
ko fant z odra skoči med publiko in 
steče za dekletom. Tonski posnetek 
pa je dobil tudi slikovno podobo. Za 

odlične posnetke z zemlje in zraka 
je poskrbel Dominik Čepon, ki je 
poleg Marijana Novaka tudi soavtor 
scenarija. V videospotu vidimo 
čudovite posnetke slovenske obale, 
nekaj kadrov iz glasbenega studia, 

pa tudi kadre popotovanja po svetu, 
ki ga lahko vidimo v prvem refrenu.  
Videospot si lahko ogledate na spletni 
strani www.idrija.com v kategoriji 
»Glasba« ali na Marijanovem YouTube 
kanalu. / ITA

Komu podariti zlati kamen?
Iz Društva za zaščito zlatega kamenja so nam sporočili, 
da podpirajo predlog iz Idrije, po katerem bi kot obvezno 
izbirno javno testiranje ob prvih prihodnjih volitvah novih 
županov uvedli fotografiranje z zlatim kamnom.
Kot je moč razbrati iz sporočila za javnost, ki so ga v društvu napisali takoj 
po letošnji podelitvi zlatih kamnov v Kristalni palači v Ljubljani, bodo največ 
točk v tem tekmovanju dobili avtorji posnetkov in županski kandidati na teh 
posnetkih, ki bodo izbrali najbolj izviren način fotografiranja. Kot primere 
najbolj domiselnih fotografij so navedli fotografijo županskega kandidata, ki 
v levi roki drži zlati kamen, v desni pa prazno malho z napisom »Občinski 
proračun«. Dobro bi bil ocenjen tudi posnetek županskega kandidata, ko 
bi ta nepremično zrl v stekleno steno, na drugi strani pa bi bil zlati kamen 
s podnapisom »Tako so nastali buldogi«. Kot tretji primer pa navajajo 
fotografijo prekopavanja ene od ulic v Idriji, na kateri komunalni delavci 
pod budnim očesom obeh mestnih redarjev pod asfaltom iščejo odkrušek 
enega od zlatih kamnov v Mestni hiši.
V primeru, da bi pri točkovanju več županskih kandidatov dobilo enako 
število točk, bi odločalo tekmovanje. Zmagal bi kandidat, ki bi mu uspelo 
najdlje časa z eno nogo stati na zlatem kamnu in pri tem na pamet recitirati 
znano modrost: »Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju 
in neželenih učinkih se posvetujte s predsednikom vlade ali pa stranke 
LMŠ.«                                                                                                    / FIŠER
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orodjarja - operaterja (programerja)  
CNC obdelovalnih strojev. 

Zaželjene delovne izkušnje in zmožnost samostojnega dela. 
Možnost takojšnje zaposlitve.

Proizvodnja kovinskih izdelkov
Straža 5, 5282 CERKNO
Telefon: +386 (0)5 / 372 40 50
E-mail: hojak@hojak.si

MODROST

V življenju ni pomembno, 
da imaš v rokah dobre 
karte, ampak da znaš dobro 
igrati s slabimi.

                   (Robert Louis Stevenson)

ŠALA TEDNA

Mirko pri Polancu
Mirko se v čistilnici razburja: »Ne 

bom plačal tega računa! Prati sem 
dal samo dve srajci, tu pa je še kup 
drugih stvari!«

»Gospod, v žepih vaših srajc smo 
našli še dve majici, tri pare nogavic 
in dvoje spodnjih hlač.«

Župnikovo opozorilo
Župnik Janez in mežnar Marko 

stojita ob vaški cesti in zabijata v 
tla tablo z napisom:

»Konec je blizu! Obrnite se, 
dokler še ni prepozno!«

Mimo pridrvi avto, voznik skozi 
okno zavpije:

»Pustita ljudi pri miru, vidva, 
verska fanatika!«

Čez nekaj trenutkov se zasliši 
cviljenje zavor in nato glasen 
pljusk.

Mežnar se obrne k župniku:
»Ali misliš, da ne bi bilo bolje, 

če bi preprosto napisala: Most je 
podrt?«

,,


