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POMOČ PRI OSKRBI OBČANOV
Telefonska številka CZ za  
pomoč pri oskrbi občanov:  
med 8. in 15. uro, vse dni v tednu, razen nedelje

051 610 589

Zamenjava v 
notarski pisarni 
Z začetkom aprila se je 
dolgoletni notar Andrej 
Rozman upokojil. Na 
izpraznjeno mesto je 
Ministrstvo za pravosodje 
imenovalo Majo Rampre 
Erznožnik.

Andrej Rozman se je z Idrijo srečal 
že v mladosti, ko je kot gimnazijec 
vsak dan prihajal iz Hotedršice. Po 
študiju prava je poklicno kariero 
začel na sodišču v Idriji, kjer je bil 
najprej pripravnik, kasneje sodnik 
in potem tudi predsednik sodišča. Ob 
uvedbi notariata je postal prvi idrijski 
notar in to funkcijo je ob nedeljenem 
spoštovanju občanov opravljal polnih 
26 let.

Po njegovi upokojitvi je notarsko 
pisarno v Idriji prevzela notarka 
Maja Rampre Erznožnik, ki prihaja 
iz bližnjih Žirov. Je diplomirana 
pravnica s pravniškim državnim 
izpitom in 14-letno prakso na mestu 
notarske namestnice v Škofji Loki.

Funkcija notarjev, kot nosilcev javnih 
pooblastil, je zelo pomembna, saj so 
stranke zaradi nepristranosti notarja 
deležne največje pravne varnosti, pa 
naj si gre za sestavo pogodbe o prodaji 
nepremičnine, daril, urejanje dednih 
zadev ali statusa gospodarskih družb. 
Pred notarjem lahko zakonca po 
novem tudi sporazumno razvežeta 
svojo zakonsko zvezo.

Notar Andrej Rozman si je v letih 
delovanja v Idriji pridobil velik ugled. 
Ob primopredaji poslov je poudaril, 
da do vseh občanov Idrijskega in 
Cerkljanskega v tem trenutku čuti 
iskreno hvaležnost za zaupanje. »To, 
da sem lahko vso svojo poklicno pot 
preživel v Idriji, štejem kot privilegij,« 
je še dodal dolgoletni notar Andrej  
Rozman.                                      Stran 7

Pomlad prinaša novo upanje!

Letošnja pomlad je nekaj posebnega. Že lansko leto smo se soočili z 
nevarnostmi, ki jih za naša življenja in za življenja naših bližnjih prinaša 
virus Covid-19. Sprva nismo verjeli, da bi lahko ta mikroskopsko majhni 
virus spremenil način življenja na celem planetu. Ko pa se je na območju 
občin Idrija in Cerkno okužilo skoraj 1.700 občanov in jih je žal 19 zaradi 
virusa izgubilo življenje, to ni bila več bolezen tam nekje, daleč od nas.

Naveličani smo ukrepov, prepirov v medijih in vsega, kar je prinesla 
epidemija. Želimo si, da bi se življenje vrnilo v stare tirnice. Po zagotovilih 
strokovnjakov je edina pot do tega cepljenje, s katerim vsaj za nekaj časa 
odženemo nevarnosti proč. Nismo odgovorni samo za svoja življenja 
ampak tudi za življenja naših bližnjih. 

Prvi maj vsako leto v deželo prinese prvo zelenje in veselje ob koncu 
zime. Tradicije delavskih srečanj in zborovanj ohranjajo na Hlevišah in 
na Kojci. Pihalni orkestri ob prazniku poskrbijo za budnico, ki naznani 
nov dan. Naj bo ta ob 27. aprilu prežet z državljanskim ponosom in ob 1. 
maju v duhu ohranjanja tradicije delavskih shodov z jasnim pogledom 
v prihodnost.

Člani uredništva in sodelavci časopisa se pridružujemo vsem, ki s 
ponosom praznujejo 27. april in 1. maj. Srečno!

Ob dnevu upora  
proti okupatorju  
in prazniku dela 
vsem občankam in občanom  
iskreno čestitam 
in želim lepo praznovanje!

Tomaž Vencelj  
župan Občine Idrija 

Piloti zadovoljni 
s heliodromom
Po ukinitvi začasnega 
heliodroma na parceli, kjer 
sedaj gradijo parkirišče za 
trgovino Spar, je Občina 
Cerkno postavila nov 
začasni heliodrom na 
parceli v bližini. 

Ob prvi pravi reševalni akciji, 
v katero so se 17. marca vključili 
tudi piloti  in reševalna ekipa 
helikopterske nujne medicinske 
pomoči, so piloti pozitivno ocenili 
novo začasno pristajališče v Cerknem. 
Helikopterska nujna medicinska 
pomoč se tako v svetu kot tudi pri 
nas vse bolj uveljavlja. V Cerknem 
so piloti vojaških in policijskih 
helikopterjev doslej pristajali na 
začasnem pristajališču na travniku 
ob parkirišču pri novi Eti. Ko se je 
to območje spremenilo v gradbišče, 
so novo lokacijo našli na parceli 
na drugi strani ceste, ki je v lasti 
podjetja Siapro. Direktor podjetja 
Franc Jezeršek je poudaril, da so 
se takoj odzvali na predlog in občini 
za dve leti oddali v brezplačen najem 
lokacijo za začasni heliodrom. »Vsi se 
zavedamo, da helikopterski prevozi 
rešujejo življenja in zato je naše 
podjetje brez oklevanja pristopilo k 
temu projektu,« je povedal direktor 
Franc Jezeršek. Podjetje Siapro je 
na tej parceli že pred leti načrtovalo 
gradnjo industrijske hale, za kar je 
tudi že pridobilo gradbeno dovoljenje, 
kasneje pa so proizvodno-servisne 
dejavnosti prenesli na Most na Soči.

