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Srečno 2021!

Nande Rupnik  

Vesel božič ter sreče in zdravja polno leto 2021,  
ob dnevu samostojnosti in enotnosti pa obilo državljanskega ponosa!
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Covid v službi 
kulture in 
turizma
Drago Mislej Mef

Nekoč je bilo v Izoli menda hkrati več kot 30 derif, 
kot se je reklo neuradnim točilnicam vina in žganja 
v starih istrskih mestnih kleteh. Turistični strategi že 
vrsto let sanjajo o tem, da bi jih, seveda času primerne, 
ponovno odprli. Pa jim ni uspelo ...

Gledal sem ga, kako junaško ubira nezanesljive korake po starih 
tlakovcih stare ulice starega mesta in se čudil njegovi virtuoznosti ob 
srečanjih z znanci, ki jih je bilo treba pozdraviti in ob tem zadržati 
korak v pravi smeri, čeprav je želel na stran. Potem je prišel do mene 
in spet je sledila ista virtuozna predstava, ki jo je izvedel brez napake, 
čeprav se mu je v očeh videlo, da so se komaj prebudile od prejšnjega 
srečanja in na vprašanje, kam gre, je po potrebnem premisleku sledil 
odgovor: »Domov, kam pa!« Šele takrat sem se zavedel, da je bilo moje 
vprašanje res neumno, saj danes ne hodimo nikamor drugam, kot 
domov. V trgovino pa domov. V službo pa domov. K zdravniku pa domov. 
Spomnil sem se pred leti popularnega, zdaj pokojnega, Ekrema Jevriča 
in njegovega hita Kuća poso.

Seveda nisem bil čisto prepričan, da bo res šel domov, kajti v očeh mu 
ni bilo videti želje po domačem kavču, skodelici kave ali topli joti. Zato 
sem mu malo provokativno navrgel, če misli resno, pa se je igralsko 
nasmejal in odgovoril: »Če ne bom nikogar srečal.« To mi je bilo že bolj 
njemu podobno, ker je človek skupnosti. Če ne bi bile ulice tako prazne 
in v zraku ne bi bilo svaril Beovičeve, Gantarja, Kacina, Kreka in drugih 
zaskrbljenih strokovnjakov za zdravje, bi zdaj s kakšno klapo premleval 
Janšo ali pa Danilota v katerem od izolskih bifejev. Toda vsa vrata teh 
hramov demokracije so zaprta in javna srečanja so prepovedana bolj 
kot klevetanje predsednika države in ministra policije. Kje za vraga ga 
je srknil, sem razmišljal, ko se je usmeril naprej po ulici. »Kaj ne veš?« 
me je začudeno gledal znanec, ki ve o Izoli trikrat več kot vem sam in 
svojih vedenj ne deli naokoli, kot to počnem jaz. »Pa nikar ne misli, da 
ti bom povedal,« je še dodal, zadovoljen ob spoznanju, da on ve eno več 
od tistega, ki misli, da ve vse. In je molčal kot grob, ampak duh je ušel 
iz steklenice in od takrat naprej vem tudi jaz. Med vojnama in takoj 
po vojni so v vsaki drugi izolski kleti točili vino iz sodov. Žejni so od 
gospodarja kleti dobili po vrvici ključ, v kleti so si natočili dopio ali dva, 
rekli kakšno s prijateljem, v kartonasto škatlo za čevlje odložili plačilo 
in zaklenili za sabo. Poštenje ni bilo pod vprašajem, razen morda tistega 
do davkarije, ampak to ne šteje. Rekli so jim derife in o njih kroži na 
desetine zabavnih zgodb. 

V senci terase sem srečal skupino prijateljev. Ko so me zagledali, so se 
najprej razmaknili na nekaj metrov, potem so se vrnili nazaj h kozarcem, 
ki so jih odložili na narobe obrnjene mize. »Vzamemo kozarec vina to 
go in poiščemo kakšno tako zavetje, da ga na hitro spijemo skupaj, kot 
to počnemo že celo življenje.« Kar nekaj Izolank in Izolanov poznam, 
ki so v letih normalnega življenja zgradili takšne posebne skupnosti in 
se vsakodnevno odpravijo v mesto. Ene v slaščičarno, druge v gostilno, 
s skodelico ali kozarcem, polnim pogovora. Skupnost, kot si jo lahko 
želimo. Zdaj so ostali brez tega in ni jim lahko. Če jim pri tem pomaga 
kakšna navada iz prejšnjega stoletja, tudi prav. Saj imajo vsi maske.

Opravičilo

Spodaj podpisani Primož Carli se javno opravičujem gospodu 

Aldu Carliju, ker sem ga dne 24. 11. 2020 po krivem obdolžil, da 

je poškodoval moj avto. Nisem imel namena škoditi njegovi časti 

in dobremu imenu.

Za nastalo situacijo se iskreno opravičujem.

Primož Carli
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Toplo ognjišče in smeh v očeh
iskreno želimo v teh prazničnih dneh,
da zdravja in lepih dogodkov nešteto
vam v obilju nasulo bi novo leto.

Pa še naša velika želja - da bi se lahko  
srečali z vami vsak dan v letu in vam  
lahko ponudili, kar potrebujete zase,  
za svoje drage, za vaš lepši dan ...
Da bi se pogledali v oči in si povedali  
kaj lepega ... 

Knjigarna ABC

Država prevzema obveznosti občin

Damijan Bogataj

Državni zbor je soglasno, z 81 
glasovi za in nobenim proti, sprejel 
Zakon o finančni razbremenitvi 
občin. Ta bo občinam v letu 2021 
prinesel za več kot 70 milijonov 
evrov finančne razbremenitve. 

S sprejetjem tega zakona se končuje zelo dolga 
pot zakonodajnega predloga, ki bo občinam 
prinesel veliko olajšanje pri izvrševanju njihovih 
nalog in pristojnosti, ne le v teh nepredvidljivih 
časih epidemije, temveč dolgoročno. S pripravo 
predloga zakona so začeli že konec leta 2018, 
potekala je vse leto 2019, v letu 2020 pa je 
predlog dočakal obravnavo v DZ.

Kot je po sprejetju zakona povedal minister za 
javno upravo Boštjan Koritnik, so bili izhodišče 
predlogi reprezentativnih združenj občin, 
ki so predlagala pregled kar 61 predpisov, v 
ožjem izboru jih je ostalo 25 in polovica teh 
je zajeta v novo sprejetem zakonu. »Ostali so 
v procesu dogovorov ali pa še čakajo na dialog 
med vlado in občinami,« je pojasnil minister. 
Prav medinstitucionalni dialog med dvema 
komplementarnima oblastema – vlado in 
občinami – pa je po njegovih besedah dodana 
vrednost tega projekta.

Rešitve zakona o finančni razbremenitvi 
bodo občine lahko začele uporabljati s 1. 
januarjem 2021. Predlog zakona, ki je bil v 
DZ vložen v času prejšnje vlade, je predvidel 
poseg v devet področnih zakonov s skupnim 
finančnim učinkom sprememb v višini dobrih 
31 milijonov evrov. Na odboru DZ za notranje 
zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo 

pa so z dopolnili, ki jih je predlagala aktualna 
vladna koalicija, predvideli poseg v še tri 
dodatne zakone, kar občinam prinaša še 
dodatnih 39 milijonov evrov f inančne 
razbremenitve.

Drugo obravnavo zakonskega predloga 
so poslanke in poslanci opravili na seji v 
novembru, a o zakonu niso dokončno odločili, 
ker so bila dopolnila sprejeta k več kot desetini 
členov. O zakonu so tako dokončno odločili na 
izredni seji, kar bo omogočilo, da bodo rešitve 
lahko začeli uporabljati s 1. januarjem.

Kaj predvideva zakon?
V skladu s sprejetim zakonom bo država 

prevzela plačilo obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za brezposelne slovenske državljane 
in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje 
in jim je priznana pravica do denarne socialne 
pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, 
ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski 
člani.

Država bo prevzela nekatera financiranja 
in bo v celoti zagotavljala tudi sredstva za 
subvencioniranje neprofitnih najemnin 
prosilcem. Država bo prevzela nekatera 
financiranja in bo v celoti zagotavljala tudi 
sredstva za subvencioniranje neprofitnih 
najemnin prosilcem. Prav tako bo država 
prevzela financiranje nalog družinskega 
pomočnika in mrliško pregledne službe, pa 
tudi obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, 
zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za 
gasilske službe. 

Zakon poenostavlja kratkoročno zadolževanje 
občin z vključitvijo v enotni zakladniški 
račun ter določa sredstva za uravnoteženje 

razvitosti občin v višini šestih odstotkov 
primerne porabe, ki bodo nadomestila 
sedanje sofinanciranje občinskih investicij. 
Zakon določa tudi sofinanciranje občin z 
romskimi naselji. Prav tako določa takso 
za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje 
parcele, zvišuje upravno takso za lokacijsko 
informacijo, izdelava potrdil o namenski rabi 
zemljišč pa bo plačljiva tudi za notarje. V okvir 
administrativnih razbremenitev občin pa sodi 
možnost sprejemanja programa izobraževanja 
odraslih za več let skupaj.

Skupno imajo občine iz naslova višje 
povprečnine, razbremenitev na podlagi 
sprejetega zakona ter kritja stroškov, ki so jih 
imele v boju proti epidemiji, letos in prihodnje 
leto na voljo 232 milijonov evrov več.

Občina Idrija bo zaradi novega zakona 
razbremenjena nekaterih obveznosti. Posebnost 
proračuna za leto 2021 je v tem, da se bo Občini 
Idrija zmanjšal izračun primerne porabe, saj se 
je zmanjšalo število prebivalcev, zmanjšala se 
je površina občine in po zadnji reviziji omrežja 
je tudi dolžina občinskih in krajevnih cest 
krajša. Na upravi občine ocenjujejo, da bo 
zaradi naštetih razlogov občina v prihodnjem 
letu izgubila okoli 60.000 evrov pri izračunu 
primerne porabe. Kot je pojasnila vodja finančne 
službe Margerita Strnad Kos, bo država prevzela 
nekatere obveznosti, a ta trenutek na občini še 
čakajo podrobna navodila, kako bo s prenosom 
teh obveznosti iz občine na državo.

Končnih učinkov zmanjševanja obveznosti 
v Občini Cerkno še ne morejo izračunati, saj 
se tudi v Cerknem soočajo z zmanjševanjem 
števila prebivalcev, kar vpliva na izračun višine 
primerne porabe.

 

Poslanec Samo Bevk je za Idrijske 
novice ob tem povedal: »Državni zbor 
RS je popolnoma soglasno sprejel 
Zakon o finančni razbremenitvi 
občin. Pri pripravi in oblikovanju 
zakonskega besedila sta od konca 
leta 2018 delali obe vladi, sodelovalo 
je sedem ministrstev, dve vladni 
službi ter zavoda za zdravstveno 
in pokojninsko zavarovanje. Svoje 
pa je prispeval tudi Državni zbor 
RS, saj je prvotni predlog predvidel 
razbremenitev v višini 31 milijonov 
evrov, matični odbor za lokalno 
samoupravo pa je občinam prinesel 
še dodatnih 39 milijonov finančne 
razbremenitve, skupaj torej 70 
milijonov evrov. Socialni demokrati 
smo še posebej poudarili, da bodo 
lahko občine po novem večji delež 
namenile investicijam. Za investicije, 
ki bodo prispevale k izboljšanju 
bivalnega okolja, k razvoju kraja, tudi 
na gospodarskem področju. Občine 
bodo lahko na podlagi tega zakona 
s svojo aktivnostjo in investicijskimi 
cikli veliko pripomogle h krepitvi 
gospodarske rasti  in blaginje 
države, kar se je izkazalo že v neki 
drugi krizi. Prav tako pa bodo lahko 
občine bolj odločno pristopile k 
uspešnejšemu črpanju sredstev, ki jih 
Evropska unija namenja za razvoj.«

Foto: Fly Up To The Sky Photography

Po neuradnih izračunih 
naj bi se obveznosti 
Občine Cerkno z novim 
letom zmanjšale za:
15.000 evrov za plačilo 
zdravstvenega zavarovanja 
brezposelnim
14.000 evrov za mrliško 
pregledne službe
10.500 evrov za zavarovanje 
oseb, opreme, vozil in 
objektov, nezgodno 
zavarovanje, zavarovanje  
odgovornosti, pravne 
zaščite, poškodb pri delu za 
operativne gasilce
7.500 evrov za subvencije 
najemnin

Po neuradnih 
izračunih naj bi se 
obveznosti Občine 
Idrija z novim letom 
zmanjšale za:
54.000 evrov za 
plačilo zdravstvenega 
zavarovanja brezposelnim 
20.500 evrov za 
financiranje družinskega 
pomočnika
31.500 evrov za mrliško 
pregledne službe
20.000 evrov za 
zavarovanje oseb, 
opreme, vozil in objektov, 
nezgodno zavarovanje, 
zavarovanje  
odgovornosti, pravne 
zaščite, poškodb pri delu 
za operativne gasilce
6.560 evrov za subvencije 
najemnin
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Digitalno je varno pred 
okužbami in okolju prijazno
Pojav novega koronavirusa je precej spremenil naše obnašanje in vrednote. Skrb 
za lastno zdravje in zdravje naših bližnjih je postala ena najvišjih prioritet. V tem 
obdobju pa smo bolj kot do zdaj postali pozornejši tudi na vpliv, ki ga naše ravnanje 
pušča na okolju, saj okoljske spremembe človeštvo postavljajo pred nove izzive. 

Da se prilagodimo novim okoliščinam, nam ni treba 
življenja obrniti na glavo. Nekatere rešitve, ki dobro 
odgovarjajo na obe potrebi (varnost pred virusom 
in okoljski problem), so že dolgo z nami, zato ni 
presenetljivo, da so tokrat v naša življenja vstopile 
skozi glavna vrata. To so digitalne tehnologije, ki 
omogočajo, da nemoteno delujemo tudi takrat, 
ko moramo omejevati fizične stike. Ker se z njimi 
zmanjšujejo poti in uporaba papirja, pa zmanjšujejo 
tudi obremenitev okolja.

»Tako je tudi v bančništvu,« pravi Marko Markovič, 
vodja NLB poslovalnice Idrija, in nadaljuje, da se je 
uporaba digitalnih bančnih tehnologij v zadnjem času 
močno povečala. Niso le nadomestile vsakodnevnih 
bančnih opravkov in jih iz poslovalnic preselile na 
splet, ampak so naše življenje še olajšale. »Za odpiranje 
bančnega računa smo denimo še nedolgo nazaj morali 
na banko, kjer so bančniki lahko opravili osebno 
identifikacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Zdaj nov 
bančni paket NLB Digitalni z vključenim bančnim 
računom lahko odpremo kar prek video klica, 24 ur 
na dan, vsak dan v letu. Bančni svetovalci (z imenom 
in obrazom) na video klicu bodo prek kamere opravili 
identifikacijo na daljavo in uredili vse za odprtje 
bančnega računa. Varno, brez fizičnih stikov v 

poslovalnici in brez papirnate dokumentacije,« še 
pojasni Markovič. 

Dokumente za katerokoli bančno storitev 
podpišemo kar na telefonu

Za veljavnost nekaterih bančnih storitev pa je 
vendarle potreben naš podpis. Zaradi tega je bilo 
včasih za nekatere storitve, čeprav smo jih lahko 
naročili v spletni ali mobilni banki, treba obiskati 
poslovalnico. »Zadnja nadgradnja mobilne banke 
Klikin pa je omogočila tudi oddaljeno podpisovanje 
dokumentov s kvalificiranim digitalnim potrdilom, 
ki zagotavlja enako veljavnost kot lastnoročni podpis. 
Tako lahko že od poletja v mobilni banki Klikin 
spremenimo limit na računu ali kartici, naročimo 
novo plačilno kartico, takoj dobimo Hitri kredit, odslej 
pa so podprte tudi vse ostale NLB storitve.« Hitro, 
enostavno, varno in okolju prijazno zagotavlja Marko 
Markovič in vas lepo povabi k uporabi digitalnih poti, 
ki bančništvo le še poenostavijo. V banki razumejo, 
da je včasih obisk slednje neizogiben, zato svetujejo, 
da jih v tem primeru pokličete in se dogovorite za 
čas obiska. Najbolj ažurne informacije glede delovnih 
časov poslovalnic pa najdete na spletni strani:  
www.nlb.si/poslovalnice.

Marko Markovič, vodja NLB poslovalnice Idrija
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Davek na stavbno zemljišče 
tudi na podeželju

Damijan Bogataj

Sprejemanje odloka o 
komunalnem prispevku, ki 
ga bodo po novem morali 
plačevati vsi investitorji 
na območju občine, že 
več mesecev razburja 
zainteresirano javnost. Na 
decembrskem zasedanju 
so občinski svetniki v 
drugem branju razpravljali 
o predlogu odloka in 
iskali pravo mero pri 
določanju višine te dajatve, 
ki za vsakega investitorja 
predstavlja kar veliko 
obremenitev.

Občinska svetnica Antonija 
Dakskobler se je posebej zavzeto 
poglobila v to problematiko 
in primerjala ureditve v štirih 
Cerknem podobnih občinah. 
Ugotovila je, da najnižji komunalni 
prispevek za primerljivo 
komunalno opremljeno parcelo 
znaša 7.500, najvišji pa 10.500 
evrov. Na usklajevalnem srečanju 
pred zasedanjem sveta so 
določili kompromisno vrednost 
prispevka na 8.500 evrov. Antonija 
Dakskobler je še zavrnila analizo 
direktorja občinske uprave, ki 
je za zgled vzel zaračunavanje 
komunalnega prispevka v Kranju 
in Ljubljani z utemeljitvijo, da 
se občina Cerkno s tema dvema 
občina pač ne more primerjati. 

V razpravi je Jurij Kavčič terjal 
pojasnilo, kaj ta prispevek 
pomeni v luči dejstva, da morajo 
številni investitorji sami zgraditi 
del cestnega, vodovodnega ali 
kanalizacijskega omrežja. Odbori 
in komisije občinskega sveta 
gradiva za drugo branje pred 
zasedanjem občinskega sveta niso 
obravnavali.

Po končani razpravi so svetniki 

glasovali. Sedem jih je bilo za, proti 
ni bil nihče, osem pa jih ni želelo 
glasovati. Odlok je bil tako sprejet.

V drugem branju so občinski 
svetniki razpravljali in odločali o 
Odloku o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča. Med prvim in 
drugim branjem so pripravljavci v 
predlagano besedilo odloka vnesli 
določilo, po katerem bo plačila 
tega občinskega davka oproščen 
zavezanec, ki bo predložil dokazilo 
centra za socialno delo, da je 
socialno ogrožen. To potrdilo bo 
veljalo največ eno leto. Svetniki 
so se odpovedali razpravi in takoj 
prešli na glasovanje. Osem jih je 
bilo za, štirje so bili proti, trije pa 
niso želeli glasovati. Odlok je bil v 
drugem branju tako sprejet in bo 

začel veljati z novim koledarskim 
letom.

Zataknilo pa se je pri tretjem 
odloku iz svežnja komunalnih 
odlokov. V drugem branju so 
obravnavali odlok, po katerem bi 
lahko mladi in mlade družine pri 
plačilu komunalnega prispevka 
uveljavljali posebno olajšavo. V 
razpravi so svetniki predstavili 
številne nasprotujoče si predloge, 
ki jih v en sam odlok ne bi bilo 
moč smiselno vključiti. Tako 
so obravnavo odloka v drugem 
branju prekinili in ga bodo 
po uskladitvi predlogov in 
oblikovanju enotnega dokončnega 
besedila nadaljevali na januarskem 
zasedanju. 

Člani občinskega sveta Občine 

Cerkno so na predlog odbora za 
družbene dejavnosti in komisije za 
kadrovske zadeve izdali pozitivno 
mnenje k imenovanju Nade Božič 
Eržen na mesto direktorice Mestne 
knjižnice in čitalnice Idrija. Pred 
tem je soglasje k imenovanju na 
predlog sveta zavoda izdal tudi 
občinski svet v Idriji. Svetniki v 
Cerknem so ta sklep izglasovali 
soglasno.

Brez razprave in z glasovi vseh 
prisotnih svetnikov so sprejeli 
sklep, s katerim so župana 
pooblastili za podpis pogodbe 
o upravljanju s spomenikom 
Bolnica Franja z Mestnim 
muzejem Idrija. Lastnik objekta je 
občina, pogodba po bo veljala štiri 
koledarska leta.

Pobude in 
vprašanja občinskih 
svetnikov

 
Rok Obid je sosvetnike 
seznanil z odločitvijo sveta KS 
Ravne – Zakriž, da bodo luči 
javne razsvetljave v teh vaseh 
v drugem delu noči ugasnjene. 
Razlog za tako odločitev tiči v 
spoznanju, da mora krajevna 
skupnost varčevati in da je 
potrebno zmanjšati svetlobno 
onesnaževanje tudia na 
podeželju. Predlagal je, da bi 
temu zgledu sledile tudi druge 
krajevne skupnosti po občini.

Marko Čadež je opozoril na 
to, da v Cerknem še vedno ne 
deluje projekt Prostofer. Preko 
tega je bila obljubljena pomoč 
starejšim pri brezplačnih 
prevozih do trgovine, 
zdravnika ali po drugih 
opravkih. V sosednjih občinah 
podobni projekti že dlje časa 
uspešno delujejo.

Urška Lahajnar Ubajiogu 
je sosvetnike spomnila na 
to, da je že na prejšnjem 
zasedanju svetnike in 
javnost opozorila na namero 
komunalnega podjetja, da bo 
začelo zaračunavati odvažanje 
odpadkov z ekoloških otokov 
vaških pokopališč. Ker so 
napovedani zneski zelo 
visoki, pričakuje posredovanje 
odgovornih. Zanimalo jo 
je tudi, kako napredujejo 
priprave na sprejetje 
upravljavskih načrtov za 
Bolnico Franjo in arheološko 
najdišče Divje babe.

Jurij Kavčič je izpostavil 
aktualne razmere zaradi 
epidemije Covid-19. Po 
njegovih navedbah je bila 
občina Cerkno dolgo skoraj 
brez okužb, v zadnjih dneh 
pa se je število okuženih zelo 
povečalo. Zanimalo ga je, od 
kje izvirajo te okužbe.

Dragi planinci,  
ljubitelji gora ter vsi,  
ki imate radi naravo.

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO 
vam želi lepe praznike ter obilo sreče v letu 2021.
Naj se vam izpolnijo vse tiste želje,  
ki jih skrivate globoko v sebi.

December.
Je čas, ko se oziramo nazaj. In delamo inventuro leta, ki se izteka.
Je tudi čas, ko se oziramo naprej.  
V prihodnost, v leto, ki prihaja.
Obljube, zaobljube in želje. Želje zase in za bližnje.
Zaposleni v ZD Idrija in ZP Cerkno želimo vsem moči,  
da bi lahko potovali – vsak po svoje.
In ob tem narisali čudovit zemljevid leta 2021.
Naj bo leto, ki prihaja, resnično leto,  
ko se nam bodo lahko uresničile vse želje in pričakovanja.
Tudi tiste, ki smo jih v letu izjemnih in nepredvidljivih  
preizkušenj, postavili visoko nad oblake.
 
Zdravo naj bo in SREČNO leto 2021.
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Župan Občine Idrija 
je dne 9. 12. 2020 sprejel 

SKLEP  
O SPREMEMBAH PRI IZPLAČILU DOTACIJ DRUŠTVOM IZ PRORAČUNA OBČINE 
IDRIJA V LETU 2020. 

Le-ta določa, da se v skladu z drugim in tretjim odstavkom 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) predvidena pogodbena 
sredstva za leto 2020 v celoti izplačajo v letu 2020, rok za izvedbo aktivnosti se podaljša do 1. 11. 2021, 
rok za poročanje pa do 30. 11. 2021, in sicer za upravičence (društva), s katerimi je Občina Idrija sklenila 
pogodbe o sofinanciranju na podlagi:

• Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2020 z dne 
   30. 1. 2020,
• Javnega razpisa za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev v letu 2020 z dne 
   30. 1. 2020,
• Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v Občini Idrija v letu 2020 
   z dne 30. 1. 2020, za programe:

1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
3. Prostočasna športna vzgoja mladine 
4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
5. Obštudijska športna dejavnost 
6. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
7. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
8. Kakovostni šport 
9. Vrhunski šport 
10. Šport invalidov
11. Športna rekreacija
12. Šport starejših

• Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v Občini Idrija      
    za leto 2020 z dne 30. 1. 2020, za programe društev, 
• Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in           
   podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015–2020 v letu 2020 z dne 30. 1. 2020,  za       
   programe društev.

Z upravičenci bo Občina Idrija sklenila anekse k pogodbam o sofinanciranju, v katerem bodo določene 
medsebojne obveznosti glede izvedbe in poročanja prijavljenih programov.

NOVOLETNO DREVESCE
Spoštovane občanke in občani,

letos praznično dogajanje močno omejuje pandemija. Ker so vrata 

občinske stavbe zaprta, vam je novoletno drevesce, ki ste ga že vrsto 

let krasili s svojimi, z željami popisanimi balončki, prišlo naproti. 

Namesto pred tajništvom je od sredine decembra do 6. januarja 

drevesce postavljeno v preddverju občinske stavbe. Malce smo 

ga okrasili sami, seveda pa nanj lahko dodate tudi vaše 

okraske in nas, tako kot že nekaj let doslej, presenetite z 

izvirnimi idejami. 

Iz zdravstvenih razlogov letos za pisanje želja ni 

priporočljivo vnaprej pripraviti balončkov, ki bi 

se jih dotikalo več rok, zato smo za vas pripravili 

nabiralnik, v katerega lahko oddate svoje želje, 

ideje in predloge, pa tudi dobronamerne 

kritike, povezane z življenjem v naši občini. 

Zdi se nam pomembno, da kljub trenutnim 

razmeram ohranimo naše tovrstno 

sodelovanje, s katerim lahko spreminjamo 

stvari na bolje, upoštevaje seveda, da 

je dobronamerno in je uresničitev 

želja izvedljiva.

Voščimo vam lepe božično-novoletne 

praznike, popestrite si jih, 

kolikor je v danih razmerah mogoče.

Naj bo leto 2021 dobro za vse nas, 

naj bo zdravo in srečno!

Župan Tomaž Vencelj 
in občinska uprava
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Občinski svetniki so 
na prvi decembrski 
seji soglasno potrdili 
spremembo urbanistične 
ureditve za območje 
Ljubevča. Kot je pojasnil 
župan Tomaž Vencelj, je 
občina dosegla dogovor 
z lastniki o dolgotrajnem 
najemu zemljišča med 
cesto in vodotokom. Na to 
zemljišče, ki je v zasebni 
lasti zaščitene kmetije 
v Ljubevču, se bo selilo 
skladišče soli in posipnih 
materialov, ki je sedaj 
postavljeno na območju 
Kajzer v Idriji.

Na novi lokaciji v Ljubevču bodo 
urejeni skladišče soli in parkirišče 
za tovornjake ter šotor za spravilo 
opažev in orodja. Ob komunali bo s 
podobno uporabo prostor na širšem 
območju izkoriščalo tudi podjetje 
PTGM, ki ima tam že postavljen šotor. 
Objekti bodo postavljeni med cesto 
in vodotokom in s tako ureditvijo se 
strinjajo tudi na Ministrstvu za okolje 
ter na Ministrstvu za kulturo, saj 
območje meji na zemljišča zaščitene 
kmetije v Ljubevču. »To je začetna 
faza, saj moramo območje Kajzer 
razbremeniti te sramote. Za selitev 
bomo morali plačati okoli 200.000 
evrov, samo postavitev šotora stane 
50.000 evrov,« je povedal župan 
Tomaž Vencelj. Občina bo imela 
stroške še z asfaltiranjem območja ter 
z betoniranjem najnujnejših opornih 
zidov. Skladno z državnimi predpisi 
bo lahko v prvi fazi občina na tem 
območju uporabljala lokacijo za 
skladišče soli in posipnih materialov 

prihodnjih sedem let. 
Občinski svetniki so bili ob razkritju 

stroškov za selitev skladišča soli v 
Ljubevč začudeni nad njihovo višino. 
S potrditvijo proračuna občine za 
prihodnje koledarsko leto pa so dali 
zeleno luč pričetku selitve. 

Občina ima sprejet proračun za 
dve leti 

Med prvim in drugim branjem je 
predlagatelj proračuna župan Tomaž 
Vencelj nekatere postavke proračuna 
spremenil na osnovi novih podatkov 
Ministrstva za finance in skladno s 
predlogi občinskih svetnikov ob 
prvem branju tega dokumenta.

V razpravi je Franci Medic pohvalil 
sodelovanje občine s krajevnimi 
skupnostmi in predlagal naj občina 
na tak način deluje tudi v prihodnje. 
Bojan Režun je župana spomnil na 
obljubo, da bo uveden participativni 
proračun in ugotovil, da se po 
dveh letih zamisel še ni uresničila. 
Ugotovil je, da imajo občani včasih 
drugačne prioritete kot predsedniki 
krajevnih skupnosti.

Rober t  Šinkovec je  pohval i l 
načrtovanje prometne ureditve na 
Koreji in to, da bo občina nekaj več 
denarja namenila ljubiteljski kulturi 
in kmetijskim gospodarstvom. 
Pogrešal  pa je  sof inanciranje 
E U  p r o j e k t o v  n a  p o d r o č j u 
telekomunikacij in to še posebej na 
podeželju. Urejeno širokopasovno 
omrežje bo v prihodnje pogoj za 
ohranitev poseljenosti, saj morajo 
sedaj mnogi delati od doma, šolarji 
pa se izobražujejo od doma. »V 
prihodnje bo manj prevozov in več 
dela od doma in zato podeželje nujno 
potrebuje širokopasovni dostop do 
interneta,« je še povedal Robert 
Šinkovec.

Ugotovil  je še,  da so stroški 
delovanja javnih zavodov zelo visoki 

in se še povečujejo. »V prihodnje bo 
morala občina resneje paziti na te 
stroške, saj ti zavodi sedaj poberejo 
zelo veliko sredstev in zato tako 
malo ostane za šport in kulturo,« je 
še dodal Robert Šinkovec.

Milovana Lukan je sosvetnike 
spomnila na to, da ima za nadzor 
delovanja javnih zavodov občina v 
svetih zavodov svoje predstavnike 
in ti bi morali budno paziti na 
poslovanje zavodov in na stroške 
njihovega poslovanja.

Župan Tomaž Vencelj je zadovoljen 
ugotovil, da bosta po novem v 
idrijskem zavodu za turizem kot 
predstavnika občine delovala Franci 
Medic in Robert Šinkovec. »Oba 
dobro poznata delovanje občine in 
bosta zagotovo kakovostno zastopala 
interese občine v tem zavodu,« je še 
ugotovil župan Tomaž Vencelj. 

Andrej Poglajen je še opozoril na 
to, da je participativni proračun že 
uspešno uveljavljen v Ajdovščini in 
Tolminu in to naj bi bila po njegovem 
mnenju primera dobrih praks.

Z 19 glasovi za in brez glasu proti 
ter ob tem, da dva svetnika nista 
želela glasovati, so občinski svetniki 
občinski proračun za leti 2021 in 
2022 sprejeli.

Program športa v občini Idrija
Lenka Grošelj iz občinske uprave 

je občinskim svetnikom predstavila 
letni program športa, s katerim 
občina podrobneje določa porabo 
proračunskih sredstev za šport. Ta 
dokument mora občina sprejeti 
za vsako koledarsko leto posebej. 
Občina Idrija bo v prihodnjem letu za 
programe športa namenila 431.000 
evrov.

V razpravi je Franci Medic ugotovil, 
da občina tri četrtine sredstev 
nameni za objekte in samo četrtino 
za delovanje društev in izvajanje 

programov. Kritičen je bil tudi do 
dela komisije za šport. Opozoril je 
na to, da bi morala občina drugače 
obravnavati društva, ki imajo status 
društva v javnem interesu in društva 
brez tega naziva. 

Po mnenju župana Tomaža Venclja 
je nujno, da občina spet dobi 
občinsko športno zvezo, preko katere 
bi v prihodnje financirala športne 
programe v občini. Olimpijski 
komite nevladnim organizacijam 
namenja sredstva za izvajanje 
programov za mlade, starejše in za 
šport na splošno. V tem segmentu 
bi občina od Olimpijskega komiteja 
dobila možnost za sofinanciranje teh 
dejavnosti. Ker pa Občina Idrija zveze 
nima, društva vsako leto izgubijo 
veliko denarja. 

Andrej Poglajen je opozoril na 
to, da imajo društva v javnem 
interesu prednost pred drugimi. 
Tako je zapisano v zakonu. Po 
zagotovilu župana Tomaža Venclja 
nobeno društvo s področja športa 
iz občinskega proračuna ne dobi 
denarja mimo razpisa. Po mnenju 
Francija Medica pa so v tem primeru 
društva s statusom društva v javnem 
interesu zapostavljena. Župan je 
napovedal širšo javno razpravo na 
to temo.

Erik Logar je pozdravil napovedano 
ustanovitev športne zveze. »Živimo 
v občini, kjer so izvrstni športniki z 
odličnimi rezultati. Športnikom bi 
bilo treba zagotoviti več sredstev.« Po 
mnenju Logarja Idrija potrebuje tudi 
prireditev, na kateri bi športnikom 
dali javno priznanje za uspešno 
in požrtvovalno delo. »Velike upe 
polagam na to, da se bo športna 
zveza čim prej ustanovila,« je še 
dodal Erik Logar.

Občinski svetniki so po razpravi 
soglasno sprejeli Letni program 
športa za leto 2021.

Kaj storiti, ko svetniki ne hodijo 
na seje?

Obravnavo predloga popravljenega 
poslovnika o delu občinskega 
sveta so občinski svetniki v Idriji 
po prekinitvi na avgustovskem 
zasedanju nadaljevali  na pr vi 
decembrski seji. Usklajeno besedilo 
so po temeljitem delu pripravili 
v komisiji za statutarno pravne 
zadeve. Predsednica komisije Nada 
Golja Vastič je opozorila na težave, 
ki jih imajo odbori in delovna telesa 
v primeru, ko se člani zasedanj ne 
udeležujejo.

V  r azpr av i  j e  Fr anc i  Medic 
predlagal, da bi lahko po novem 
člane komisij, ki so nujno zadržani, 
nadomestili drugi člani iste svetniške 
skupine. Taka ureditev je uveljavljena 
tudi v Državnem zboru RS.

Branko Lapajne je  oporekal 
p o e n o s t a v l j e n e m u  n a č i n u 
razreševanja članov odborov, ki se 
trikrat zaporedoma ne udeležijo 
zasedanja, in opozoril na posebnosti 
lokalne samouprave,  ki  je  ni 
moč poenostavljeno primerjati z 
ureditvijo v državnem zboru ali 
državnem svetu.

Občinski svetniki so soglasno 
potrdili sklep o opravljenem prvem 
branju. Poslovnik bodo v drugem 
branju obravnavali in sprejemali na 
prihodnjem zasedanju občinskega 
sveta.

Občinske takse in  davki 
ostajajo enaki

Po predlogu občinske uprave bo 
vrednost točke za izračun višine 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča tudi v letu 2021 ostala 
enaka kot v letu 2020. Pristojbina 
bo enaka za pozidana in nepozidana 
stavbna zemljišča. Občina Idrija bo 
v letu 2021 iz tega vira od fizičnih 
in pravnih oseb predvidoma zbrala 
okoli 1,3 milijona evrov, ki jih mora 
občina namensko porabiti.

Občinski svetniki so brez razprave 
soglašali tudi s tem, da bo tudi 
prihodnje leto veljal enaka izhodiščna 
cena za vrednost m2 površine 
stavbnih zemljišč, ki jih bo občina 
odkupila od drugih posestnikov. 
Enake bodo prihodnje leto tudi 
najemnine za zemljišča in javne 
površine. Kot je povedal župan Tomaž 
Vencelj, občina v času razglašene 
epidemije najemnikom, ki dejavnosti 
ne morejo opravljati, najemnin 
na zaračunava. V prihodnjem letu 
bodo ostale enake vrednosti točk za 
izračun občinskih taks.

Kadrovske zadeve
V svet Zavoda za turizem Idrija 

so občinski svetniki, na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, imenovali 
Roberta Šinkovca, Franca Medica, 
Laro Lapanja Golob, Meto Pivk, 
Branko Peternel, Davorja Vodopijo 
in Mirjam Gnezda Bogataj. V svet 
javnega zavoda Vrtec Idrija je 
bila namesto Ane Ogrič Lapajne 
imenovana Nataša Kunc. Na višjem 
sodišču v Novi Gorici bodo kot 
porotniki delovali Cirila Hladnik, 
Ciril Hladnik, Jože Kenk, Nada Golja 
Vastič, Marko Črv in Irena Črv.

Skladišče 
soli se 

res seli v 
Ljubevč

Foto: Natalija Kovač Jereb
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Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Dorica Gnjezda je vprašala, kdaj se bo uresničila obljuba direktorice komunale, ki 
jo je dala predsednikom krajevnih skupnosti, da bo že jeseni poskrbljeno za odvažanje 
klavniških ostankov, ki nastanejo ob pripravi domačih kolin.

Nada Golja Vastič je opazila, da so ob cesti po dolini Kanomlje postavljeni novi 
prometni znaki, ki obetajo skorajšnji začetek obnovitvenih del. Pozdravila je to 
namero in izrazila upanje, da bo cesta v celotni dolžini prenovljena in razširjena v 
doglednem času.

Metod Habe je povedal, da sta v Zadlogu dve opuščeni vaški mlekarni, ki bi jima 
domačini radi dali nov namen. Občani predlagajo odkup zemljišča in ureditev 
dokumentacije za preureditev v avtobusno postajališče z ekološkim otokom. Metoda 
Habeta je zanimalo, kdaj bo komunala poskrbela za arhitektonsko ureditev ekoloških 
otokov. Župana Tomaža Venclja je v imenu krajanov prosil za posredovanje pri 
odgovornih za vrnitev odstranjenega bankomata v njegovi vasi, saj ima Črni Vrh z 
okolico kar 1.200 prebivalcev. Krajani Godoviča pa so bili v dneh prvega snega slabe 
volje, saj se nova peš pot in kolesarska pot nista plužili. Posebej se je zahvalil občini 
za pomoč pri dokončanju športnega parka Storžice v Zadlogu. 