Občina je iz proračuna plačala 
zemeljska dela in utrditev platoja ter 
dovozne poti do novega pristajališča. 
Piloti, ki so 17. marca v pravi 
reševalni akciji prvič preizkusili 
novo pristajališče, pa so bili z novim 
začasnih heliodromom zadovoljni.                        
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Sem cepec, ker 
se bom cepil?
Drago Mislej Mef

Medtem ko morda prebirate to kolumno, čakam pred 
ambulanto dr. Pešiča, da me cepijo proti covidu. Star 
sem dovolj, da sem (že) prišel na vrsto, ali sem tudi 
pameten, pa ne bi rad ocenjeval zgolj s tem ali sem za 
cepljenje ali ne. So tudi boljša merila.

Sem prepričan, da ne bom imel kakšne posebne reakcije na 
cepivo, katerokoli že bo? Nisem. Sem prepričan, da se mi ne 
bo kje naredil krvni strdek in me ubil čez pol leta sredi spanja? 
Nisem. Sem prepričan, da ne bo lepega dne na magistralni cesti 
neznani voznik zapeljal na mojo stran in čelno trčil v naš avto? 
Nisem. Sem prepričan, da se ne bom na svetilniku napičil na 
morskega ježa in kot sladkorni bolnik dobil sepso in umrl? Nisem. 
V resnici nisem prepričan v veliko stvari. Ampak sem optimist in 
mislim, da se mi ne bodo zgodile, ker nisem še vsega naredil na tem 
svetu in res nerad ostajam dolžan tisto, kar sem obljubil. Recimo, 
da bom dokončal knjigo Marina Sinkoviča ali izdal nov album Vlada 
Jeremiča. S to logiko in tolažbo se podajam na humanitarno akcijo, 
ki je ne počnem zato, ker me je strah zase.

No ja, malo že, ne pa povsem. Predvsem ne bi rad trosil naokoli tega 
virusa, ker imamo kar široko družino, v kateri je zdaj že pet generacij 
in res ne bi bil rad tisti, ki bi bil kriv za rezanje družinskega drevesa.

Cepljenja se ne bojim. No ja, čisto vseeno mi ni, ko na televiziji 
gledam tisto desetcentimetrsko iglo, ki jo tlačijo v ramo stoletnikom 
s premerom roke 7 centimetrov. Tako kot mi ni bilo vseeno, ko sem 
opazoval tisto dolgo palčko, ki jo priučeni zdravstveni delavci tlačijo 
v nosnico tako globoko, da seže skoraj do možganov. No ja, potem ko 
sem to miže opravil prvič, niti ni bilo tako boleče. Drugič, ko sem se 
delal junaka, pa je peklo kot hudič. Cepljenje z neznanim sem spoznal v 
Bileči, kjer sem služil vojaški rok. Pojma nismo imeli, s čim so nas cepili, 
a vem, da leto dni nismo niti kihnili. Nasploh se nam je v tistih časih 
dogajalo veliko neznanega, od gnusnega ribjega olja do precenjenega 
vojaškega broma, a vse to ni nič v primerjavi z nekaterimi superživili 
in superzdravili, ki jih danes uživajo razni milenijci ali generacija Z. 
Da ne govorim o vrhunskih športnikih, ki si »šopajo« v vene vse, kar 
je mogoče in vsake toliko katerega od njih pobere, ampak to nikoli 
ni povzročilo toliko javne skrbi, kot cepivo proti tej nesrečno koroni. 

Medtem ko razmišljam o tem, da bom med prvimi v Izoli imel vgrajen 
G5 internet, razmišljam o znancih, ki javno nasprotujejo cepljenju. Pa 
se spomnim, da ko so pred leti odhajali na dopust v Južno Afriko ali 
Maroko niso prav nič modrovali o nevarnostih cepljenja proti različnim 
boleznim, ki so tudi del pandemičnega sveta. Enostavno so se cepili, 
sicer jih ne bi pustili tja.

Če izhajamo iz te pozitivne izkušnje, potem bi našim cepilcem in 
širnemu aparatu strokovnjakov, ki ne premore pametnega piarovstva 
za cepljenje, svetoval naslednje: V dogovoru z našo južno sosedo 
sprejmite ukrep, ki bi določil, da na dopust na Hrvaško lahko potujemo 
le s potrdilom o opravljenem cepljenju. Boste videli, kakšen naval na 
zdravstvene domove bo v naslednjih dveh mesecih in časopisi bodo 
polni malih oglasov: »Ugodno prodam čakalno vrsto za cepljenje. Šifra: 
junij za september«

Nič ne tehta,  
nič ne košta
Verjetno poznate pravljico o revnem 

kovaču, ki je prodal svojo dušo hudiču. 

Nekega poletnega večera, ko smo 

pospravili zadnje seno in posedeli pred 

hišo, polna luna se je dvigala iznad 

dreves, sem jo prvič slišala. 