Milovana Lukan je vprašala, kaj bi lahko občina naredila za zagotavljanje varnosti 
na cestnem križišču ob prvi palacini. Tam stanovalci parkirajo osebne avtomobile 
neposredno na cesti in s tem zastirajo pogled na cestišče. Predlagala je še, naj se uvede 
posebna telefonska linija za vse občinske svetnike, ki imajo pred in med zasedanjem 
sveta težave z uporabo interneta.

Tatjana Majnik je opozorila na malomarno upravljanje kopališča pri Lajštu. Tam 
upravljalec kljub že končani kopalni sezoni do dneva zasedanja občinskega sveta še 
vedno ni odstranil lesenih bazenskih zapornic. 

Franci Medic je vprašal, ali ima komunala v Idriji sploh še mestnega pometača. 
Po njegovi oceni ga nima, saj je mesto vse bolj zanemarjeno. Vprašal je še kako bo 
porabljen javni denar za silvestrovanje, ki bi moralo biti letos v Spodnji Idriji.

Dejan Mrak je vprašal, če je občina že kaj ukrepala v zvezi z njegovo pobudo, da bi 
projekt širokopasovnih internetnih povezav na podeželju vključili v paket izboljšav, 
ki bodo financirane kot odprava posledic epidemije. Komercialnim ponudnikom se 
vlaganja v omrežja na podeželju ne izplačajo, a ljudje, ki tam živijo, širokopasovni 
dostop vendarle potrebujejo.

Ana Ogrič Lapajne se je županu in občinski upravi zahvalila za korektno 
sodelovanje v času epidemije. »Vedno smo bili deležni pomoči s stran občine. Upamo, 
da bomo v takem duhu sodelovali tudi do konca te krize,« je še povedala zdravnica 
Ana Ogrič Lapajne, ki kot vršilka dolžnosti direktorice vodi Zdravstveni dom Idrija.

Karin Peternel je prosila za pojasnila v zvezi z napovedano gradnjo kolesarske 
poti od Marofa do Spodnje Idrije. Po njenih ugotovitvah gre za zelo nevaren cestni 
odsek, saj se na isti površini izmenjujejo avtomobili, sprehajalci in kolesarji. Prosila 
je še za pojasnilo kako napreduje napovedana gradnja otroškega igrišča v Godoviču.

Bojan Režun je predlagal, naj občina poskrbi za takojšnjo ureditev ekoloških otokov 
v mestih in na podeželju. Sedanje stanje ni primerno. Z njim se je strinjal Gregor 
Rupnik, ki je menil, da morajo biti ekološki otoki postavljeni skladno s tipično 
krajino. Povedal je še, da so težave z bankomati in s širokopasovnim informacijskim 
omrežjem v tem času res neznosne. V imenu prebivalcev Godoviča je predlagal, naj 
občina v tej vasi zgradi prepotrebno telovadnico.

Robert Šinkovec je ugotovil, da so 4 kilometri ceste skozi Kanomljo izpadli iz 
programa obnove. Po njegovem mnenju je tam cestišče v izredno slabem stanju. 
Najslabše naj bi bilo sedaj od Interevrope do Mandžurije. Tam cestno podjetje krpa 
luknje s suhim asfaltom in ta zdrži le do prvega dežja. »Zadeva je res smešna,« je še 
povedal Robert Šinkovec. 

Miha Velikanje je predstavil pobudo staršev iz Grilčeve ulice, kjer je veliko otrok 
in ti bi se radi igrali na primernem igrišču med bloki. Tam nameščena igrala pa so 
zastarela in dotrajana.

Ob sklepu zasedanja je župan Tomaž Vencelj še napovedal, da bo naslednja seja 23. 
decembra ob 17. uri. Osrednja tema zasedanja bo delovanje komunalnega podjetja 
in o tej temi bosta še pred zasedanjem sveta razpravljala odbor za gospodarske javne 
službe in odbor za javne finance.

Križem Kapica za starostnike

Na Rdečem križu so pripravili voščilnice 
skupaj z zloženko Križem Kapica, ki jo pošiljajo 
po pošti. Križem Kapica je pogumna deklica, 
ki se odpravi na obisk k babici v gozd, kjer 
pa nanjo preži volk. Vendar pa znak Rdečega 
križa, ki ga nosi na rokavu, deklico varuje 
pred nevarnostmi. Ta znak namreč pomeni, da 
Križem Kapica pomaga vsakemu, ki je pomoči 
potreben.

V projektu sodelujejo prostovoljke Rdečega 
križa Kanomlja ter skupina prostovoljcev pod 
okriljem Adrijane Erjavec, ki so že lansko leto 
pripravili darila za starejše uporabnike Rdečega 

križa. Tudi letos mislijo nanje, zato so pripravili 
darila, ki jih bodo uporabniki prejeli skupaj z 
mesečnim paketom Rdečega križa. Z željo, da 
jih doseže topla misel, predani prostovoljci 
širijo pozitivne misli na prihajajoče boljše čase. 
»Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki so 
prispevali darila in čas za pomoč drugim. Hvala 
tudi Mladinskemu centru Idrija, ki pripravlja 
božični dobrodelni koncert »Praznična 
Bandemija«, na katerem bodo zbrana sredstva 
namenili Rdečemu križu Idrija,« je za Idrijske 
novice povedala Tanja Tominec, sekretarka RKS 
OZ Idrija.

Letošnji december je za prostovoljce Rdečega križa nekoliko otežen, saj zaradi 
epidemije ne morejo osebno z obiski razveseliti starejših v domu starostnikov, 
kot so to počeli vsa leta doslej. Letos so tako poiskali nove poti, s katerimi 
želijo starostnikom polepšati decembrske praznične dni in jim sporočiti, da 

nanje niso pozabili, temveč obiske le prestavili na ugodnejši čas. 

Obvestilo krvodajalcem

RKS Območno združenje Idrija se pripravlja na redno zimsko krvodajalsko 
akcijo, ki bo potekala konec januarja v Idriji in tokrat tudi v Cerknem, saj so 
potrebe po zalogah krvi velike.

Organizacija bo potekala v skladu s pogojih, ki jih narekujejo epidemiološki ukrepi, se pravi 
predhodno preverjanje ustreznosti krvodajalca preko telefona in prijava za termin darovanja.
Ker se dnevno sprejme manjše število krvodajalcev, je dodan dodaten termin v Cerknem, bodo 
pa lokacije odvzema znane naknadno. Obveščamo vse, ki so že preboleli koronavirus in so od 
takrat vsaj 4 do 6 tedne zdravi ter v dobri psihofizični kondiciji, da lahko pomagajo drugim tako 
da darujejo svojo plazmo, saj je v njej edinstveno zdravilo – protitelesa. Vabimo vas, da se vključite 
v program zbiranja prebolevniške plazme in sodelujete pri zdravljenju bolnikov v prihodnje. Vašo 
pripravljenost sporočite na ZTM Ljubljana preko elektronske pošte na naslov plazma@ztm.si 
ali pokličite na telefonsko številko 030 485 510. Hvala, zaradi vas življenje teče dalje. / RKSI

A K T U A L N O
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Želimo vam vesel božič in srečno 2021!

Motiv je bil izbran na natečaju med učenci osnovnih šol na Idrijskem,  
Cerkljanskem ter Logaškem. Motiv je ustvarila Ema Kavčič, učenka 5. b razreda  

OŠ Idrija, mentorica Sabina Gnjezda Vidmar

Astech d.o.o., Obrtna cona Logatec 6a, 1370 Logatec

O G L A S I
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Poglejmo, koliko dobrega je okoli nas!

Ljudmila Novak, poslanka v parlamentu Evropske unije 

Damijan Bogataj

Vaše delo je razpeto med Slovenijo 
in Belgijo.

V normalnih razmerah je tako, da 
ob ponedeljkih evropski poslanci 
potujemo v Bruselj in tam delamo 
do četrtka. V teh dneh potekajo 
zasedanja odborov. Če je situacija 
normalna, potem potujemo vsak 
mesec za en teden v Strasbourg, 
kjer je glavni sedež Evropskega 
parlamenta. Če bi vprašali nas, 
poslance, bi bili zagotovo vsi za to, 
da smo ves čas na enem mestu. Po 
evropskih pogodbah pa je določeno, 
da je glavni sedež parlamenta 
v Strasbourgu, kar ima tudi 
simbolni pomen. Po zgodovinskih 
vojnah med Francijo in Nemčijo je 
Strasbourg postal simbol miru in 
sožitja med narodi Evrope.

Kako pa poteka delo parlamenta v 
času pandemije?

Zadnje plenarno zasedanje v 
Strasbourgu v tem letu smo imeli 
v mesecu februarju. Marca je 
prišlo do izbruha pandemije in ker 
poslanci prihajamo iz 27 različnih 
držav, si lahko predstavljate, 
kakšno tveganje bi to pomenilo 
za nas vse, če bi delo nemoteno 
nadaljevali. Vsa zasedanja so se 
potem skoncentrirala v Bruslju, 
tako da potekajo seje Evropskega 
parlamenta sorazmerno normalno. 
Na sejah so prisotni tisti, ki seje 
vodijo, in poročevalci ter glavni 
govorci. Velika večina poslancev 
pa nas dela na daljavo, tako da seje 
spremljamo preko aplikacij. Tudi 
glasujemo preko interneta. Sistem 
je dober in povezave bolj ali manj 
delujejo. Seveda bi bilo bolje, če bi 
lahko vsi sedeli v parlamentu in 
tam v živo razpravljali. Lahko bi 
pripeljali tudi obiskovalce, saj lahko 
vsak poslanec povabi nekaj skupin 
obiskovalcev, da pobližje spoznajo 
Evropski parlament, njegov pomen 
za ljudi in delo poslancev. Trenutno 
je parlament za obiskovalce 
popolnoma zaprt. 

Vam uporaba sodobnih tehnologih 
povzroča kaj težav?

Sama tehnologija ne, težave pa nam 
povzroča slaba internetna povezava. 
Ko sodelujem na Zoom konferencah 
znotraj Slovenije, težav ni. Ko se 
priključim na aplikacije Evropskega 
parlamenta, pa prihaja do težav, saj 
veliko uporabnikov sočasno spremlja 
določeno zasedanje. Nekaj težav je 
sedaj tudi pri prevajanjih v vse jezike, 
saj tehnično ni možno zagotoviti 
stalnega simultanega prevajanja 
v vse jezike ob upoštevanju vseh 
varnostnih ukrepov.

Z uporabo nemščine verjetno 
nimate težav?

Res je, uporabljam slovenščino, 
nemščino in angleščino, najbolje 
pa se seveda vsak izrazi v svojem 
maternem jeziku. Kot veste, sem 
po poklicu učiteljica nemščine in 
slovenščine. 

S kakšnimi problemi se ljudje 
obračajo na vas?

Zaupam v delavnost, ustvarjalnost in 
poštenost človeka. Slovenci smo lahko na 
marsikaj in marsikoga ponosni, prav tako 
na lepote naše dežele, zato nam nikoli ne 
sme zmanjkati volje in poguma, da bi se 
prenehali truditi za to uspešno slovensko 
zgodbo.

Z najrazličnejšimi. V eno skupino 
bi razvrstila primere, ko se na nas 
obračajo ljudje s povsem osebnimi 
problemi v prepričanju, da lahko 
evropski poslanci zadevo rešimo. V 
drugo skupino sodijo primeri, ki se 
na tak ali drugačen način navezujejo 
na razmere v Sloveniji. Ta sporočila 
posredujem poslanski skupini NSi 
ali pristojnim ministrom in od 
tam je odprta pot do parlamenta 
in morebitnega spreminjanja 
zakonodaje. Tretja skupina so teme, 
ki se nanašajo na Evropo. V ta 
sklop bi uvrstila pobude različnih 
združenj, ki se obračajo na nas s 
pojasnili in predstavitvami svojih 
argumentov pri najrazličnejših 
zadevah. Takega načina sodelovanja 
z evropskimi poslanci se poslužujejo 
tudi slovenski državljani, ki so člani 
različnih združenj, od upokojencev, 
farmacevtov, mirovnikov in 
podobno. 

Vztrajnost in premočrtnost sta v 
politiki skoraj nujni.

Vedno je bilo moje vodilo, da če 
si izvoljen na neko funkcijo, moraš 
narediti vse, kar je v tvoji moči, ne 
glede na ovire. Teh je bilo v moji 
poklicni poti zelo veliko, vedno pa 
sem bila zvesta načelu, da moram 
storiti vse, kar je v moji moči. 

Taka premočrtnost pa po daljšem 
vztrajanju obrodi tudi sadove. V to 
sem trdno prepričana. Vedno sem 
nastopala in javno delovala v skladu 
s svojimi vrednotami in vrednotami 
krščanske demokracije, pri tem 
se ne oziram na levo ali desno. 
Odločam se po tem, kar se mi zdi 
prav. 

Smo Slovenci preveč razdeljeni v 
dva tabora?

V Sloveniji so nekateri prepričani, 
da je svet razdeljen na leve in desne 
in da se moramo ljudje z nasprotnih 
polov sovražiti. Na to sama ne 
pristajam. Zame je vsak politik 
najprej človek. Politiko pa razumem 
kot orodje za urejanje naših 
skupnih zadev. Za dobre predloge 
ni pomembno, ali so predlagatelji 
določenih rešitev levi ali desni. 
Seveda pa je pomembno, da sam 
vztrajaš pri svojih vrednotah. Res ne 

razumem tistih, ki nam 
govorijo, da se moramo 
sovražiti samo zato, 
ker imamo različna 
politična prepričanja. 

V zadnjih tridesetih 
letih smo priča izredno 
hitremu razvoju 
medijev. Danes lahko 

vsakdo javno pove svoja stališča 
in tudi politiki preko družabnih 
omrežij zelo neposredno 
nagovarjajo občane. Je med nami 
dovolj medijske kulture?

Res je, kar pravite. V času mojega 
prvega mandata v Evropskem 
parlamentu, od leta 2004 do 2009, 
smo bili pri poročanju odvisni 
samo od velikih medijev, ki so le 

občasno poročali o delu parlamenta 
v Bruslju. Ljudje so takrat res imeli 
vtis, da nič ne delamo, ker se je o 
našem delu veliko manj poročalo. 
Sedaj je bistveno drugače. Vsak 
evropski poslanec lahko sedaj preko 
Twitterja ali Facebooka seznanja 
javnost o svojem delu in stališčih, 
ki jih zastopa. S tega vidika je sedaj 
obveščenost veliko boljša. 

Kar se pa kulture komuniciranja 
tiče, sem tudi sama zelo zaskrbljena 
in na nek način tudi razočarana. 
Predvsem se mi zdi, da bi morali 
ukiniti možnosti, da se nekdo v svet 
medijev vključuje z lažno identiteto. 
Vemo, da imajo tudi nekatere 
stranke izdelan propagandni stroj, 
ki sistematično posreduje laži in jih 
preko lažnih profilov pošilja v svet. 
Žal se ljudje še premalo zavedajo 
dejstva, da so številne novice 
na sumljivih portalih preprosto 
izmišljene in zlonamerno razširjene. 
Včasih se mi zdi, da nam manjka 
malo zdrave presoje, kaj je res in kaj 
je očitna potegavščina, neresnica in 
zlonamerno podtikanje. 

Absolutno sem za svobodo govora. 
O tem ni dvoma. Sem pa za to, da se 
vsak s pravim imenom in priimkom 
podpiše pod svoje stališče ali pod 
»novico«, ki jo širi po medijski 
krajini in zanjo tudi osebno 
odgovarja.

So te medijske zadrege prisotne 
le v Sloveniji ali gre za globalni 
pojav? Je v Evropi več medijske 
kulture?

Položaj je zelo različen od države 
do države. Ocenjujem, da je raven 
medijske kulture zelo odvisna 
od javnomnenjskih voditeljev, 

ki včasih tudi sami s svojimi 
dejanji spodbujajo nestrpnost. 
Če pomembni ljudje uporabljajo 
Twitter na način, ki je zelo 
neprimeren, potem se tak način 
kot požar razširi tudi na druge 
uporabnike. Če v državi prevladuje 
populizem, potem se to pozna tudi 
v načinu komuniciranja državljanov 
na teh družbenih omrežjih. 

Uporabljate Twitter?
Uporabljam. S tem nimam težav. 

Vedno temeljito premislim, preden 
pošljem kakšno sporočilo. Včasih 
predstavim svoje stališče, dodam 
komentar, pošljem kakšno čestitko 
ali kaj podobnega. Zagotovo pa od 
tega medija nisem odvisna tako, 
da bi kar naprej pisala sporočila. 
Prepričana sem, da mora biti tudi 
komunikacija na Twitterju dostojna, 
kulturna in na potrebnem nivoju.

Pred dnevi je prišlo do resne 
krize v EU zaradi nasprotovanj 
Madžarske in Poljske mehanizmu 
vladavine prava pri koriščenju 
evropskega denarja.

Nemška kanclerka Merklova, 
ki je vodila pogajanja v imenu 
predsedujoče države Svetu EU, je 
uspela skleniti tak dogovor, ki je 
sprejemljiv za vse strani. Evropska 
ljudska stranka (ELS) je vztrajala pri 
tem, da mora biti spoštovano načelo 
o vladavini prava, na katerem 
temelji EU. Preveč je primerov 
po posameznih državah, kjer je 
prisotna korupcija in se zlorablja 
evropski denar, preveč je kršitev 
človekovih pravic in vse prepogosto 
se krši načelo medijske svobode. 
Še posebej pa je zaskrbljujoče, 
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Janko Skrt, Ljudmila Novak, Lojze Peterle in Tomaž Pavšič leta 2010 v Idriji          
/ Foto: Damijan Bogataj

Ljudmila Novak
 
j e  o s n ov n o  š o l o  o b i skova l a  v 
domačem kraju, to je na Zgornji 
Velki v Slovenskih Goricah, kjer je 
bila tudi članica šolske košarkaške 
reprezentance. Po zaključeni osnovni šoli 
se je vpisala na Prvo gimnazijo Maribor, 
šolanje pa nadaljevala na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani, kjer je leta 1984 diplomirala iz nemškega in slovenskega 
jezika s književnostjo. Najprej se je zaposlila v srednješolskem centru 
v Murski Soboti, nato pa leta 1985 v Dekliškem vzgajališču v Višnji 
Gori, kjer je bila tudi vodja srednje šole. Med letoma 1986 in 2004 
je v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik srednješolce 
poučevala slovenski in nemški jezik s književnostjo.
Politično pot je začela leta 2000 z vstopom v Novo Slovenijo – krščansko 
ljudsko stranko. Leta 2001 so ji občani Moravč zaupali mesto županje. 
Župansko funkcijo je opravljala do leta 2004, ko je bila na prvih 
evropskih volitvah v Sloveniji na listi Nove Slovenije izvoljena v Evropski 
parlament. Od leta 2001 do 2002 je bila članica predsedstva Skupnosti 
občin Slovenije. Med letom 2001 in 2004 je bila članica Kongresa 
lokalnih skupnosti Sveta Evrope. Na 2. rednem kongresu NSi v Novi 
Gorici je postala podpredsednica Nove Slovenije. Na državnozborskih 
volitvah leta 2008 je NSi dosegla 3,4 % glasov, s čimer se stranka ni 
uvrstila v Državni zbor Republike Slovenije. Po razglasitvi rezultatov je 
z mesta predsednika NSi odstopil dr. Andrej Bajuk, izvršni odbor NSi 
pa je imenoval podpredsednico Ljudmilo Novak za vršilko dolžnosti 
predsednika do izrednega volilnega kongresa. Delegatke in delegati so 
nato na izrednem volilnem kongresu 15. novembra 2008 v Ljubljani 
Ljudmilo Novak izvolili za novo predsednico.
4. decembra 2011 se je NSi pod vodstvom Ljudmile Novak kot prvi 
stranki na predčasnih parlamentarnih volitvah uspelo vrniti v Državni 
zbor RS. Z rezultatom 4,88 % oziroma 53.758 glasov je bila izvoljena v 
Državni zbor Republike Slovenije. DZ RS jo je na svoji konstitutivni seji 
s 70 glasovi poslank in poslancev izvolil za podpredsednico Državnega 
zbora. 10. februarja 2012 je bila v DZ RS potrjena kot članica 10. 
slovenske vlade in sicer kot ministrica za Slovence v zamejstvu in 
tujini. Decembra 2012 je v Vipavi potekal 6. kongres NSi, na katerem 
je bila z veliko podporo predstavnikov ponovno izvoljena na mesto 
predsednice stranke.
Leta 2014 je bilo volilno leto. Najprej so bile na vrsti volitve v Evropski 
parlament, tem pa so julija sledile še državnozborske volitve, na katerih 
je bila Ljudmila Novak ponovno izvoljena za poslanko. Oktobra so 
potekale še lokalne volitve, kjer je NSi zabeležila najboljši rezultat po 
letu 2002. Novembra 2014 je na Vrhniki potekal 8. kongres NSi, kjer 
je bil Ljudmili Novak z dvotretjinsko večino zaupan še en mandat 
predsednice stranke. Ljudmila Novak je za predsednico stranke NSi za 
nov dvoletni mandat kandidirala tudi na 10. kongresu v Brežicah, kjer 
je kot edina kandidatka dobila več kot devetdesetodstotno podporo. 
31. januarja 2018 je odstopila kot predsednica stranke, nasledil jo je 
Matej Tonin.
Junija 2004 je bila prvič izvoljena za evropsko poslanko. V Evropskem 
parlamentu je bila članica Odbora za kulturo in izobraževanje in članica 
delegacije pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU. Prav tako je 
bila tudi nadomestna članica v Odboru za regionalni razvoj. Maja 2019 
je bila ponovno izvoljena za evropsko poslanko.

če so sodišča pod neposrednim 
nadzorom vlade in niso več 
neodvisna in samostojna. Taki 
primeri so znani na Poljskem in 
nekaj podobnega se dogaja tudi na 
Madžarskem. Evropski parlament 
se je odločno zavzel za to, da 
moramo spoštovati vladavino prava 
in ker nimamo drugih ustreznih 
mehanizmov za to, smo ročno 
zavoro potegnili pri razdeljevanju 
evropskih sredstev. Nenazadnje 
smo poslanci predstavniki ljudstva. 
V Evropi je bila izdelana obsežna 
raziskava javnega mnenja in preko 
70 % vprašanih zahteva spoštovanje 
vladavine prava. Vsaka od današnjih 
članic EU je ob vstopu v povezavo 
morala prilagoditi svojo zakonodajo 
in se zavezati, da bo spoštovala 
vrednote demokracije. Žal sedaj 
ugotavljamo, da so pogoste kršitve 
v več državah, izstopata pa Poljska 
in Madžarska, zato sta obe državi 
v postopku po 7. členu evropske 
pogodbe. 

Slovenija bo iz Sklada za 
okrevanje prejela 12,5 milijarde 
evrov.

V pogajanjih o večletnem 
finančnem okviru 2021 – 2027 je 
parlament zahteval več sredstev za 
raziskave, za Erasmus program in 
zdravstvo. Odločno pa smo vztrajali 
tudi pri spoštovanju vladavine 
prava. V trialogu med Svetom 
EU, Evropskim parlamentom in 
Evropsko komisijo smo prišli do 
skupne odločitve. Razvite države, 
ki so neto plačnice, vplačujejo v 
proračun več, kot pa iz njega dobijo. 
Slovenija je ta trenutek še neto 
prejemnica. Sklad za okrevanje 
je namenjen reševanju krize po 
pandemiji in znaša 750 milijard 
evrov, medtem ko večletni finančni 
okvir znaša 1.720 milijard evrov. 
Skupno torej preko 1.800 milijard 
evrov. Slovenija bo dobila 6,5 
milijarde nepovratnih sredstev in 
še 6 milijard ugodnih posojil. Ta 
denar pa naj se porabi pametno in v 
skladu z zelenim dogovorom. S tem 
smo se obvezali, da bomo ustvarjali 
trajna delovna mesta, da bomo 
vlagali v čiste prometne povezave, 
kot so železnice, v industrijo, ki 
bo zmanjšala izpuste in v krožno 
gospodarstvo. Pomembno vlogo 
bo imela digitalizacija in večja 
kibernetska varnost v EU.

V Evropskem parlamentu ste 
članica Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane. 

Ta odbor je postal skoraj 
najpomembnejši odbor v tem sklicu 
Evropskega parlamenta, saj v tem 
odboru potekajo razprave o najbolj 
perečih aktualnih temah. Od okolja, 
zdravja, prehrane, kemikalij in 
pesticidov pa vse do strategije o 
dostopnosti zdravil in prihodnji 
zdravstveni uniji. Kar se tiče 
zdravil, smo se v času pandemije 
še bolj zavedli, kako je Evropa pri 
oskrbi z zdravili odvisna od tretjih 
držav. Substance za zdravila se v 
pretežni meri proizvajajo v Indiji 
in na Kitajskem. Prišli smo do 
spoznanja, da moramo vse te stvari, 
ki so vitalnega pomena za življenje, 
v večji meri kot doslej proizvajati 
v Evropi. Narediti moramo več, 
da bomo v Evropi bolj neodvisni. 
Farmacevtske proizvajalce pa 
strategija zavezuje k boljšemu 
sodelovanju. Konkreten primer 
dobre prakse v EU je naš odziv 
na pandemijo. Evropska unija je 
financirala raziskave za proizvodnjo 
cepiva zoper Covid-19. Rezultat tega 
je, da smo sorazmerno hitro prišli 
do cepiva in sedaj čakamo samo še 
na izdajo dovoljenja za množično 
uporabo. 

Se boste cepili?
Bom. Pomembno je, da se čim več 

ljudi cepi, saj bomo le tako lahko 
ta nevaren virus nadzorovali, če 
ga ne bo mogoče povsem zatreti. 
Pomembno pa je, da se cepijo tudi 
ljudje v drugih državah. Nenazadnje 
je Evropska komisija organizirala 
donatorsko konferenco, na kateri 
so zbrali preko 10 milijard evrov za 
to, da bi bilo cepivo na voljo vsem 
državam. Tudi tistim, ki nimajo 
toliko denarja. Pomembno je, da 
virus čim bolj obvladujemo in da 
bomo kmalu spet normalno živeli.

Leta 2018 ste prepustili vodenje 
stranke novi ekipi. Kako 
ocenjujete delovanje stranke po 
vašem odhodu?

Stranka je ves čas dajala velik 
poudarek vsebini, programu. 
Komentatorji so na več volitvah 
ocenili, da ima NSi najboljši 
gospodarski in zdravstveni program. 
Sedaj sem zadovoljna, da lahko naši 
ministri, ki so v aktualni vladi, ta 
program uporabljajo in njegove 
dele vključujejo tudi na izvedbeni 
ravni. Ko je stranka v opoziciji, 
lahko marsikaj dobrega predlaga, 
pa težko uspe. V Sloveniji še ni 
te politične kulture, da bi vladna 
koalicija upoštevala dobre predloge 

opozicije. NSi ima tri ministre. Vsak 
na svojem področju dela zelo dobro. 
Položaj pa ni lahek, kar še posebej 
velja za področja, ki jih pokriva 
minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Vsi se 
zelo trudijo in menim, da so med 
najbolj aktivnimi ministri te vlade. 
V nekaterih primerih bi sicer sama, 
če bi bila še na mestu predsednice, 
odločila drugače. Pomembno pa 
je, da se v naši politiki ohranjajo 
vrednote krščanske demokracije. 
Želela bi si sicer, da bi imela stranka 
še bolj samostojno držo.

Bi morali vašemu zgledu, ko ste 
odšli z vrha stranke, slediti tudi 
drugi voditelji z zelo dolgimi 
mandati na čelu strank?

To ni nujno. Pomembno je, da ima 
voditelj stranke resnično zaupanje 
članstva in veliko podporo, ki je 
posledica dobrega dela in notranje 
demokracije. 

Ste bili kaj slabe volje, ko so vam 
volivci namenili le 7,2 % glasov v 
tekmi za predsednika države?

Takrat smo vsi vedeli, da bo 
zelo težko premagati aktualnega 
predsednika Boruta Pahorja. V 
volilno tekmo sem šla z željo, 
da promoviram našo stranko, 
rezultat pa niti ni bil slab. Prva dva 
kandidata sta bila tesno skupaj, 
sama sem bila v sredini, vrsta 
kandidatov pa je bila povsem na 
dnu z enim odstotkom ali še manj. 

Mislite, da je v Sloveniji nastopil 
čas, da bi ženske zasedle najbolj 
odgovorne položaje v politiki in 
družbi?

Zagotovo. Tudi sama si želim, da 
bi v Sloveniji na najodgovornejših 
funkcijah imeli več žensk. Raziskave 
potrjujejo, da so uspešnejši tisti 
kolektivi, v katerih je prisotna 
večja uravnoteženost spolov na 
vodilnih funkcijah. Zato bi bilo 
nujno, da bi se ženske pogumneje 
odločale za kandidature in da bi jim 
volivci izkazali potrebno zaupanje. 
Strinjam se z ocenami, da so ženske 
pogosto premalo samozavestne 
in preveč samokritične. Moškim 
samozavesti praviloma ne 
manjka. Ženske stvari temeljiteje 
premislimo, preden se odločimo 
za sprejem vodilnih funkcij. Ko pa 
jih sprejmemo, pa naloge tudi zelo 
zavzeto opravljamo.

Poročili ste se leta 1986 in poročni 
obred je opravil naš rojak pater 
Ivan Marko Rupnik.

To drži. Poznamo se še iz 
študentskih časov, ko sama še nisem 
bila političarka. Delovala sem v 
študentski skupini, ki jo je ustanovil 
prav Marko Rupnik. Ko sem ga 
spoznala, pa je že študiral slikarstvo 
v Rimu in še ni bil duhovnik. V 
delo te skupine je uvedel kar nekaj 
revolucionarnih novosti in med 
te smo prištevali tudi ignacijanske 
duhovne vaje v tišini. Danes 
spoznavam, da je tisti čas odločilno 
vplival na mojo življenjsko držo. V 
tej skupini sem spoznala tudi fanta, 
sedaj že štiriintrideset let mojega 
moža. Ker smo bili vsi zelo dobri 
prijatelji, sva patra Marka Rupnika 
prosila, da naju je poročil. Poroka 
je bila pri Mariji Snežni na Zgornji 
Velki, to je v moji domači župniji.

Drugo povezavo med mojo rojstno 
vasjo in Črnim Vrhom nad Idrijo 
pa predstavlja moja prijateljica 
Lidija Habe, ki sem ji pomagala 
pri iskanju službe. Našla je službo 
v Črnem Vrhu in tudi moža ter se 
poročila v Zadlog na kmetijo. Z 
možem imata sedaj zares veliko in 
lepo družino.

23. maja 2010 je v Idriji potekal 
Shod Slovencev, na katerem ste 
nagovorili zelo veliko število 
občanov.

Dobro se spominjam tega dogodka. 
Bilo je leto pred volitvami in naša 
stranka Nova Slovenija je bila takrat 
izven parlamenta, SLS in SDS pa 
sta bili v opoziciji. Aktualno je bilo 
vprašanje o arbitražnem sporazumu. 
Na tem shodu je desnica jasno 
povedala svoja stališča do takratnega 
urejanja naše južne meje. Kasneje 
so volivci na referendumu podprli 
odločitev, da bo o meji odločalo 
arbitražno sodišče.

Leta 2006 ste nastopili na proslavi 
ob materinskem dnevu in na 
odprtju Festivala idrijskih čipk. 
Znate klekljati?

Žal ne znam klekljati, to je zame 
velika umetnost. Zelo spoštujem 
to natančno delo in tudi idrijske 
čipke so mi zelo pri srcu. Povedati 
vam moram, da imamo na oknih v 
domači hiši zavese z všito idrijsko 
čipko. Pred leti je idrijska čipkarska 
šola razstavljala v Evropskem 
parlamentu v Bruslju in takrat sem 
spoznala učiteljice klekljanja te 
znamenite šole. Pri šoli sem zasebno 
naročila izdelavo domačih zaves in 
te svojemu namenu odlično služijo 
že skoraj 15 let. Zelo spoštujem 
vse, ki znajo klekljati in ki to 
umetnost predano prenašajo na 
nove rodove. Kulturna dediščina je 
izredno pomembna za vsak narod. 
Slovenci imamo toliko naravnega in 
kulturnega bogastva, ki se ga včasih 
premalo zavedamo. Ko sem sama 
prvič prišla v Idrijo, sem bila prav 
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Vsem svojim 
članom in ostalim želimo
miren božič,  
v novo leto pa vstopimo  
s kančkom optimizma  
in strpnosti. 
Naj vas spremlja 
predvsem zdravje!
 
SREČNO 2021

Tri zimske donacije 
Varuha zdravja
Novi ukrepi, ki so povezani s širjenjem koronavirusa, mnoge 
postavljajo v vedno težji položaj. Zato so pri Varuhu zdravja 
želeli s finančno pomočjo v skupni vrednosti 6.000 evrov 
pomagati posameznikom, ki so jih okoliščine huje prizadele, 
da bi lažje preživeli prihodnje mesece. 

»Pri Varuhu zdravja spremljamo prizadevanja nevladnih organizacij 
in društev za pomoč ljudem v stiski. Njihove zgodbe se nas vsakič znova 
dotaknejo,« je dejal predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln ob predaji 
donacijskih sredstev trem organizacijam. 

Društvo Humanitarček bo s sredstvi poskrbelo za plačilo ogrevanja bivalnih 
prostorov starostnikov, ki bivajo pod pragom revščine. Ninna Kozorog, 
predsednica društva Humanitarček in Slovenka leta: »Vesela sem, da so stisko 
starostnikov spoznali pred začetkom kurilne sezone ter nam priskočili na 
pomoč z velikodušno donacijo, s katero bomo skupaj omogočili ogrevanje 
starostnikom. Vzajemna se je v tej zgodbi izkazala kot izjemen družbeno 
odgovoren partner s posluhom za najranljivejše.« 

Pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje bodo nakupili 
računalniško opremo za otroke. Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana 
Moste-Polje, je povedala: »Izjemno hvaležni smo za donacijo Vzajemne v 
naš humanitarni program Veriga dobrih ljudi. S sredstvi bomo kupili pet 
računalnikov za učence in dijake iz manj spodbudnih okolij in jim tako 
omogočili boljše možnosti za dostop do učnih vsebin in sodelovanje pri 
pouku na daljavo.«

Matija Gradišar, blagajnik društva Junaki 3. nadstropja, je ob predaji 
merilcev zdravstvenemu osebju povedal: »Starši otrok, obolelih za rakom, 
si seveda želimo, da imajo naši Junaki na voljo najboljše pogoje v času 
zdravljenja. Zato smo hemato-onkološkemu oddelku Pediatrične klinike 
priskočili na pomoč in jim s pomočjo Vzajemne priskrbeli tri nujno potrebne 
nove merilce temperature Genius 3.«

Del sredstev za letošnje tri zimske donacije Vzajemne je povezan s še eno 
družbeno-odgovorno odločitvijo in sicer zeleno. V skladu s temeljnimi 
vrednotami, ki jih imenujejo 3Z, zdravje-zaupanje-znanje, so se odločili, da 
bodo letošnja praznična voščila elektronska. Denar, ki bi bil sicer namenjen 
za tisk, pa so dali v dobrodelne namene. / ITA

Anita Ogulin in Maruša Kaučič Condé 
iz ZPM Ljubljana Moste-Polje ob 
prejemu donacije Varuha zdravja

Ninna Kozorog 
iz društva 

Humanitarček ob 
prejemu donacije 

Varuha zdravja

Zagovarjam dialog, manj delitev in več 
medsebojnega spoštovanja. Ne nasedajmo 
tistim, ki nas želijo spreti, ki želijo prepir, 
ker imajo od tega koristi. Verjamem, da 
bo epidemija enkrat premagana, verjetno 
sredi prihodnjega leta, do takrat pa 
poskusimo čim bolj normalno in polno 
živeti. To krizo bomo preživeli in za njo 
bodo zagotovo spet prišli gospodarska 
rast, normalno šolanje, srečevanje in 
druženje, potovanja, ... 

Ljudmila Novak na obisku pri družini Skrt / Foto: arhiv družine Skrt

navdušena nad tem, kako je 
Idrija zaradi svoje zgodovine in 
lege drugačna. Kasneje sem v 
Idrijo pripeljala tudi delegacijo 
Evropskega parlamenta iz 
odbora za kulturo in tam so 
poslanci lahko tudi osebno 
spoznali umetnost klekljanja.

Ob čipkah pa imamo 
Idrijčani tudi nekaj 
kulinaričnih presežkov. Za 
žlikrofe ste verjetno že slišali?

Kako da ne! Tudi v času 
kampanje ob volitvah novega 
predsednika sem kuharicam 
v Gostilni Kos pomagala pri 
izdelovanju žlikrofov. Vem, da je 
to zelo zamudno in občudovanja 
vredno delo. Neskončno 
potrpežljivosti in spretnosti je 
potrebno, tako pri klekljanju 
kot tudi pri izdelovanju idrijskih 
žlikrofov. Vsakdo, ki za kosilo 
dobi idrijske žlikrofe, bi se moral 
zavedati, da so bili narejeni z veliko 
truda. 

Izredno dobre žlikrofe znajo 
narediti tudi pri Skrtovih, kjer jih 
mož in žena delata skupaj. Ker 
so narejeni s posebno skrbjo in 
ljubeznijo, še toliko bolj teknejo. 
Žlikrofi so biser nacionalne 

kulinarike in prav je, da se to 
izročilo ohranja. 

Kako boste praznovali prihajajoče 
praznike?