Dragica Čuk Novak

Nekdo od starejših je omenil, da bo še kar 
nekaj dni lepega vremena, ker se na luni tako 
lepo vidi kovač. Na moja radovedna vprašanja in 
prošnje je začel pripovedovati o revnem kovaču, 
ki je bogatemu gospodu, bil je sam Zlodej, 
prodal tisto, ki nič ne tehta in nič ne košta, za 
obljubljeno bogastvo. Kupljeno bo prišel iskat, 
ko bo leto naokrog. Ko je o svoji uspešni kupčiji 
zvečer povedal ženi, ki se je utrujena vrnila s 
polja domov, razdelila zaslužen kos kruha med 
lačne otroke, je planila v jok in mu povedala, 
da je prodal svojo dušo vragu. Verjetno večina 
izmed vas pozna to pripovedko, lahko jo pa 
najdete v zborniku Beseda je most, ki ga je pred 
leti izdalo društvo Most iz Ajdovščine. Upam, 
da ga ima tudi vaša knjižnica, v njem boste 
našli tudi to pripoved. To ni edina zgodba o 
tovrstnih kupčijah, bolj znana je o dr. Faustu, 
ki naj bi bil resnična zgodovinska osebnost, 
predavatelj v začetku 16. stoletja na univerzi v 
Heidelbergu, hudiču je prodal svojo dušo za dve 
leti mladosti, nekaj splošnih znanj in sposobnost 
napovedovanja prihodnosti. Ko kovač po 
ljudskem izročilu še vedno kuje cekine na luni, 
ker je njegova duša našla zaprta vrata v nebesa in 
v pekel, se zgodba o vedoželjnemu in tragičnemu 
dr. Faustu in Mefistu v pesnitvi J.W. Goetheja 
konča drugače, v bitki za njegovo dušo zmagajo 
angeli. Mit je dobil nove razsežnosti s spoznanjem 
glavnega junaka, da je lahko srečen le, če izboljša 
svet, v katerem živi, in dobil človeške razsežnosti, 
ki navdihujejo še danes. Nekje med pripovedjo 
o kovaču in srečanjem z dosežki svetovne 
literature v srednji šoli sem prvič slišala tekst 
iz evangelija, ponudbo hudega duha v puščavi: 
»Tebi bom dal vso to oblast in njih slavo, kajti 

izročena je meni in jo dam, komur hočem. Če 
torej padeš predme in se mi pokloniš, bo vse 
tvoje.« /Luka Mt 4,I---II, Mr I, 12.13/ Nagovorjeni 
ponudbe ni sprejel. V prazničnih dneh, ki so za 
nami, smo imeli velikokrat možnost slišati, da 
je to praznik upanja, ob tem se sprašujem, ali ni 
glasno zahtevo vpijoče množice sprožil očitek 
križanega farizejem in pismoukom: »Vežejo težka 
in neznosna bremena ter jih nalagajo ljudem na 
rame, a sami jih še s prstom nočejo premakniti. /
Matej, Mr 12, 38—40. Lk II, 39—52, 20, 45—47/

Kdaj sta Luka in Matej zapisala te tekste, 
ki so se ohranili do današnjih dni, ne vem, 
vendar so zelo blizu zahtevam demonstrantov 
na krvavih majskih protestih leta 1886 v 
Chicagu, pet protestnikov je bilo obsojenih 
na smrt z obešenjem. Druga internacionala, 
organizacija socialističnih in delavskih strank, 
je že tri leta po krvavih dogodkih julija 1889 
1. maj razglasila za dan dela in mednarodne 
delavske solidarnosti, ki se je prvič praznoval 1. 
maja 1890 tudi v slovenskih krajih in sprejela 
resolucijo o osemurnem delavniku, ki pa je ostala 
neizpolnjena želja vse do časa po prvi svetovni 
vojni. 

Kaj imajo skupnega kovač, dr. Faust, Jezus, 
čikaški delavci in oba praznika, tisti na začetku 
tega meseca in tisti na začetku naslednjega? 
Zagotovo sprejemanje odgovornosti za lastna 
dejanja, solidarnost z vsemi, pravičnost, boj za 
dostojanstvo vsakega posameznika, pogum, še bi 
lahko naštevala, pa nadaljujte kar sami. Vzemite 
si čas, odvijte celofan in vso navlako, ki se je 
obesila na ta dva praznika, in skušajte razmisliti 
o bistvu. Ozrite se na desno in na levo, poglejte 
naprej, ozrite se nazaj, videli boste, da niste sami.
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Urbana drevesa so pljuča mesta
Damijan Bogataj

Urbana drevesa so za 
vsako mesto posebnega 
pomena. V vročih poletnih 
mesecih meščanom 
ponujajo senco, v velikih 
krošnjah pa si svoj dom 
uredijo ptice. Že pred leti 
so se z nevarnimi drevesi 
soočili na današnjem 
Trgu svetega Ahacija. Štiri 
lipe so že pred stoletjem 
posadili ob vodnjaku. Ob 
ugodnih pogojih so zrasle 
visoko v nebo, njihove 
korenine pa so delale težave 
vzdrževalcem asfaltne 
prevleke in podzemnih 
kanalizacijskih in 
vodovodnih sistemov. Pred 
leti so na občini sprejeli 
težko odločitev in ukazali 
podreti vse štiri lipe. Na 
istem mestu so zasadili 
nova drevesa, ki so se lepo 
ukoreninila.