Tako kot običajno, v okviru 
možnosti, ki jih imamo sedaj 
zaradi tega virusa. Odločila sem 
se, da bodo tudi letos prazniki lepi. 
Potem ko doma postavimo jaslice, 
sledi blagoslov hiše, dvorišča, 
hleva in celotnega posestva. S 
kadilnico in blagoslovljeno vodo 
obhodimo vsa poslopja in se 
potem vsi domači zberemo ob 
jaslicah. Če bo dovoljeno, bomo 
seveda šli k polnočnici. Če ne, pa 
bomo polnočnico spremljali preko 
televizije.

Če bodo še v veljavi 
prepovedi gibanja med 
občinami, mi bo strašno žal, 
ker drugi del moje velike 
družine ne bo mogel do nas. 
Tu mislim na hčerki, ki z 
družinama živita v Ljubljani 
in na Rakeku, in jih najbolj 
pogrešam. Na srečo so doma 
vsaj trije vnuki od devetih, 
tako da nam ni nikoli 
dolgčas. Ta neposreden 
stik z družino res najbolj 
pogrešam. 

Kaj bi ob prazniku sporočili našim 
bralcem?

Sporočila bi jim, naj si naredijo 
praznike čim lepše. Odprimo oči in 
poglejmo, koliko dobrega je okoli 
nas. Verjeti moramo, da bomo lahko 
to krizo prebrodili in da bomo lahko 
spet normalno živeli in bolj cenili 
vse, kar nam življenje prinaša. Za 
dan samostojnosti in enotnosti pa 
vsem želim, da bi se vedno veselili 
naše domovine. Slovenija je naš 
dom in veseli smo, da jo imamo, 
zato moramo zanjo narediti vse, kar 
je v naših močeh.

Vsem seveda želim veliko zdravja 
in novega upanja v prihodnjem letu! 
Srečno!
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Vsem želimo zdravja  
in veliko 

 poslovnih uspehov  
v novem letu!

Srečno in varno  
vožnjo v letu 2021!
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Podarjeni računalniki za nova znanja dijakov
Z nostalgijo se oziram na 
začetek letošnjega šolskega 
leta, saj se je le-to glede 
na trenutne razmere, 
v katerih danes poteka 
pouk, začelo v dokaj 
normalnih okoliščinah. 
Sprva smo omejitve, ki so 
bile predvidene za zajezitev 
širjenja kroronavirusa, 
težko sprejeli. Posebno 
dejstvo, da ne moremo 
izvajati med dijaki 
priljubljenih aktivnosti, 
da se dijaki med odmori 
ne smejo družiti in da ne 
morejo zapuščati učilnic. 

Pomisleke smo imeli o obvezni 
uporabi mask v razredih in 
zdelo se nam je, da so nekateri 
ukrepi pretirani in neživljenjski. 
Kljub pomislekom pa smo se 
počutili varne, saj ob doslednem 
spoštovanju ukrepov niti med 
dijaki niti med zaposlenimi ni bilo 
okužb. Zdelo se nam je, da virus 
obvladujemo. Upali smo, da bomo 
ob upoštevanju vseh ukrepov varno 
preživeli jesen in dočakali pomlad v 
delno okrnjenem šolskem življenju, 
ki je vendarle omogočal prenos 
znanja v živo brez elektronskih 
posrednikov. 

Hiter porast okužb v državi v 
začetku oktobra je nakazal, da bo 

učni proces v šoli kmalu načet! 
Upali smo, da samo delno, saj nam 
je ministrica ob začetku šolskega 
leta obljubila, da bo popolno 
zaprtje šol skrajni ukrep, ki si ga 
nihče ne želi. Žal se je dva dneva 
po pojavu prve okužbe med našimi 
dijaki zgodilo ravno to! V petek, 
16. oktobra, so naši dijaki zadnjič 
sedeli v šolskih klopeh, pouk se je 
tako kot v spomladanskem valu 
ponovno preselil pred računalniške 
zaslone in kot kaže bo izobraževanje 

na daljavo trajalo še najmanj do 
začetka decembra.

Kaj vse bi dala, da bi se v tem 
trenutku lahko vrnili v stanje ob 
začetku šolskega leta, pripravljeni bi 
bili sprejeti še strožje ukrepe, samo 
da bi bili ponovno v šoli!

Toda ker smo realisti in smo 
se zavedali nepredvidljivosti 
koronavirusa, smo se na črni scenarij 
pripravljali že od začetka šolskega 
leta. Učitelji so se izobraževali, 
sprejeli smo načrt videokonferenc in 

komunikacije z dijaki, se dogovorili 
za skupna orodja in uvajali dijake 
na uporabo spletnih orodij, s 
katerimi jih poskušamo obdržati v 
izobraževalni kondiciji. 

Za vse to dijaki potrebujejo 
ustrezno računalniško opremo 
in dostop do interneta. Ko smo 
to preverjali, se je izkazalo, da 
imajo dostop do spleta vsi, da pa 
nimajo primerne opreme, nekateri 
pa si jo morajo deliti s sorojenci. 
Šola za izposojo računalnikov 
takrat ni imela možnosti, 
izkušnja iz spomladanskega vala 
pa je pokazala, da je država pri 
zagotavljanju opreme dijakom 
počasna in neučinkovita. V stiski 
sem se obrnila na Občino Idrija 
in idrijska podjetja za donacijo 
rabljenih, a še dovolj zmogljivih 
računalnikov. Ko je mojo prošnjo po 
družbenih omrežjih delil še župan 
občine Idrija Tomaž Vencelj, se je 
kar odprlo. Kolektor nam je podaril 
petnajst rabljenih prenosnikov, tako 
smo še z ostalimi darovalci, Hidrio, 
Eto, Občino Idrija in donacijami 
posameznih občanov Idrije, dobili 
kar 19 rabljenih prenosnikov in 
deset osebnih računalnikov ter 
nekaj dodatne opreme, Lions 
klub Idrija pa je šoli podaril pet 
novih prenosnih računalnikov. 
Na koncu je na pomoč priskočil 
še šolski sklad s sredstvi, ki so 
običajno namenjena subvencijam 
dijakom za udeležbo na tednih 
športa in dvodnevnih ekskurzijah, 

z nabavo šestih novih prenosnikov 
ter Zdravstveni dom Idrija, ki je 
podaril rabljene monitorje. Tako 
smo v manj kot tednu dni zbrali 
dovolj opreme, da smo z njo 
opremili enajst dijakov in še lahko 
ugodimo novim prošnjam dijakov, 
ki se iz tedna v teden pojavljajo. Z 
izposojo podarjene opreme zdaj 
lahko zagotavljamo dijakom enake 
možnosti vključevanja v pouk na 
daljavo. Z zagotovljeno opremo 
je izpolnjen le osnovni pogoj. 
Ključna za pridobivanje znanja in 
za napredek pri učenju je učenčeva 
organiziranost in pripravljenost za 
učenje. Tega ne more nadomestiti 
nobena oprema!

Podarjeni računalniki ne bodo 
služili dijakom samo v času šolanja 
na daljavo, ampak jih nameravamo 
izposojati tudi takrat, ko bomo 
premagali virus! Še kako nam bodo 
prišli prav pri različnih oblikah 
projektnega dela v šoli, saj smo bili 
do sedaj omejeni na računalniške 
učilnice, ki pa so pogosto zasedene.

Hvala vsem, ki ste se odzvali 
klicu na pomoč, in prispevali 
računalnike ter opremo: Kolektor, 
Hidria, Eta, Občina Idrija, Lions 
klub Idrija, Zdravstveni dom Idrija, 
Janez Gostiša, Maja Majnik, Matej 
Jurman in Heda Petrič. Z vašo 
solidarnostjo je naša sedanjost bolj 
obvladljiva, pogled v prihodnost pa 
lepši in svetlejši! / Karmen Vidmar, 
ravnateljica Gimnazije Jurija Vege 
Idrija / Foto: arhiv GJV

Moje pismo ob praznikih
Romana Kokošar

Na pobudo Mladinskega centra 
Idrija, točneje njegovega Mobilnega 
centra - MiCI, smo na Gimnaziji 
Jurija Vege Idrija pristopili k 
projektu dopisovanja mladih s 
starostniki. 

Sodelujoča  pr i  tem projektu  MiCI , 
Dijana Čataković, se je povezala z Domom 
upokojencev Idrija, kjer so poskrbeli za stik 
s starostniki, ki so želeli sodelovati. Željo 
po dopisovanju je izrazilo tudi 27 dijakov 
in dijakinj naše šole. Vsak od njih je na 
svoj način napisal pismo, v katerem je po 
priporočilu pobudnikov opisal, kako kot 
mladostnik doživlja današnje čase, kako 
vidi in čuti ta svet ter kako je biti mlad v 
tem posebnem letu 2020. Najboljše pri tem 
pisanju pa je bilo ravno to, da je bilo vsako 
pismo namenjeno v intimno branje zgolj 
konkretnemu naslovniku. Včasih je bila 
pismu priložena fotografija, včasih tudi 
ilustracija. Zapis v lepi pisavi ali zgolj z 
večjimi črkami pa je olajšal branje. 

Poleg dijakov in dijakinj gimnazije je pri projektu 
sodelovalo še enajst drugih udeležencev, ki so jih nagovorili 
preko Facebooka. Dve pismi sta bili napisani celo v 
italijanščini oziroma bosanščini. 

»Zdi se nam pomembno, da mlade spodbujamo k srčnosti 
in aktivni participaciji v družbi, hkrati pa tako osrečimo 
starostnike, ki so bili skozi življenje navajeni prejemanja 
pisem, danes pa je to skoraj že zamrlo. Še posebej pa jim 
v teh časih primanjkuje stikov,« je v vabilu k sodelovanju 
zapisala Dijana Čataković. 

Prepričani smo, da je bil namen dosežen. Najlepše pa je, da 
se bo morda to dopisovanje nadaljevalo, saj so dopisovalci 
navedli tudi svoj naslov. Ena od dijakinj je že izrazila željo, 
da bi poleg že oddanega pisma napisala še posebno voščilnico 
oziroma nadaljevala z zasebnim dopisovanjem, druga je 
razmišljala, da bi za dopisovalko spekla piškote, marsikateri 
od njih pa si je najbrž zaželel videti, morda obiskati osebo, ki 
ji je v tem predprazničnem času s svojim pismom olajšal ta 
čudni karantenski vsakdan. 

Pisma starostnikom – spodbujanje 
k srčnosti in aktivni udeležbi v 
družbi
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RAČUNOVODSTVO
MARKIČ d.o.o.

Vsak trenutek  
je lahko nov začetek,  
zato radostno in pogumno  
pojdimo naproti  
novem letu 2021 ...

 
Sr. Kanomlja 29b,  
Spodnja Idrija
T: 05 37 42 377,   
M: 064 292 588

Srečno  
2021! 

Hvala za vaše zaupanje.

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 

Vsem zvestim strankam se zahvaljujemo  
za izkazano zaupanje v iztekajočem se letu  

in vam želimo prijetne praznike  
ter srečno novo leto. 

Ostanite zdravi
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Koledar zbiranja mešanih komunalnih odpadkov 2021
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Koledar zbiranja mešanih komunalnih odpadkov 2021
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OBVESTILA
Pri članku o zimski službi v prejšnji 
izdaji je ponagajal tiskarski škrat. 
Telefonska številka za najavo za 
prevzem soli v vrečah za občane 
je (05) 37 27 200. Za napako se 
opravičujemo. 

info@komunalaidrija.si
www.komunalaidrija.si

V kolikor bo v letu 2021 prišlo do 
sprememb občinskih odlokov o 
ravnanju s komunalnimi odpadki, 
se bo temu prilagodil tudi Koledar 
odvoza odpadkov. Obvestilo o 
načinu in terminih zbiranja bo 
objavljeno naknadno. 

ZBIRNI CENTER LJUBEVČ, IDRIJA: 

PON, TOR, ČET, PET: 7:00 - 15:00

SRE: 7:00 - 17:00 (redni poletni urnik)

SRE: 7:00 - 16:00 (zimski urnik: 1. 11. - 31.  3.) 

 SOB: 8:00 - 11:00

ZBIRNI CENTER CERKNO:

 ČET: 11:00 - 14:00

 SOB: 7:00 - 10:00

DEŽURNE ŠTEVILKE 
 

vodovod in kanalizacija

051 440 527

 pogrebna služba

051 440 505

 zimska služba 

051 440 556

Pri pravilnem ločevanju odpadkov vam 
je v pomoč abecednik odpadkov na 
iskalnik.komunalaidrija.si

Občane pozivamo in naprošamo, 
da zagotovijo neoviran dostop do 
prevzemnih mest in očistijo sneg   
z in okrog zabojnikov.
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Otroci in računalniki
Matic Vogrič

Trenutno obdobje vsem prinaša velike spremembe v življenju, tako na področju dela kot tudi na 
področju vsakdanjega življenja. Manj se videvamo s svojimi najbližjimi in s prijatelji, izleti so že nekaj 
časa omejeni le na lastno občino, že dolgo si nismo privoščili večerje v restavraciji z nam ljubo osebo. 

Koraki do boljšega počutja pri 
delu na pametnih napravah

1. Izboljšanje delovnega okolja
Če gledate naravnost v ekran, naj bo pogled 

nekoliko nad vrhom računalnika, tako do boste 
v ekran gledali rahlo navzdol. To bo pomagalo 
minimizirati naprezanje oči in vratu. Če vnašate 
podatke (tipkate), imejte podatke na isti višini kot 
je ekran. Prilagodite svetlobo na ekranu tako, da 
je čim bolj udobna za vaše oči. Preprečite bleščanje 
na ekranu s prilagoditvijo zaves ali žaluzij ali pa 
uporabite filter proti bleščanju.

2. Primerna svetloba
Preučite svetlobne pogoje v svojem delovnem 

okolju. Svetila nad glavo (na stropu) pogosto 
oddajajo preostro svetlobo in le-ta je največkrat 
svetlejša, kot je to potrebno. Ugasnite eno izmed 
žarnic za bolj udobno svetlobo. Nastavite si takšno 
stikalo, na katerem je mogoče prilagajati moč 
svetlobe glede na potrebe.

3. Vzemite si čas za počitek
Čez dan je potrebno dati očem priložnost, da 

se spočijejo. Vsako uro si vzemite nekaj minut 
in ne glejte v ekran računalnika. V tem času 
lahko vstanete, se malo sprehodite ali počnete 
alternativne delovne naloge, ki ne zahtevajo 
ostrenja na blizu. Za zaščito pred modro svetlobo 
lahko veliko storite sami in sicer z upoštevanjem 
pravila 20/20/20. Vsakih 20 minut vsaj za 20 
sekund glejte 6 metrov (20 čevljev – ameriška 
merilna enota) oddaljen predmet. 

4. Pravilna drža
Ko sedimo za mizo, je zelo pomembna 

pravilna telesna drža. Stopala naj bodo na tleh. 
Uporabljajte pisarniški stol, ki je prilagodljiv po 
višini in ima zadostno podporo hrbta. Ko delate za 
računalnikom, naj bodo vaše roke pod kotom 90 
stopinj pri komolcih in nagnjene rahlo navzgor, 
tako da bodo prsti brez težav polzeli po tipkovnici.

5. Nastavitev zaslonov na nočni način
Prav tako je priporočljivo, da čim več mežikate 

in da na telefonu vklopite avtomatski nočni način 
(dark/night mode). Ta način vam prilagodi ekran 
na toplejše – rumenkaste barve. Če ste grafični 
oblikovalec in so vam barve pomembne, potem 
se raje izogibajte temu filtru.

6. Očala proti modri svetlobi
Kot dodatna zaščita pa so odlična izbira očala 

z zaščito proti modri svetlobi, tako imenovanim 
Blue Blockerjem oziroma zaviralcem modre 
svetlobe. Ta nanos nevtralizira modro svetlobo 
in na ta način preprečuje utrujenost in napenjanje 
oči, kar se odraža v boljšem počutju in zdravju 
vaših oči.

Kje lahko kupim očala z zaščito proti modri 
svetlobi? V vseh optikah kjer ponujajo kvalitetna 
stekla priznanih proizvajalcev. Nakup očal z 
zaščito je torej močno priporočljiv, saj dokazano 
zmanjšuje utrujenost oči, sindrom suhega očesa 
in nespečnost.

Z upoštevanjem teh 
preprostih navodil pri 
študiju ali pri delu boste 
pomagali zmanjšati 
naprezanje oči. Če kljub 
upoštevanju teh napotkov 
še vedno trpite oziroma 
naprezate oči v enaki 
meri, priporočamo, da čim 
prej obiščete očesnega 
specialista.

Kljub nakupu zaščite 
proti modri svetlobi 
pa ne pozabite na 
zdrav način življenja. 
Pijte veliko vode, jejte 
zdravo hrano, bodite 
aktivni, poskušajte 
zmanjšati uporabo 
elektronskih naprav in 
ne pozabite upoštevati 
pravila 20/20/20.

Zelo velike spremembe, ki pa jih niti 
ne razumejo še povsem, doživljajo 
tudi naši otroci. Otrokom je odvzeta 
igra s prijatelji, stik z učiteljem/-co ali 
vzgojiteljem/-co je prekinjen, starši 
so kar naenkrat postali drugi učitelji, 
računalnik pa vsakdanji spremljevalec 
pri njihovem delu.

Otroci so že pred časom epidemije 
veliko časa preživeli pred elektronskimi 
napravami in gledali v ekrane, sedaj pa 
so tudi sami postali tisto, kar pravijo za 
svoje starše, da »v službi delajo nekaj 
na računalniku«. Učenci so se v tem 
času šolanja na daljavo dodobra naučili 
uporabljati nekatere programe, sami 
obiskujejo spletne učilnice, sami vpišejo 
uporabniška imena in gesla, naučili 
so se uporabljati miško in klikati na 
zavihke, zaustavljati videe, se prijaviti 
in odjaviti iz videoklicev, vklapljati 
in izklapljati mikrofone med srečanji 
s sošolci, nekateri so celo prehiteli 
učiteljice in ugotovili, kako lahko v 
videoklicih čečkajo po učiteljičinem 
interaktivnem zvezku.

Vsaka sprememba pa ima seveda dve 
plati. Otroci na razredni stopnji imajo 

do pet ur šolskega dela na dan. Šport in 
glasba potekata preko videoposnetkov, 
srečanja z učitelji potekajo preko 
videoklicev, ker nimajo vse družine 
doma tiskalnikov, nekateri otroci berejo 
navodila za delo z računalniškega 
ekrana, predstavitve, interaktivne 
animacije in interaktivne didaktične 
igre otroci spremljajo na računalniku. 
Popoldne na pametnih tablicah ali 
telefonih igrajo igrice, tako kot prej, 
zvečer pogledajo risanko ali film s 
starši na televizorju. Vse te naprave pa 
oddajajo modro svetlobo, ki je našim, 
še posebej pa otroškim, očem lahko 
škodljiva.

Zakaj je modra svetloba nevarna?
Modra svetloba so kratkovalovni, 

visoko energijski svetlobni žarki na 
modrem koncu vidnega svetlobnega 
spektra. Ko zadenejo molekule zraka 
ali vode v atmosferi, se razpršijo 
lažje kot ostali žarki vidne svetlobe. 
Visoka stopnja razpršenosti teh žarkov 
vpliva na to, da je nebo brez oblakov 
modre barve. Sonce je glavni vir 
modre svetlobe. Preživljanje časa na 

sončni svetlobi je za človeka glavni 
vir modre svetlobe. Poleg naravnih 
virov pa precejšen del modre svetlobe 
dobimo preko sodobnih LED luči, 
ekranov televizije, pametnih telefonov, 
tablic. Količina modre svetlobe zaradi 
pogostosti, dolgotrajnosti in bližine 
uporabe teh naprav vpliva na zdravje 
naših oči.

Kakšne so posledice delovanja modre 
svetlobe?

V zadnjih desetih letih smo zaradi 
razvoja mobilne in računalniške 
industrije čedalje bolj  
izpostavljeni škodljivim vplivom  
modre svetlobe. Povprečen človek  
naj bi na dan skoraj tri ure  
preživel pred TV zaslonom,  
ko pa temu dodamo še čas, ki ga 
preživimo pred računalnikom ali  
pred mobilnimi napravami, so te 
številke zelo zaskrbljujoče.

Glavne posledice prekomernega 
izpostavljanja modri svetlobi so  
draženje oči, suhe in utrujene  
oči, glavobol in nespečnost.

Otroci imajo 
že zaradi svoje 
velikosti in 
dolžine rok vse 
digitalne naprave 
bližje očem, kar 
zaradi razdalje 
še povečuje 
naprezanje oči.

Viri modre svetlobe so vse digitalne 
naprave z zasloni (TV, mobilni telefoni, 

tablice, led svetila), pa tudi tudi viri 
svetlobe imajo določen del modre 

svetlobe.

Zgornji žarek prikazuje, kako se z uporabo 
stekel proti modri svetlobi določen del modre 
svetlobe odbije od stekla in skozi stekla spusti 

samo tisti del, ki je potreben za ustrezno 
prepoznavanje barv.
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Smo fleksibilen računovodski servis z veliko izkušnjami in dobrimi 
referencami.  Obvladujemo širok spekter znanja s področja 
ekonomskih storitev za gospodarstvo in javni sektor. Naše stranke so 
gospodarske družbe: d.o.o., d.n.o. in s.p. ter javni in privatni zavodi. 

P.E.S. d.o.o. 
podjetje za ekonomske storitve
Mrakova 38, 5280 IDRIJA, 
Tel.: 05 37 22 360, GSM: 041 513 361
www.pesdoo.si , e-mail: pes@siol.net

Vsem poslovnim partnerjem  
se zahvaljujemo za sodelovanje in se priporočamo  

tudi v prihodnje. 
Sredstva namenjena novoletnim darilom bomo podarili v dobrodelne namene. 

Danica Kržišnik, Boris Jereb, Urška Filip in Kristina Furlan

Računovodske storitve 
Za vas lahko naredimo čisto vse - od izdaje računa do opravljanja 
plačilnega prometa, lahko pa nas pokličete tudi samo za sestavo 
ali pregled računovodskih izkazov ter izdelavo davčnega obračuna. 
Pomagamo vam lahko pri vzpostavitvi lastne računovodske službe ali 
opravimo druge posamezne storitve po vašem naročilu, na primer:
-  svetovanje in pomoč pri knjiženju in/ali izdelavi bilanc pri vas,  
 če sami vodite svoje računovodske posle,
-  nadomeščanje zaposlenih v vašem računovodstvu v primeru  
 daljših bolniških odsotnosti ali porodniških dopustov,
-  izdelava poslovnih, investicijskih in razvojnih načrtov, vlog za posojila,
-  davčno svetovanje z vseh področji obdavčitev pravnih in  
 fizičnih oseb (DDV, davek od dohodka pravnih oseb, 
 dohodnina, tudi nepremičnine in kapitalski dobički), 
-  obračun plač in svetovanje za kadrovsko področje,
-  organiziranje in izvajanje izobraževanja in raznih seminarjev s  
 temami iz zgoraj naštetih področij v poljubi obliki,
-  izdelava in komentar bonitete gospodarskih družb … analize  
 poslovanja dolžnikov … 
- pomagamo ob obisku davčne inšpekcije ali pa vam že prej opravimo  
 revizijski pregled, s katerim vas opozorimo na morebitna davčna tveganja.

Revizija računovodskih izkazov
V sodelovanju z revizijsko firmo opravimo revizijo poslovanja. Revizija 
pomeni preprosto pregled in potrditev obračunanega poslovnega izida-
dobička ali izgube za končano obdobje ter knjigovodske vrednosti kapitala 
družbe.  Opravlja se obvezno po Zakonu o gospodarskih družbah za 
srednje in velike družbe, v invalidskih podjetjih, večjih društvih, agencijah, 
ob statusnih preoblikovanjih, ob nakupih in prodajah družb ali dela 
družbe, zmanjšanju kapitala, odkupih lastnih deležev, dokapitalizacijah 
s stvarnimi vložki, ob prisilni poravnavi … Za majhne in mikro družbe se 
izvaja po naročilu lastnika za njegovo informacijo o pravilnosti sestavljenih 
bilanc.

Notranja revizija
Notranje revizije proračunskih uporabnikov so postale pomemben element 
nadzora javnih financ. Proračunski uporabnik je dolžan organizirati notranji 
nadzor kot interno službo ali kot naročanje storitve pri zunanjih izvajalcih, ki 
imajo pooblastila za izvajanje teh storitev. V letu 2014 smo pridobili licenco 
za izvajanje teh storitev. Tako ponujamo tudi izvedbo notranje revizije za 
proračunske uporabnike. Pogodbe se sklepajo letno 
ali za daljše obdobje.

Srečno 2021!

Kako se ubraniti pred 
sevanjem telefona

Zvonka Erce

Številni dijaki srednje 
šole za strojništvo v Škofji 
Loki imajo pogum, da 
se izpostavijo, in veliko 
željo, da naredijo nekaj 
boljšega, nekaj, kar jim bo 
omogočilo, da bodo lahko 
živeli svoje življenje.

Kar 25 dijakov – bodoči 
strojniki, dva gimnazijca ter trije 
iz srednje šole za lesarstvo – je 
zbralo pogum, da so se udeležili 
inovacijskega kampa, ki je potekal 
septembra v prostorih MIC Škofja 
Loka. Kamp sta organizirala 
profesorja podjetništva iz ŠC 
Škofja Loka, SŠ za strojništvo, 
pod okriljem Javne agencije Spirit 
in Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 

Na dogodku je izziv podjetja 
Domel predstavil vodja 
raziskovalnega sektorja dr. Blaž 

Benedik. Tema je bila magnetno 
sevanje. Dijake in dijakinjo 
so z zanimivimi in aktivnimi 
delavnicami ter predavanji vodili: 
Andrej Šolinc, direktor CEED 
Slovenija, ki je podjetništvo 
obrazložil s pomočjo napak, ki 
jih je, v svojem podjetniškem 
udejstvovanju, sam storil; dr. 
Tadej Rifel, Zavod sv. Stanislava, 
s katerim so dijaki izpeljali nekaj 
iger vlog; mag. Nastja Mulej, ki je 
dijake vodila skozi novo metodo 
I.D.E.A.S., v kateri so pripravili 
akcijski načrt; in mag. Vesna 
Sodnik, ki je dijakom predstavila 
svojo metodo Perfect Pitch in 

jih usmerila, kako naj dobro 
predstavijo svojo idejo. 

V soboto, 19. septembra, so 
dijaki po skupinah predstavili 
svojo idejo. V ocenjevalni komisiji 
so sodelovali Jožica Rejec, Petra 
Dolenc in Blaž Benedik. Zmagala 
je ideja o torbici za mobilni 
telefon, ki ščiti telo pred sevanjem, 
drugo mesto je zasedla ideja 
o nočni omarici z zaščito pred 
sevanjem, tretjo nagrado pa je 
prejela skupina, ki je oblikovala 
idejo o kuhinjskem predpasniku, 
narejenem iz materiala, ki odbija 
sevanje.

Za dobro izvedbo inovacijskega 
kampa potrebujemo radovedne 
dijake, zanimiv izziv ter zelo 
dobre predavatelje in vodje 
delavnic. Dijaki in mentorji smo 
bili nad izpeljavo inovacijskega 
kampa navdušeni, kar kažejo 
zelo pozitivni odzivi in odgovori 
dijakov v anketi po končanem 
kampu. 

Imejte pogum, sledite svojemu 
srcu in intuiciji!

Foto: Vid DežmanTvoj čas na zemlji je štet, 
zato ga ne zapravljaj s 
tem, da živiš življenje 
nekoga drugega. In 
najbolj pomembno, imej 
pogum slediti svojemu 
srcu in intuiciji. 

                              Steve Jobs
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Iz zapisnikov starešinstvenih sej Županije cerkljanske

Marko Razpet 
je bil rojen leta 1949 v Planini pri Cerknem. Po osnovni šoli v Cerknem in gimnaziji 
v Idriji je leta 1973 diplomiral iz tehnične matematike na Univerzi v Ljubljani. 
Istega leta se je zaposlil kot asistent na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, enajst let 
kasneje je pridobil naziv magistra in pet let kasneje še doktorat iz matematike. Od 
leta 1990 do upokojitve leta 2014 je predaval matematiko na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. V bibliografskem sistemu Cobiss ima prek 730 zapisov, v glavnem zaradi 
matematičnih prispevkov v domačih in tujih revijah. Leta 2002 je prejel Bevkovo 
nagrado Občine Cerkno za domoznanske prispevke in ohranjanje matematične tradicije 
na Cerkljanskem, leta 2011 pa nagrado Republike Slovenije na področju šolstva, in 

sicer za življenjsko delo.

Marko Razpet

Stari zapisniki sej lokalnih 
organov iz obdobja pred prvo 
svetovno vojno so bogat vir 
podatkov, kako so ljudje takrat 
živeli in kaj se je dogajalo na 
lokalni ravni, pa tudi širše. 
V začetku 20. stoletja je bilo 
ozemlje današnje Občine Cerkno 
razdeljeno na dva dela: na 
Županijo Cerkno in Županijo 
Šebrelje. 

Cerkljanskemu delu, po starem Županiji 
cerkljanski, je načeloval župan, ki je 
redno, navadno vsak mesec, skliceval 
tako imenovane starešinstvene seje, 
katerih so se udeleževale starešine, 
predstavniki po nekaj sosednjih vasi. Na 
sejah so vodili zapisnike. Ohranilo se jih 
je kar precej, napisanih na roko, v lepi 
pisavi in v razmeroma lepem slovenskem 
jeziku. Denarna enota v tistih časih je bila 
avstrijska krona (K). Pred prvo svetovno 
vojno so bile v načrtu gradnje novih 
železnic, tudi skozi Idrijo. O železnicah 
je bilo na starešinskih sejah Županstva 
cerkljanskega večkrat govora, kar so 

zabeležili v zapisnikih. Nekatere točke iz 
teh zapisnikov bomo navedli v ležečem 
tisku, in sicer brez popravkov. 

Iz zapisnika z dne 9. aprila 1906.
6. Josip Plemelj iz Ravni hšt. 62 prosi 
dovoljenja zidati na njegovem zemljišču 
parc. štv. 375/2 v davč. obč. Reka-Ravne 
novo hišo. 
Odobreno soglasno.

Iz zapisnika z dne 8. julija 1906.
6. Župan naznani, da bi bilo umestno 
udeležiti se z deputacijo otvoritve nove 
bohinjske železnice in ponoviti prošnjo radi 
podaljšanja črte Sv. Lucija – Želin – Idrija. 
Določi se, da se vdeleži deputacija 3 starešin 
in vroči prošnjo zastopniku Nj. Veličanstva.

Iz zapisnika z dne 15. julija 1906.
1. Glede predstave pri otvoritvi železnice 
bohinjske prečita se odlok c. kr. glavarstva v 
Tolminu z dne 14/7 06 št. 39 Pz: 
Določi se enoglasno, da se vdeležijo otvoritve 
in sprejema pri otvoritvi nove bohinjske 
železnice vsi navzoči domači starešini.
Sklenejo navzoči enoglasno, da plača 
voznino skupna občina, druge potroške pa 
vsak posamezen vdeleženec.

Iz zapisnika z dne 2. marca 1907.
26. Župan izjavi, da bi bilo umestno, 
da se tudi tuk. županstvo potrudi za 
novo železnico od Sv. Lucije čez Želin v 
Idrijo sporazumno z drugimi sosednjimi 
županstvi ter nasvetuje, da se v ta namen 
izbere poseben odsek iz med starešinstva. 
Nasvet se soglasno odobri ter se izvolijo v 
odsek naslednje: Anton Kosmač, župan; 
Peter Jurman podžupan v Cerknem; Jakob 
Peternelj podžupan v Planini; Andrej 
Močnik podžupan na Bukovem; Ivan Brejc 
podžupan v Plužnjah. 

Iz zapisnika z dne 17. junija 1907.
5. Prečita se odlok c. kr. okr. glavarstva v 
Tolminu z dne 31. marca 1907 štv. 3687, 
glasom katerega dalo je c. kr. železniško 
ministerstvo po dogovoru z drugimi 
prizadetimi ministerstvi, deželnemu odboru 
v Gorici dovoljenje za vpeljavo tehničnih 
pripravljajočih del glede zgradbe lokalnih 
železnic z normalnim tirom od Sv. Lucije do 
Kobarida in do kranjske deželne meje proti 
Idriji. 
 Sprejme se na znanje.

… se nadaljuje v prihodnji izdaji 
Idrijskih novic.

Cerkno in Šebrelje

D E D I Š Č I N A
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Gasilski srečno v letu 2021!
Ko ogenj ogroža življenja in ko voda preti vašim hišam  
ali pa ko žled v ledeni oklep ovije gozdove,  
smo vedno gasilci tu, da pomagamo vsem.

V letu 2020 smo gasili požare, črpali vodo  
iz poplavljenih kleti, reševali ponesrečence  
v prometnih nesrečah in učili mladino  
gasilskih veščin ter tovarištva.  
 
V letu 2021  
bomo skrbeli za varnost nas vseh.

Hvala vsem, ki nam pri našem delu pomagate, 
hvala vsem, ki ob akcijah pomagate  
reševati po vaših močeh in  
hvala vsem, ki s prispevki pomagate  
pokrivati stroške našega delovanja.

Ostanimo varni in zdravi! Na pomoč! Gasilska zveza Cerkno

Pomagajmo 
gasilcem s 
prispevkom 
dohodnine!

Vsak državljan, ki 
plačuje dohodnino, 
lahko 0,5 % dohodnine 
nameni humanitarnim 
organizacijam, med 
katere sodijo tudi gasilska 
društva. Pri predstavnikih 
vašega lokalnega 
gasilskega društva boste 
dobili obrazec, na katerega 
vpišete svoje podatke in 
navedbo, da naj država 
0,5 % dohodnine nakaže 
vašemu gasilskemu 
društvu. To nakazilo ne 
vpliva na višino vaše 
dohodnine! Če tega 
denarja ne boste namenili 
lokalnim organizacijam, 
pa bo nakazan v državni 
proračun. 
Podprimo domača 
društva!

Sedem svetnikov ni želelo glasovati
Damijan Bogataj

Cerkljanski občinski 
svetniki so v torek, 8. 
decembra, opravili prvo 
branje proračuna občine, 
ki ga je skladno s statutom 
pripravil in v obravnavo 
predložil župan Gašper 
Uršič. Razprava svetnikov 
je bila obsežna in temeljita, 
saj so soočili različne 
poglede na to, kako umno 
porabiti javni denar v 
občini Cerkno v letu 2021.

Občina Cerkno bo po izračunih 
f inančne  s lužbe  v  l e tu  2021 
razpolagala z okoli 4,2 milijona evrov. 
Ta denar bodo prispevali občani preko 
davkov in dohodnine. Znesek bo 
presegal od države izračunan obseg 
primerne porabe in zato občina 
ne bo dobila finančne izravnave iz 
državnega proračuna. To je občinskim 
svetnikom na zasedanju, ki je 
potekalo na daljavo preko aplikacije 
Zoom, povedala vodja finančne službe 
Mojca Sedej. Občina Cerkno ima ta 
trenutek najetih pet kreditov v skupni 
vrednosti 581.000 evrov.

V razpravi je Silvo Jeram povedal, 
da se ne more strinjati s tem, da v 
proračunu ni predvideno prav nič 

denarja za cesto od Zakojce do Reke. 
Zavzel se je za enakomeren razvoj 
celotne občine. Predlagal je še, naj 
občina pristopi k popotresni obnovi 
starega gasilskega doma in objektu 
tudi določi bodočo vsebino. Aleš 
Zajc je ugotovil, da proračun za leto 
2021 ni usklajen med svetniškimi 
skupinami in zato je predlagal 
odložitev sprejemanja. 

Urška Lahajnar Ubajiogu je 
opozorila na to, da Cerkno res 
potrebuje prenovljeno mrliško vežico. 
Krajevna skupnost dela na tej prenovi 
že dve leti in je tik pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja. Sedanje stanje 
na pokopališču ne ustreza potrebam 
občanov pri slovesu od pokojnikov in 
zato je predlagala prenos sredstev iz 
prenove starega gasilskega doma na 
gradnjo vežice v Cerknem. To zamisel 
je podprl tudi Marko Čadež, za 
iskanje denarja pa zadolžil občinsko 
upravo. Oporekal je navedbam Silva 
Jerama in zatrdil, da so tudi prostori 
v KS Podlanišče tako ali še bolj nujni 
kot dom krajanov na Bukovem.

Urška Lahajnar Ubaj iogu je 
opozorila na to, da Cerkno res 
potrebuje prenovljeno mrliško vežico. 

Krajevna skupnost dela na tej prenovi 
že dve leti.

Jurij Kavčič je opozoril na to, da 
župan predlaga zmanjšanje sredstev 
za lokalno pridelano hrano in 
lokalno tržnico. Opozoril je še na 
velike stroške za toplotno energijo v 
starem dijaškem domu in zahteval, 
naj uporabniki toplotne energije 
le-to tudi plačajo. Ugotovil je še, da 
so se sredstva za javno razsvetljavo 
zelo povečala in opozoril na to, 
da komunala zaračunava najem 
zabojnikov kljub temu, da jih je kar 
nekaj v lasti občine. Predlagal je, naj 
občina več denarja nameni za selitev 
zdravstvene postaje v nekdanjo Eto 
in se spraševal zakaj rastejo stroški 
prevozov otrok kljub racionalizaciji. 
Predlagal je še, naj se bife pred Franjo 
nemudoma odpre in naj se občina 
pripravi na prijavo na državne razpise, 
kjer lahko dobi sredstva za prenovo. 
Predlagal je še ureditev novega 
pristajališča za reševalne helikopterje.

Stanko Močnik je  predlagal 
tehten premislek o namembnosti 
starega gasilskega doma. Zavzel se 
je za to, da občina podpre obnovo 
trgovine kmetijske zadruge in 
nemudoma zagotovi dodaten denar za 
dokončanje večnamenskega objekta v 
Otaležu, kjer so domačini zelo veliko 
prispevali tako z denarjem kot tudi s 
prostovoljnim delom.

Antonija Dakskobler je ugotovila, 
da je stanje mrliške vežice prava 
sramota za Cerkno ter kot dolgoletna 

občinska svetnica zborovalce 
spomnila na to, da je projekt za 
Franjo že narejen. Podprla je selitev 
zdravstvene postaje in vprašala, komu 
bodo namenjeni prostori v nekdanji 
pekarni, ki jih je občina kupila. Za 
zgled je postavila občino Gorenja Vas 
– Poljane, kjer so dobili 1,4 milijona 
evrov za dnevni center za starejše. 
Predlagala je, naj občinska uprava 
več dela na pridobivanju sredstev iz 
skladov EU za konkretne projekte. 
Predlagala je še, naj se podporni zid 
pri domu upokojencev v središču 
kraja končno že uredi, saj njegova 
sedanja podoba zelo kazi izgled 
starega mestnega jedra.

Mojca Mavri  j e  s o s ve t n i ke 
spomnila na dejstvo,  da je iz 
proračuna za leto 2021 izpadel projekt 
postavitve doprsnega kipa Franceta 
Bevka. Andraž Drešček je podprl 
prvo obravnavo proračuna še pred 
začetkom novega koledarskega leta 
in ugotovil, da vseh želja pač ni moč 
uresničiti. Zaradi težav z denarjem 
je predlagal prenovo žalne vežice v 
Cerknem v več fazah. Mojca Mavri 
je sosvetnike spomnila, da je iz 
proračuna za leto 2021 izpadel projekt 
postavitve doprsnega kipa Franceta 
Bevka.

Ob koncu razprave je župan Gašper 
Uršič svetnike pozval k glasovanju. 
Sedem jih ni želelo glasovati, osem 
jih je bilo za, nihče ni bil proti. Tako 
je bil proračun občine v prvem branju 
sprejet.

Občina Cerkno bo po 

izračunih finančne službe v 

letu 2021 razpolagala z okoli 

4,2 milijona evrov.

C E R K N O
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Marija Rajković
Dr.dent.med.

Vsem mojim pacientom se zahvaljujem za dosedanje zaupanje 
tekom dolgih let sodelovanja v Idrijskem Zdravstvenem domu 

in kasneje v moji ordinaciji na Prelovčevi 5.

Kot veste, sem se z koncem junija 2020 upokojila in 
zaključila z delom, program pa je prevzel  

Zdravstveni dom Idrija.
 

Vse skupaj lepo in prisrčno pozdravljam ter Vam želim 
zdravja, miru in zadovoljstva v Novem letu 2021 in naprej.

 Vaša Marija Rajković dr.dent.med.  

Kaskaderjeva brv čez Sočo 

Samuel Devetak

Idrijsko podjetje 
Kaskader je uveljavljen 
izvajalec zahtevnih 
del v gradbeništvu. 
Specializirano so za gradnjo 
visečih ali »cigu« mostov, 
ki so ena od prepoznavnih 
značilnosti naših krajev. Z 
zadnjo gradnjo mostu čez 
reko Sočo v Solkanu pa so 
presegli vso konkurenco, 
saj je ta objekt največji v 
svoji kategoriji. Sodelavci 
Kaskaderja so ob 
dokončanju tega objekta 
upravičeno ponosni.

Pred kratkim je minilo leto dni od 
podpisa pogodbe za izgradnjo brvi 
čez Sočo v rekreacijskem parku 
Soča fun park v Solkanu. Nova brv 
bo zelo uporabna tako za pešce 
kot za kolesarje, ker bo olajšala 
povezavo med bregoma Soče v 
Solkanu in bo tako omogočila lažji 
dostop do kolesarske poti Solkan-
Plave. Jekleni viseči most je nastal 
v okviru projekta Soča-Isonzo, 
ki ga vodi Evropsko združenje 
za teritorialno sodelovanje EZTS 
GO in je financiran s sredstvi 
evropskega programa čezmejnega 
sodelovanja Interreg Italia-
Slovenija 2014-2020, v vrednosti 
1,4 milijona evrov. Arhitektka in 
vodja projekta je Fabiana Pirih.

Decembra je brv v končni fazi, 
saj že izvajajo montažo prekladne 
konstrukcije in že dobiva svojo 
končno podobo, februarja pa naj 
bi bila predana namenu. Ko je bila 
razglašena epidemija, je prišlo 
do zamude z dobavo nekaterih 
gradbenih elementov. Gradnja se 
je nadaljevala poleti, avgusta so 
montirali 15 metrov visoka nosilna 
pilona na obeh bregovih reke, v 
prvem tednu oktobra pa še nosilne 
jeklenice, objemke in vertikalne 
vešalke.

Nedvomno gre za izjemen projekt 
tako s tehničnega kot s strokovnega 
vidika, saj tovrstnih brvi v Sloveniji 
ni. Brv je dolga 120 metrov in 
široka 3 metre. Ob enakomerni 

obremenitvi bo lahko na njej okoli 
1.000 ljudi (predvidena obtežba 
mostu je 280/m2). S tem novim 
mostom, namenjenim pešcem 
in kolesarjem, Solkan pridobi 
neke vrste tromostovje skupaj z 
drugima dvema mostovoma, ki 
pa sta namenjena železniškemu 
in cestnemu prometu. Eden od 
glavnih projektov združenja EZTS 
GO je razširjenje kolesarskih poti 
– člani združenja nameravajo 
v naslednjih letih širiti mrežo 
čezmejne kolesarske steze po 
Gorici, Novi Gorici, Šempetru 
in Vrtojbi. Cilj projekta Soča-
Isonzo je ohraniti in promovirati 
kulturno dediščino omenjenih 
občin in tako povečati turistično 

privlačnost naših krajev. Projekt 
vodi združenje EZTS GO (GECT GO 
– Gruppo europeo di cooperazione 
territoriale) v sodelovanju z 
Goriško občino, Mestno občino 
Nova Gorica in Občino Šempeter-
Vrtojba.

Most pa ima tudi neko dodatno 
simbolično vrednost glede okvira, 
v katerem je nastal – predstavlja 
namreč povezanost med mestoma, 
je simbol za spojitev somestja in 
krepkejše sodelovanje v čezmejnem 
prostoru. Dve Gorici sicer deli 
državna meja, a kljub temu odločno 
in vztrajno še naprej hodita po 
skupno začrtani poti, o čemer 
nedvoumno priča daljnovidna 
kandidatura za evropsko prestolnico 
kulture v letu 2025, ki naj bi 
skupnemu goriškemu prostoru 
doprinesla vsestranski razvoj.

Kot je za Idrijske novice povedal 
Peter Poljanec, direktor podjetja 
Kaskader, je nov most v marsičem 
poseben. Gre namreč za največji 
viseči ali »cigu« most v Sloveniji, saj 
je dolg kar 120 metrov in omogoča 
rekordne obtežbe. »Z veseljem 
pristopamo k takim projektom, saj 
s kakovostno izvedbo dokazujemo, 
da znamo tudi v Sloveniji graditi 
najzahtevnejše premostitvene 
objekte. Most v Solkanu bo 
za naše podjetje predstavljal 
zelo pomembno referenco pri 
pridobivanju novih poslov,« je še 
povedal direktor in lastnik podjetja 
Kaskader Peter Poljanec.

A K T U A L N O
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Veterinarska ambulanta Idrija  
Vam želi lepe praznike  

ter srečno, uspešno in zdravo  
novo leto 2021!

VETERINARSKA 

AMBULANTA 

IDRIJA d.o.o.
Otona Župančiča 7a, 5280 Idrija 

Tel.: 05 37 71 303, E-naslov: veterina.idrija@gmail.com

Za zdrave živali vse življenje

Novi časi, novi izzivi

Leto, ki mineva, je bilo 
v marsičem posebno. 
Koronavirus je naša 
življenja zaznamoval na 
več načinov, ki jih ne bomo 
ponavljali, saj o tem večkrat 
poslušamo in beremo vsak 
dan. Vsi si želimo prejšnje 
enostavne komunikacije in 
bližine vseh, brez vsakih 
omejitev.

Za nas, ki delamo v Veterinarski 
ambulanti Idrija, se način dela ni 
kaj dosti spremenil. Zdravljenje 
živali in izvajanje preventive na 
območjih občin Idrija in Cerkno je 
skozi celo obdobje, od začetka leta 
pa do danes, potekalo praktično 
normalno, zdaj pa preživljamo že 
drugi, še močnejši val epidemije. 
Kljub temu pa ambulanti v Idriji 
in Cerknem ob upoštevanju vseh 
varnostnih ukrepov delujeta 
normalno.

Zunanja ureditev pred veterinarsko ambulanto ter sodoben rentgenski aparat / Foto: VAI

malih in velikih živalih, praktična 
uporabnost in zelo zadovoljivi 
klinični rezultati pa se že kažejo v 
vsakodnevni veterinarski praksi.

Druga pomembna novost je 
zdravljenje živali s pomočjo 
bioresonance, s katero zunanja 
sodelavka, veterinarka za male 
živali, živalim pomaga zlasti na 
področju zdravljenja težav s kožo, 
prebave in alergij. Za obravnavo 
se lahko naročite ob pregledu v 
Veterinarski ambulanti Idrija. 

Vsako leto smo v tem času 
pripravili predavanje za rejce, 
kar pa nam letos iz razumljivih 
razlogov ni uspelo. Srčno upamo, 
da se naslednje leto vidimo.

Ponovno smo pridobili koncesijo 
za zdravljenje živali, ki velja za 
desetletno obdobje za območje 
občin Idrija in Cerkno. Seveda pa 
koncesijska dejavnost predstavlja le 
del naše veterinarske prakse. Veseli 
nas, da smo v teh dneh dočakali 
tudi lepšo in boljšo prometno 
ureditev z možnostjo parkiranja 
pred veterinarsko ambulanto na 

v ta namen posebej označenih 
parkiriščih za stranke.

Novo leto je pred vrati, mi pa se 
bomo še naprej trudili za vas tako 
v zdajšnjem kot tudi v prihodnjem 
letu. Za vas smo dosegljivi 24/7 na 
telefonski številki 05 37 71 303.

Naj bo novo leto lepo in zdravo 
tako za vas kot za vaše živali.
/ mag. Matjaž Verdnik, dr. vet. med.

O  

veličini  

naroda in o  

njegovi moralni  

razvitosti lahko sodimo 

 po tem, kakšen je njegov  

odnos  

do živali.

Mahatma Gandhi

Že v začetku leta smo dobili novo 
veterinarko Evo Likar, dr. vet. 
med., ki nadomešča veterinarko 
na porodniškem dopustu Jasmino 
Štucin. Dela na mali in veliki 
praksi.

Naša letošnja prizadevanja so bila 
usmerjena predvsem v obogatitev 
in okrepitev male prakse, saj se 
zavedamo, da vam moramo v tem 
času še posebno stati  
ob strani in vam nuditi 
kvalitetnejšo diagnostiko  
in s tem boljšo obravnavo  
vaših živali. V ta namen  
smo že konec lanskega leta  
kupili nov, sodoben  
rentgenski aparat,  
letos pa še  
aparata  

za biokemijske in hematološke 
preiskave krvi. Oboje nam 
omogoča celovit pregled živali, kar 
bistveno skrajša čas od diagnoze do 
zdravljenja. 

Poleg klasične zdravstvene oskrbe 
uvajamo tudi komplementarni 
metodi homeopatije in 
bioresonance. Naša veterinarka, 
mag. Nives Mavsar, dr. vet. med., je 
letos po štiriletnem izobraževanju 
                       in uspešno                           
                         opravljenem  
            izpitu        

                        pridobila Certifikat  
                        mednarodnega  
                       združenja  
                       homeopatov IAVH.  
                     Homeopatsko  
                        zdravljenje že 

                   uporabljamo pri 

V E T E R I N A
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V okviru projekta Medeni krog smo v Gorenji Kanomlji povezali več 
posameznih točk kulturne, stavbne in naravne dediščine v celovit 
turistični produkt, ki obiskovalce vabi, da se odpravijo na 9 kilometrov 
dolgo krožno pot. Obiskovalci si bodo na krožni poti najprej lahko 
ogledali zbirko mineralov in fosilov Janeza Klemenčiča, se odpravili 
do znamenitih kanomeljskih klavž, slapa Ovčjak in naprej do domačije 
Šturmajce. Nato jih bo pot vodila do kovačije, hleva in kašče pr’ Ivaniš 
ter do sušilnice sadja na kmetiji Zaklavže. Ob vrnitvi nazaj si bodo 
na koncu poti lahko ogledali še čebelnjak in vrt medovitih rastlin. 
V projektu smo sodelovali Iztok Jereb, Turistično kulturno društvo 
Kanomlja, Društvo upokojencev Idrija in Varstveno delovni center 

Vrhnika-Idrija.

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 
2014-2020. Za vsebino je odgovorno Turistično kulturno društvo Kanomlja. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za 

obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
ZIMSKA KRVODAJALSKA AKCIJA  

IDRIJA: od ponedeljka, 25. januarja, do srede, 27. januarja / CERKNO: četrtek, 28. januarja

Zaprimo okna temu letu in  
na široko odprimo vrata  
prihajajočemu letu.

Vstopijo naj zdravje, ljubezen  
in optimizem.

Srečno 2021 in hvala  
vsem podpornikom! 

RKS Območno združenje Idrija

»Dokler nas človečnost povezuje med seboj, ni pomembno, kaj nas ločuje.«  
                                                                                                                                 Ernst Ferstl
Ob koncu leta se vam najlepše zahvaljujemo za zaupanje,  
odlično sodelovanje in zvestobo.  
Želimo vam kontemplativne in mirne praznike.  
Začnite dobro in zdravo v uspešno novo leto 2021!

ebm-papst Slovenija d.o.o.
Podskrajnik 16, SI-1380 Cerknica                           www.ebmpapst.com

O G L A S I
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Zmagovalke združitve Nove KBM in nekdanje 
Abanke so stranke

Proces združevanja Nove 
KBM in nekdanje Abanke, 
ki predstavlja največjo 
združitev v zgodovini 
slovenskega bančništva, 
se bliža zaključni točki. 
Predvidoma v začetku leta 
2021 bodo na Novo KBM 
preneseni računi strank 
nekdanje Abanke in takrat 
bosta banki tudi dejansko 
združeni. 

Od 4. januarja 2021 bodo vse 
stranke lahko svoje bančne 
storitve opravljale v najbolj 
razvejani mreži bančnih točk, kar 
je ena ključnih prednosti, ki jih 
prinaša združitev. »Stranke Nove 
KBM bodo lahko poslovale tudi v 
poslovalnicah nekdanje Abanke 
in obratno. Strankam nekdanje 
Abanke bo zraven poslovalnic 
za opravljanje bančnih storitev 
na voljo še več kot 450 pošt in 
9 specializiranih bančnih okenc 
na izbranih poštah po državi. V 
primerjavi z začetkom leta 2020 
bo tako strankam Nove KBM na 
voljo približno 15 % več bančnih 
točk, za stranke Abanke pa je 

to kar 85 % povečanje števila 
bančnih točk, kar pomeni, da 
jim bo banka dostopnejša kot 
kadar koli prej,« pojasnjujejo 
v Novi KBM, kjer digitalizacija 
poslovanja, torej opravljanje 
bančnih storitev brez obiska 
poslovalnice, ostaja prednostno 
razvojno področje. 

»Strankam nekdanje Abanke 
bodo od 4. januarja 2021 na voljo 
nagrajeni aplikaciji spletnega 
in mobilnega bančništva Nove 
KBM Bank@Net in mBank@
Net ter nabor avtomatiziranih 
storitev, ki jih zagotavlja vrhunski 
kontaktni center Nove KBM. Tako 

bodo lahko najbolj priljubljene 
bančne produkte, kot sta paket 
Komplet in Kredit Naprej, 
sklenile zgolj z enim samim 
telefonskim klicem oz. le z nekaj 
kliki. Mobilna denarnica, ki je 
bila v preteklosti na voljo kot 
Abadenarnica, bo na voljo v novi 
obliki kot mDenarnica@, ki jo od 
sredine novembra že uporabljajo 
stranke Nove KBM, ponuja pa 
številne funkcionalnosti, kot npr. 
shranjevanje debetnih kartic in 
kartic zvestobe, takojšnja plačila 
Flik ter druge, ki bodo poskrbele 
za še bolj varna, hitrejša in 
enostavnejša mobilna plačila,« 
pojasnjujejo na Novi KBM, kjer 

so že aprila letos v skupno mrežo 
povezali več kot 400 bankomatov, 
na katerih lahko tako stranke 
Nove KBM kot Abanke brez 
nadomestila dvigujejo gotovino, 
vpogledajo v stanje na svojih 
računih, na nekaterih pa tudi 
položijo gotovino in plačajo 
položnice.  

Pomembne novosti se strankam 
nekdanje Abanke obetajo že 
decembra, saj so povečini na svoje 
naslove že prejele obvestilo o novi 
številki transakcijskega računa in 
novo debetno kartico Nove KBM. 
»Nove kartice bodo stranke lahko 
začele uporabljati 1. januarja 
2021, do prehoda v novo leto pa 
uporabljajo obstoječe Abančne 
plačilne kartice,« so razložili v 
Novi KBM, kjer poudarjajo, da 
bodo vsa sredstva in prilivi strank 
nekdanje Abanke avtomatsko 
preneseni na nove račune na 
Novi KBM, prav tako bo banka 
prevzela glavnino obveščanja 
o novih številkah računov, 
kot na primer ZPIZ in druge 
institucije. »Stranke prosimo, 
da o novi številki računa, ki 
bo aktiven od 1. januarja 2021 
dalje, same obvestijo svojega 
delodajalca,« sporočajo iz Nove 
KBM, kjer strankam svetujejo, da 
v decembru še posebej pozorno 
spremljajo vse objave in obvestila, 
ki jim jih pošiljajo in ki so 
objavljene tudi na spletni strani 
www.nkbm.si.  

»Naše stranke resnično cenimo 
in se jim zahvaljujemo za 
zaupanje, hkrati pa strankam 
Abanke izrekamo iskreno 
dobrodošlico ob načrtovanem 
prehodu na sisteme Nove 
KBM, ki jim bo prinesel mnoge 
ugodnosti,« sporočajo  
iz Nove KBM.

Poslovalnica NKBM  
v Novem mestu

B A N Č N I Š T V O
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Naj se konča nasilje nad ženskami in otroki!

Nasilje nad ženskami in 
deklicami ni sprejemljivo, so si 
ob nedavnem mednarodnem 
dnevu za končanje nasilja 
nad ženskami jasni vsi po 
vrsti od Združenih narodov in 
Sveta Evrope do slovenskega 
varuha človekovih pravic in 
ministrstva za delo. Letošnje 
geslo je Pobarvajte svet oranžno 
s podnaslovom Podpri s sredstvi, 
odgovori, prepreči in zbiraj.

Po nacionalni raziskavi je vsaka druga 
ženska od dopolnjenega 15. leta starosti 
že doživela eno od oblik nasilja. Obseg 
nasilja nad ženskami lahko zmanjša 
samo ozaveščena družba, je poudaril 
varuh človekovih pravic Peter Svetina. 
Na  Minis tr s tvu  za  de lo ,  dr už ino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

se strinjajo, da gre za resen družbeni 
problem in eno od najhujših kršitev 
človekovih pravic. V letu izbruha novega 
koronavirusa je po njihovem mnenju še 
toliko bolj pomembno, da vse pristojne 
vladne institucije aktivno pristopijo k 
preprečevanju vseh oblik nasilja nad 
ženskami tudi v času epidemije.

Po nj ihovih zagotovi l ih  ustrezni 
programi potekajo na daljavo. Varne 
hiše, krizni centri in materinski domovi 
tako delujejo naprej, le da upoštevajo 
preventivne ukrepe. Za preprečevanje 
dejavnikov tveganja za pojav nasilja pa 
so pripravili predlog javnega razpisa za 
pomoč najbolj ranljivim med epidemijo.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
je ministrstvo in vlado pozvala, da 
n e m u d o m a  z a č n e t a  p o s to p e k  z a 
ratif ikacijo konvencije Mednarodne 
organizacije dela o odpravi nasilja in 
nadlegovanja v svetu dela. Ta potrjuje, da 
ima vsakdo pravico do delovnega mesta 
brez nasilja in nadlegovanja.

Nasilja nad ženskami je med pandemijo 
več tudi v drugih evropskih državah, 
navaja generalna sekretarka Sveta Evrope 
Marija Pejčinović Burić. Učinkoviti ukrepi 
za zaščito žensk in otrok morajo biti po 
njeni oceni ključni pri omejevanju gibanja 
zaradi epidemije v posamezni državi.

Nasilje nad ženskami in deklicami v 
družini predstavlja pandemijo v senci, so 
izpostavili v Agenciji ZN za ženske. Nanjo 
se je treba po njihovem pozivu odzvati 
globalno in skupaj ter jo ustaviti. V svetu je 
tretjina žensk žrtev fizičnega ali spolnega 
nasilja, zlasti intimnega partnerja. Samo 
lani je bilo 243 milijonov žensk in deklet 
žrtev partnerjevega spolnega ali fizičnega 
nasilja, so navedli.

Združeni narodi so 25. november za 
mednarodni dan za končanje nasilja nad 
ženskami in deklicami razglasili leta 1999. 
S 25. novembrom se vsako leto začnejo 
tudi akcijski dnevi proti nasilju nad 
ženskami, ki se sklenejo z 10. decembrom, 
svetovnim dnevom človekovih pravic./ ITA

PRIJAVI NASILJE 
113 
080 1200

A K T U A L N O
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Arkova ulica 19, Idrija / T: 05 37 74 830 / E: evt@kolektor.com        TRGOVINA: Arkova ulica 17a, Idrija / T: 05 37 74 840 / E: trgovina.evt@kolektor.com

Novo leto naj bo priložnost za nove začetke. 
Pogumno stopimo na pot in s trdno voljo bomo premagali vse ovire na poti! 

Srečno. 

URNIK: 
ponedeljek - 
petek 
8. - 12. in  
15. - 18., 
sobota
8. - 12.

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

izven rednega urnika

Srečno 2021

SREČNO 
2021

O G L A S I
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Družba VI NOVA d.o.o. objavlja prosto delovno mesto

  
DIREKTOR/DIREKTORICA DRUŽBE

Prijave sprejemamo do 15. 1. 2021. 

Podrobnosti razpisa najdete na spletni strani  
www.vinova.si/zaposlimo

Kako »med korono« likovno ustvarjajo učenci 1.a OŠ Spodnja Idrija

Letošnji december je tudi v vrtcu nekaj posebnega
December je mesec čarobnih trenutkov in 
bleščečih okraskov. Ko ga popestrimo z 
zanimivimi dejavnostmi, postane še lepši.

V Vrtcu Idrija december tradicionalno pričnemo z 
novoletnimi delavnicami. Nanje povabimo vse otroke in 
njihove najbližje. Skupaj tako naše igralnice spremenimo v 
prave delavnice, kjer ustvarjamo, predvsem pa se zabavamo. 
Z izdelanimi okraski nato vrtec odenemo v praznično 
podobo. Strokovni delavci se trudimo še dodatno obogatiti 
naš vrtčevski vsakdan. Tako organiziramo skupno petje, 
rajanje in izdelujemo voščilnice. Obiščejo nas tudi zanimivi 
gosti, kot so učenci glasbene šole, osnovnošolci, ki obiskujejo 
dramski krožek, dijaki Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine 
pa nam pripravijo predstavo in še bi lahko naštevala.

Letošnji december pa je nekaj posebnega in nam postavlja 
nove izzive. V času epidemije vrtec organizira le nujno 
varstvo otrok. Vsi zaposleni si želimo, da bi se razmere toliko 
izboljšale, da bi se lahko v čim večjem številu vrnili v naše 
igralnice, da bi skupaj pričarali vsaj delček predprazničnega 
vzdušja. Glede na zdravstvena priporočila bomo dejavnosti 
organizirali v vsakem oddelku posebej. Če pa razmere ne 
bodo dopuščale vrnitve v vrtec večini otrok, bomo pa za 
pravljično vzdušje poskrbeli sami v intimi svojega doma. 
Zagotovo tudi vam, dragi straši, ne manjka zanimivih idej.

Skupaj bomo zmogli! Pazimo nase in na druge, naj nam 
ne zmanjka optimizma. Spoštujmo ukrepe in priporočila, 
da se čim prej zdravi srečamo v vrtcu.

Za novo leto vam želimo veliko čarobnih trenutkov v krogu 
vaših najdražjih, osebnega miru, predvsem pa obilo zdravja 
in pozitivne energije. / Besedilo in foto: Bernardka Erjavec

Že med prvim valom epidemije koronavirusa sem 
razmišljala, kako učencem, ki se učijo od doma, 
približati likovne naloge. Navadno sta matematika 
in slovenščina tista dva predmeta, ki imata 
najpomembnejše mesto. 

Tako starši, kot tudi učitelji, se zavedamo, da je težko vse dodeljene šolske 
naloge dobro opravljati.  Pomladi smo ob povratku v šolo odkrili, kako so 
se fizične zmogljivosti velikega števila otrok poslabšale. Zato razmišljam, 
da je težko reči, kateri predmet je tisti, ki je manj ali bolj pomemben.

Ugotovila sem, da učenci za likovno ustvarjanje pri šolanju med epidemijo 
potrebujejo še posebno spodbudo. Zato jim na njim primernem nivoju ob 
slikah predstavim likovno teorijo in povem, kaj morajo narediti, da bodo 
pri likovnem ustvarjanju zadostili ciljem. Učenci že iz šole vedo, da bodo 
pohvaljeni, če se bodo potrudili. Z veseljem ugotavljam, da so učenci tudi 
doma pri ustvarjanju domiselni, znajo slediti likovni nalogi. Nastale likovne 
izdelke starši fotografirajo in mi pošljejo. Njihove umetnine potem objavim 
v razredni galeriji. Učenci, pa tudi njihovi starši, so zagotovo ponosni na 
nastale likovne izdelke.

Za likovno ustvarjanje smo izkoristili tudi novozapadli sneg. Ocena, 
odlično! / Tanja Čuk

TIMOTEJ

TILEN

ZALA LANA
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KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p.,  
Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, 
e-pošta: info@zavarovanje.net 
Pisarna Idrija, mbt: 041 414 422,
www.zavarovanje.net

URNIK PISARNE: 
pon., tor. 8. - 12. in 13.30 - 17., 

sre.  8. - 12. in 13.30 - 18., 
čet. zaprto, 

pet. od 8. do 12.

Srečno? Srečno! Res srečno?

»Sreče človeku ne more dati niti država,  
niti sistem, niti politična partija,  

srečo si lahko človek ustvari samo sam.«

(Edvard Kardelj)
 
»Sreče človeku na sme omejevati niti država,  
niti sistem, niti politična stranka, ... še manj pa jim je 
dopuščeno, da ga naredijo nesrečnega.  

Pustite nam našo srečo!«  

(Aleksander Paglavec)
 
Srečno in uspešno  
v letu 2022,  
v letu, ki prihaja,  
pa se znajdite  
kakor sami najbolje  
veste in znate.

Vaš Aleksander Paglavec 
s partnerji:

Letos obeležujemo 130-letnico obstoja. Žal nam situacija ni dopustila, da bi ta jubilej obeležili tudi s parado.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem donatorjem, ki so nam skozi leto stali ob strani:

Kaskader d.o.o. Zahtevna terenska dela

LL Grosist družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o.

Precision Resource Slovenia d.o.o.
HIK čiščenje in urejanje okolice d.o.o.

Kolektor EVT ekologija, varnost, trgovina-sistemi d.o.o.

Rosenbauer, proizvodnja in trgovina za gasilsko dejavnost d.o.o.

Kompas Turistično podjetje d.d.

SKB Svetovanje, knjigovodstvo, računovodstvo, bilanciranje d.o.o.

Za dobro sodelovanje in podporo se zahvaljujemo županu Tomažu Venclju in Občini Idrija.

Prostovoljno gasilsko društvo Idrija je bilo ustanovljeno leta 1890, vendar je požarna obramba zaradi potrebe 
rudnika živega srebra delovala že prej. Skozi zgodovino je društvo preživelo različne oblasti in sisteme, najbrž pa je 
bilo najtežje obdobje italijanska okupacija po prvi svetovni vojni. Italijanska oblast ni bila naklonjena slovenščini in 
združevanju v društva, zato je bilo gasilstvo takrat reorganizirano. Zahvala za ohranitev prvotnega prapora društva iz 
leta 1890 gre zavednemu članu, ki ga je pred okupatorjem skrival in tako ga je mogoče videti še danes.
Po drugi svetovni vojni se je društvo razvijalo, še naprej je delovalo v prvotnem gasilskem domu v Rožni ulici v Idriji. 
V tem času je bilo kar nekaj odmevnih požarov in naravnih nesreč.
Omeniti je treba tudi, da so se takrat »rudniški« in »mestni« gasilci združili v Gasilsko društvo Idrija.
Nalog je bilo čedalje več, zmanjkovalo je prostora za opremo, zato je bilo prelomno leto 1994, ko so idrijski gasilci po 
velikih in dolgotrajnih prizadevanjih ter zbiranju sredstev končno otvorili gasilski dom v Vojkovi ulici, kjer domujejo 
še danes.
Gasilska enota Idrija sodi po kategorizaciji enot v 5. kategorijo (prostovoljna gasilska enota s poklicnim jedrom) in 
med Gasilske enote širšega pomena (GEŠP). Kot osrednja enota posreduje po celotnem območju občine Idrija in 
skupaj z ostalimi prostovoljnimi enotami tvori Gasilsko zvezo (GZ) Idrija.
V primeru nesreč v cestnem prometu in nesreč z nevarnimi snovmi pa v skladu s koncesijo Uprave za zaščito in 
reševanje republike Slovenije iz leta 1992 posreduje tudi na območju občine Cerkno.

SREČNO 2021 

LJUBEZNIVO 

ZDRAVO
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Želimo vam, da bi imeli v novem letu srečo vedno s seboj,
da bi jo lahko podarili tudi tistim, ki jo potrebujejo.

NK Ledine vsem članom, staršem, podpornikom, prijateljem in simpatizerjem našega kluba vošči lepe in mirne Božično-novoletne praznike.  
Hvala sponzorjem za podporo in sodelovanje.
V novo leto pa vstopite z najlepšimi željami, ki naj se vam v letu 2021 izpolnijo.
Veliko športnih užitkov še naprej! 

O G L A S I
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Vojskarski Kulturniški listič 
Leto, ki mineva, je bilo prav posebno zaradi prisotnosti virusa, ki je dodobra 
oblikoval način življenja. Tudi na področju ljubiteljske kulture je prišlo do 
omejevanja srečevanj ob različnih kulturniških dogodkih. Člani Kulturnega 
društva Planika Vojsko so pot do sokrajanov iskali na prav poseben način.

Pričeli so z izdajanjem skromnega lističa, ki so ga poimenovali 
Kulturniški listič. Prva številka je izšla v mesecu aprilu. Zapisi so bili 
v celoti namenjeni spominu na glasbenega pedagoga, zborovodjo in 
skladatelja Ivana Rijavca. 

Ob tednu ljubiteljske kulture v mesecu maju so avtorji v prispevkih za 
drugo številko lističa pisali predvsem o literarnih delih, ki so jih prebrali 
v času prvega vala epidemije. Tako je učenka drugega razreda, Karolina 
Vončina, zapisala: »V času koronavirusa sem brala knjigo Lisjaček je 
praznoval rojstni dan. Povabil je vse gozdne prijatelje. Prebrala sem še 
Muco copatarico in Cesarjeva nova oblačila.« Sara Grošelj pa je svoje 
prebiranje strnila v kratek opis, v katerem je povedala, da ji je bila 
najbolj všeč trilogija Soba nočne more, saj so ji pustolovske zgodbe 
pisane na kožo.

Tudi praznovanje Jakobove nedelje je letos, zaradi upoštevanja vseh 
varovalnih ukrepov v smislu preprečevanja novih okužb, potekalo zelo 
okrnjeno. Člani kulturnega društva so Vojskarjem ponudili v branje 
opise o praznovanjih farnega praznika v preteklosti. 

Sredi novembra pa je izšla četrta številka Kulturniškega lističa. 
Tokrat so skozi zapisano oživeli spomini na nekatere sovaščane, 
prijatelje, sorodnike, ki so se že poslovili. Svoj prispevek je pripravil 
tudi oseminosemdesetletni Edvard Vidmar. Lepe misli je namenil svoji 
stari materi in opisal dogodek, ki ga je zelo zaznamoval. Na koncu 
sestavka pa je zatrdil, da so tisti, ki jih imamo radi, vedno blizu, le videti 
jih ne moremo. Člani ansambla Blisk pa so skupaj s prijatelji napisali 
nekaj čustvenih misli v spomin na njihovega Metoda Plesničarja, ki mu 
je pred šestimi leti v tragični nesreči ugasnilo mlado življenje.

Način, s katerim so v vojskarskem kulturnem društvu iskali poti do 
ljubiteljev kulturniških dogodkov, se bo nadaljeval tudi v bodoče. V 
prazničnem decembru pa mladi člani načrtujejo pripravo kratkega filma 
na tematiko božično-novoletnih dni. / Irena Hvala

Svet krajevne skupnosti 
Črni Vrh v zdajšnji sestavi 
je bil izvoljen pred dvema 
letoma, kar pomeni, da je 
sredi mandata. O delovanju 
sveta in načrtih smo se 
pogovarjali s predsednikom 
sveta KS Črni Vrh Jernejem 
Črnologarjem. 

Lovrenc Habe

Ste sredi mandata. Na kaj ste do 
sedaj najbolj ponosni?

Uspešno je napisana 
dokumentacija za projekt varne 
šolske poti. Narejeni bodo novi 
in varni pločniki do šole, novi 
prehodi za pešce, urejena bo 
tudi potrebna inštalacija v tleh. 
S pomočjo Ivana Rupnika smo 
pridobili tudi soglasja z lastniki 
zemljišč, zato večjih problemov 
ne pričakujem. Po novem letu 
bo javna razgrnitev projekta 
najverjetneje na spletu, nato bo 
šel projekt v proračun. Čakamo 
le še soglasja za elektriko in 
telekomunikacije, zato sem 
prepričan, da bo projekt v 
proračunu in v izgradnji leta 2022. 
Koliko časa bo trajala gradnja, ne 
vem. 

Nekoliko več je tudi finančnih 
sredstev. 

Na sestankih predsednikov 
krajevnih skupnosti v Občini Idrija 

smo dosegli, da se bo več sredstev 
namenilo za javne poti, tudi park 
s košnjo javnih površin ima po 
novem svojo postavko in zato 
park ne bo več bremenil postavke 
javne poti. Imamo tudi nov fond za 
prireditve in v njem 4.000 evrov.

Katere problematike so aktualne 
sedaj?

Poleg šolske poti je velik izziv tudi 
zid na pokopališču, ki je nevaren. 
Dela škodo na nagrobnikih in kazi 
izgled pokopališča. Pred kratkim 
smo iz občine dobili projektanta, ki 
je zid pregledal in ga fotografiral. 
Zdaj dela načrt obnove. Ko bo 

načrt pripravljen, mi bo Marjan 
Mržek predal gradivo o končni 
izvedbi.

V začetku leta je bila velik 
problem tudi komunala, ki je vse 
podizvajalce odklonila, sedaj pa 
dela vse sama. V mislih imam 
domačina, ki je vestno kosil travo, 
večkrat tedensko odnašal smeti 
iz parka in delal še druga dela. 
Komunala pride redkeje. Želim si, 
da spet dobijo domačega izvajalca, 
ki bi vse to delal.

Ne morem niti mimo našega 
nesrečnega placa. Tak je, ker se 
čaka zaključek projekta urejanja 
kanalizacije, mislim pa, da se je 

ustavilo pri državnih soglasjih. 
Lahko bi preplastili plac, vendar bi 
se potem, ko bo kanalizacija urejena, 
spet rezalo asfalt. Še vedno pa skoraj 
vsakodnevno pritiskam na to, da se 
druge javne površine vzdržujejo. 

Kaj bo konec leta 2022 zagotovo 
drugače - boljše, kot konec leta 
2020?

Zid na pokopališču bo obnovljen, 
upam, da bo tudi varna pot v šolo 
v zaključni gradbeni fazi. Še vedno 
pa se bo vzdrževalo javne poti in 
javne površine. Žal iz prejšnjih let 
ni bilo velikih zasnov in v štirih 
letih se iz nič da le malo storiti. 

Potrebovali bi vsaj deset, petnajst 
let, da bi se v vasi kaj konkretnega 
spremenilo. 

Boste leta 2022 nadaljevali z 
delom kot predsednik? 

Mislim, da ne bom.

Je delo predsednika težavno? 
Če se delo odvija pozitivno v prid 

krajevne skupnosti in krajanov, 
ni problema! Rad zagrabim 
in pomagam tudi društvom 
(nazadnje pevcem) in krajanom 
(nazadnje za nakup barve na 
avtobusni postaji). Veliko pa je tudi 
zbadljivk, ki so bile zadnje čase 
povezane z bankomatom. Pogodba 
z najemodajalcem je potekla in 
banka ga je odstranila. Že lani 
februarja so bankomat hoteli 
odstraniti, a smo takrat s peticijo 
dosegli, da je bankomat ostal. Letos 
s stani banke ni bilo niti odgovora. 
Ko se bo korona pomirila, bom 
enega od članov sveta krajevne 
skupnosti prosil, da zaprosi druge 
banke za nov bankomat. 

Ste ob prevzemu pričakovali te 
zbadljivke?

Sem, a se s časom navadiš na njih. 
Sam poskušam vsem pomagati, 
a če ni posluha, tudi s strani 
komunale ali občine, potem sem 
tudi sam nemočen. 

Kaj bi sporočili krajanom? 
Želim in prosim, da se še naprej 

držijo ukrepov ter ostanite zdravi.