Pred mesecem so se številni 
meščani zgražali ob žaganju treh 
lip v drevoredu na Vojkovi ulici. 
Odstranitev dreves je ukazala 
prometna inšpekcija, saj je bilo 
zaradi dreves oteženo varno 
vključevanje osebnih avtomobilov 
z bencinskega servisa na glavno 
cesto. Župan Tomaž Vencelj 
je poseg obžaloval, a pri tem 
opozarjal, da so bili v ta poseg 
primorani zaradi zagotavljanja 
varnosti. Da se bo potrebno 
s starimi drevesi v urbanih 
središčih resneje ukvarjati, pa je 
potrdil zadnji primer. V noči na 
ponedeljek, 12. aprila, se je očitno 
zaradi dotrajanosti zrušil velik 
kostanj v drevoredu na Arkovi 
ulici. Stal je med cestiščem in 
parkiriščem ob glavni cerkvi. Sredi 
noči je »izgubil ravnotežje« in 

se zrušil. Ko so na kraj dogodka 
zjutraj prišli delavci komunale, so 
ugotovili, da je imelo drevo povsem 
razpadle korenine in zaradi tega je 
bilo le vprašanje časa, kdaj se bo 
preprosto zrušilo. Po pričevanjih 
domačinov v tej noči ni bilo 
nobenih meteoroloških vplivov, 
ki bi spodbudili zrušenje drevesa. 
K sreči pa se je zrušilo na prazno 
parkirišče v nočnem času, ko na 
cesti in pločniku ni bilo ljudi ali 
osebnih vozil. Komunalni delavci 
so imeli kar nekaj dela, da so deblo 
in veje razkosali in odpeljali. Pri 
tem pa je zanimivo, da je imelo 
drevo že nastavljene brste za novo 
rodno obdobje kljub temu, da je 
bilo deblo že popolnoma odgnito. 
V delovnem poročilu po odstranitvi 
padlega drevesa so komunalni 
delavci občino pozvali naj izpelje 
pregled celotnega drevoreda in 
pri tem naj strokovnjaki posebej 
opazujejo znake, ki bi lahko 
napovedovali skorajšnje odmrtje 
drevesa.

V prvi izjavi za javnost je župan 
Tomaž Vencelj napovedal, da bo v 
nekaj dneh na teren odšla komisija, 
ki bo pregledala stanje urbanih 
dreves. Padec drevesa s srečnim 
koncem mora biti po mnenju 
župana resno opozorilo vsem 
varuhom narave, da je potrebno z 
urbanimi drevesi skrbno upravljati 
in stalno opazovati njihovo rast 
ter ocenjevati nevarnosti, ki bi jih 
morebitno porušenje predstavljalo 
za varnost ljudi in premoženja.

Erik Logar, predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Mesto Idrija, 
pa je v izjavi opozoril tudi na 
probleme, ki jih imajo v mestnem 
predelu za Sočo. Tam drevesa 
uničujejo pločnike in zaradi tega je 
oteženo čiščenje teh javnih površin. 
Sam pozdravlja napoved župana, 

da se bo občina aktivneje posvečala 
problematiki urbanih dreves. 

Pred leti je študijo z oceno 
tveganja urbanih dreves izdelal 
občinski uslužbenec Gregor 
Koželj, ki je bil po stroki gozdarski 
inženir, danes pa ni več v službi 
v občinski upravi. Leta 2010 pa 
se je v svoji diplomski nalogi 
urbanim drevesom v Idriji temeljito 
posvetila Katarina Kenda. 
Popisala je vse urbano drevje na 
javnih površinah v Idriji, ugotovila 
njihovo število, vrstno sestavo, 
premer, višino, starost, prostor 
za korenine in krošnjo, stanje, 
poškodovanost ter predvidela 
tudi ukrepe in stroške za izvedbo 
del. Izdelala je tudi register 
in kataster popisanih dreves. 
Vsakemu drevesu je določila 
zaporedno številko s pripadajočimi 
popisnimi parametri. Tako je 
bilo popisanih 1.358 dreves, od 
tega 21,8 % iglavcev in 78,2 % 

listavcev. Določila je 47 rodov in 
70 vrst. Med rodovi prevladujejo 
lipe, javorji in smreke. Največji 
delež (25 %) zavzemajo drevesa, 
ki imajo prsni premer pod 10 
cm. Največ dreves je visokih od 
11 do 15 metrov, kar predstavlja 
26,9 % vseh dreves. Po starosti 
prevladujejo srednje stara drevesa 
s 37,5 %. Zdravih dreves je bilo 
v času analize 54,7 %, lažje 
poškodovanih 30,3 %, močneje 
poškodovanih 14,6 %, hirajočih in 
odmrlih dreves pa manj kot 1 %. 

Pri 448 drevesih je Katarina 
Kenda predvidela nujno potrebne 
ukrepe, kar bi občino stalo 47.437 
evrov. 