Z dobrim sodelovanjem lahko 
veliko naredimo

Č A S  I N  L J U D J E
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Prazniki bodo drugačni, naj bodo prijetni

Špela Hvalec in Martina Lukan

Božični in novoletni 
prazniki so za mnoge 
najlepši čas v letu. V 
ospredju so druženje 
in zabava, še posebno 
se poudarja družinska 
povezanost. Letos pa jih 
bomo morali preživeti 
drugače kot smo bili vajeni, 
kar nas lahko hitro navda 
z občutki razočaranja, 
žalosti, nemoči, 
naveličanosti ali jeze. 

Predlagamo vam, da letošnje 
praznike preživite kljub vsem 
aktualnim omejitvam in ukrepom 
na zanimiv in zabaven način, zaradi 
katerih si bomo letošnji praznični čas 
še posebej zapomnili. 

Pripravimo družinski večer 
poln smeha in zabave, 
poskrbimo za sprostitev
- Ustvarjajmo sami ali skupaj s 
svojimi bližnjimi. Lahko naredimo 
različne okraske (iz lesa, gline, 
cimeta, vžigalic, orehov, rezin 
limone ali pomaranče, …), s katerimi 
okrasimo novoletno jelko in svoj 
dom. 
- Lahko posežemo po različnih 
družabnih igrah, ki jih imamo 
spravljene v škatli in na katerih se 
že lep čas nabira prah.
- Oglejmo si kakšen družinski 
praznični f ilm in se nasmejmo 
do ušes. Zakaj si ne bi naredili 
»kino večera« doma, s kokicami, 
z a te m nj e n o  d n e v n o  s o b o  i n 
glasnejšim zvokom na televiziji?
-  Pripravimo družinski kviz o 
različnih temah, ki zanimajo nas ali 
naše otroke. In tekmujmo. Majhna 
doza tekmovalnosti zmeraj prav 
pride. 
- Moka, mleko, jajca, ... Peka piškotov 
v prazničnem času je še posebej 
zabavna in nam lahko pričara 
nepozabno druženje ter ustvari 
posebno toplino, ko zadiši po cimetu 
ali vaniliji.
- Naučimo se kakšen nov ples ali 
ponovimo že znanega. Če nimamo 
nikogar, preprosto postavimo roke 
v bok ali sami naredimo držo in 
se zazibajmo v ritmih čudovite 
praznične glasbe.
- Naj vsak naš dan spremljajo zvoki 
čudovite glasbe.

- Tudi če ostanemo doma, se na 
praznični večer lahko posebej lepo 
oblečemo in pričaramo praznični duh.
- Učimo se celo življenje, zakaj se 
ne bi kaj novega naučili tudi čez 
praznike – seveda, na sproščujoč 
in zabaven način. Na primer kako 
speči piškote stare mame, za katere 
celo leto nismo imeli časa, da bi se 
jih lotili.
- Tudi prek obujanja spominov si 
lahko polepšamo dolge popoldneve 
in večere. Izdelajmo predstavitev s 
fotografijami z najljubših potovanj, 
spomnimo se naših dragocenih 
trenutkov, lahko izdelamo kolaž 
najbolj smešnih slik družinskih 
članov, … 

Ostanimo povezani, pa tudi če 
le virtualno

Povezava z drugimi je bistvenega 
pomena za naše lastno duševno 
zdrav je in tudi  med prazniki 
nam lahko kratek stik s kolegom, 
prijateljem, družinskim članom 
omogoči zelo dobrodošlo interakcijo, 
k i  nas  v  teh težkih,  že  malo 
utrujajočih, časih lahko spravi v 
boljšo voljo.
-  Kljub distanci in omejitvam 
fizične bližine ostanimo povezani 
z našimi prijatelji, širšo družino, 
sodelavci. Organiziramo lahko 
virtualno druženje z razširjeno 
družino ali prijatelji. Prek Skypa, 
Zooma ali podobnih programov 
lahko organiziramo božično večerjo 
na daljavo, gremo s prijatelji na 
»kuhančka«, …
- Ne oklevajte, tudi če se vam zdi, 
da oseba, na katero mislite, nima 
časa in da je zadnje čase odsotna, 
jo pokličite. Kdo ve, morda vas 
bo presenetila in se vas še posebej 
razveselila. 

Ne pozabimo na telesno 
aktivnost tudi med prazniki

Telesna dejavnost je eden izmed 
najbolj preprostih načinov, kako si 

lahko izboljšamo počutje, lahko bi 
celo rekli, da je naravni antidepresiv. 
Gibanje zmanjšuje stres in tesnobo, 
po aktivnosti pa se v nas sproščajo 
tako imenovani hormoni sreče, ki 
poskrbijo za doživljanje prijetnih 
čustev. 

Med prazniki bodimo čuječi. 
Sprejmimo nepopolnost. Ali je lahko 
samo »dobro« dovolj dobro? Ko se 
pripravljamo na praznike, si pogosto 
postavimo »lestvico« preveč visoko 
in smo nato nemalokrat razburjeni, 
vznemirjeni, žalostni, razočarani, 
ker praznovanje ne izpolni naših 
pričakovanj, saj marsikaj ne izpade 
tako, kot smo si želeli, načrtovali. 

Preden se začnemo pripravljati, se 
je dobro zavedati, da se stvari morda 
ne bodo odvijale povsem tako, kot 
smo si zamislili in načrtovali in 
da je v redu, četudi ni popolno. 
Nepopolnost je zdrava in normalna. 

Ne pozabimo na stvari, ki resnično 
štejejo. Vprašajmo se, ali se lahko 
morda v nekem stresnem trenutku 
ustavimo in ga izkoristimo kot 
priložnost za razmislek? Seveda. 
Vzemimo si čas za razmislek in 
najdimo način, kako si trenutek 
narediti prijetnejši. Pozornost z 
odprtimi očmi in ostalimi čutili 
preusmerimo na dogajanje okoli 
nas in opazujmo, kaj vse nas lahko 

Kam po pomoč?
Prvi vir strokovne pomoči je izbrani osebni zdravnik. Po potrebi bo 
predpisal zdravljenje, napotil k specialistu ali na druge oblike pomoči.
Kadar je stiska zelo huda in vaš osebni zdravnik ni dosegljiv, se 
obrnite neposredno na:
- dežurnega zdravnika,
- najbližjo splošno ali psihiatrično bolnišnico  
  (urgentna psihiatrična ambulanta Psihiatrične bolnišnice Idrija 
  deluje 24 ur na dan),
- reševalno službo (112).

Telefoni za pomoč v stiski:
- Telefon za psihološko podporo ob epidemiji Covid-19:  
  080 51 00. Vse dni v tednu, 00.00-24.00. Klic je brezplačen.
- Klic v duševni stiski:  
  01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
- Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik:  
  116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
- Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja:  
  080 11 55 (pon.-pet. med 12. in 22. uro; sob., ned., prazn. med 
  18. in 22. uro). Klic je brezplačen.
- TOM telefon za otroke in mladostnike:  
  116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen
- Svetovalnica Posvet:  
  031 704 707 vsak delovni dan med 8.00 in 20.00,  
  info@posvet.org

navdahne s pozitivno energijo in 
prežene našo napetost, nemoč in 
utrujenost. 

Odgovorimo s prijaznostjo. Ne 
moremo spremeniti odziva drugih 
v stresnih situacijah v prazničnem 
času, lahko pa spremenimo naš 
lasten odziv na situacije. Imejmo 
v mislih, da so prazniki še posebej 
težki za tiste, ki so sami. Preverimo, 
ali lahko v tem času, tudi če ne 
s telesno bližino, do neke mere 
polepšamo praznike tistim, ki so 
brez družin in tesnih prijateljev. Če 
nas kdo razjezi, globoko vdihnimo, 
se za hip ustavimo, kajti s tem lahko 
pridobimo povsem novo perspektivo 
na nastalo situacijo. 

Premislimo o svojih zaobljubah. 
Postavimo si dosegljive cilje. Začnimo 
z majhnimi koraki. 

Izražajmo in bodimo hvaležni. 
Hvaležnost je pozitiven čustveni 
odziv, ki izraža priznanje za vse 
dobre stvari, ki jih imamo. Ko 
smo hvaležni, s tem potrdimo, da 
v našem življenju obstajajo viri 
dobrega. Izražanje hvaležnosti 
sproža pozitivna čustva, predvsem 
srečo, ter vpliva na naše duševno 
in fizično počutje. Namesto da se 
osredotočamo na vse, kar nam v 
trenutni situaciji manjka oziroma ne 
moremo početi, raje skušajmo vsak 
dan najti vsaj tri dobre stvari, ki so 
se nam zgodile. 

Stiske in težave v duševnem 
zdravju se med prazniki lahko 
še poglobijo

Praznično dogajanje prinaša 
veselje, srečo, zadovoljstvo, na 
drugi strani pa tudi različne skrbi 
in stisko. Nekaterim bo odmik od 
običajnega decembrskega vrveža 
letos celo dobrodošel, drugi pa 
bodo ob tem občutili stisko. Eden 
izmed dejavnikov, ki zelo vplivajo 
na povečanje stiske med prazniki, 
je osamljenost. V prazničnem času 
namreč razlika med nekom, ki ima 
bližnje (prijatelje, svojce), in tistim, 
ki jih nima, postane še bolj očitna in 
razvidna. To je še toliko težje letos, 
ko se posebej poudarja, naj praznike 
preživimo doma, v krogu svojih 
najbližjih. Osamljena oseba ob tem še 
bolj občuti, kar ji manjka – občutek 
bližine in pripadnosti.

Pa tudi sicer so prazniki čas v letu, 
ko se zaradi več prostega časa za 
razmišljanje, primerjanje z drugimi, 
duševne stiske ljudi lahko poglobijo. 
Če stiska postaja premočna ali traja 
predolgo in si posameznik sam ali z 
bližnjimi stiske ne zmore ublažiti, je 
potrebno poiskati strokovno pomoč.

Z D R A V J E



Idrijske novice / ABC         številka 491 sreda, 23. december 2020 33

Kjer se drugi ustavijo ...  

                       ... mi začnemo. 
                                     

                                          Srečno 2021!

Kaskader d.o.o.
Sp. Kanomlja 66, 5281 Sp. Idrija
T: 05 372 82 70, GSM: 041 611 891
www.kaskader.si, info@kaskader.si
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Damijan Bogataj

Domala najbolj znana 
sopomenka za Žiri je 
Alpina in ko kdo izgovori to 
besedo, vsi Slovenci najprej 
pomislimo na čevljarstvo. 
Prav ta, nekdaj obrtna 
in desetletja industrijska, 
dejavnost je postavila, v 
letih med prvo in drugo 
vojno skoraj nepomembno 
obmejno mestece, na 
svetovni zemljevid. Za 
Alpino vedo ljubitelji 
zimskih športov po vsem 
svetu, saj so v Žireh izdelani 
čevlji za tek na smučeh 
sopomenka za kakovostno, 
udobno in trpežno športno 
obutev.

S pomočjo projekta Domače in 
umetnostne obrti – dediščina in 
sodobnost so žirovski čevljarji 
vrata svoj ih prostorov odprl i 
ustvarjalnosti in omogočili, da 
se lahko sleherni posameznik na 
različne načine navdušuje nad to 
dejavnostjo. Z izjemnim občutkom, 

ljubeznijo in predanostjo se v Žireh, 
ki velja za zibelko čevljarstva, posebej 
trudijo, da temeljito ohranjajo in 
razvijajo vse

vidike čevljarstva. Prenos tega 
izročila v 21. stoletje pa je danes 
pomemben tako za posameznika v

lokalnem okolju kot tudi za 
širšo javnost ter nenazadnje svet, 
v kateremu živimo. S pomočjo 
projekta Domače in umetnostne 
obrti – dediščina in sodobnost so 
v Žireh pripravili prerez zgodovine 
čevljarstva  ter  ga  preplet l i  z 
o p t i m i s t i č n i m  p o g l e d o m  v 
prihodnost. 

Zgodovina čevljarstva v Žireh sega v 
štirinajsto stoletje, ko je v virih prvič 
omenjen kajžar Peter Schuster ali kot 
bi danes zapisali »šuštar – čevljar«. 
Iz manjših čevljarskih delavnic so se 
potem zelo hitro razvile zadruge, iz 
katerih je po drugi svetovni vojni leta 
1947 nastala tovarna obutve Alpina. 
Ta letnica obeležuje tudi rojstvo 
legendarnega žirovskega gojzarja, 
ki je zanetil iskro izjemno uspešne 
zgodbe. Že takrat se je žirovsko 
čevljarstvo postavilo na svetovni 
zemljevid in Alpina še danes velja za 
proizvajalca vrhunskih tekmovalnih 
čevljev za smučarski tek. Žiri so tudi 
rojstno mesto inovativnih čevljev za 
alpsko smučanje, saj so bili žirovski 
čevljarji prvi, ki so predstavili 
smučarski čevelj z integriranim 
sistemom gretja.

Kljub industrializaciji čevljarske 
panoge pa se je v Žireh do danes 
ohranilo tudi izročilo ročnega 
č e v l j a r s t v a ,  p r i  k a t e r e m  j e 
pomembno v logo igra l  A lojz 
Karner. V času svojega življenja je 
bil vrhunski čevljar, kot modelir 
zaposlen v žirovski tovarni obutve 
Alpina. V prostem času je v svoji 

domači čevljarski delavnici v kleti 
iskal stične točke med tradicionalno 
ročnim in industrijskim načinom 
načr tovanja ,  ob l ikovanja  ter 
izdelovanja obutve. Zadnji par 
ročno izdelanih gležnjarjev je 
podaril vnuku Alešu Kacinu. Slednji, 
ki je po izobrazbi arhitekt, je v tej 
zgodbi začutil posebno priložnost in 
odgovornost za prenos čevljarskih 
znanj, ki bi sicer izginila. S pomočjo 
lokalnih čevljarjev je ustanovil 
tradicionalno čevljarsko delavnico 
AK Alojz Karner, kjer precizno, 
natančno in z izurjenim očesom za 
estetiko ohranjajo dediščino ročnega 
izdelovanja visokokakovostne obutve 
po meri.

V  Ž i r e h  d a n e s  t a k o  l a h k o 
spoznavamo oba načina izdelovanja 
obutve. Industrijskemu daje smisel 
poslovni dobiček, ročni pa temelji 
na ohranjanju izročila ročnega 

izdelovanja čevljev po meri. Spoj 
obojega pa obiskovalec Žirov razume 
kot eno zgodbo o inovativnosti, 
iznajdljivosti, pregovorni marljivosti 
in spoštovanju tradicije, ki ima v 
Žireh močne korenine. Obiskovalcem 
Žirov danes Rok Klemenčič v 
Muzejski hiši pokaže razvoj in 
zgodovino te industrijske panoge, 
»šuštarsko« preteklost pa v svoji 
domači predstavitveni sobi predstavi 
tudi Aleš Kacin, ki z ohranitvijo 
dediščine deda Alojza Karnerja 
uveljavlja blagovno znamko AK Alojz 
Karner.

Četrti steber zgodbe o čevljarjih 
iz Žirov pa ima kulinarično noto. V 
okviru projekta obujanja  čevljarske 
tradicije so analizirali tudi tipične 
vzorce prehranjevanja čevljarskih 
mojstrov in vajencev. Izsledki te 
analize so bili osnova za oblikovanje 
kulinaričnega presežka, ki pa ne 

ponuja eksotičnih gurmanskih 
užitkov ampak sloni na tradiciji in 
iznajdljivosti. V gostilni Sklednik 
vam tako postrežejo s pristno 
čevljarsko malico, ki naj bi prerasla 
v pomemben gradnik doživljajskega 
turizma. 

Blaž Benedik Ivanov iz podjetja 
Alpina je prepričan, da je čevljarstvo 
odlična osnova tudi za razvoj drugih 
dejavnosti. Ob tem misli tudi na 
turizem, saj že danes v Alpini 
beležijo zelo veliko zanimanje 
šolarjev, dijakov in študentov za 
ogled in spoznavanje delovanja 
tovarne. Domala vsi pa so očarani 
nad zgodbo od usnja do čevlja. 
Aleš Kacin iz delavnice AK Alojz 
Karner ob tem ugotavlja, da znanja 
ročnega izdelovanja čevljev doslej 
niso bila sistematično zbrana in 
urejena. Po ukinitvi čevljarske šole 
so se porazgubili delovni zvezki, 
knjige, stare risbe in drugo danes 
sila dragoceno gradivo. Ta material 
so sedaj zbrali, ga digitalizirali in 
shranili ter ga dali na uporabo 
zainteresirani javnosti. Iz projekta 
je nastala tudi potujoča razstava o 
razvoju čevljarstva, ki je gostovala 
tudi v mali galeriji na gradu v Idriji.

Aleš Kacin, ki je mojster izdelovanja 
čevljev po meri, pa je posebej 
ponosen tudi na dve rariteti. Prva je 
replika čevljev, ki jih je nosil arhitekt 
Jože Plečnik, druga pa je povezana 
z Idrijo. V njegovi delavnici so po 
predlogah obuval iz 18. stoletja 
izdelali čevlje, ki jih igralka Metka 
Pavšič obuje med igro v predstavi 
o tihotapki Melhiorci. Vsak čevelj 
nosi svojo zgodbo. Pripoveduje o 
času, ko je bil v uporabi, pa tudi o 
lastniku. Zato so obuvala dragocene 
zgodovinske priče. Ohranjanje teh pa 
poslanstvo za prihodnost. 

V Žireh 
ponosno 
raziskujejo 
korenine 
čevljarstva

Čevljarski mojster 
Alojz Karner je leta 
2005 izdelal zadnji 
par čevljev. Danes 
izročilo nadaljuje 
njegov vnuk Aleš 
Kacin.

Čevljarska malica: sadni kruh, koruzni žganci in zabeljeno kislo zelje  
/ Foto: Jana Jocif

D E D I Š Č I N A

Foto: Blaž Murn
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POPRAVILA IN  POPRAVILA IN  
VZDRŽEVANJE VOZIL  VZDRŽEVANJE VOZIL  

Boštjan Leskovec s.p.
Ulica sv. Barbare 3, Idrija /  

PE: Vodnikova 4, Idrija  

Zahvaljujemo se vam  
za vaše zaupanje in 
sodelovanje v letu 2020!
Ob praznikih vam želimo  
veliko sreče, v novem  
letu pa obilo uspehov, 
zdravja, osebnega  
zadovoljstva in varno 
vožnjo.

Boštjan Leskovec s.p. in kolektiv

GSM: 040 502 992GSM: 040 502 992GSM: 040 502 992GSM: 040 502 992

Bodimo spoštljivi 
do starejših!
Jurij Paljk

Minulo soboto sem nesel smeti in pri smetnjaku srečal 
sosedo ter jo prijazno pozdravil. Tudi ona je imela 
masko, a mi je hvaležno odzdravila in se ustavila. 
Vprašal sem, kako gre, v soseščini živimo že skoraj 
trideset let. Rekla je, da je življenje kruto. 

Pogledal sem jo bolje in opazil, da je oblečena v črno, zato sem 
povprašal, ali se je kaj zgodilo, njenega moža sem sicer videl pred dnevi, 
a sva se le bežno pozdravila iz avtov. Povedala mi je, da je njena mama 
umrla: »Zlomila si je kolk, hitro so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je 
zbolela za koronavirusom in umrla nekaj dni kasneje. Umrla je prvega 
decembra.« Pomolčala sva, izrazil sem ji sožalje, še iskreno dodal, da 
nisem nič vedel, nato je odgovorila, da je pač sedaj tako življenje, kruto 
je, in dodala: »Najbolj me boli, da je nisem mogla niti pozdraviti, da 
je nisem mogla držati za roko, ko je umrla. Že res, da je imela več 
kot devetdeset let, a vseeno: mama je mama.« In mi je ponovila, da 
mame ni mogla pozdraviti, ker so jo z reševalnim vozilom odpeljali 
v bolnišnico, preden je ona prišla. »Zares me boli, da je nisem mogla 
človeško pozdraviti, umrla je sama,« je še dodala in sva tam sredi naše 
ulice pomolčala. Hvaležna mi je bila že za to, da sem jo vprašal, kako gre.

Čudni časi so časi pandemije, zelo čudni. Tudi sam doma skušam osamo 
premagovati z branjem in tako sem te dni prebral celotno letno poročilo 
o italijanski družbi, ki ga je objavil inštitut Censis. Nehvaležno branje, 
v katerem ni niti kančka svetlobe, saj kaže, kako je pandemija v Italiji 
samo še poglobila prepad med revnimi in bogatimi. Posebno pa me je 
zabolel podatek, da skoraj polovica mladih v Italiji (49,3 % vprašanih 
jih je tako odgovorilo) trdi, da bi morali v zdravstvu najprej poskrbeti 
za mlade in šele nato za starejše.

In prav zato zapišem: »Skrbimo za starejše, bodimo toplo človeški 
do njih«

Božič
Dragica Čuk Novak 

Desetkratnik pravljičnega števila sedem je število božičev, 
ki so se zvrstili v Letih mojega popotovanja, če si izposodim 
naslov enega izmed del F. S. Finžgarja. Prvih dveh ali treh 
se ne spominjam. Ko smo se preselili v novo hišo, so se 
na materinem predalniku, ko se je pospravil kolovrat, na 
katerem je predla lan, očetovo pintarsko orodje, pometle 
oblance in poribala tla, postavile kartonske jaslice.

V kuhinji je zadišala rožičeva potica, orehove nismo 
poznali, le enkrat je bila lešnikova, ker so tisto leto 
leske po senožetih dobro rodile. Zime so bile mrzle, že 
konec novembra je zapadlo meter, kdaj tudi dva, snega, 
bleščeči kristali ledenih rož, še danes me spominjajo 
na liste akantov, so krasile stekla na oknih. Kasneje, 
ko sem se srečala s svetom črk in besed, z njimi sem 
zasvojena še danes, so s prazniki prihajale v hišo 
Mohorjeve. Branje teh knjig je bilo početje, ki je 
zaznamovalo čas okrog božiča. Takrat to še ni bil dela 
prost dan, pouk je potekal v šolah tudi ob sobotah, to 
je bil čas delavskih avtobusov, katerih vozni red je bil 
prilagojen posameznim podjetjem. Na enem izmed teh 
avtobusov smo bili poleg delavcev dnevni potniki tudi 
dijaki, vozači. Prazniki in delavski avtobusi, kako gre 
to skupaj, se boste spraševali vsi tisti, ki niste v živo 
gledali voščila gospoda Janka Smoleta leta 1986 in še 
ni bil 25. december dela prost dan, a so neločljivi del 
zgodbe o božiču sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja, 
ki se mi je za vedno vtisnil v spomin. O vrstah in 
velikosti snežnih padavin bi vedel več povedati kakšen 
meteorolog. Verjetno vsi, ki živimo v tem klimatskem 
pasu, pa poznamo ljudska poimenovanja, med njimi 
tudi ime za padavine v obliki drobnih zrn v velikosti 
prosa, ki smo jim pri nas doma rekli sodrin. 

Tudi tistega dne je snežilo, ko se je naš delavski avtobus 
počasi prebijal po ozki soteski Zale in kakšna dva 
kilometra pred njenim koncem obstal. Sredi dneva smo 
izvedeli, da je cesta proti Idriji zaprta in da moramo 
čim prej nazaj peš, dokler ne bo cesta v celoti zasuta s 
snegom, ki se je vsipal na cestišče. Zvok, ki je pri tem 
nastajal, je bil grozljiv. Nekaj let pozneje sem gledala 
znanstvenofantastično grozljivko, v kateri je enak 
zvok napovedoval invazijo pošastno velikih mravelj. 
Ne vem, kako se je zgodba končala, ker mi je bil zvok 
tako neprijeten, da sem ugasnila televizor. 

Malo me je zaneslo, preveč je spominov na tisti sneg, 
ki je drsel pod našimi stopinjami, na korake, ki so se 

spreminjali v polkorake. Nikdar nam ne bi uspelo, nam 
vozačem, prehoditi tistih neskončnih kilometrov iz Zale 
do Godoviča, če ne bi z nami na pot odšli delavci, ki so 
nam pomagali nositi težke šolske torbe. V Godoviču so se 
naše poti razšle. Na vogalu, v križišču, je še vedno lokal. 
Takrat se je v njem poleg pijače lahko dobilo še kakšen 
sendvič s salamo ali sirom, čaj, mogoče tudi kavo. 
Zbrale smo kovance, ki smo jih imele v peresnicah, 
in vprašale natakarico, kaj lahko dobimo za kupček 
kovancev. »Sendviče s sirom, čaj za vse bom pa jaz 
plačala,« je rekla gospa, ko je preštela gotovino in nas 
gledala izčrpane in prezeble. »Malo se pogrejte, še lep 
kos poti je pred vami,« je dodala. 

Ko smo stopile iz lokala ni več snežilo, zadnjih šest 
kilometrov ceste pred nami je bilo sveže spluženih, po 
uri hoje sem prišla domov. Na štedilniku me je čakalo 
kosilo, utrujena sem se stisnila k topli krušni peči, vzela 
v roke Mohorjev koledar, prelistala naslove in poiskala 
zgodbo. Zunaj se je stemnilo, ko sem prebrala zadnje 
vrstice Betlehemske zgodbe na Krasu.

Ko pišem to besedilo, burja prinaša mimo okna 
redke snežinke, na prižganemu televizorju se predvaja 
napovednik poročil: na Bistriškem so prejeli klic v sili, 
policija je v gozdu našla šest nezakonitih prebežnikov, 
med njimi je bil tudi dojenček. Zopet betlehemska 
zgodba, se mi vsili misel.

Tisti božič bo zame ostal nepozaben, bil je brez na 
tisoče prižganih luči, brez dragih daril, brez mize, polne 
hrane, bil pa je poln brezpogojne pomoči. Še danes 
čutim hvaležnost do vseh tistih delavcev, ki so z nami, 
najstniki, gazili kilometre poti in nam pomagali nositi 
težke šolske torbe. Hvaležnost za skodelico toplega čaja, 
ki sem jo dobila od gospe v lokalu na vogalu, hvaležnost 
za toploto v prostoru, kjer smo se pogreli pred zadnjim 
delom poti. To je naredilo tisti božič nepozaben.

Veliko miru v vseh dneh, ki so pred vami, želim vsem. 
Čim manj božičnih zgodb, če boste slučajno naleteli 
nanjo, pa bodite vsaj pastirci.

Č A S  I N  L J U D J E
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2021!

V vseh 
pogledih 
izjemna 
sezona

Jaka Kenk 

Čeprav so bili v črnovrškem 
klubu že v začetku leta 
priča številnim obolenjem, 
so to pripisali zimskemu 
obdobju nikakor pa 
predhodnici koronavirusa, 
ki jim je kasneje bistveno 
zaznamoval sezono 2020.

Z zimskimi bazičnimi pripravami 
v hrvaški in slovenski Istri, ki so 
jih izvedli v mesecu februarju, 
so želeli tekmovalce čim bolje 
pripraviti na začetek sezone. 
Večina tekem slovenskega pokala 
je bila s koledarjem namreč 
določena v obdobju spomladanskih 
mesecev z vrhuncem – državnim 
prvenstvom 5. julija v Črnem Vrhu. 
Razglašena epidemija v sredini 
meseca marca pa je postavila »vse 
na glavo«. Zaradi preprečitve 
širjenja epidemije so bili začasno 
prepovedani vsi skupinski treningi, 
odpovedana ali preložena na 
jesensko obdobje pa so bila tudi vsa 
tekmovanja tako doma kakor tudi 

v tujini. S sproščanjem ukrepov 
so v drugi polovici meseca maja 
pričeli s treningi starejših kategorij, 
z začetkom meseca junija pa tudi 
z najmlajšimi. Istočasno so pričeli 
z razreševanjem organizacijskih 
dilem (nastop tujcev, dovoljeno 
število tekmovalcev in gledalcev, 
zagotavljanje varnostne razdalje 
in drugih priporočil NIJZ, 
dovoljenje upravne enote da ali ne) 
v zvezi z organizacijo državnega 
prvenstva in istočasno prve tekme 
slovenskega pokala v krosu. 

Ker je bilo tekmovanje v Črnem 
Vrhu eno prvih tekmovanj v 
gorskem kolesarstvu v srednji 
Evropi, je bil interes tujcev za 
nastop na tekmi izreden. Če bi 
lahko akceptirali vse napovedane 
nastope, bi v Črnem Vrhu imeli 
mali svetovni pokal, saj bi na tekmi 
nastopilo kar nekaj najboljših 
gorskih kolesarjev in kolesark 
sveta. Zaradi preprečitve vnosa 
virusa iz tujine, so bili prisiljeni 
udeležbo omejiti le na tekmovalce s 
slovenskim državljanstvom. Vseeno 

se je državnega prvenstva udeležilo 
192 tekmovalk in tekmovalcev iz 
22 slovenskih klubov. Tekmovanje 
je bilo izvedeno v lepem sončnem 
vremenu, uspešno tako z 
organizacijskega kakor tudi 
rezultatskega vidika za domači 
klub. 

MBK Črni Vrh je na prvenstvu 
osvojil trinajst medalj od tega šest 
zlatih, tri srebrna in štiri bronasta. 
Državni prvaki so postali Lan 
Rupnik (U9), Urban Lampe (U11), 
Eva Terpin (U13w), Tine Terpin 
(U15), Jakob Klemenčič (U19) in 
Matevž Govekar (U23). Uspešnejši 
od domačega kluba so bili le člani 
kamniškega Calcit bike kluba 
z osvojenimi sedmimi naslovi 
državnega prvaka. 

Po državnem prvenstvu so v 
klubu nadaljevali s treningi, 
v upanju, da bo jesenski del 
slovenskega pokala po izvedenih 
tekmah številčnejši. Vendar pa je 
drugi val epidemije jeseni omogočil 
le izvedbo dveh tekem v Kočevju 
in Ajdovščini. Tri pokalne tekme v 

sezoni bodo zapisane v zgodovino, 
saj tako maloštevilnih tekem še ni 
bilo nikoli organiziranih v Sloveniji. 

V sezoni 2020 sta bila poleg 
državnega prvenstva v krosu 
organizirana še državna prvenstva 
v spustu in enduru, na slednjem 
je v kategoriji elite postal državni 
prvak Vid Peršak, odpadli pa 
sta državni prvenstvi v vzponu 
in maratonu. Za razliko od 
gorskega kolesarstva so v cestnem 
kolesarstvu izpeljali vsa načrtovana 
državna prvenstva.

Na državnih prvenstvih je MBK 
Črni Vrh v letu 2020 osvojil 20 
medalj, od tega devet zlatih, štiri 
srebrne in sedem bronastih. Z 
omenjenim številom je za deset 
medalj zaostal za lanskoletnim 
številom. 

V končni razvrstitvi slovenskega 
pokala v krosu je črnovrški klub 
v klubski konkurenci tako med 
najmlajšimi (kategorije U7 do U17) 
kakor tudi med starejšimi (U19 do 
veteranov) osvojil drugo mesto. 
Med posamezniki so tekmovalci 

dosegli petnajst uvrstitev med 
najboljše tri. V slovenskem pokalu 
so zmagali Lan Rupnik (U9), Urban 
Lampe (U11), Eva Terpin (U13w), 
Tine Terpin (U15), Daša Mlakar 
(U17w) in Jakob Klemenčič (U19).

V mesecu oktobru je bilo 
izpeljano tudi svetovno in evropsko 
prvenstvo v krosu. V sklopu 
slovenske reprezentance sta 
na prvenstvu nastopila Matevž 
Govekar in Jakob Klemenčič. Na 
svetovnem prvenstvu v Leogangu 
v Avstriji sta dosegla tudi najboljši 
uvrstitvi – Matevž Govekar 
enajsto mesto s slovensko štafeto, 
Jakob Klemenčič pa je bil v krosu 
mladincev osemnajsti.

Kljub navedenemu, v klubu 
sezono 2020 ocenjujejo kot 
uspešno. Upajo, da bo sezona 
2021 ponovno »normalna« – to 
pomeni, da bodo imeli tekmovalci 
motivacijo na treningih, ki pa jim 
jo predstavljajo kasnejši nastopi 
na tekmovanjih, preverjanje svoje 
pripravljenosti s sovrstniki in 
druženje z njimi.

Š P O R T
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Zvestim strankam 
se zahvaljujemo  
za zaupanje  
ter obenem vsem 
voščimo  
lepe praznike in 
srečno novo leto 
2021!

Vasja Pirc se je rodil pred 113 leti v Idriji
Silvo Kovač

Znameniti Idrijčan Vasja 
Pirc se je rodil 19. decembra 
1907 v Idriji. Že v otroških 
letih se je s starši preselil 
v Maribor. Na klasični 
gimnaziji je bil kmalu 
najboljši šahist in končal jo 
je kot najboljši dijak. Zmagal 
je na prvenstvu Maribora. 
Na univerzi v Ljubljani 
je študiral zgodovino in 
geografijo. Leta 1927 je 
postal prvak Ljubljanskega 
šahovskega kluba, avgusta 
istega leta pa je osvojil tudi 
naslov mojstra na petem 
nacionalnem amaterskem 
turnirju v Karlovcu. Nekaj 
časa je študiral tudi na 
Dunaju in tam spoznal 
slovito dunajsko šahovsko 
šolo.

V Ljubljani je opravil izpit iz 
geografije, potem pa se je skoraj 
povsem posvetil šahu. Bil je urednik 
številnih šahovskih r ubrik in 
strokovni sodelavec mnogih tujih 
šahovskih publikacij. Od leta 1939 
do 1941 je bil pri Jutru stenograf za 
sprejemanje radijskih poročil v tujih 
jezikih. Po osvoboditvi je poučeval na 
gimnaziji v Ljubljani, bil je referent 
za šah na komiteju za fizkulturo, od 
leta 1950 do 1955 član uredništva 
Slovenskega poročevalca, nato pa 
od leta 1960 inštruktor pri Šahovski 
zvezi Slovenije. 

Z odličnimi dosežki si  je  na 
predvojnih mednarodnih turnirjih 
pridobil sloves velemojstra in 
se uvrstil med vodilne svetovne 
šahiste tedanje mlade generacije. 
Že od rane mladosti je bil rahlega 
zdravja in večkrat hudo bolan, sicer 
bi bili njegovi turnirski uspehi še 
veliko večji. Ko je bil na višku, ga 
je svetovni šahovski tisk postavljal 
med deset najmočnejših šahistov 
sveta. Leta 1938 je bil predviden 
kot prva rezerva za turnir Avro na 

Nizozemskem, kjer je nastopilo 
prvih osem najboljših svetovnih 
igralcev.

Vasja Pirc je  nastopil  na 56 
mednarodnih turnirjih (19 pred 
vojno in 37 po njej). Leta 1929 
je na mednarodnem turnirju v 
Rogaški Slatini izpolnil normo za 
mednarodnega mojstra. Kasneje 
je na velikih turnirjih po sedanjih 
normah kar šestkrat  izpolnil 
velemojstrsko normo.

Naslov velemojstra mu je Svetovna 
šahovska federacija FIDE, uradno 
podelila leta 1953 za zmago v 
Lodzu (1938). Pirc je prav takrat v 
svojem rojstnem mestu Idriji igral 
simultanko. Ko mu je takratni tajnik 
Šahovskega društva Idrija, Srečko 
Logar, prinesel časopis z objavo te 
novice, je bil Pirc zelo srečen in je ves 
zadovoljen sprejel tudi prvo rojakovo 
čestitko.

Z velemojstrom Pircem sem se prvič 
srečal leta 1959 v Kopru. Kot dijak 
sem bil na šolanju v Kopru in igral v 
ekipi šahistov Kopra na prijateljskem 
hitropoteznem šahovskem troboju 
Koper – Ljubljana – Trst. Kot 
rezervnega igralca so me v ekipo 
vključili prav v srečanju z Ljubljano 
oziroma velemojstrom Pircem. S 
črnimi figurami sem se dobro branil, 
vendar sem se po dobrih 30 potezah 
moral sprijazniti s porazom. To je 

bila moja edina partija z rojakom 
velemojstrom Vasjo Pircem.

Vse od leta 1931 je bil Vasja Pirc 
steber jugoslovanske državne 
reprezentance in član olimpijske 
ekipe. Krona ekipnih dosežkov 
je zlata olimpijska medalja iz 
Dubrovnika leta 1950 in obenem 
tudi srebrna medalja na drugi deski. 
Vasja Pirc je po svetu znan tudi kot 
odličen šahovski pisec in teoretik. 
Napisal je vrsto turnirskih knjig in 
opus z naslovom Najnovejša teorija 
šahovskih otvoritev – kraljeva 
indijka v petih zvezkih. Prispeval 
je teoretične preglede za številne 
turnirske knjige, ki so izšle doma 

in v tujini. Za Slovensko akademijo 
znanosti in umetnosti je izdelal 
šahovsko terminologijo z 2.000 izrazi 
in definicijami za znanstveni slovar 
slovenskega jezika.

Predvsem pa slovi kot raziskovalec 
teorije šahovskih otvoritev. V 
različnih otvoritvah je odkril 
pomembne novosti, ki so po njem 
dobile ime v svetovni šahovski 
literaturi. Od leta 1948 je raziskoval 
obrambo, ki se je začela z 1.e4 d6 
2.d4 Sf6 in je bila sicer stara že več 
kot sto let, vendar pa teoretično in 
praktično ni bila obdelana. V svetovni 
šahovski literaturi je sedaj splošno 
imenovana Pirčeva obramba. Svojo 
obrambo je izvirno izpopolnjeval 
in branil teoretično in v turnirski 
praksi. Z njo je obogatil in poživil 
obrambne sisteme v modernih 
otvoritvah.

Vasja Pirc je deloval tudi na 
p e d a g o ške m ,  t r e n e r ske m  i n 
organizacijskem področju. Za svoje 
delo je ob 60-letnici prejel državno 
odlikovanje in priznanje Šahovske 
zveze Slovenije.