Stanje drevoredov v Arkovi in 
Vojkovi ulici ter na mestnem 
pokopališču si je v tednu po 
nesrečnem padcu kostanja v 
Arkovi ulici ogledal tudi dr. Jože 
Bavcon, vodja Botaničnega vrta 
Univerze v Ljubljani. Kot vrhunski 

strokovnjak za arboristiko je 
vodstvo občine seznanil s stališči 
stroke do varovanja urbanih dreves 
ter nujnimi okrepi pri posameznih 
najbolj izpostavljenih drevesih. Kot 
je povedal v pogovoru za TV studio 
Idrijskih novic, je nedopustna 
praksa, ko ob urejanju mesta 
površino nad koreninami zalijejo 
z asfaltom. Drevesom zelo škoduje 
tudi sol, s katero se ob zmrzali 
posipajo pločniki in cestišča. 
Povsem nesprejemljivo pa je po 
njegovem mnenju »obglavljanje 
dreves«, kot strokovnjaki imenujejo 
odstranjevanje osrednjih vej in 
nižanje krošnje dreves. »Tako 
znižana drevesa začno takoj 
propadati, saj se v odrezani 
del debla naselijo glivice in te 
povzročijo propadanje drevesa 
kljub temu, da drevo ponovno 
požene veliko mladic in nastavi 
nove veje,« je še povedal Jože 
Bavcon.

dr. Jože Bavcon

Rake / Foto: Fly Up To the Sky
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Cepljenje proti koronavirusu rešuje življenja
Pandemija Covid-19 je 
zelo prizadela življenja 
in zdravje ljudi širom 
sveta. Cepljenje, ki 
poteka po vseh cepilnih 
centrih v državi že vse od 
začetka letošnjega leta, bo 
pripomoglo, da se bomo 
lahko ponovno vrnili v 
stare tirnice življenja.

Po trenutnih podatkih je 
precepljenost po statističnih 
regijah v Sloveniji dokaj 
enakomerna. 

V občinah Idrija in Cerkno 
se je na cepljenje po podatkih 
Zdravstvenega doma Idrija doslej 
prijavilo 4.889 ljudi, od tega so do 
19. aprila 2021 z enim odmerkom 
cepili 3.452 občanov, z dvema 
odmerkoma pa 933 občanov. Na 
cepljenje ta trenutek čaka 1.437 
prijavljenih.

Ob tem strokovnjaki poudarjajo, 
da je cepljenje enostaven, varen 
in najučinkovitejši ukrep za 
zaščito pred Covid-19. Ne ščiti 
le cepljenih posameznikov 
temveč z zmanjševanjem širjenja 
bolezni tudi druge. Ključno je, da 
zaščitimo svoje zdravje, pa tudi 
zdravje naših družinskih članov, 

prijateljev, sosedov, znancev in 
sodelavcev. 

Zdravstveni dom Idrija za vse, 
ki imajo izbranega osebnega 
zdravnika v Zdravstvenem 
domu Idrija ali Zdravstveni 
postaji Cerkno, sprejema prijave 
na cepljenje in sicer preko 
aplikacije, ki je na voljo na 
spletnem mestu www.zd-idrija.
si. V skladu z državno strategijo 
izvajalci cepljenja pokličejo 
vsakega prijavljenega občana in 

se z njim dogovorijo za datum in 
uro cepljenja. Občani, ki imajo 
izbranega osebnega zdravnika v 
ZD Idrija ali ZP Cerkno, se lahko 
na cepljenje prijavijo tudi preko 
enotne telefonske številke 05 37 
34 222, kjer se lahko naročijo 
na cepljenje vsak delovni dan 
med 8. in 13. uro. Cepljenje je 
prostovoljno, a je najboljši način, 
da premagamo koronavirus in 
se vrnemo v življenje, ki smo ga 
poznali pred epidemijo. 

Občina Idrija se je 
v obdobju epidemije 
uspešno soočala z 
izzivi in se izognila 
najhujšim scenarijem. 
Če se želimo čim prej 
vrniti v življenje, ki 
smo ga poznali že več 
kot leto dni nazaj, 
zaupajmo znanosti. 
Naj bo cepljenje začetek 
zadnjega poglavja 
poteka epidemije. 
Stopimo vsi skupaj, 
cepimo se in še letos 
končajmo z epidemijo. 
Kot župan sem možnost 
cepljenja že izkoristil. 
Vesel bom, če se boste 
tudi občanke in občani 
v čim večjem številu 
odzvali vabilu na 
cepljenje in se nanj 
prijavili.

Tomaž Vencelj,  
župan Občine Idrija

Vstopamo že v drugo 
leto epidemije, ki je 
krepko spremenila naš 
način življenja. Veliko 
smo se o virusu naučili. 
Vedno bolj se izkazuje, 
da je cepljenje najbolj 
enostaven, varen in 
učinkovit način za 
zaščito pred Covid-19. 
Cepljenih ne ščiti 
samo pred tem, da bi 
zboleli oz. pred hujšim 
potekom bolezni, ampak 
predvsem zmanjšuje 
njeno širjenje. Podpiram 
cepljenje in pozivam vse 
občanke in občane, da 
se prijavite na cepljenje. 
Skupaj poskrbimo za 
zaščito naših družinskih 
članov, prijateljev, 
sosedov, znancev in 
sodelavcev. Cepimo se.

Gašper Uršič,  
župan Občine Cerkno

,,
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Piloti zadovoljni z začasnim 
heliodromom v Cerknem

Damijan Bogataj

V sredo, 17. marca, so 
piloti helikopterske enote 
Slovenske vojske v akciji 
reševanja hudo bolnega 
občana v Cerknem prvič 
pristali na novem začasnem 
heliodromu. Piloti so 
pozitivno ocenili pogoje za 
pristajanje helikopterjev na 
tej lokaciji.