V spomin na velemojstra Vasjo Pirca 
je Šahovska zveza Slovenije decembra 
1981 organizirala 1. Memorial Vasje 
Pirca -mednarodni šahovski turnir 
posameznikov. Od takrat je bilo 
odigrano že več kot 25 memorialnih 
turnirjev.

Šahovska zveza Slovenije je z 
organizacijo in odlično izvedbo 35. 
šahovske olimpijade Bled 2002, 
potrdila tudi bogato tradicijo in 
kakovost slovenskega šaha, katerega 
temelje sta postavila prav velemojstra 

dr. Vidmar in Pirc.
Ob stoletnici rojstva velemojstra 

Vasje Pirca je bila 26. januarja 2007 
na gradu Gewerkenegg v Idriji 
svečana promocija nove poštne 
znamke z likom velemojstra in 
idrijskega rojaka Vasje Pirca.

Občani mesta Idrije smo 12. 
oktobra 2013 rojaku Vasji Pircu 
ob 60-letnici podelitve naslova 
šahovskega velemojstra odkrili 
spominsko ploščo na njegovi rojstni 
hiši na Mestnem trgu v Idriji. Tako 
se bo šahovski velemojster Vasja 
Pirc pridružil številnim znanim 
Idrijčanom, ki so zaznamovali 
bogato in pestro zgodovino našega 
najstarejšega rudarskega mesta.

Vo d s t vo  Š a h ov sk e g a  k l u b a 
»Kolektor« Idrija se je letos odločilo, 
da v prostorih »Pr’ Golitu« na 
Mestnem trgu v Idriji, ki so le 
nekaj korakov oddaljeni od rojstne 
hiše velemojstra Vasje Pirca, uredi 
šahovski kotiček. Predlog je bil pri 
vodstvu Občine Idrija dobro sprejet. 
Z donatorstvom bo v prostoru novo 
izdelana šahovska miza s figurami tip 
»Dubrovnik 1950« šahovske figure, 
s katerimi so igrali na šahovski 
olimpijadi. Za šahovnico bodo lahko 
šahirali mladi in starejši ljubitelji šaha 
in tako nadaljevali več kot 70-letno 
uspešno šahovsko delovanje v našem 
mestu. Imeli pa bodo tudi možnost, 
da si preko računalnika na spletni 
strani .chessgames.com ogledajo kar 
595 šahovskih partij Vasje Pirca, ki jih 
je odigral v času od leta 1929 do 1968. 
O datumu odprtja šahovskega kotička 
vas bomo pravočasno obvestili.

Najboljši dosežki velemojstra  
Vasje Pirca

1931 - Praga: najboljši rezultat na 4. deski 
na 4. šahovski olimpijadi, 
1938 - Lodz: 1. Pirc, 2. Tartakover,  
3. Eliskases,
1938 - Harzburg: zmaga
1947 - Teplice – Sanov: 1. - 2. mesto,
1948 - Salsjobaden: Medconski turnir,  
11. mesto med 20 igralci,
1949 - Bled – Ljubljana: Dvoboj s 
svetovnim prvakom Maksom Euwejem - 5:5,
1935, 1936, 1937, 1948, 1953: petkratni 
državni prvak Jugoslavije.

Š A H

Vasja Pirc, prvi z desne, leta 1963 med spremljanjem šahovske partije na 
Nizozemskem 
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Kopija znamenite 
skodelice 
Kofetarice je 
nastala v Kanjem 
Dolu

Anka Rudolf

Bralci Idrijskih novic, še 
posebej Spodnjeidrijčani, 
dobro poznajo šajblčke. 
V prikupne male glinene 
posodice so včasih vlivali 
loj ali vosek in jih prižigali 
na grobovih rajnih. Glineni 
izdelki so dediščina bogate 
lončarske tradicije, ki je 
bila dolga leta prisotna v 
Spodnji Idriji, prižigati so 
jih začeli tudi ob posebnih, 
prazničnih dneh. Po drugi 
vojni se je tradicija preselila 
tudi na prvomajska 
praznovanja, ko so poleg 
kresov osvetlili Spodnjo 
Idrijo. To tradicijo in 
kulturno dediščino kraja 
danes ohranja Turistično 
društvo Fara iz Spodnje 
Idrije. 

Šajblčki se ponašajo s 
certifikatom odličnosti v 
programu Idrija izbrano - 
Ustvarjalnost in dediščina z roko 
v roki. V ta izbor so umeščeni 
visoko kakovostni lokalni izdelki, 
ki pripovedujejo o tradiciji, kulturi 
in načinu življenja na Idrijskem. 
Izdelki, narejeni s skrbnostjo in 
ljubeznijo, so dokaz bogatega 
kulturnega izročila v tukajšnjem 
prostoru. Med njimi je tudi 
prisrčna čajna skodelica z odtisom 
idrijske čipke na ročaju. In kaj se 
skriva na dnu teh dveh izdelkov? 
Znamka izdelovalca Lončarstvo 
Bahor. 

Lončarstvo Bahor iz Velenja 
je družinsko podjetje, ki je v 
zadnjih letih svoje delovanje 
močno razširilo. Deluje kot 
lončarski center Bahor, zavod za 
promocijo in razvoj lončarstva, 

s sedežem v Kanjem Dolu, in 
poslovno enoto v Velenju in 
Mariboru. Poleg izdelave posod 
in skodelic proizvaja različna 
svetila in s keramiko opremlja 
notranje prostore. Delujejo 
na področju izobraževanja in 
kulture. V podjetje je vpeta pestra 
in zanimiva ekipa ljudi. Dva od 
sedmih zaposlenih prihajata iz 
Vipavske doline in Krasa. Jana 
skrbi za zasnovo kolekcij, dela 
na vretenu in tehnologija pa so 
Igorjeva specialnost. Celotna ekipa 
je predana poslanstvu, promociji 
in razvoju lončarske umetnosti, 
s svojim delom puščajo pečat v 
zgodovini časa. 

Igor s sodelavci vedno rad 
sprejme tudi posebne izzive. Tako 
je pred leti pristopil k projektu 
oživitev Kamniške majolke, ki 
se je v Kamniku izdelovala v 
keramično-obrtni delavnici, ki jo 
je ustanovil Florijan Konjšek že 
leta 1855. Kasneje je delavnica 
prešla v roke družine Schnabel. 
Po drugi svetovni vojni je bila 
nacionalizirana, a je leta 2008 žal 
zaprla svoja vrata. Z odkupom 
opreme in z dobrim sodelovanjem 
z njihovim mojstri so prenesli 
kamniška znanja v Bahorjevo 
delavnico. Kamniška majolka 

je spet živa, pridobljena znanja 
pa so jim pomagala pri novem 
izzivu – razvoju replike Kobilčine 
kofetarice. 

Skodelica, izdelana po sliki Ivane 
Kobilca Kofetarica, je nastala 
na prošnjo Narodne galerije. 
Pripravljeni so bili sprejeti izziv 
in izdelati repliko skodelice, ki 
jo starka na znameniti sliki drži 
v roki. Razvoj skodelice je trajal 
devet mesecev, v tem času so 
izdelali približno 50 vzorcev, 
ki so jih v Narodni galeriji 
sproti pregledovali in svetovali 
spremembe, na koncu pa izbrali 
pravo. 

Pred dnevi je na lončarskem 
vretenu luč sveta zagledal še 
en sladkorček, to je čaša z 
Velenjskega gradu Šalek. Gre 
za repliko pivske čaše iz žgane 
gline, ki izvira iz 15. stoletja 
in so jo našli pri arheoloških 
izkopavanjih na območju gradu. 
Čaša je zaradi svoje oblike in 
ohranjenosti ter predvsem zaradi 
pestrosti oblik pečatov edinstvena 
v Sloveniji in predstavlja višek 
lončarskih spretnosti tistega 
časa. Proučevanje lončarjenja 
nekoč, prava strast raziskovanja 
in ustvarjanja, je pripeljala 
ekipo tudi do eksperimentalne 

arheologije. Skupaj z arheologi 
so rekonstruirali lončarske peči 
iz mlajše kamene in starejše 
železne dobe. V pomoč so jim bile 
predhodne arheološke najdbe in 
testiranje vzorcev. Arheologi se 
običajno ukvarjajo z določanjem 
keramike, Igor pa s samim 
postopkom priprave in z njihovo 
izdelavo. 

Igorjeve izkušnje raziskovanja 
starodavnih postopkov izdelave 
glinenih predmetov je dobrodošlo 
pri muzejskih projektih. Zanje 
mu je uspelo rekonstruirati več 
arheoloških predmetov – od 
rimske kritine, stare posode s 
Ptuja, …

In ravno eksperimentalna 
arheologija je Igorja dokončno 
vrnila v Kanji Dol. Za to vrsto 
ustvarjanja je potreboval prostor. 
V Kanjem Dolu so namreč 
njegove korenine. Njegov oče, 
Belokranjec po rodu, je prišel sem 
v petdesetih letih kot učitelj, po 
dekretu tedanjih oblasti, seveda. 
Takrat v teh samotah ni bilo 
prav nič samotno. Osnovno šolo 
je obiskovalo več kot petdeset 
otrok. Pouk je, podobno kot po 
drugih manjših vaseh, potekal 
kar v eni izmed domačij, kasneje 
so, na pobudo pisatelja Franceta 

Bevka, zgradili šolo, vendar so 
jo že v sedemdesetih letih zaprli, 
prebivalci so odtekali in zmanjkalo 
je otrok.

Oče je spoznal bodočo ženo 
kar pri sosedu, pri Trčku. Bil je 
dober in prizadeven učitelj. Poleg 
poučevanja nadebudne mladine 
(osemrazrednica) je ustanovil tudi 
pevski zbor in gledališko skupino 
ter v kraju skrbel za družabne 
dogodke, pa tudi za izlete. Vse 
do Planice so se odpravili. Peš do 
Ajdovščine, oddaljene več kot uro 
hoda, in potem na vlak. Prebivalci 
se ga vsi spominjajo s hvaležnostjo 
in spoštovanjem. Kot učitelj je bil 
Bahor kasneje premeščen v Črni 
Vrh, po nekaj letih pa v Velenje. 
In v Velenju se je pričela Igorjeva 
uspešna pot lončarja. 

Z Jano sedaj obnavljata mamino 
domačijo pri Trčku. Na ta prostor 
je, posebej s svojimi otroškimi 
spomini, precej navezan. Tu 
oživijo spomini na otroštvo, vonj 
po travnikih, pašo živine, ... Hišo 
in gospodarsko poslopje, ki je 
v teh krajih zaradi ostrih zim 
pod eno streho, bosta ohranila 
v originalni obliki. Za to pa je 
potrebno veliko iznajdljivosti in 
trdega dela. Ohraniti in smiselno 
uporabiti želita vse predmete, 
ki so se na kmetiji nabrali v 
zadnjih stoletjih. Igor poleg starih 
predmetov že dolgo zbira recepte 
kanjedolskih jedi, zbira še žive 
spomine okoliških prebivalcev ter 
raziskuje narečje. 

Kanji Dol je idealen kraj 
za poletne šole lončarstva in 
druge dejavnosti, povezane z 
ustvarjanjem iz gline. Je krasen 
kraj tudi za delo, za samooskrbo z 
zdravo ekološko hrano, za oddih 
in preživljanje prostega časa 
ter za pristen stik s prebivalci, 
obiskovalci, naravo in samim 
seboj. 

Pa še na uho: dobri decembrski 
možje bodo v njihovi delavnici 
imeli kaj izbrati.

D E D I Š Č I N A
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Elektro servis in 
varjenje plastike
Bogdan Rupnik s.p.
Bukovo 28a,  
5282 Cerkno
tel.: 05 377 98 64

e-mail: elektrostik.bogdan@gmail.com

GSM: 041 951 001

Želimo vam  

prijetne božične  

praznike,v novem letu pa  

zdravja, poslovnih uspehov in  

osebnega zadovoljstva. 

 
Srečno 2021! 

Hvala za zaupanje.

NOVO V NAŠI PONUDBI
Comunello električni pogoni za 
dvoriščna vrata in zapornice

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

Baron z levega brega Idrijce
Saša Vuga

Življenjska pot Cirila 
Kosmača se mi vsakokrat 
vidi, tako zelo sestavljena 
iz razgibanih anekdot, 
kot odbrana pointilistična 
podoba - pika pri piki. V 
sleherni pa barva, živost. 
Sporočilo. Pesimist bi 
upravičeno zamrmral, da 
je bila ponajveč grenak 
križev pot. Mogoče. Na 
trenutke. Ne rečem. Bila. 
Bo pa zame še naprej 
veljalo, da gre pri Cirilu za 
romanopisca, vrednega celo 
literarne obdelave, torej za 
romanesknega junaka.

In tako sem ga, Cirila, spoznal 
v nepozabnem vijavaju snemanja 
prvega povojnega f ilma v naši 
hiši v Mostu na Soči: Suhe, dolge 
noge.  Frančiškanske sandale. 
Britanske kaki (savana) hlače do 
kolen. Partizanska srajca z velikim 
žepkom, napihnjenim s cigaretami. 
Pod pazduho dvolitrska polpolna 
(polprazna) kjantarica. Slok, čeden. 
Strmega čela (zaradi dveh plešnih 
zaplat). Nalomljen v obrveh - hoja, 
ta ga je pa kot izdajala: Hodil je 
zibaje se. Stopala metal rahlo ven. 
Kot zvečine hribovci, ko pridejo 
recimo k maši. Ali (Tantadruj) na 
sejem – ploskonogo. Duhovit. 
Svetovljanski. Bistrih, iskrih oči. 
Pitoresken kramljavec: Dobesedno 
lačen govorjenja. Zanimalo ga je vse. 
Krog mize je obvladal vse. Njegova 
tehtnica je živahno nihala, ker je 
hotel hkrati poslušati - in govoriti. 
Se mu pa ni vsakokrat izšlo. Ah, leta 
svobode, preden so postala bedasto 
svinčena!

O priložnosti bo kdo najbrž odprl 
v Cirilovo intimno življenje. Ali 
natančno: V hudobijo, ki so mu jo 

diabolično mojstrsko zrežirali, ko so 
vanj grebli za agentom angleškega IS. 
In ki je, žalostna v svojih grumovsko 
strindbergovskih posledicah, vredna 
intrig shakespearske dramske 
tehnike - ker je katastrofa zorela 
(vtem je bil deložiran iz uredništva 
osrednjih časopisov), je pribežal k 
Idrijci. Se zabivakirat v samoto. Sam. 
V opusteli očetov dom.

Ampak Ciril, čeprav pozoren, ljub, 
ni bil več tisti Ciril - delal je tihe 
presledke. Si ribal nos ali obradek. 
Se kdaj zamislil daleč kam skoz 
revna okna (z enim steklom), pa čez 
bujno listje k Idrijci. Ali tja gor, v 
Modrijanov travnik. Ali bolj desno 
gor, v pečinasti Dominov rob - ni bil 
več veseljaški Ciril s filmanja V srcu 
Evrope na Mostu 1947. Lasje so mu 
nekam brezbarvno polegli. Čelo je 
vidno sililo vanje. Gube - zdaljšale 
so se. Vlago v Cirilovih očeh sem 
prvič razločil: Ko je pravil, kako se je 
mama (s prstom je popikal pod strop, 
h kamri) odpovedala zdravilom, da 
bi on lahko študiral.

Grenak, je živel vase. Odpiral 
kdaj krog polnoči čez cesto dol. Pol 
ure posedel. Prisluhnil k Idrijci - 
grenčinili so ga tudi spomini (kaj šele 
zblojasta tedanjost). Preveč ostro so 
ga speljavali nazaj, ob marsikaj. Živel, 

trmast, eremitsko. Je hotel izpuhteti 
komu spred oči? Komu? Zmršiti tako 
imenovano sled? Se sam nečemu 
skidati s poti?

Ne odstiram novega: Kosmaču je 
pisanje bilo (za razloček od Lojzeta 
Kovačiča) grajska rabota. Branilo 
se mu je - ga pa obenem hudo 
pritegovalo. Ob tej Cirilovi dihotomiji 
sem ugibal: Ali gre za kompleks 
pred besedo, ki se v njej ni mogel 
šolsko izmojstriti? Pa je zato gojil do 
nje prav težavno odgovornost? Za 
primorsko (gensko) spoštljivost do 
tako preskušenega, zasmehovanega, 
v resnici pa velikega, vsem povsem 
enakovrednega maternega jezika? 
Ciril je mirno primerjal - poliglotsko 
jih je znal! Pisatelj v njem se je 
spočenjal iz drakulsko mračnih dni 
takratne holokavstne ogroženosti. 
Globoko iz človeške užaljenosti. 
Prešinilo ga je, da mora v upor, ko 
je videl, kaj vse je okupator počenjal 
že od 1918. leta, torej pred fašizmom, 
z našim vsem (poskus romana 
Domovina na vasi). Grdo je plačal za 
pokončnost: Leto dni so ga gnali skoz 
najbolj odurne srednjeveške katorge. 
Prek koprskih piombov do rimske 
Reginae Coeli (novela Gosenica). 
Ga 1930. prignali, dvajsetletnega 
poba, na tržaški proces. In se veselo, 

ko je zbežal čez mejo, v tvegano, v 
neznano, v stradež - oddahnili.

Ciril je potemtakem pisal (za 
razloček od Franceta Bevka) močno 
počasi – zaupal mi je, ko sva sedela 
pod hišo. Ob Idrijci. Se kot navadno 
menila, da zmore en stavek na dan. 
In da je srečen, če se mi utrga en 
dober stavek na teden. Še pomnim, 
kako sem si  domov na kolesu 
grede ponavljal: »Mar bo tudi moje 
slovensko pisanje takle - en stavek 
na teden?« Beseda se mu ni odlivala. 
Dobesedno kopal jo je. Izgrebal. 
Kot rudo v Idriji. Jo potlej ure dolgo 
lekarniško tehtal - Boris Fakin (Igor 
Torkar) ga je obiskoval v emigrantski 
čumnati. Ga večkrat našel ob kupu 
zmečkanih papirjev. Nemega: Ne gre! 
Saj pride - pa pride nepravo!

Za nj im, zanimivo,  ni  prave 
korespondence. Je telefoniral. 
Poslal brzojavko. Pisal? Ne. Zato pa 
je Pregelj pisal gladko (z nogami v 
škafu). Ah, kako rad je Ciril ponavljal 
(pa ne le sebi): La clarte! La clarte! Ali 
pa: Zaokroženost besed! Če uporabiš 
obrabljen stavek, na primer »dobrota 
je sirota«, mu dodaj: »Kot se reče!«

Pesnike in pisatelje je štel za 
krmilarje (zlasti )  s lovenskega 
naroda. »Drugega v stoletjih pri 
nas, kljub genialni, po rimljansko 

zadavljeni Trubarjevi revoluciji - no, 
baš zato, ni!« Spet mi je neumljivo, 
da je med njim, človekom odprtih 
navad, in marsikom, na primer 
Hiengom, bila nekakšna, ji recimo, 
nesimpatija (Hieng celo Prežiha 
ni omenjal - da o drugih socialnih, 
socialističnih realistih molčim). 
Je pa Kosmač, kot vsa večina 
Primorcev, blagroval korak, ki ga je 
ubral Bevk, ko je zapustil udobnost 
ljubljanskega uredniškega fotelja. 
In se vrnil v preganjanje. V ječe. V 
vsakdanja javljanja analfabetsko 
v i s o ko s t n i m  k a r a b i nj e r sk i m 
stražmojstrom - tja, kjer smo ga 
krvavo potrebovali. Ob Opominu 
k čuječnosti, ta je topografsko, 
sociološko, meteorološko in tako 
naprej prislonjen k sotočju Soče, 
Idrijce, mi je Menart oponesel, zakaj 
se je treba zmeraj vračati v domači 
kraj. Odgovoril sem s Cirilovim 
odgovorom o moji dolini, ki je zame, 
pisatelja, ves svet, torej - kar se da 
dovolj. Ko so mu znova očitali, tokrat 
ne Bogomir Magajna, da je veliko 
premalo napisal: »Med Pomladnim 
dnem in Balado o trobenti in oblaku 
je 15 let! Med Balado in Tantadrujem 
jih bo pa 12!«, mi je (in moji ženi 
Anki) tik pred smrtjo rekel na 
Belem križu: »Saj tudi Kosovelov 

K U L T U R A
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Cenjenim strankam se iskreno 
zahvaljujemo za izkazano 
zaupanje v preteklem letu!

NARTNIK AVTO  
Rovte 29 a, 1373 Rovte

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL, AVTOLIČARSTVO, AVTOKLEPARSTVO, AVTOVLEKA

V prihajajočih dneh vam želimo vesele božične praznike,  
v novem letu 2021 pa naj vas na vseh poteh spremljata  
varnost in sreča! 

V prihajajočih dneh vam želimo vesele božične praznike,  
v novem letu 2021 pa naj vas na vseh poteh spremljata  
varnost in sreča! 

Baron z levega brega Idrijce

opus ni velik.« Molčal je. Kimal - si 
potlej prikimal: »Je pa mogočen.« 
Slovenci smo premogli dve simbolni, 
veličastni, kvintesenčni pravljici: 
Petra Klepca in Martina Krpana. 
Kosmač jima je pridružil tretjo - 
Tantadruja. Spominjam se, avgust 
se je krajšal s kratkimi, hitrimi 
plohami, z blago burjo.  Cene 
Vipotnik je nas (že bolan) povabil: 
Cirila, neko srbsko popularno 
igralko, Ano Mlakarjevo, morda še 
koga, v Fijeso. Vzdolž obzorja se je 
dan počasi tanjšal. Se karminasto 
zaprl. Kosmač, bzikal je smešne 
grške ognje na tolminske glavarje 
(je pravil županom), ki se jim rojstna 
hiša voditelja TIGR, Alberta Rejca, 
podira na betico. Žgal je cigarete. 
Delal scensko glasbo (pogovor je 
krepil s potrkavanjem vžigalnika ob 
čaše z malvazijo) - na vprašanje, a je 
res, da je snoval Žive duše, zmignil: 
»Mhm, hranim neke zapiske.« Pa bo 
načrt povzel? Roman izpeljal?

»Bom! No - bomo videli.« Bilo je 
daleč blizu jutra, ko je v nekakšen 
miselni odmev na lepem zamrmral, 
nedobre volje: »Ne bom več pisal! Če 
pa bom, bom pravljice!« Ko se oziram 
h knjižni polici, k svojevrstnim 
ilustracijam Milana Bizovičarja, 
pricvrči mimo nosnic dobrotni vonj 
po skušah, po sardonih tisto noč pod 
mlečnima lampijonoma v krinolinah 
iz mušic, frfravih vešč, krilatih 
mravelj, namreč: Brž potlej se je začel 
spočenjati (a da s počasnostjo?

Ji brez zamere reci, se tudi sam 
tolažim: Ustvarjalna lenoba) – 
Tantadruj. »Še pomniš Franca s 
Krepake ob Idrijci? Kako resnobno jo 
je tolkel, sam, na štmavrski semenj?« 
Pobrskal sem nazaj. Ne. Nikakršnega 
Franca. Od Idrijce. »Frence vendar 
- se ga ne moreš ne spomniti! Po 
gostilnah je coklaril v grotesken 
samoples!« Spomin je siknil kot 
raketa v temo: Pritlikavi! Blaženi! 
Omejeni!

Nesrečno srečni - mostarska otročad 
smo ga klicali Šuštarvlečedreto. Bil 
je dogodek, povsem enakovreden 
vrtiljaku. Kako je plesal sred naše 
gostinske izbe! Četrt mojih rosnih 
let - plesal. Najedli so ga. Napili. 
Slovesno zlesenelo je sedel med 
fanti. Vsakič s svojim obledelim 
dežnikom v desnem komolcu. 
S črnim klobukom. Z groznimi 
čevlji, tolikšnimi kot otroški grobi. 
S temi (nepogrešljivimi) rekviziti je 
tudi plesal. V srajci brez ovratnika, 
zapeti na en avstrijski (vojaški) gumb 
- Šuštarvlečedreto je hodil po sejmih. 

Na proščenja. 
D o  s va t b .  I z 
beraške bajte je 
vstajal v temi. 
Pot od Stopnika 
do štmavrskega 
s e m n j a  n a 
Mostu je bila 
dolga - moral 
j e  p e š  1 7 
kilometrov 
t j a .  P a  17 
k m  d o m o v 
s  s v o j i m 
težavnim, 
počasnim 
krevsanjem. 
N i  b e r a č i l 
-  p o n u j a l 
j e  n a s t o p . 
Ponujal svoj 
program. 
N a  m o č 
ropotava je bila pantomima o 
čevljarju, ki vleče dreto. Z rokami v 
boku seje okorno, medvedji obračal 
na mestu. Bolj brundal kot pel: Šoštar 
uliče drita! Pa udar gor na cvek: 
Cek, cek, cek! Z dlanmi je ploskal 
po bedrih. In s čevlji lomastil ob tla. 
V repertoarju je hranil pol ducata 
plesnih pesmi. Na primer balado o 
kukavici: Kukaj ca paje, Tinca je maje. 
Kukajca nejče pit - Tinca me nejče 
imit! Po Cerkljanskem je bil znan 
kot Kukajca. V Kosmačevem opusu 
so zaznavni nekakšni asociativni 
prelivi. Ko da pisatelj prezre, o čem 
je že pisal. V Tantadruju na primer 
je kar dovolj duha (reminiscene) iz 
zbirke Sreča in kruh (1946). Recimo 
iz novele Sreča. Ali iz Življenja in dela 
Venca Poviškaja. Ali iz Kruha (1936), 
kjer se celo pojavi Okouinokou, Okoli 
in okoli. Izdelan torej kot veliko 
poznejši Tantadruj - Ta in ta drugi, 
skratka: Šuštarvlečedreto (porojen 
29. marca 1901) bi lahko nastopal v 
klasičnem ruskem romanu o božjih 
otrocih - nastopil je kot Tantadruj. 
Ciril ga je vzel za zunanji model. Po 
njem izrisal pojavo. Nekaj malega 
filozofije. Mu primešal pet, šest 
podobnih otročkov božjih. Na primer 
obsoškega (planšarskega) Skankrča.

Ali Ivanca spod Cimprčkovega 
roba nad Knežo. Ali - siromakcev ni 
manjkalo. Vaških revežev. Bebčkov. 
Med vojnama so krožili po deželi. 
Se zbirali na semnjih. Populacija je 
bila (demografsko) močna. Pa do 
živinskosti, pomnim, revna. Ljudi je 
pod Italijo gmotno (ne samo gmotno) 
izlužilo v zamorsko bedo. Preštevam 
hišne številke - vsaka šesta hiša je 

imela tako 
imenovanega 
originala 
( s i  f a  p e r 
d i r e ) .  N o , 
pa je kar šlo 
(skrite solze 
j e  k a j p a k , 
skrito, 
prešteval 
angel varuh). 
Tantadruju je 
torej Kosmač 
p o k a z a l  o b 
Idrijci dol. Na 
Most (t ja je, 
na sejme, tudi 
sam r ad  kot 
pob zahajal). Ga 
vrh griča, pri 
Svetem Mavru, 
na pol pokopal 
- razpoznavna 
topografija. 

Zvesto narisana. Kot po specialki. 
Bilo je, če prav pomnim, 1988. Na 
književnem večeru v tolminskem 
m u z e j u .  I n  b i l i  s m o  d o k to r 
Glušičeva, Pavček, ko sem povabil 
profesorja Pavšiča,  idrijskega 
kulturnega delavca, naj poišče sledi 
za Cirilovim Tantadrujem - res jih 
je: Šuštarvlečedreto da je v hiralnici 
na Petrovem Brdu nad Podbrdom 
(tam je tudi umrl). Na vozičku. Celo 
fotografijo je našel, posneto pred 
Frančevo, danes že razvaljeno kajžo 
nad Idrijco. Prinesel mu jo je Pervanja 
iz gostilne v Stopniku, kjer je Franc 
večkrat posedal. Mhm. Gostilna. In 
Stopnik - vse od 1940., ko sem odšel 
v goriške šole, Franca nisem videl. 
Pa se pod jesen 1963 peljemo z Anko 
od Idrije dol k Mostu na poroko. Pa 
postojimo na Stopniku. Pa - kdo 
stopi iz obcestne gostilne? Z istim 
dežnikom. Z istim klobukom. Z 
istimi otroškimi grobovi?

Kot pred 30 leti bridko blaženo 
smehljav. »A bi zaplesal,« rečem, 
»nevesti za srečo?« Oje), bi,« reče. 
In tam, na gostilniškem pragu, 
zacokla kot kdaj že pod Lahi v naši 
izbi. In odbrunda svoj Pa udar gor na 
cvek! Prejel je obilen, razpoloženju 
primeren honorar (posebne sreče pa 
Anki ni prinesel). Šuštarvlečedreta 
sem bil po toliko letih ganjeno vesel. 
Nikdar več ga nisem srečal. Nazadnje 
je Kosmač (predvsem) samo prevajal - 
Cirilovi prevodi so zvečine mojstrski. 
Steinbeckove Polentarske police bi bil 
vesel nič ko doktor Karel Dobida. 
Bolj je v njem venela (ne ustvarjalna, 
marveč) telesna moč, huje je čutil 

nujo po vrvežu. Po zraku. Po svetlobi 
- pa nepričakovano zaslutil, kaj je že 
v njem. In kaj neusmiljeno prihaja 
nadenj. »Grem v leta, ko se mre!« 
Bili smo pred Slončkom, nasproti 
Pošte, ko je začel skrbno opazovati 
starce. Pomignil je Torkarju, ta je v 
svoji proletarsko - letoviščarski kapi 
na čelu nagnil pivo: Eh, Boris, kam 
gre človek! Poglej, no, v kaj bova 
skoro odšla! Ko da šele ugotavlja, 
kako se palec za palcem bližamo 
smrti (vse življenje je pisal o njej). 
Povsem tjavdan sem zinil: »Kar je, 
je z rojstvom obsojeno.« Pomižal 
je. Vžigal moravo: A bom vstajal iz 
postelje? Se umival, se še česal. Se 
sam bril? Ali pa bom samo nekakšen 
corpus mortuum. In me bodo morali 
preprijemati.« Kmalu pa – nemir. 
Začelo je primanjkovati časa. Mudilo 
se je. Pustil je vsakdanji ritem. Se 
zaobrnil sem, tja. Obiskoval znance. 
Pa zahrepenel po popotovanjih: Na 
hitro bi si ogledal svet (ko da mu 
bo ta eliksir karkoli podaljšal) - in 
se znašel z beograjsko pesnico Miro 
Alečkovič. Njuno prijateljstvo je bilo 
zveza dveh (v vojni) preizkušenih 
ljudi. Bila sta si, drug drugemu, 
hvaležna. Ciril je le malo govoril 
o Miri. Mira o njem - dovolj. Ko je 
ostala sama, je pripotovala dramit 
tolminsko županstvo, naj obvaruje 
rojstno hišo. Vsaj sobo v njej. 
Zanjo je začela zbirati rokopise. 
Slike. Spomine. Od cigaretnic in 
vžigalnika do pisalnega stroja – pa 
trčila ob vseenost. Ni je več bilo. 
Kratek čas je še dajala v časopis 
bizantinsko bizarne osmrtnice (o 
nekakšnem belem konju) na dan, ko 
je Ciril odromal k mami v Roče. Se 
naveličala. Se posodila Miloševiču - in 
tudi nam v 1991. brž prebrala nekaj 
kar papriciranih levitov.

»Ali me boste kleli, ko bom umrl!« 
Vedel je, da je končano. Ah, me 
boste! Vse manj ga je bilo. Zakaj bi 
te, Ciril? »Boš že videl, ko boste vrh 
ovinkov sopli 4 kilometre strmo gor 
v klanec!« Naj ga pokopljejo, je hotel, 
k mami. Na prepihanem pokopališču 
v Ročah nad Slapom. V bolnišnici je 
vprašal: »A greš kaj - domov?« Grem. 
Nekaj časa je s pogledom blodil po 
stropu. Potožil: »Mene bodo tja samo 
še pripeljali!« Pa hlipnil v jok. Pepel 
so položili v razdrapani kulturni 
dom na Idriji pri Bači. Pri njem so 
noč prebedeli brat Vladimir. Kakšen 
znanec iz mladih dni. Kakšen (redek) 
vaški gospodar. Pozdravil ga je Anton 
Ingolič. Pomnim zadrhteli klic, ki je 
z njim sklenil: »V miru počivaj, naš 

dragi akademik Ciril!« Dan mrzel. 
Pitoreskno siv.

Krakanje vran. Gosto so nas 
preletavale. Daleč ostro spodaj 
Cirilova Idrijca, zeleno serpentinasto 
zarezana v svojo večno pot - v 
s t r mino  se  j e  v i l a  nek akšna 
partizanska kolona. Ne prehudo 
številna, če pomislim, koga so te 
grape pokopavale. Prišlo je nekaj 
domačinov. Nekaj pisateljev. Nekaj 
sobojevnikov iz let pred vojno in med 
njo. Ducat primorskih zamejskih 
(predvojnih) prijateljev – dan 
hladen. Slikovito pust. Na nebu črni 
kriki vran. Bilo mi je nerazumljivo. 
Nenaravno.

Vse skupaj se mi je grdo upiralo: 
Ciril je vendar odšel (glede na 
energijo – na kreativno domišljijo) 
prezgodaj! Oblasti, jih ni bilo. Ne 
občinskih, menda. Ne okrajnih. Ne 
republiških. Še tolminskega referenta 
za kulturo, lasatega ploskonožca, 
upokojenega policaja, od nikoder 
- je pa že bilo drugače s Cirilovim 
protagonistom Žefom Obrekarjem, 
čeravno je ta bil le umazana smet v 
primeri z božjo neskončnostjo, kakor 
je govoril gospod župnik. Zakaj - nad 
Žefovim grobom je snel svoj visoki, 
črni cilinder celo sam predsednik 
francoske republike.

Post scriptum:  
Kosmač je bil zmeraj 
zakmašno napravljen. 
Privihan v ovratnik na 
plašču - Lojze Kovačič 
bi rekel: Kot italijanski 
kvesturin. Ko sva nekega 
torka pred Petričkom 
srečala zgodovinarja 
Zvvittra z na moč 
znamenitim nosom in 
z nič manj znamenito 
aktovko (zwittrovko), 
prijateljevala sta z Baze 20 
v Rogu, je doktor vzkliknil: 
Jah, Cirilko! Saj si videti 
kot baron! Kosmač je 
prikimal. In mu smrtno 
resno odgovoril: »Jaz sem 
baron!«

Objavljeno na 3. programu ARS 
Radia Slovenije, 29. novembra 
2020
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Božič tete Ide
Marinka Svetina

»Otrokom sem rekla, da 
angelci pometajo božje 
dvore, kadar je tako na 
gosto snežilo,« je pomislila 
stara učiteljica, ki so ji 
tudi takrat, ko so bile vse 
učiteljice tovarišice, rekli 
gospodična Ida.

Stala je pri oknu in gledala, 
kako sneži. V stari rudarski hiši, 
ki je bila njen dom, je bilo toplo, 
drva v peči so prasketala in ji 
delala družbo v samoti, tako kot 
molitvenik, iz katerega je vsak 
večermolila večernice. Še je stala 
ob oknu in pomislila, da bi na prste 
ene roke lahko preštela vse ljudi, 
ki so šli danes po poti pod njenim 
hribčkom v mesto. Kdo bi na sveti 
večer in v takem metežu hodil od 
doma? Slišala je še, kako je pri 
sosedu zaropotala lopata.

Stopila je na gank, od koder bi 
lahko videla, kdo kida sneg, če ne 
bi tako gosto snežilo. Zaklicala 
je v belino ugašajočega dne: »Ga 
je veliko namedlo?« Oglasil se je 
sosed: »Do jutra ga bo en meter, 
če ne bo ponehalo.« Zaskrbelo jo 
je. Čez dan je nekajkrat pometla 
sipek sneg pred hišo in po poti do 
stopnic, po katerih je šla na cesto. 
»Moram si sproti delati gaz, da 
bom šla lahko jutri k maši,« si je 
govorila, ko se je že skoraj v mraku 
utrujena prebila do ceste.

K polnočnici že nekaj časa ni več 
hodila. Odkar je bila v hiši sama, 
je na sveti večer postrgala žerjavico 
iz peči in pripravila kadilo. To je 
bila prej domena njene mame, 
ona pa je vedno poškropila hišo z 
blagoslovljeno vodo.  
Za ta sveti večer 
je hranila  
tisto, ki so 
 ji jo bili  
prinesli  
romarji iz  

Lurda. Odkar je bila sama, je 
dvakrat obšla prostore v hiši in 
se potem ustavila v topli sobi, 
ki je bila njen delovni prostor in 
spalnica. Vsak večer je molila rožni 
venec in večernice, sveti večer pa 
je bil posvečen le molitvi. Molila 
je za starše, brate in sestro, vsi so 
bili že pri Bogu. Spominjala se je 
vseh, ki so ji pomagali prenašati 
težo starosti, še posebno pa 
duhovnikov,ki so bili pogosti 
gostje v njenem domu. Prinašali 
so ji gradivo, ki so ga potrebovali, 
da ga je prevedla iz nemščine, 
italijanščine ali srbohrvaščine, za 
silo pa bi znala tudi iz madžarščine, 
če bi bilo treba. Spominjala se je 

svojih učencev. Kdo ve, kako veliko 
šolo bi napolnili, če bi bili vsi 
zbrani na kupu! Rada jih je imela 
in vedela je, kako pomembno je 
bilo njeno delo in zgled, bolj kot 
besede, ki so njenim prvošolcem in 
drugošolcem vedno šle skozi eno 
uho noter in skozi drugo ven.

»Gospodična Ida se pa ne da,« ji 
je odzvanjala v ušesih potrditev, 
da je ravnala prav in so bili starši 
ponosni na učiteljico svojih 
otrok, saj se niti v najtežjih letih 
komunizma ni pustila preplašiti.

»Hvala Bogu, nisem se zastonj 
šolala pri Uršulinkah v Ljubljani. 
Le prednici materi Elizabeti ni 
uspelo, da bi me obdržala pri sebi.« 
Nasmeh ji je osvetlil obraz. »Oče 
naš … Zdrava Marija ...