Helikopterska nujna medicinska 
pomoč se tako v svetu kot tudi pri 
nas vse bolj uveljavlja. Zdravniki 
in reševalci ob tem poudarjajo, 
da je prevoz obolelih ali hudo 
poškodovanih nepogrešljiv pri 
reševanjih v težko dostopnih ali od 
urgentnih centrov zelo oddaljenih 
okoljih. Med te vsekakor sodita 
Idrijsko in Cerkljansko. Na tem 
območju pa se reševalci soočajo 
še  z  dej s tvom,  da  prej  kot  v 
dobre pol ure ne morejo priti do 
ponesrečenih ali hudo bolnih, ko 

ti potrebujejo nujno zdravstveno 
pomoč na robnih območjih občin 
Idrija ali Cerkno. Vključevanje 
ekipe helikopterske nujne pomoči 
pa je dragocena takrat, ko zdravnik 
oceni, da je potrebno ponesrečenca 
k a r  n a j h i t r e j e  p r e p e l j a t i  d o 
urgentnega središča v Ljubljani in 
Šempetru.

V Cerknem so piloti vojaških in 
policijskih helikopterjev doslej 
pristajali na začasnem pristajališču 
na travniku ob parkirišču pri novi 

Eti. Ko pa je bila sprejeta odločitev, 
da bodo na tem območju zgradili 
trgovino Spar, je bilo treba poiskati 
novo  lok ac i jo .  V  neposredni 
bližini nad glavno cesto je občina 
uredila začasno pristajališče in 
17. marca je na tem pristajališču v 
pravi reševalni akciji prvič pristal 
reševalni helikopter. Piloti so sicer 
že prej potrdili novo lokacijo, kljub 
temu pa so pristajanje in vzlet 
opravili s posebno pozornostjo. 
Kot so po opravljeni reševalni akciji 

sporočili piloti, ki so poslali tudi 
posnete fotografije območja, je 
pristajanje in vzletanje s heliodroma 
potekalo brez težav in piloti so bili 
z izvedbo zelo zadovoljni.

Ker pa je ta lokacija le začasna, 
bo občina v prihodnjih mesecih 
nadaljevala s projektom gradnje 
novega heliodroma. Tega bo občina 
postavila ob cesti proti Novakom. 
Ker pa je potrebno na širšem 
območju pristajališča zagotoviti 
potrebno varnost, bodo morali 
odstraniti stebre električnega in 
telefonskega omrežja in vkopati 
v zemljo vse vodnike na dolžini 
več sto metrov. Zato bo izgradnja 
heliodroma na tej trajni lokaciji 
zahtevala še precej dela in časa.

V tej situaciji so se predlogu za 
sodelovanje pozitivno odzvali 
v  podjet ju Siapro,  ki  ga vodi 
direktor Franc Jezeršek. Podjetje 
je že pred leti odkupilo zemljišča 
nad cesto nasproti nove Ete in 
že po prvih ocenah naj bi bilo to 
območje primerno za ureditev 
začasnega pristajališča. »Odzvali 

smo se na predlog in občini oddali 
v brezplačen najem lokacijo za 
začasni heliodrom. Vsi se zavedamo, 
da helikopterski prevozi rešujejo 
življenja in zato je naše podjetje 
brez oklevanja pristopilo k temu 
projektu,« je povedal direktor Franc 
Jezeršek. »Temu pa je treba dodati 
še podatek, da smo se v pogodbi 
zavezali, da bomo to zemljišče dali 
na brezplačno uporabo za dve leti. 
V tem času bo občina zelo verjetno 
že dokončala novo pristajališče,« 
je še dodal prokurist v podjetju 
Marjan Platiše. Podjetje Siapro je 
na tej parceli že pred leti načrtovalo 
gradnjo industrijske hale, za kar 
je tudi že pridobilo gradbeno 
dovoljenje. Kasneje je podjetje 
proizvodno-servisne dejavnosti 
preneslo na Most na Soči.

Občina je iz proračuna plačala 
zemeljska dela in utrditev platoja ter 
dovozne poti do novega pristajališča. 
Piloti,  ki so 17. marca pr vič v 
pravi reševalni akciji preizkusili 
pristajališče, pa so bili z novim 
začasnih heliodromom zadovoljni.

7-krat
se je v letu 2020 v 
reševanje bolnih in 
poškodovanih vključila 
helikopterska ekipa 
nujne medicinske 
pomoči.
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Damjana Gantar, Nina Goršič

Pri stavbah najprej 
opazimo fasado, ki pomeni 
stik hiše z okolico. Tipične 
stavbe na Idrijskem nekoč 
so bile preproste in bele, 
fasade niso imele okrasja. 
Zunanjost stavb je bila 
določena z materiali, ki 
so bili dostopni v bližnji 
okolici. Hiše so bile 
zgrajene iz kamna ali 
lesa, zidovi so bili gladko 
ometani in pobeljeni, leseno 
ostrešje je prekrivala siva 
kritina, ki je nadomestila 
nekdanje lesene skodle, 
šinklne. Za izdelavo 
ometov so uporabljali 
apno, ki v sodobni, 
naravi prijazni gradnji 
zaradi svojih številnih 
kakovosti znova pridobiva 
vse več uporabnikov. 
Apnena belina je torej 
nekoč bila prevladujoča 
in prepoznavna barva 
stavb na širšem območju 
Idrije. Premožnejše hiše 
na podeželju so imele 
poudarjene vogale, črte med 
nadstropji in obrobljena 
okna. Malo ali nič okrasja 
na stavbah zaznamuje tudi 
današnja merila lepega. 
Kričeče barve fasad pa so 
na srečo že malo iz mode. 

Od časov stare Idrije se je seveda 
zgodilo veliko sprememb tako pri 
samem načrtovanju in razvoju 
mest in drugih naselij kot tudi 
pri načrtovanju in gradnji stavb. 
Spreminjajo se način bivanja in 
potrebe ljudi, povpraševanju se 
prilagaja tudi ponudba. Danes so 
na voljo najrazličnejši materiali za 
izvedbo zunanjega ovoja stavbe, 

različne vrste in barve strešne kritine 
ter različne vrste fasadnih ometov, 
kar odločitev o tem kakšno barvo 
fasade in strehe bi imeli prej oteži 
kot olajša. Mnogim lastnikom stavb 
je prav izbira barve fasade, ko je treba 
poiskati kompromis med željami in 
zmožnostmi, največji izziv. 

Barva fasade naj bo v svetlih 
tonih

Čeprav se prenova fasade uvršča 
med vzdrževalna dela, za katera ni 
treba pridobiti gradbenega dovoljenja, 
pa je vedno treba upoštevati določila 
občinskega prostorskega načrta, 
kjer je podrobno predpisana tudi 
barva fasade. Zato je dobro, da 
se pred odločitvijo posvetujemo s 
strokovnjakom arhitektom, ki dobro 
pozna določila OPN-ja in razume širši 
kontekst prostora. Če pa se za barvo 
odločamo sami, opazujmo kakšne 
barve prevladujejo na kakovostnih 
stavbah v okolici in izberimo skladno 
in umirjeno različico v barvnem 
odtenku, ki ga predpisuje OPN. Poleg 
barve fasade je za podobo naselij 
izjemnega pomena tudi barva in 
izbira materiala za streho stavbe, 
ki ji nekateri rečejo kar peta fasada, 
predvsem kadar se stavbe nahajajo 
v nižje ležečih predelih, v dolini 
ali kotlini, in so vidne iz okoliških 
vzpetin. 

Občinski prostorski načrt v 18. 
členu o oblikovanju objektov določa, 
da se morajo objekti prilagoditi 
kakovostnim objektom regionalne 
arhitekture po določenih kriterijih, 
med katerimi so tudi barve in 
teksture streh in fasad. Pri strešni 
kritini so priporočene barve opečna, 
rjava ali siva. Glede barve fasad OPN 
določa zaglajen končni omet, barvan 
v svetlih tonih. Dopustne barve 
so: bela, zemeljski in sivi toni ter 
umirjene pastelne barve. Dovoljene 
so tudi lesene fasade. Prepovedani 
so živobarvni sijoči odtenki fasad. V 
zavarovanih območjih in za stavbe, 
ki so kulturna dediščina, je treba 
za barvo strešne kritine in za barvo 
fasade pridobiti soglasje pristojne 
službe za varstvo kulturne dediščine.

Ker je le z besedami težko opisati 
barve, so v priročniku Naše hiše 
primeri priporočenih strešnih kritin 

in fasadnih barv predstavljeni s 
skicami. Skice naj bodo vodilo 
pri  odločitvi ,  vendar pa bar v 
ne moremo direktno prenesti v 
prostor. Za barvo fasade se odločimo 
na podlagi vzorcev izbranega 
dobav i te l j a .  Dobr o  j e ,  da  se 
odločimo tudi za poskusno barvanje 
na majhnem delu fasade, saj si ob 
vzorcu iz kataloga ne moremo 
dobro predstavljati končnega videza 
in intenzitete barve, ko bo stavba 
pobarvana v celoti. 

Priporočila glede oblikovanja 
stavbnega ovoja v občini 
Idrija so naslednja:

- Končni fasadni omet je praviloma 
zaglajen (gladek) in v svetlih barvnih 
tonih. Dopustne barve fasad so bela, 
svetli zemeljski toni in umirjeni 
odtenki rumene barve. Priporočajo 
se barve na osnovi naravnih veziv in 
pigmentov, saj so svetle in nevsiljive. 
Vsiljive, izstopajoče in neavtohtone 
barve fasad niso dovoljene, na 

primer citronsko rumena, vijolična, 
živo zelena, živo rdeča, turkizno ali 
temno modra in podobne barve. 
Odsvetujejo se nepotrebni barvni 
poudarki in fasadni okrasi. Z izbiro 
nevtralne in umirjene barve fasade 
prispevamo k usklajenemu videzu 
celotnega naselja.

- Barva fasade naj bo usklajena tudi 
z barvo strehe, cokla in stavbnega 
pohištva – hiša naj bo ubrana 
celota. Oblaganje fasad s strešno 
kritino in pločevinastimi oblogami 
ni dovoljeno, razen če je v enoti 
urejanja prostora določeno drugače. 
Vidno izpostavljeni ulični zatrepi na 
urbanih območjih so ometani, ne 
obloženi z lesom. Zunaj urbanih 
naselij, na podeželju, je možna 
uporaba lesa za opaženje zatrepov, 
dovoljene so tudi lesene fasade z 
vidno strukturo lesa, značilna je 
navpična usmeritev desk.

- Strešna kritina naj bo usklajena 
z barvo streh v okolici, v jedrih 
naselij je ta večinoma opečna. Za 

idrijsko hišo je značilna siva kritina, 
tradicionalni cementni špičak ali 
podobna ravna kritina, ki ima 
enotno strukturo. Barva strešne 
kritine zunaj središč naselij se 
prilagaja prevladujoči barvi streh v 
okolici in je lahko tudi sive ali rjave 
barve. Velja, da temnejše barve 
strehe v sivih ali rjavih odtenkih 
manj izstopajo od ozadja, in so 
priporočljive, kadar so stavbe višje 
ali če stavbo obdaja odprt prostor. 
Črne in svetleče barve ali glazure 
pa zelo izstopajo in zato niso 
priporočene.