              Morala sem v svet, ki me  
je klical. Brez šolarjev 

nisem znala živeti. 
Za moje učence,

 ki jih 

učim verouk, da bi obrodili dober 
sad. Oče naš … In za one, ki jih 
učim nemščino. Oče naš …

In za nečaka v Nemčiji in njegovo 
družino. Oče naš … In za nečaka 
in nečakinjo v Bosni. Oče naš … 
Zdrava Marija … Pa za nečakinjo v 
Ljubljani, ki bo z družino prišla na 
obisk, če jih ne bo zamedlo: Oče 
naš …«

V tišino noči je na okno 
potrkal farni zvon. Začenja se 
polnočnica. Prižgala je radio in 
iskala Sveto noč. Ni je bilo težko 
najti v italijanščini, v nemščini, 
le v slovenskem jeziku je ni bilo. 
Misel ji je zatavala v čas italijanske 
okupacije Primorske, ko je v 
zakotnih vaseh otroke na skrivaj 
še učila po domače, dokler ni 
zbežala v Jugoslavijo. Na slovensko-
madžarski meji je pristala. Pri blagi

ravnateljevi družini, ki jo je 
ščitila. 

»Hvala Bogu, da mi jo je poslal na 
pot. Oče naš …«

Na radijskih valovih je našla 
prenos maše, lepe pete latinske 
maše. Bilo ji je, kot da ves svet 
prepeva: Mir ljudem na zemlji, ki 
so blage volje!

Maše je bilo že zdavnaj konec, 
radio je še vedno igral, gospodična 
Ida je ob peči, ki se je počasi 
hladila, zaspala. Sanjala je, da se v 
mrzlem božičnem jutru odpravlja 
k maši. Mraz jo je prebudil in lepe 
sanje so zbežale. Zavzdihnila je 
in vedela, da se skozi sneg ne bo 
mogla dokopati do ceste.

»To bo moj prvi božič brez maše,« 
je pomislila in šla spat.

Belo jutro je pod njenimi okenci 
zacingljalo z zvonkimi mladimi 
glasovi: »Vesel božič, gospodična 
Ida! Gaz je narejena. Greste z nami 
k maši?«

Marinka Svetina

Gospodična Ida
Uredil Damijan Bogataj  
Jezikovni pregled Andrej Albreht
Uvodnik Peter Svetina
Recenzija Janez Pirc
Oblikovanje in grafična priprava 
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na spletni strani

www.zalozba-bogataj.si

D E D I Š Č I N A
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Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

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

041 435 037

Vesele  

božične praznike  

in srečno novo leto!

VODOVODNO  
INSTALATERSTVO
DANIJEL RUPNIK s.p. 

Godovič 70 a, 5275 Godovič 
T: 041 507 518

- popravilo ali zamenjava  
vodovodnih inštalacij 

- zamenjava umivalnikov,  
wc školjk, kotličkov, pip 

- izvedba vodovodnih  
inštalacij v novogradnjah

Vesele božične praznike  Vesele božične praznike  
in srečno novo leto!in srečno novo leto!

Delo opravljam z dolgoletnimi izkušnjami 
na področju vodovodnih inštalacij.

NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 13h
w

w
w

.s
m

-s
en

ci
la

.c
om

 
VELIKA IZBIRA - IZDELAVA PO MERI- SVETOVANJE - MONTAŽA - IZMERA 

- HITRI ROKI IZDELAVE / SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e, Logatec

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

SISTEMI ZA LOKALNO PREZRAČEVANJE
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.

Klimatske naprave DAIKIN   
in MITSUBISHI HEAVY 
•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

TOPLOTNE ČRPALKE Model  
FUJITSU WATERSTAGE 
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: info@mamo.si / W: www.mamo.si
Pokličite za ponudbo ali nam pišite ...

Želimo  
vam srečno  

2021!

Vabimo nove sodelavce za delo na terenu.

Slovenska c. 27, Sp. Idrija, tel.: 05 37 34 687,  
GSM: 051 444 421, e-pošta: info@ksmakuc.si 
 

Vsem sodelavcem, poslovnim partnerjem in njihovim  
družinam ter prijateljem želimo odmeven korak,  
pogumne besede, ustvarjalne dneve, uspešna sodelovanja,  
zdravja in polno toplih trenutkov z bližnjimi. 

Srečno in uspešno leto 2021!  
 
Vam želi kolektiv računovodskega servisa Makuc! 
Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje  
in se veselimo nadaljnega sodelovanja.

O G L A S I
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Veterani praznovali okrnjeno
Franci Ferjančič

V mesecu oktobru smo 
praznovali obletnici dveh 
pomembnih dogodkov, ki 
sta odločilno prispevala k 
nastanku nove samostojne 
države Slovenije. 
Ustanovitev MSNZ – 
Manevrske strukture 
narodne zaščite je postavila 
temelje oboroženega 
boja v osamosvojitveni 
vojni. Dan suverenosti pa 
nas spominja na odhod 
zadnjega vojaka agresorske 
JLA z območja Slovenije. 
Zaostrene epidemiološke 
razmere so okrnile 
praznovanja.

Člani območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Idrija – Cerkno, udeleženi na 
zaključni svečanosti 16. odprtega 
tekmovanja v streljanju z MK 
puško na strelišču v Rovtarjevem 
vrhu na Vojskem nad Idrijo, smo se 
že v soboto, 5. septembra, spomnili 
na te dogodke. Udeležence je 
nagovoril Drago Vidrih, nekdanji 
načelnik Manevrske strukture 
narodne zaščite Severnoprimorske. 
V svojem nagovoru je obudil 
spomin na delovanje Manevrske 
strukture narodne zaščite leta 
1990 na severnem Primorskem in 
poudaril: »Na Severnoprimorskem 
je bilo mogoče res malo manj dima 
in ognja, kot bi mnogi želeli. Toda s 
strpnim in preudarnim ravnanjem 
smo dosegli vse zastavljene cilje 
in naloge. In kar je najvažnejše, 
brez žrtev na naši strani. Na 
koncu bi želel, da ob praznovanju 
30-letnice MSNZ pri organiziranju 
raznih posvetov ali okroglih miz 
damo več besede in poudarka 
tistim našim kolegom oziroma 
soborcem, ki so to orožje vozili, 
prevažali in nenazadnje skrivali 
v svojih domovih in se jim s tem 
skromno oddolžimo za njihov trud 
in predvsem pogum, ki so ga s 
temi dejanji izkazali. Zato vsem še 
enkrat hvala.«

V organizaciji Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo in Zveze 
policijskih veteranskih društev 
Sever je v soboto, 3. oktobra, v 
dvorani Vojašnice Edvarda Peperka 
v Ljubljani potekala osrednja 
državna slovesnost ob 30. obletnici 
formiranja Manevrske strukture 
narodne zaščite. Ker je proslava 
potekala v skladu z omejitvenimi 
ukrepi za preprečevanje okužbe 
s Covid-19, se je proslave lahko 
udeležila le štiričlanska delegacija 
nekdanjih pripadnikov MSNZ iz OZ 
VVS Idrija - Cerkno. Svečanosti se je 
udeležil tudi predsednik republike 
Borut Pahor ter drugi visoki gosti. 
Slavnostni govornik je bil minister 

za obrambo Matej Tonin. V svojem 
govoru je izrazil svoje spoštovanje 
in hvaležnost do vseh, ki so 
sprejeli veliko tveganje ter se z vso 
ljubeznijo do domovine vključili v 
ta izjemen slovenski državotvorni 
projekt, poimenovan Manevrska 
struktura narodne zaščite. 
Spomnil je na okoliščine nastanka 
ter na delovanje Manevrske 
strukture narodne zaščite in dejal, 
da so tedanji pripadniki zagotovili 
to, kar je bilo najbolj bistveno 
– da nas dogodki, ki so sledili 
ukazu tedanjega jugoslovanskega 
vodstva za odvzem orožja 
Teritorialni obrambi, niso našli 
nepripravljene. Omogočili so 
pripravo uspešnega vojaškega 
odpora proti nekajkrat vojaško 
močnejši zvezni armadi. 
Organizatorji in pripadniki 
Manevrske strukture narodne 
zaščite so se zavedali, da je treba 
svojo obrambno moč obvarovati in 
hrabro ukrepati. Tako kot že prej 
v zgodovini, nam, Slovencem, tudi 
takrat ni bilo nič podarjeno. Vse 
bitke smo morali dobiti sami.

V mesecu oktobru 1991, 
natančneje 25. oktobra 1991, je 
ob 23.45 uri slovensko ozemlje 
zapustil zadnji vojak jugoslovanske 
armade, takrat nam že tuje 
vojaške sile. Slovenija je ostala 
sama s svojimi obrambnimi in 
varnostnimi silami, s Teritorialno 
obrambo in Milico. Žal pa je 
tokrat odpadla državna proslava 
v Dravogradu oziroma je bila 
brez prisotne publike, tako kot 
tudi druge prireditve ob dnevu 
suverenosti, ki so minile brez 
udeležbe javnosti. Ob tej priložnosti 
je predsednik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo Ladislav Lipič 
napisal v sporočilu: »Z veseljem in 
predvsem upanjem sem pričakoval, 
da se bomo srečali, čeprav z 
masko na obrazu, ob našem 
prazniku, dnevu suverenosti. 
Kot veste, smo v spomin na dan, 
ko je slovensko ozemlje zapustil 

zadnji vojak Jugoslovanske 
ljudske armade, želeli organizirati 
slovesnost v Dravogradu. Žal, 
zaradi zdravstvenih razmer in 
nevarnega širjenja epidemije ter 
posledično sprejetih ukrepov Vlade 
Republike Slovenije, smo našo 
skrbno načrtovano slovesnost, na 
kateri bi nam spregovoril načelnik 

Generalštaba Slovenske vojske 
brigadir Robert Glavaš, morali 
preklicati. Vendar se vojni veterani 
nikoli ne predamo in ne dovolimo, 
da bi tako pomemben dogodek, 
kot se je zgodil 25. oktobra 1991, 
zaradi različnih vzrokov šel v 
pozabo.

Zaradi epidemioloških razmer 

Drago Vidrih, nekdanji načelnik Manevrske strukture 
narodne zaščite Severnoprimorske, ob nagovoru 5. 
septembra letos na Vojskem  
/ Foto: arhiv OZ VVS Idrija-Cerkno

smo veterani morali odpovedati 
tudi polaganje vencev in cvetja 
ob dnevu spomina na mrtve 
in domoznansko ekskurzijo 
z Martinovanjem, pa tudi 
predstavitve in predavanja o 
osamosvojitveni vojni po osnovnih 
šolah v idrijski in cerkljanski 
občini.

Naši predstavniki na proslavi v Ljubljani
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Prešernove poezije v novi izdaji

Damijan Bogataj

V letu, ko naj bi opazneje 
obeleževali 220-letnico 
rojstva Franceta Prešerna, 
je Celjska Mohorjeva družba 
izdala knjigo Prešernovih 
poezij z razlagami manj 
znanih besed in pojmov. 
Z naglasnimi znamenji 
so interpretom ponudili 
možnost lažjega in manj 
zagonetnega poustvarjanja 
Prešernovih verzov.

Urednik izdaje dr. Jure Zupan 
je v spremnem besedilu opozoril 
bralca na to, da je imel Prešeren 
široko klasično izobrazbo 
in zato je njegov ustvarjalni 
svet tako bogat, raznolik in 
večpomenski. Brez poznavanja 
temeljev klasične izobrazbe mu 
je nemalokrat težko slediti. S to 
novo knjigo želi založba pesnika 
in njegovo poezijo približati 
širšemu bralstvu. Tudi zato so 
opombe umestili neposredno 
na vsako stran, tako kot je 
to v današnjih časih hitrega 
interneta v navadi. Povprečni 
bralec se le redko odloči za 
zamudno iskanje pojasnil. 
Podrobnosti hoče takoj in na 
dosegu roke in temu aksiomu 
so sledili uredniki tudi pri 
tej izdaji Prešernovih poezij. 
Urednik Jure Zupan je knjigi 
dodal tudi besedno analizo. Če 
smo še do nedavno dojemali 
Prešerna kot trpkega pesnika, 
pa ga besedna analiza osvetljuje 
drugače. Med prvimi desetimi 
najpogosteje uporabljenimi 
prevladujejo svetle besede in 
te sijejo tudi v primeru, ko so 
postavljene v mračni kontekst. 
Obsežno spremno besedilo pa 
bralcu odkrije tudi prenekatero 
doslej manj ali pa sploh neznano 

dejstvo. Med zanimivejše 
vsekakor sodi uveljavljeno 
mišljenje, da je bil Prešeren 
nizke rasti. Po tolmačenju 
urednika Jureta Zupana naj bi 
šlo za nesporazum pri uporabi 
merskih enot. Prešeren je v 
pesmi Soldaška sam zapisal 
znane verze o tem, da »Pet 
čevljev merim, palcev pet in 
čvrste sem postave od nog do 
glave.« Pri preračunavanju 
čevljev v centimetre pa naj bi 

Veterani praznovali okrnjeno

se doslej napačno uporabljal 
angleški namesto avstrijskega 
čevlja in če sedaj višino 
preračunamo iz angleških 
čevljev v centimetre ugotovimo, 
da je pesnik v višino meril 
1,72 metra, kar je za tiste čase 
povsem primerna in običajna 
višina.

Poezija pa pravo življenje 
dočaka šele ob izgovorjeni 
interpretaciji. Prešeren se je 
pri pisanju posluževal vokalne 

redukcije. V tokratni izdaji si 
zato bralec lahko pomaga z 
označenimi apostrofi na mestih, 
kjer so izpuščeni samoglasniki.

Sourednik izdaje Jože Faganel 
opozarja tudi na to, da je 
Prešeren v času svojega življenja 
zamenjal pisavo. Najprej je pisal 
v Bohoričici, potem v Gajici, kar 
je bilo za literarnega ustvarjalca 
vsekakor velik zalogaj. 

Novinarsko vprašanje Marjana 
Zlobca na predstavitvi knjige v 
Ljubljani, kdaj bomo Slovenci 
dobili podrobno biografijo 
o Prešernu in v njej tudi 
razčiščene podatke o tem, da se 
je na Dunaju srečal s slovitim 
Paganinijem in ga omenja v 
pesmi Ženska zvestoba, pa je 
ostalo neodgovorjeno. Zanimivo 
pa je bilo pojasnilo dramskega 
igralca Pavleta Ravnohriba, 
ki je v TV nadaljevanki in 
filmu igral vlogo Prešerna. Po 
osnovnem scenariju bi morali v 
samostojni epizodi predstaviti 
Prešernovo življenje na Dunaju, 
kar pa ni bilo realizirano zaradi 
pomanjkanja denarja. Malo pa 
je manjkalo, da bi se namesto 
Francija Slaka pod režijo 
nadaljevanke in filma podpisal 
slavni Miloš Forman, kar so 
predlagali koproducenti iz Prage.Pavle Ravnohrib na predstavitvi / Foto:DaBo

ISKRICA
Knjige niso za to,  

da jih preberemo,

ampak da jih beremo.

/ Markus Finkus
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Tinka Gantar

Pogled skozi okno: belina, 
gosta megla, ne, v takem 
me pa ne potegne ven. 
Brkljam po stanovanju, 
vsake toliko časa stopim 
k oknu in upam, da se bo 
megla razkadila. 

Pa mi nenadoma pride na misel, 
da je pa kje višje mogoče sonce. 
Kam blizu bo treba, ker se dnevi 
hitro krajšajo. Malo še cincam, 
ali bi šla z avtobusom ali z avtom; 
odločila sem se za slednjega. 
Na Govejku sem ga pustila in se 
veselo zakadila v klanec. Aha, 
že pod Razpotjem se je posvetilo 
skozi meglo – lep sončen dan se 
je obetal. Po rosnih senožetih so 
se pridno pasle krave, očitno jim 
ustreza hladna in sočna trava. 
Občudovala sem bleščeče glavice 
rosnih cvetov, se čudila kako 
natančno so na tankih nitkah 
pajčevine nanizane rosne kapljice. 
Mojster pajek je spretno prepletel 
svoje niti med steblikami. Le kje se 
zdaj skriva? V ljubi mir se zadere 
vrana, jezna, ker je morala odleteti 
od svojega obroka na pašniku. Po 
cesti in v travi vabijo tepke, kakšna 

Z Govejka na Mrzli Vrh

med njimi je že omedena, sladka in 
sočna. Tudi admiralu so bile všeč, 
metulju, ki se jeseni rad »pase« 
po (tudi gnilem) sadju. Jabolka, 
najbrž bobovci, so trda, kot 
kamen, tudi kakšen oreh 
zahrešči pod nogami. Letošnja 
jesen je bogata s sadjem. Na 
soncu je prijetno, ko pa cesta 
zavije v gozd, hladno zapiha. 
Temno zelene smreke, vmes 
nekaj borov v svetlozelenem, 
trepetajoči rumeni listi brez 
in trepetlik, v vseh odtenkih 
toplih barv odete bukve, 
dolgočasno javorovo listje, ob 
robovih jas pa rdečeplodne 
jerebike in mokovci; narava 
vabi na jesensko razstavo. 
Ko se cesta končno prevesi 
navzdol, se med drevjem 
pokažejo prve hiše. To bo pri 
Srnačanu. Lajajočemu psu se 
ognem čez travnike, previdno 
preizkušam električne pastirje, 
otresam mokroto s trav in 
se tolažim, da bo že sonce 
posušilo hlače, v čevljih pa bo 
še dolgo cmokalo. 

Ledinske Krnice, ljubko vasico 
krasi obnovljena cerkev sv. Ahaca. 
Pokukam skozi priprta vrata 
in vstopim v čedno notranjost: 
pobeljeno, obnovljen tlak, klopi, 
oltarji, kor.

Pozdravim se s postavnim 
Ahacem v glavnem oltarju in 
nadaljujem v Korita, kar po asfaltu, 
ni mi znana kakšna stezica. 

belim oblakom se nikamor ni 
mudilo. Pod kuliso pobeljenih 
gora se je leno premikala megla 
in se izmikala soncu, ki jo je 

neusmiljeno sušilo. Kolovoz 
se je vil med z orlovo 
praprotjo poraščenimi 
bregovi. Nad rjasto preprogo 
so se belila vitka debla 
tankolasih brez, po obronkih 
so rdeli grmiči borovničevja 
– razkošje barv. Pri Cornu, 
tistem, ki je postal slaven 
zaradi šova Kmetija, je mirno, 
ponjava ob hiši pove, da je v 
njej mlada družina z otroki. 
Na pokošenih strminah nad 
hišo vabijo dežnikarice. Ko 
prisopiham na greben, po 
katerem pripelje označena 
pot iz Žirov na Mrzli vrh, 
me ustavi pogled na Žiri, na 
gričevje naokoli, raztresene 
domačije, za njimi v nebo 
bodejo sneženi velikani 
Kamniških, na vrhu pa še 
Julijskih Alp. Na Kočo na 
Mrzleku gledam zviška in 
se čudim, da od tu sploh 

ni videti hude strmine, ki te 
spne k njej od mejnika rapalske 
meje ob cesti. Z višine je vse 
drugače: Gradišče s televizijskim 
pretvornikom in temne smreke 
Sivke so čisto blizu, čez Bevkov 

vrh gledam v Porezen in zaobljene 
vrhove Blegoša, Starega in 
Mladega vrha, sonce radodarno 
greje prisojne vasi po pobočjih, 
tudi iz najbolj globokih kotlin je 
popivnalo megle. Kakšen dan, 
kako mirno in tiho je. Mislim, da 
je prvič, da me na Mrzlem vrhu 
ni zeblo. Krave so polegle po travi 
in prežvekujejo, niti teličkom se 
ne ljubi premakniti, ko korakam 
mimo. Za Vodičarjevo štalo se 
nekaj gradi, na križišču pri kapeli 
me vabi klopca, a jo maham kar po 
asfaltu do Šuštarčkove jame. Tam je 
že od nekdaj blizu v Ledine. Cerkev 
sv. Jakoba je v zidarskih odrih, 
okoli spomenika padlim se nekdo 
trudi z urejanjem, Jurečeva šupa 
mi zbudi lepe spomine na oglede in 
dogodke v njej. Pa je vas za menoj, 
čez hribček za hip zagledam zvonik 
svetega Ahaca, potem pa krenem 
po vijugasti cesti skozi Snežeti. Na 
dnu strmega klanca je bila včasih 
kasarna, zadružni dom je videti 
zapuščen, Na kluk se pa tudi nič ni 
dogajalo. Torej brž v avto in domov. 
Če ne štejem časa, ko sem se grela 
na soncu, sem za hojo potrebovala 
tri ure in pol. Verjemite, nič se mi 
ni mudilo. Mislim, da bo ta krog 
lepo narediti tudi v snegu. Da bi le 
ostali zdravi … in zadovoljni. Toliko 
lepega je okoli nas!

Okrog mogočne lipe se drenjajo 
hiše, pravijo, da so izpostavljene 
streli. Nad vasjo so pašniki, ovce 
so pridirjale k ograji v upanju, da 
bodo dobile kakšen priboljšek. 
Sonce je prijazno grelo, bujnim 
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Ne glejte nazaj! Ker se vam zdi lepše, kot takrat, ko je bilo.  
Ne glejte naprej! Ker vse vam zdi še ljubše, kot bo takrat,  
ko se zgodilo bo. 
Zavedajte se sedanjosti! 
Zaželim Vam vsem le to, da dobro vse,  
kar vas čaka v prihodnosti, skupaj z Vami gre.
Vesel in miren Božič, srečno v Novem letu 2021!

Nataša Ivanović s.p.

Naši vodili v letu 2021: 
LEPI LASJE SE ZAČNEJO  
Z ZDRAVIM LASIŠČEM!
LEPI LASJE SO VAM V 
OKRAS, ZATO NAJ VAM 
BODO V PONOS!

Darilni boni: http://lepi-lasje.si/si/kategorija/24/boni/   

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120
E: tanova@siol.net

Turistična agencija NOVA  
se zahvaljuje vsem svojim 
zvestim strankam za 
izkazano zaupanje.  
V prihajajočem letu 
2021 pa vam 
želimo predvsem  
zdravja, 
dobrega počutja 
in osebnega 
zadovoljstva. 

GSM: 041 636 346

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

Želimo vam srečno  
in uspešno leto 2021.

Hvala za zaupanje. 
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Niko Jereb

Malo čez tretjo uro zjutraj 
smo se zbrali. Ves zgrbljen 
sem, res je mrzlo. Prejšnji 
večer kupljena kapa 
prijetno greje. Vozimo se 
proti najvišji razgledni točki 
na zunanjem kraterju, na 
Penanjakan 2.770 metrov 
visoko. Tu je že zbrano 
polno turistov od vsepovsod. 
Pričakujemo sončni vzhod. 

Izborim si mesto ob ograji, ki 
varuje pred globino. Tu imam res 
dober razgled proti jugu in vzhodu. 
Nebo je že rožnato medlelo in dim iz 
ognjenika Bromo se je barval. Potem 
je obzorje začelo oranžno žareti, 
vedno močneje, dokler se ni zlato 
poblisnilo in sončevina je prelila vse 
naokrog. Čudež se je zgodil, sonce je 
znova vzšlo.

Na ognjeni gori 
Z džipi smo se začeli spuščati po 

zavitih strmih klancih v Kaldero. 
Spodaj na peščenem morju so na 
turiste že čakali konjički. Podobni 
so bili haflingerjem, pripravni za 
jezdenje tudi sedla neveščih. Lahko bi 
šel peš čez ves ta kotel do aktivnega 
stožca. Ampak jezdenje bo vendarle 
zanimiva izkušnja. Pogodil sem se 
za nizko ceno, štiri evre v eno smer. 
Nebo se je že znebilo megle, le Bromo 
se je močno kadil, kot bi v njegovi 
notranjosti sto peklenščkov kurilo 
kres iz mokrih drv.

Pred nami se je dvigoval notranji 
stožec vulkana. Pred leti mu je 
eksplozija raznesla vrh, da ni več 
tako špičast. Domači vodnik je 
strašil, da se bomo morali povzpeti 
čez 253 strmih stopnic do vrha. 
Nič me ni motilo. V Šrilanki sem 
premagal 5.831 stopnic, da sem 
prišel na Adamov vrh, sveto goro 
treh religij, ki ima 2.243 metrov 
nadmorske višine. Bromo je med 
najbolj aktivnimi vulkani, zadnjič je 
bruhal leta 2016. Leta 2004 sta bila 
ob izbruhu ubita dva turista. Zaradi 

pepela v zraku je večkrat zaprto 
letališče v Surabayi.

Prizibali smo se do podnožja in 
poslovil sem se od potrpežljivega 
konjiča. Okrog mene je bila prava 
Lunina pokrajina pepelnato sive 
barve, kot star svinec. Nagrmadena 
skrepenela lava je ustvarila vrsto 
majhnih sotesk, korit in tokav 
ter okamenelih slapov. Kot bi v 
prepletanju curkov tekoče lave 
vse naenkrat zastalo. Vzpenjanje 
ni bilo težavno. Kdaj pa kdaj se 
mi je zazdelo, da slišim nekakšno 
oddaljeno bobnenje. In končno vrh. 
Zrl sem navzdol v pekel. Gost bel 
dim je zastiral dno, da pretakanja 
lave ni bilo videti. V globini je 
pritajeno grgralo in bučalo. Človek 
ima občutek, da se spodaj dogaja 
nekaj peklenskega, plutonskega. 
Upam, da ga ne bo ravno sedaj zvilo 
v drobovju in bo začel bruhati. Ne 
vem, kje je pesnik Dante Alighieri 
dobil navdih za zamrznjen pekel v 
Božanski komediji.

V času hindujskega festivala 
Yadnya Kassada okoliški hindujski 
prebivalci v čast bogovom mečejo 
v krater kokoši, riž, cvetje, sadje in 
denar. Pogumni mladci pa plezajo 
po notranjih stenah kraterja in 
pobirajo odvržene darove, ki so 
se ujeli na skalah. Vsake nekaj let 
poročajo o smrtnih žrtvah, ki so 
padle v globino. Povedali so nam, da 
je pred časom nek par razkošno živel 
in delal dolgove po vsej Javi. Potem 
sta zaljubljenca prišla na Bromo 
in se vrgla v krater. Grozna smrt. 
Napol sem obkrožil široko, grozeče 
brezno, ki je bilo delno zavarovano 
z ograjo. Vetra ni bilo in dim se je 
dvigoval naravnost kvišku. Ni bilo 
več kaj videti, razgled od tod je 
zastiral zunanji krater. Odkrhnil sem 
kos lave za spomin in se spustil po 
stopnicah.

Molitve za srečen polet
Spodaj sem si ogledal še manjši 

tempelj Pura Luhur Poten z zanimivo 

mandalo. Tokrat nisem najel konja, 
marveč sem se kar peš odpravil čez 
sivo puščavo proti džipom. Sonce je 
močno žgalo, a zrak je bil lahkoten 
na tej višini. Vračali smo se po isti 
poti. Po nekaj urah, že v ravnini, smo 
skrenili na obisk velikega živalskega 
vrta. Bil je imeniten. V njem živali, 
tudi največje zveri, niso v kletkah. 
Tigri, levi, leopardi in drugi so se 
svobodno sprehajali. Vsaka vrsta teh 
nevarnih je imela na voljo kak hektar 
veliko površino, ki je bila diskretno 
ograjena z visokim, z zelenilom 
preraščenim zidom. Vrata v vsak 
predel je voznik odpiral z daljincem. 
V nekakšnih kletkah smo bili mi. 
Pravzaprav je bilo to z močnim pleksi 
steklom obdano posebno vozilo. 
Glede na videno, bi kraljevsko krono 
prej prisodil močnim tigrom, kot pa 
levom. Slednji se sploh niso brigali za 
nas. Tigri pa so nekam živčno hodili 
sem in tja ter stalno oprezali za nami. 
Pa če bi popustil pleksi oklep? No ja, 
če bi imeli smolo, bi že prej izbruhnil 
ognjenik!

Na poti na letališče Juanda pri 
Surabayi nas je znova ujel dež. Smo 
pač na koncu mokrega monsuna. 
Končno prijeten warung, ki nas 
sprejme na kosilo. Gostil sem se z 
nekakšno omako, v kateri so bili raki, 
škampi, školjke, kosi piščančjega 
mesa, čili in še kaj. Bila je obilno 
prelita čez rezance. Jed je bila kot 
slavna kajenska jambalaja iz New 
Orleansa v ameriški Louisiani. Na 
polet proti Denpasarju na Baliju smo 
se načakali. Dvakrat so ga prestavili. 
Sedaj zapuščamo najbolj naseljen in 
najrodovitnejši indonezijski otok 
Javo. V njenem osrednjem delu so 
leta 1891 odkrili ostanke njenega 
najstarejšega prebivalca. To je 
javanski pračlovek, homo javanensis, 
ki sodi med najstarejše predstavnike 
pokončnega človeka.

V zraku smo. Še nikoli doslej se 
v tako kratkem času nisem toliko 
prevozil z letali, kot tu v Indoneziji. 
Brskam po žepu letalskega sedeža 
in odkrijem nekaj zanimivega – 
zgibanko. In kakor berem drobni 
tisk v angleščini, so v njej natisnjene 

molitve za muslimane, protestante, 
katoličane, hinduiste, budiste in 
konfucioniste. Vse so napisane v 
bahasa indonesija, razen za islam, 
ki je tudi v arabščini. Prebral sem 
katoliško molitev, ki se začenja: Demi 
nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. 
Amin. V imenu Očeta in Sina in sv. 
Duha. Amen. Molitve so prošnje 
Bogu oz. bogovom za varno vožnjo 
z letalom in srečno vrnitev potnikov 
k svojim družinam.

Bali, kraj naravnih lepot in 
tisočerih svetišč

Spust i l i  smo se  na leta l išče 
Ngurah Rai pri Denpasarju in se 
takoj odpeljali v slovito turistično 
Kuto. Večerni vrvež vzdolž plaže je 
pripadal Avstralcem. Okrog tri ure 
imajo iz zahodnih obal Avstralije 
do Balija. Zanje je tu vse poceni. 
V enem izmed neštevilnih barov 
na Pantai Kuta sem naročil pisang 
ambon, živo zelen bananin liker. 
Drugo jutro smo malo popešačili po 
neskončni peščeni plaži. Za nekatere 
je čudovita. Je pa dolgočasna, vleče 
se kilometre daleč. Usedel sem se na 
ležalnik. Takoj je bil pri meni čuvaj 
in zahteval plačilo. Presedel sem se 
na pesek. Grdo me je pogledal. Tu 
se vse plača. Čudovit Bali. Pokvarili 
smo ga turisti. Na otoku živi več 
kot štiri milijone ljudi, od tega je 
dobrih 83 odstotkov hindujcev, 
kar se pozna na vsakem koraku. 
Balijski hinduizem je drugačen kot 
indijski. Vanj so vpletene še druge 
religije. Vse hindujske hiše imajo 
domač tempelj, večji so po vaseh in 
mestih. Mostove, vrata bivališč in 
svetišč stražijo grozljivi kamniti kipi. 
Vsaka restavracija, vsak warung, 
prodajalna ali drug objekt ima svoje 
malo svetišče. Povsod v zraku visi 
sladkoben vonj dišečih paličic.

Dnevno se zahvaljujejo bogovom. 
Pred vsakim domom so iz bananinih 
listov spletene košarice, imenovane 
canang sari. V njih so rože, riž, 
piškoti, sadje. S tem, ko darujejo, 
pomirjajo demone. Vsak dan kaj 
slavijo, posebno ob polni luni. V 
marcu praznujejo dan tišine ali 
Hari Raya Nyepi, ki zaznamuje prvi 
dan balijskega koledarja. Takrat vse 
miruje. Nihče ne dela, ne sme se 
kuriti ognja, prepovedan je vsakršni 
hrup, ceste so prazne, menda so 
zaprta celo letališča. Je pa noč pred 
praznikom glasna. Takrat je velika 
parada papirnatih pošasti Ogoh - 
Ogoh. Z njimi preganjajo hudiče z 
otoka. Tudi sicer vse preveva neka 
posebna duhovnost. Že nekoč so na 
ta čudovit otok prihajali znameniti 
ljudje na počitek in da bi znova 
našli sebe. Ko je Charlie Chaplin 
doživljal krizo srednjih let, se je leta 
1932 zatekel sem. Po propadlem 
zakonu je na otok prišla iskat sebe 
pisateljica Liz Gilbert, avtorica 
knjižne uspešnice Jej, moli, ljubi. 

Pripeljali smo se do templja Tanah 
Lot na otočku ob obali indijskega 
oceana. Do njega vodi ozka potka. 
Preračunal sem valove. Ko so se ti 
umaknili, sem stekel po skalah. 
Če bi me ujel vračajoč val, bi se 
dodobra okopal. Ob templju je 
bilo polno premočenih turistov. 
Ob vožnji v hribovit del otoka se 
nam prikazujejo znamenite riževe 
terase, ki se potegujejo za Unescovo 
zaščito. Okolica je čudovita. V 

Sem in tja po Indoneziji

Ognjene gore / Fotografije: Niko Jereb

Iz džungle na terase riža
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

SREČNO 2021!SREČNO 2021!

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

Srečno v Srečno v 
novem  novem  
letu  letu  
20212021

Hvala za zaupanje.

INOX OGRAJE
INOX OGRAJE

Candikuningu obiščemo tržnico 
z začimbami in obilico tropskega 
sadja. Človek se ne more nagledati 
tega živopisanega življenja. Pokušal 
in vonjal sem aromatske pripravke in 
se čudil velikanskim pomarančam, 
ki jim pravijo džeruk bali. Seveda, 
tudi durian je zasmrdel. Verjamejo 
da je afrodiziak. Malajski pregovor 
pravi: ko padajo duriani dol (z 
drevesa), lezejo sarongi (krila) gor. 
Pokusil sem ga, potem pa segel še po 
sočnem mangu. Ob jezeru Bratan, ki 
je kot biser sredi zelenja, obiščemo 
prekrasni tempelj jezerske boginje 
Pura Ulun Danu Bratan, nato pa v 
mesto Ubud. In če kje, se prav tu 
začuti balijski slog življenja. Ubud 
je kulturna prestolnica Balija. Sem 
so se priselili umetniki od vsepovsod. 
Domačini so priznani rezbarji, 
kiparji in slikarji. Posebno je cenjeno 
slikanje na svilo. Vzdušje je enkratno, 
ko se sprehajaš med trgovinicami z 
imenitnimi izdelki, pred katerimi 
Balijci ustvarjajo umetnine.

Zadnji dnevi na otokih
Naslednjega dne se odpeljemo do 

Tampaksiringa in obiščemo vodni 
tempelj Tirta Empul. Voda je čudežna 
in pridružim se redkim kopalcem. 
Pomlajen se s skupinico odpravim v 
džunglo, pogledat tempelj Gunung 
Kawi, kjer so tudi grobovi kraljev. 
Menihov ni več tu. So pa v templju 
sveži darovi, ki so jih prinesli romarji. 
Dokaj zatohlo in soparno je. Voda v 
plastenki je kot mlačen čaj. Obiskali 
smo tudi gozd opic. Kraj je nabit z 
zemeljsko energijo. Drugo jutro se 
zapeljemo do pristanišča Salur. Uro 
in pol smo se vozili z gliserjem do 
otoka Gili Trawangan, kjer smo tri 
dni počitnikovali ob toplem oceanu 
in občudovali koralni morski živelj 
ter se prepuščali upočasnjenem ritmu 
življenja, pelan, pelan, počasi, po 
njihovo. Doživeli smo tudi potres, 
menda je bil četrte stopnje po 
evropski lestvici. Od tam smo z barko 
šli na Lombok, ki je bila naša zadnja 
postaja. Z letališča Bandar Udara smo 
leteli v Jakarto, kjer smo se vkrcali 
za polet proti domu. Mimogrede 
moram omeniti, da sem zadnja 
dneva na Baliju le na kratko opisal, 
Trawangan in Lombok pa le omenil. 
Moja potopisna serija se namreč 
zaključuje in ni bilo prostora za 
primeren opis doživetij in naravnih 
lepot.

V Jakarti smo malo pobrzeli po 
letališki stezi in se ustavili. Kar dve 

uri smo bili na tleh. Menda zaradi tehnične 
napake. Končno je naš velikan odletel. Dolga 
vožnja je pred nami. Celo noč. Zjutraj bomo 
v Dohi v Perzijskem zalivu. Nagajal nam je 
veter in letalo se je močno stresalo. Zaradi 
tega niso stregli napitkov. Pa sem naročil 
konjak hennessy. Pijača je brezplačna. 
Romunska stevardesa mi ga je prinesla 
dobršen kozarec. »Saj smo skoraj sosedi,« 
mi je rekla, ko je slišala za Slovenijo. Ob 
jutranjem spuščanju proti Dohi je nastal 
problem. Le malo časa je ostalo, da ujamemo 
letalo proti Zagrebu. Pristajalni manevri, 
počasno izkrcavanje, drenj v letališki hali, 
vse to nam je pobralo čas. Nismo čakali na 
prtljago, naj ostane tu. Pognali smo se po 
tekočih hodnikih. Dobesedno dirjali smo, saj 
je šlo za minute. Zakaj je izhod, ki ga iščeš, 
vedno na drugem koncu letališča? Še malo. 
Ga bomo ujeli? Uradnik ob našem izhodu že 
od daleč vpije: »Cahreb! Cahreb!« in maha 
proti nam. Drvimo skozi čakalnico naravnost 
proti letalu. Nič kontrole potnih listov in 
boarding kart. Komaj sem se privezal, že 
smo bili visoko.

Vožnja je bila kratka, v primerjavi s prejšnjo. 
V Zagrebu smo na uradu Zgubljeno – najdeno 
prijavili našo prtljago in se odpeljali proti 
Ljubljani. Doma sem razmišljal čez koliko 
dni bom dobil kovček, pa me je presenetil 
telefonski klic: »Ovdje zračna luka Zagreb. 
Prtljag stigao. Dostavimo sutra.« Tako je tudi 
bilo. Ko sem kovček vlekel po stopnicah, sem 
pomislil, da se je moje potovanje šele sedaj 
zares končalo.                                        Konec

Tu sem jaz glavni
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Želimo vam  
prijetne praznike  

in srečno novo leto!

Domačija Lojz, Igor Bogataj s.p., / Fužine 10, Gorenja vas 
T: 04 5191 925, M: 041 414 702, 041 436 702, info@domacijalojz.com 

www.domacijalojz.com

ZDRAVA OZIMNICA: 
zelje in repa, kislo zelje in repa, kisle zeljnate glave in 

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

čebula, paradižnikova mezga.
Nudimo usluge za ribanje zelja in repe ter sušenje sadja.

DRUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE 
T: 05 37 73 310, 031 652 404 /arra.doo@siol.net

 

Poslujemo na novem naslovu, na Lapajnetovi 9 v Idriji.

Vsem poslovnim partnerjem želimo srečno in uspešno leto 2021!
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ODPRTO: PON. -  PET  8. - 16.   SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

SREČNO 
2021!

Srečno 2021
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JELKO KAŠCA
(1933 - 2020)

V petek, 18. decembra, smo se na idrijskem pokopališču poslovili od našega dragega Gabrijela Kašce.

Rodil se je v Logu pod Mangartom, slikoviti alpski 
vasici, kamor se je vse življenje zelo rad vračal. 
Kmalu po končani drugi svetovni vojni se je vpisal na 
tolminsko učiteljišče, kjer so mlade dijake pripravljali 
na pedagoški poklic. Biti učitelj ni samo poklic, temveč 
poslanstvo in delu z mladimi in za mlade je Jelko 
posvečal celo svoje bogato in ustvarjalno življenje.  
S posebnim dekretom takratnih šolski oblasti je bil Jelko 
postavljen za učitelja na idrijsko osnovno šolo. V Idrijo, 
najstarejše slovensko rudarsko mesto, z zelo bogato šolsko 
tradicijo. Idrija je postala njegov drugi dom, dobil je 
zaposlitev, spoznal svojo ženo Jerico in si ustvaril družino, 
dobil hčerko Ingrid in sina Robija, ter tu ostal do konca 
svojega življenja. 

V zgodovini šole piše, da je idrijsko šolstvo najlepši primer 
požrtvovalne zavzetosti ljudstva za šolo. Rudarji so cenili 
izobrazbo in omogočili šolanje svojim otrokom; zavedali so 
se namreč, da je izobrazba najboljše orožje proti zaostalosti 
ter edina pot, ki vodi k napredku. In v tem idrijsko-
cerkljanskem šolskem mozaiku je Jelko pustil opazno in 
neizbrisno sled.

Svojo poklicno pot je nadaljeval v Dijaškem domu 
Idrija, najprej kot vzgojitelj in nato kot njegov ravnatelj. 
Delo učitelja in vzgojitelja je po več letih zamenjal za 
delo na področju organiziranja ter financiranja šolstva 
na Idrijskem in Cerkljanskem. Opravljal je delo tajnika 
temeljne izobraževalne skupnosti v Idriji, deloval pa je tudi 
v različnih komisijah na pokrajinskem in republiškem 
nivoju.

Zelo aktiven je bil na področju investicij v družbenih 
dejavnostih, še posebej na področju otroškega varstva in 
izobraževanja. Kot pravijo njegove mlajše sodelavke in 
sodelavci, je natančno poznal vse šolske objekte v takratni 
veliki idrijski občini, bil je promotor skoraj vseh občinskih 
samoprispevkov ter celo vodil gradnjo šolskih objektov. 

Opazen je bil njegov prispevek pri popotresni obnovi 
vrtcev in šol v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Še posebej pa je bil ponosen na uspešno zaključen 

projekt gradnje Modre dvorane in nove osnovne šole na 
sotočju Idrijce in Nikove. Za slednjo sta arhitekta dobila 
nagrado Prešernovega sklada. 

Jelko si je vseskozi prizadeval za visoke normative 
bivalnih in šolskih prostorov ter opremljenosti vrtcev in šol. 
Bil je tudi nepogrešljivi akter ustanavljanja samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti in 
bil več kot deset let vodja njihovih strokovnih služb. Svojo 
aktivno poklicno pot je končal kot ravnatelj idrijskega vrtca.

Ob svojem rednem delu pa je bil ves čas tesno vpet v 
družbeno-politično življenje občine in tudi širše. Bil je 
predsednik Občinske konference SZDL ter predsednik 
Občinskega komiteja ZKS. Opazen je bil njegov prispevek 
pri sodelovanju med oblastjo in cerkvijo, saj je bil Jelko 
zadolžen za odnose med takratno samoupravno družbo in 
verskimi skupnostmi. Po naravi je bil Jelko strpen človek, 
bil je človek dialoga, tudi zelo razgledan, še posebej so 
ga zanimala teoretična in ideološka vprašanja. Ves čas 
pa je bil tesno povezan s terenom, saj so ga na Idrijskem 
in Cerkljanskem poznali vsi in on je poznal skoraj vse. 
Politično aktiven je ostal tudi po osamosvojitvi Slovenije 
in bil član Socialnih demokratov.

V svojem prostem času se je Jelko sproščal pri ribolovu na 
Idrijci, saj je bil navdušen ribič, med drugim mentor mladim 
ribičem. Še pred nekaj leti sva se skupaj odpravila na Idrijco 
in poskusila ribiško srečo. Bil je tudi športnik, ob delu se je 
namreč izpopolnjeval na Visoki šoli za telesno kulturo, zato ni 
naključje, da je vrsto let vodil žensko rekreacijo v telovadnici 
stare osnovne šole. Kot tekmovalec pa se je udeleževal 
Partizanskih smučin na Črnem vrhu nad Cerknim.

V desetletjih se meri njegovo delovanje v Zvezi prijateljev 
mladine. Jelko je bil prostovoljec v pravem pomenu te 
besede. Kot Dedek Mraz je neštetokrat prekrižaril Idrijsko in 
Cerkljansko, ga ni bilo snega ali mraza, ki bi preprečil njegov 
obisk v še tako oddaljeno vasico. Generacijam otrok je kot 
Dedek Mraz prižigal lučke v očeh, obiskoval je starostnike 
v domovih za upokojence, pa tudi bolne v psihiatrični 
bolnišnici, veseli smo ga bili tudi v delovnih kolektivih.  
Svoje prostovoljno delo je Jelko končal kot dolgoletni in 

častni predsednik Območnega združenja borcev za vrednote 
NOB Idrija-Cerkno. Organiziral je številne prireditve in 
pohode po partizanskih poteh v spomin na junaške čase 
partizanskega upora zoper okupatorja ter zmage nad 
fašizmom in nacizmom. Na srečanjih je vedno opozarjal 
na nevarnost spodbujanja fašistične ideologije ter se veselil 
prisotnosti mlade generacije. Srečavali smo se na Javorniku 
in Poreznu, v Cerknem in Idriji, na Vojskem in Jesenici, 
na Brinovem griču in v Črnem Vrhu nad Idrijo, Idrijskih 
Krnicah in Spodnji Idriji ter še marsikje drugje. 

Društvo, ki ga je dolga leta vodil, je skrbelo tudi za 
vzdrževanje in obnovo številnih spominskih obeležij, 
spominskih plošč, spomenikov in partizanskih pokopališč. 
Vseskozi pa je društvo skrbelo za ostarele aktiviste in 
aktivistke OF ter borce v narodno-osvobodilni borbi ter 
jim po svojih najboljših močeh tudi pomagalo.

Skupaj s hčerko Ingrid sta ustanovila Klub prijateljev 
partizanskih bolnišnic Franja in Pavla, ki danes šteje več kot 
700 članov. Bil je njegov prvi predsednik. Na tradicionalnem 
srečanju v spomin na partizanske bolnišnice je leta 2010 
poudaril: »Vsako leto vidim na srečanju na Hudem polju 
in Vojskem veliko novih obrazov. Še posebej me veseli, da 
so med njimi tudi mladi. Prav njim so namenjena takšna 
srečanja.«

Spominjal se ga bom kot zelo iskrivega, duhovitega 
in neposrednega sogovornika. Z njim se je bilo veselje 
pogovarjati. Njegovi sodelavci so mi povedali, da je bil 
vedno pripravljen pomagati. Če si potreboval nasvet, si 
vedel, da se lahko zaneseš nanj. Kot nadrejenega so ga 
spoštovali in upoštevali njegovo mnenje. Predvsem pa so 
ga imeli radi. 

Bolečina ob njegovem slovesu bo sčasoma prerasla v resda 
boleč, a tudi ohrabrujoč spomin na leta in dneve, ki smo jih 
z Jelkom preživeli skupaj. Vsako slovo je težko, a v naših 
mislih in srcu bo za vedno ostal z nami. Ženi Jerici, hčerki 
Ingrid in sinu Robiju ter vsem najbližjim izrekam globoko 
sožalje. 

Spoštovani Jelko, mirno počivaj v slovenski zemlji.
Samo Bevk
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Z žalostjo sporočamo, da je za vedno zaspala  
naša draga mama

ANTONIJA BRUS
(7. 1. 1934 – 3. 12. 2020)

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja.

Spomin je kot cvet, ki nenehno poganja.

Spomin je svetloba, ki dušo obliva.

Spomin je ljubezen, ki v naših srcih prebiva.

Vsi njeni

Francu Kogeju v spomin
Petek, 27. novembra, je bil za idrijske lovce odet v črnino. Bolezen 
je iz naše sredine iztrgala spoštovanega in ljubljenega lovskega 
tovariša Franca Kogeja. Njegova nenadna smrt nas je močno 
pretresla. S pokojnikom smo izgubili dobrega lovskega prijatelja. 
Za njegovo kleno in pokončno osebnostjo ter zunanjo zadržanostjo 
se je skrivala izjemna človeška toplina.

Slovo je zmeraj boleče, še zlasti, če je dokončno. Če 
se moramo za zmeraj posloviti od človeka, ki nam 
je stal ob strani kot nepogrešljiv lovski tovariš, je 
tako slovo še posebej grenko. 
Franc se je rodil 4. septembra 1939 v Idriji. V 
lovsko bratovščino se je vključil leta 1965. Že takoj 
je bilo jasno, da je Franc delaven, vedno pripravljen 
priskočiti na pomoč lovskim tovarišem, ko so 
to potrebovali. S svojim znanjem je bil prisoten 
pri obnovi obeh naših koč. Skozi lovsko dobo je 
opravljal različne funkcije v lovski družini ZLD 
Idrija kakor tudi na ZVK LUO. Bil je dolgoletni 
predavatelj pripravnikom na ZLD Idrija ter član 
komisije za lovske izpite. Dolga leta je bil tajnik 
ZLD Idrija in tudi član I.O. ZVK LUO.
Franc Kogej je bil edini lovski mojster v naši lovski 
družini, saj ga je želja po dodatnem izobraževanju 
nenehno spremljala. Njegova strast sta bila orožje 
in balistika. Za svoje in potrebe lovskih tovarišev 
je polnil naboje, saj je pri tem delu pomembna 
natančnost, s katero je opravljal tako poklicne 
kot tudi prostočasne aktivnosti. Lovski tovariši 
ne bomo pozabili, kako rad je streljal na glinaste 
golobe na Krekovšu. Starejši člani pravijo, da je 
imel tudi »zic leder«, da je lahko ure in ure čakal 
na divjad na kakšni skali in zato je bil precej 

uspešen posebej pri lovu na gamse. Rad je zalezoval 
gamse v vsakem vremenu. Na enem od takih lovov 
se mu je pripetila nezgoda in tako je po padcu z 
zlomljeno nogo čakal na pomoč v Putrhu v kar 
precej neugodnem vremenu. Na srečo se je vse 
dobro končalo.
Nekaterim je bil tudi mentor in imel sem to čast, 
da sem tudi sam prve lovske korake naredil pod 
njegovim mentorstvom. Za svoje delo je prejel 
kar nekaj najvišjih lovskih odlikovanj ZLD Idrija 
in LZS.
Vsi, ki so mu bili blizu, bi želeli biti z njim le še 
trenutek. Morda bi uspeli v besedi ali dveh izreči 
zahvalo za vse dobro. Je že tako, da smo bili in 
smo še vedno prevečkrat pretrdi v izkazovanju 
hvaležnosti in v čustvovanju do sočloveka, do 
solovca. Pretežko nam je ob pravem času izreči 
besedo ali dve v zahvalo, potem pa postane 
prepozno. Naj te besede izrečemo sedaj, ob 
zadnjem slovesu.
Veliko je razlogov, da bomo našega dolgoletnega 
lovskega tovariša Franca Kogeja ohranili v lepem 
in trajnem spominu.
Naj počiva v miru!                                                   
  
Maro Brus, starešina Lovske družine Krekovše

 
 Gradivo za zahvale in male oglase nam lahko pošljete po elektronski 

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

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

V 79. letu starosti nas je zapustil
 

SLAVKO LUKAČ
iz Ljubljane

Pogreb bo 29. decembra ob 12. uri  

v družinskem krogu na pokopališču v Idriji.  

Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo v dobrodelne namene.

Vsi njegovi

POSLOVILI SO SE
 
Milan Klemenčič iz Gorenje Kanomlje
Peter Grošelj iz Idrije, star 78 let
Dara Dolinar iz Otaleža, stara 79 let
Vid Bevk iz Zakriža, star 84 let
Viktorija Šinkovec iz Cerknega, stara 92 let
Bruno Stanislav Jereb iz Idrijskih Krnic, star 74 let
Matilda Kranjc roj. Golob - cerkljanska babca, stara 81 let
Gabrijel Kašca iz Idrije, star 87 let
Ivan Hladnik iz Spodnje Kanomlje, star 85 let
Viktor Mezek iz Idrije, star 90 let
Vida Kokošar, rojena Štravs, iz Idrije
Gabrijela Žonta iz Idrije, stara 80 let
Peter Lukan iz Novega Sveta, star 43 let
Silvester Sedej iz Spodnje Idrije, star 76 let
Alojzija Pagon iz Godoviča, stara 101 leto
Franc Kogej iz Idrije, star 81 let
Boris Jurjavčič iz Idrije, star 70 let
Mateja Kranjc iz Novakov

Jelku Kašci v spomin
V vsem dobrem, kar je Jelko Kašca doprinesel naši skupnosti, ima  

prav posebno mesto njegovo sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Idrija.

Kot Dedek Mraz, ki v mesecu decembru obišče 
otroke, je več desetletij prižigal lučke veselja 
v očeh naših najmlajših. S svojo toplino, 
prijaznostjo, pedagoškim erosom, smislom za 
humor se je vedno znova znal približati otrokom 
v času njihovega velikega pričakovanja.
Vsako le to  se  je  z  vese ljem vk ljuč i l  v 
priprave na Veseli december. Ne glede na 
nepredvidljive in včasih težke zimske razmere 
je s svojim spremstvom obiskal prav vse 
otroke idrijske in cerkljanske občine. Dobro 
se je znašel tako na množičnih prireditvah, 

kot tudi na srečanjih z manjšimi skupinami 
otrok po okoliških vaseh.
Občudovanja vredna je bila njegova neusahljiva 
energija, njegovo veselje, ki ga je spremljalo pri 
tem njegovem opravilu še tudi v letih, ko bi 
marsikdo raje izbral zavetje in mir toplega doma.
S spoštovanjem in hvaležnostjo se ga bomo 
spominjale generacije. Kot človeka, ki se je 
dotaknil naših otroških čustev in s svojo toplino 
dal otroški duši hrano za njeno rast.

Zveza prijateljev mladine Idrija
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Mali oglasi

FRANC KOGEJ
(1939-2020)

Po hudi in dolgotrajni bolezni nas je v 81. letu starosti zapustil 

Franc Kogej iz Idrije. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 

vsem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, darovano cvetje in 

sveče. Hvala za razumevanje vseh, ki ste sprejeli, da se v sedanjih 

razmerah niste mogli udeležiti pogreba.

Zahvaljujemo se njegovemu osebnemu zdravniku dr. Strausu 

za dolgoletno zdravljenje, hvala osebju PB Idrija, iskrena hvala 

osebju Doma Bor Črni Vrh za nego in nesebično pomoč, ki jo je 

potreboval zadnja štiri leta.

Hvala gospodu Marku Gnezdi s Komunale Idrija za vse informacije 

in organizacijo.

Posebno zahvalo izrekamo lovcem LD Krekovše in ZLD Idrija za lep 

lovski pogreb, govorniku gospodu Maru Brusu pa za poslovilni govor. 

Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej.

Naj počiva v miru.

Žena Marija, hči Tatjana in ostalo sorodstvo

Tudi meč svoj tok izruje  
in razum duha utrudi
in utrudi se srce  
in življenje tudi.
(Byron)

 

GABRIJELA ŽONTA
(1940 – 2020)

Ni naključje, da se je v prvem sneženem jutru, ko je prestopila prag 

večnosti moja draga mama, v evangeliju brala prilika o petih hlebih in 

dveh ribah, s katerimi je Jezus nasitil nepregledne množice ljudstva, 

ki ga je prišlo poslušat. Tako je namreč tudi ona živela, tako je tudi 

ona delila vse, kar je imela. 

Rodila se je v skromnem domu velike vojskarske družine, ki je sredi 

težkih vojnih let ostala še brez očeta in brata. S trdim delom in 

skromnostjo so z mamo, brati in sestrami odrasli v poštene, delovne 

ljudi ter si ustvarili svoje družine. Tudi moja mama. Z možem Cirilom 

sta s trdim delom svojih lastnih rok iz stare idrijske hiše ustvarila 

prelep in topel dom, poln cvetočih rož in čipkastih zaves, poln 

ljubezni in topline, z odprtimi vrati in s klopco pred hišo za številne 

prijatelje, sorodnike in sosede, pa tudi za naključne mimoidoče, ki 

so se radi ustavili in pokramljali. Vzela si je čas za pogovore, znala 

poslušati, tolažiti, se od srca nasmejati in pripovedovati o številnih 

nedeljskih izletih, predvsem v samoto in lepoto okoliških naravnih 

lepot – gorskih poti, strmin in grap, pa tudi romanj na našo Sveto 

goro. Življenjskih vrednot ni delila z besedami, ampak z dejanji, 

s pozornostjo za vsakega, še najbolj pa za tiste, ki so to najbolj 

potrebovali. Vsak dan znova in znova.

Draga mama, naučila si nas, da je v molitvi in delu neizčrpen vir moči 

in tolažbe, ki premaga še tako težke čase, trenutke, bolezen, izgubo, … 

in tako bomo živeli dalje. Kljub temu pa te bomo neizmerno pogrešali. 

Mož Ciril, hči Marjeta z Juretom, brat Albert z Greti, vsi Žontovi ter 
drugi sorodniki in prijatelji

V malem si bil zvest, 
čez veliko te bom postavil. 
Vstopi v veselje svojega gospodarja!
(Mt 25,21)
     

 

JOŽEF RUDOLF
(1933 – 2020)

V torek, 8. decembra, smo na pokopališču v Črnem Vrhu k večnemu 

počitku položili našega »zlatega« očeta, starega ata in tasta Jožefa Rudolfa 

iz Spodnjih Lomov, po domače »Rodafovga« Jožeta.

Čeprav je bolečina ob izgubi brez zadnjega objema še toliko bolj globoka, 

nas tolaži misel, da bodo z nami za vedno ostala njegova velika dejanja.

Tih in preudaren je z ljubeznijo in odgovornostjo vse svoje življenje 

obdeloval svojo rodno zemljo. Čeprav mu velikokrat ni bilo lahko, 

se ni uklonil. Z globoko vero v srcu pa je vedno skušal delati dobro 

vsem svojim bližnjim in vsakemu, ki se je srečal z njim. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam izrekli ali poslali sožalje, darovali sveče 

in darove za cerkev ali kapelico. Hvala sosedom za pomoč in molitev. 

Posebej se zahvaljujemo vsem zaposlenim v Vita domu, hvala tudi 

osebju šempetrske bolnišnice in hvala vsem, ki ste ga obiskovali, 

dokler je bilo to mogoče.

Hvala g. župniku za opravljen pogrebni obred. Čeprav nas je bilo na 

pogrebu le peščica, smo čutili, da ste bili z nami mnogi, ki se pogreba 

niste mogli udeležiti.

Naj počiva v miru in večna luč naj mu sveti.

Žalujoči sinovi: Robert, Matej in Janez z družinami

Dovoli, da ti še zadnjič pomaham v slovo.
Pogled moj je žalosten, srce grenko.
Še enkrat bi rad se zazrl v oči, tvoje oči.
Odsev njihov počasi bledi,
Srce pa trohni, trohni, ...
Bridkost zaveje in smeh zaduši,
Vse drugo mi vidi oko, tebe pa ni.
(Leon Rudolf)

VIDA KOKOŠAR, roj. ŠTRAVS
(18. 5. 1927 – 4. 12. 2020)

Ob izgubi drage mame, sestre, stare mame in prababice se iskreno 

zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili spominu nanjo ter nam 

izrazili sožalje.

Še posebej se zahvaljujemo osebju Doma upokojencev Idrija ter 

vsem ostalim, ki so v času bolezni skrbeli zanjo, jo negovali in ji 

lajšali tegobe.

Žalujoči svojci 

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

 

Kupim traktor in ostale kmetijske stroje, 
lahko tudi v okvari. / Inf.: 040 651 403

V Idriji iščem stanovanje zase in za 
mojega 2-letnega sina. Sem redno 
zaposlena na Eti, nekadilka, rada imam 
red in čistočo. Sem sama z otrokom 
v postopku razveze, moje dohodke 
predstavlja minimalna plača.  
/ Inf.: 040 221 508

Prodam obnovljeno mehansko sirarsko 
stiskalnico znamke Frau. Cena po 
dogovoru. / Inf.: 031 398 487 (Miran)

V Idriji ugodno kupim ali najamem 
2-sobno ali 3-sobno stanovanje.  
/ Inf.: 040 778 414

Prodam stanovanje v Idriji na Arkovi ulici 
40 v izmeri 44 m2. / Inf.: 041 351 881

Oddamo muco, staro 3 mesece. Je 
črno-bela, navajena zunanjega življenja, 
rada pa se tudi pocrklja, neizbirčna pri 
hrani in pridna pri lovljenju mišk. Lahko 
jo pripeljemo v Idrijo. / Inf.: 041 849 326 
(Jernej)

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

Na prvovrstni lokaciji v centru Idrije na 
Lapajnetovi 44, oddam poslovni prostor 
oz. popolnoma opremljen frizerski salon v 
velikosti 36 m2. V prihodnosti možen tudi 
odkup. / Inf.: 041 952 114 (Rezi)

V najem oddam dva poslovna prostora 
po 25 m2 (prehodna) za mirnejšo 
dejavnost na Arkovi 13 v Idriji v prvem 
nadstropju. / Inf.: 041 610 914

V Idriji na Mestnem trgu 2 prodam 
adaptirano stanovanje v izmeri 82 m2.  
/ Inf.: 040 893 594

Nudim inštrukcije iz matematike in 
fizike, lahko tudi online preko spleta.  
/ Inf.: 051 689 202

Prodam 0,5 kg suhih jurčkov.  
/ Inf.: 041 540 676

Prodam leseno mobilno prekajevalnico 
za meso. / Inf.: 041 540 676

Prodam vgradno ploščo 3 x plin, 1 x 
elektrika, skupaj z jeklenko za 40 EUR.  
/ Inf.: 041 540 676

Prodam 6 m3 suhih bukovih drv. 
Cena: 55 evrov/m3. Možnost razreza in 
dostave. / Inf.: 040 385 917 (Johan)



sreda, 23. december 2020 Idrijske novice / ABC         številka 49154

Črni dogodki

Č R N A  K R O N I K A

SREČNO 2021

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

Naj bo v vašem domu vedno toplo ... Srečno.

Hvala za vaše zaupanje.

DIMNIKARSTVO IDRIJA     
Dejan Šukalo s.p.

Levstikova 5, 5280 Idrija

M: 041 775 362, 041 351 876,

E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

Po nesreči pobegnil
V ponedeljek, 14. decembra, se 

je na cesti iz Marofa proti Žirem 
ob 9. uri in 42 minut zgodila 
prometna nesreča s pobegom. Na 
upravi policije v Novi Gorici so 
potrdili, da je voznica avtomobila 
znamke Ford peljala iz Mokraške 
vasi proti Ledinam. V nasprotni 
smeri je v ostrem ovinku po njeni 
strani pripeljal voznik drugega 
avtomobila znamke Peugeot 
Partner, neznanih registrskih 
številk, pri srečevanju obeh 
vozil pa je prišlo do oplaženja z 
vzvratnimi ogledali. Pri trku z 
ogledali je z avtomobila znamke 
Peugeot odpadla plastika levega 
stranskega ogledala. Ko bodo 
policisti našli pobeglega voznika, 
ga bodo prijavili na pristojno 
sodišče.

Poškodovali avtobus v 
Orehku

Policisti Policijske postaje Idrija 
so si v ponedeljek, 14. decembra, 
ogledali poškodbe na avtobusu, ki 
je last družbe Nomago. Z zbiranjem 
obvestil so ugotovili, da je še 
neznani malopridnež namerno 
poškodoval prednjo masko vozila 
v času, ko je bil avtobus parkiran 
na makadamskem parkirišču v 
Orehku. Policisti malopridneža že 
iščejo.

Fant obračunal z 
dekletom

Policiste so v sredo, 9. decembra 
popoldne, obvestili o kršitvi javnega 
reda in miru v zasebnih prostorih 
na območju občine Idrija. Na kraju 
dogodka so policisti ugotovili, da 
sta se fant in dekle najprej verbalno 
sprla in nato je fant z dekletom 
še fizično obračunal. Dekle je v 
obračunu dobilo telesne poškodbe. 
Policisti Policijske postaje Idrija 
bodo osumljenca prijavili k sodniku 
za prekrške. Čaka ga kazen.

Poskus uboja v Idriji
 
V petek, 11. decembra, so idrijski policisti obravnavali 
poskus uboja. Po doslej znanih podatkih je 26-letni storilec 
napadel mamo in njenega partnerja. Policisti so storilcu 
odvzeli prostost, preiskovalna sodnica pa ga je poslala v 
pripor v Solkan.

Drama naj bi se po podatkih 
policije začela dogajati v petek 
okoli 17. ure. Po poročanju 
nekaterih medijev je sin razgrajal 
in razbijal po stanovanju. 
Fizično je napadel 48-letno 
mamo in odšel za maminim 
partnerjem v klet. Tam ga je 
napadel s sekiro, a ga je k sreči 
udaril le z lesenim delom in mu 
s tem povzročil poškodbo na 
temenu glave. Oba poškodovana 
Idrijčana so reševalci oskrbeli na 
urgenci v Idriji in ju prepeljali 
na zdravljenje v ljubljanski 
klinični center. Po obvestilu o 
prepiru in napadu so si idrijski 
policisti ogledali kraj dogodka 

in zabeležili vse okoliščine. 
Napadenega 48-letnega moškega 
so našli v enem od zaselkov pri 
Idriji, 26-letnega napadalca pa na 
eni od mestnih ulic v Idriji. Vzeli 
so mu prostost in ga odpeljali 
na zaslišanje k preiskovalni 
sodnici v Novo Gorico. Ta 
ga je po zaslišanju poslala v 
solkanski zapor. »Zaradi interesa 
kriminalistične preiskave drugih 
podrobnosti v tem trenutku 
javnosti ne moremo posredovati. 
Širši javnosti bomo lahko 
druge podrobnosti posredovali 
po zaključku preiskave,« so 
zapisali v sporočilu za javnost na 
novogoriški upravi policije.

Mamila v Idriji
Policisti Policijske postaje Idrija 

so v soboto, 5. decembra, ob 
18. uri in 50 minut 28-letnemu 
moškemu na območju Idrije 
zasegli PVC vrečko z rjavo-
zelenimi rastlinskimi delci, za 
katere so policisti posumili, 
da gre za prepovedano drogo 
konopljo. Rastlinske delce so 
idrijski policisti poslali v nadaljnjo 
analizo in če bo slednja potrdila, 
da gre v navedenem primeru za 
prepovedano drogo, bodo zoper 
moškega uvedli hitri postopek 
z odločbo zaradi kršitve določb 
Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami.

Nesreča v Grilčevi
V sredo, 2. decembra, se je 

ob 9. uri in 37 minut zgodila 
prometna nezgoda v Grilčevi 
ulici v Idriji. Policisti Policijske 
postaje Idrija so potrdili, da je 
voznik osebnega avtomobila 
znamke Peugeot vozil po 
zasneženem klancu v Grilčevi 
ulici in zaradi neprilagojene 
hitrosti, glede na stanje vozišča, 
z vozilom trčil v kovinsko 
zaščitno ograjo ob stanovanjski 
hiši. Vozilo je nato odbilo še 
vzvratno, pri čemer je potem 
trčilo še v lesen nadstrešek 
stanovanjskega objekta. Idrijski 
policisti so povzročitelju 
prometne nezgode napisali 
položnico za plačilo kazni.

Trk v križišču
V sredo, 2. decembra, sta ob 

11. uri in 23 minut v Žireh v 
križišču Partizanske ceste in ceste 
Pod griči trčila kombinirano in 
osebno vozilo. V nesreči so se 
poškodovale tri osebe. Dve so 
svojci prepeljali v ZD Žiri, kjer so 
ju oskrbeli, eno pa so reševalci 
NMP Škofja Loka prepeljali v UKC 
Ljubljana.

Ogenj v dimniku
V sredo, 2. decembra, dopoldne 

so iz Zadloga klicali na pomoč 
gasilce, saj so se v dimniku ene od 
stanovanjskih hiš vnele saje. Požar 
so pogasili gasilci PGD Črni Vrh.

Sredi noči gasili 
zabojnik

V noči na sredo, 2. decembra, je 
nekaj pred prvo uro v Gregorčičevi 
ulici v Idriji zagorel zabojnik za 
komunalne odpadke. Požar sta 
pogasila gasilca PGD Idrija. Kako se 
je sredi noči zabojnik za odpadke 
sam vžgal, še ni znano.

Našli pogrešanega 
bolnika

V nedeljo, 29. novembra, so nekaj 
po 20. uri v Idriji aktivirali gasilce 
PGD Idrija, ki so policiji pomagali 
pri iskanju pogrešane osebe. 
Osebo so našli in jo pospremili do 
bolnišnice.

Pobegnil po trku
Policisti so v soboto, 28. 

novembra, nekaj pred 13. uro 
dobili obvestilo o prometni 
nesreči v Gorenjih Novakih, kjer 
je neznani voznik osebnega vozila 
tekom noči trčil v parkiran osebni 
avtomobil znamke Citroen C5, 
ki je bil parkiran na makadamski 
cesti v bližini enega od vikendov, 
in zbežal s kraja nesreče. Pri trku 
je na parkiranem vozilu nastala 
materialna škoda. Idrijski policisti 
pobeglega povzročitelja prometne 
nesreče že iščejo.



Idrijske novice / ABC         številka 491 sreda, 23. december 2020 55O G L A S I

Naj vam prihajajoče leto prinese 

 obilo poslovnega uspeha, osebnega  

zadovoljstva in topline - take,  

ki jo čutimo v srcu, kot tudi  

tiste, ki nas vedno obdaja. 

Srečno  
2021!
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Novorojenčki Šala tedna

,,
Misel
Ni navodila za življenje, ki bi 
ustrezalo vsem. 
                           Carl Gustav Jung

Z A D N J A  S T R A N

PLAUDRA-PRESS deček Lovro, starša Anja in Sergij Kacin iz Idrijskih Krnic 
deček Filip, starša Anamarija Ferfolja  
in Dejan Lidjan iz Idrije 
deček Bine, starša Nina Špik in  
Sebastjan Likar iz Spodnje Idrije 
deček Jan, starša Daša Erjavec in Jernej Pavšič  
iz Idrije 
deček Matevž, starša Katarina Rudolf Kavčič  
in Simon Kavčič iz Črnega Vrha nad Idrijo
deklica Eva, starša Tjaša Božič in Peter Sedej iz Idrije
deček Andraž, starša Kristina Furlan in Zoran  
Tratnik iz Spodnje Idrije 
deklica Blažka, starša Ana in Urban Rupnik iz Zadloga

Priznanje
Po poročni slovesnosti je mlada 
nevesta dejala: 
"Možek moj, nekaj ti moram 
priznati. Imam barvno slepoto."
"Tudi jaz ti moram nekaj priznati," 
je rekel mož. "Jaz nisem iz Genove 
ampak iz Gane."

Rentgen pred napačnim vhodom
Dobri decembrski možje že dolgo niso več ljubosumni 
drug na drugega, saj imajo vsi dovolj dela. Ob letošnjih 
praznikih pa so se za las izognili škandalu, da bi se slavni 

trojici pridružil še četrti.
Iz Društva prijateljev zimskih dobrotnikov so sporočili, da so na 

pristojno ministrstvo vložili predlog, da bi za četrtega dobrotnika 
razglasili Pošto Slovenije. Ob predlogu so napisali tudi obsežno 
utemeljitev in v njej predstavili požrtvovalno delo poštarske službe v 

teh korona časih. 
Pa s tem predlogom niso uspeli, saj se je spet potrdila že stoletja stara 

resnica, da se »kaj takega lahko primeri samo v Idriji«, kot je dejal slavni 
dvorni uradnik z Dunaja, ko si je v Idriji ogledoval prvo zidano gledališko 
stavbo na Kranjskem. Pošta Slovenije namreč ni izpolnila 100-odstotnega 
jamstva za pravilno dostavo pošiljk. Zapletlo se je namreč pri dostavi 
novega rentgenskega aparata v Idrijo. Pošiljko so poštarji res odnesli 
na Ulico Otona Župančiča, a jo po spletu ponesrečenih okoliščin pustili 
pred vrati ambulante za male živali namesto pred glavnim vhodom v 

zdravstveni dom. 
In ker se šenkanemu žrebcu nikoli ne gleda v zobe, so se veterinarji kar 

hitro sprijaznili z darilom, na katerega so res že dolgo čakali. Rentgen 
so urno namestili v ordinacijo in začeli s slikanjem. Z dolgim nosom 
pa so ostali v zdravstvenem domu, kjer imajo še danes težave s termini 

za rentgensko slikanje.
Iz Društva prijateljev zimskih dobrotnikov so še sporočili, da bodo 

posredovali pri pristojnih, da bi novi lastniki dragocenega rentgenskega 
aparata le-tega vsaj občasno oddajali v souporabo. Če bodo potem 
pri slikanju v zdravstvenem domu res imeli prednost lastniki hišnih 
ljubljenčkov, pa naši raziskovalni ekipi najbolj opravljive rubrike 

Plaudrapress še ni uspelo izvedeti. Na zdravje!
/ FIŠER

Anja poje o lučeh
Anja Istenič je pred dnevi 
posnela in objavila novo 
pesem z naslovom Luči. Z 
njenim besedilom in stilom 
pa ni sledila novi navadi, 
da morajo glasbeniki v 
decembru opevati le Dedka 
Mraza in Božička, ampak 
je svoj pogled usmerila v 
drugačno zvrst glasbe.

»Čeprav je december praznični 
čas in čas božičnih pesmi, je moja 
nekoliko drugačna, saj ne prepeva 
o božiču, ampak govori o svetlobi, 
o iskricah, o upanju na boljše čase 
in o tem, da nikoli ne smemo 
obupati, saj vsak od nas v sebi nosi 
lučko, ki nas vodi po pravi poti,« 
je ob objavi pesmi povedala Anja 
Istenič.

Prvo snemanje pesmi Luči je 
Anja Istenič opravila že v mesecu 
februarju. Od prvega gostovanja 
v tonskem studiu pa do končne 
zvočne podobe skladbe pa ni 
tako preprosta pot. Od številnih 
sodelavcev, ki so strokovnjaki 
vsak na svojem delovnem 
področju, oblikovanje zvoka terja 
100-odstotno profesionalnost 
in zavzetost. Le tako je namreč 
mogoče narediti kakovosten 
posnetek, ki je potem primeren 

za predvajanje tako na radijskih postajah kot tudi za 
objavo na nosilcu zvoka.

Pri tej pesmi pa je zanimivo tudi ozadje njenega 
nastajanja. »Sama zgodba okoli nastanka te pesmi se 
je odvijala nekako takole. V Kočevje sem odšla misleč, 
da se bomo dobili na sestanku s producentom. Tam bi 
se morali dogovoriti vse o samem snemanju in kakšna 
bo moja nova pesem. Zgodil pa se je pravi preobrat, saj 
je kmalu za tem, ko sem vstopila v studio, že nastajala 
nova pesem. Sledili smo drug drugemu in rezultat je 
tu. Menim, da velikokrat nenačrtovane stvari izpadejo 
precej bolje kot tiste, ki so načrtovane,« je povedala 
Anja Istenič.

Anja je vsako novo pesem doslej pospremila še z 
videospotom. V tem primeru pa se je videospotu 
odpovedala in pristala na uresničitev sveže zamisli 
sodelavcev, ki so jo prepričali, da je moč vidno 
podobo pesmi oblikovati tudi s pomočjo računalniške 
animacije. Za to so poskrbeli v ekipi Kobal Production. 
Besedilo pesmi je napisala Urška Baković, glasbo pa sta 
ustvarila Tibor Burai in Anja Istenič. Prvi je pripravil 
tudi aranžma, kot glasbeni producent pa se pod 
skladbo podpisuje Robi Bulešič. 

Z izdajo novega singla je Anja Istenič dobila tudi prav 
posebne skodelice z napisom »Naj te svetloba luči vodi 
po pravi poti do sreče«. Namenjene so vsem ljubiteljem 
kakovostne glasbe. Teh, ki cenijo glasbeno ustvarjanje 
Anje Istenič, pa je iz tedna v teden več.
/ ITA