 
Barve na hišah določajo 
značaj kraja

Glede oblikovanosti ulične fasade 
ali fasad, ki so vidne iz javnega 
prostora, je premislek še posebej 
p o m e m b e n .  N j i h ova  p o d o b a 
namreč močno vpliva na podobo 
ulice in naselja. Barva hiše je prva 
stvar, ki se opazi že od daleč in z 
našo izbiro ne oblikujemo le svojega 
doma temveč tudi bivalno okolje 
svojih sosedov, sostanovalcev, 
sokrajanov in vseh obiskovalcev. 
Bar ve,  ki  j ih uporabljamo na 
hišah, določajo tudi značaj kraja, v 
katerem se stavbe nahajajo. Morda 
včasih občudujemo pisane stavbe v 
oddaljenih turističnih destinacijah, 
vendar so takšne, ker izhajajo iz 
lokalnega okolja, gradiv, kulture 
in tudi značaja ljudi, ki tam živijo. 
In čeprav jim morda zavidamo to 
barvitost in bi jo želeli imeti tudi 
sami, je prav, da se zavedamo tudi 
kakovosti in lepote svojega okolja. 
Nenazadnje tudi značilne stavbe 
na Idrijskem, ki so svetle, čiste in 
preprosto lepe, brez nepotrebnega 
okrasja in vpadljivih barv, zbujajo 
vse več občudovanja. 

Bralce, ki jih ta tematika zanima, 
lepo vabimo, da si priročnik ogledajo 
na spletni strani Občine Idrija ali 
prevzamejo tiskani izvod v tajništvu 
občine.

Enotne barve streh v središču Godoviča /Foto: K. Gantar

Barvno usklajen in enoten mestni predel Likarca v Idriji / Foto: D. Gantar

Bela fasada – zakaj pa ne?
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Zmanjšajmo emisije CO2
Občina Idrija je usmerjena 
v trajnostni in sonaravni 
razvoj ter varstvo okolja. 
V sodelovanju z Goriško 
lokalno energetsko agencijo, 
se je, kot pilotna občina, 
vključila v projekt »Podpora 
energetskim in klimatskim 
politikam - SECAP«, ki 
poteka v okviru Programa 
Interreg Slovenija – Italija. 

V sklopu projekta bo izdelanih 
več Akcijskih načrtov za trajnostno 
energijo in podnebne spremembe, 
med drugim tudi za Občino Idrija, ki 
je že podpisnica Konvencije županov 
za podnebne spremembe in energijo. 
Gre za ambiciozno pobudo Evropske 
komisije, ki je usmerjena neposredno 
na lokalne oblasti in občane, z 
namenom, da prevzamejo vodilno 
vlogo v boju proti podnebnim 
spremembam. 

Cilji tega Akcijskega načrta za 
trajnostno energijo in podnebne 
spremembe temeljijo na zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov ter na 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Dokument je 
sestavljen iz treh delov. Prvi del, 
Osnovna evidenca emisij, poda 
analizo stanja onesnaženosti v občini. 

Stopnja onesnaženosti je podana na 
podlagi podatkov rabe energije ter 
predstavlja izhodišče za postavitev 
ciljev in ukrepov zmanjšanja emisij. 
Podatki o rabi in oskrbi z energijo 
so zbrani po sektorjih, in sicer: 
stavbe in oprema (občinske zgradbe, 
stanovanjske zgradbe in javna 
razsvetljava) ter promet (občinski 
vozni park, javni promet, zasebni 
in komercialni promet). Drugi 
del, Analiza ranljivosti in tveganja 
zaradi podnebnih sprememb, ločeno 
obravnava šest sektorjev, ki so bili 
prepoznani kot sektorji z največjim 
vplivom podnebnih sprememb, to 

Notarja Andreja Rozmana zamenjala 
notarka Maja Rampre Erznožnik
V sredo, 31. marca, je 
dolgoletni idrijski notar 
Andrej Rozman zaprl svojo 
pisarno na Lapajnetovi 
ulici v Idriji. Ministrstvo 
za pravosodje je za njegovo 
naslednico na izpraznjenem 
mestu notarja v Idriji 
izbralo Majo Rampre 
Erznožnik.

Andrej Rozman je sicer doma 
iz Hotedršice, a je vse življenje 
povezan z Idrijo. Še danes se rad 
spominja srednješolskih let, ki jih 
je preživel kot gimnazijec v Idriji. 
Po študiju prava je poklicno kariero 
začel na sodišču v Idriji, kjer je bil 
najprej pripravnik, kasneje sodnik 
in potem tudi predsednik sodišča. 
Ob uvedbi notariata se je odločil 
za pot samostojnega notarja in bil 
v prvi skupini notarjev, ki jih je 
imenoval Državni zbor RS. Vsa leta 
je bil ob rednem delu aktiven tudi v 
stanovskem združenju, v zadnjih letih 
pa tudi kot član sodnega sveta. V Idriji 
je kot notar deloval polnih 26 let.

Notarsko poslovanje v Idriji je s 
1. aprilom prevzela notarka Maja 
Rampre Erznožnik, ki posluje v 

istih prostorih kot predhodnik. 
Prihaja iz bližnjih Žirov, tako 
da ji  življenje na Idrijskem in 
Cerkljanskem ni tuje. Diplomirana 
pravnica s pravniškim državnim 
izpitom je 14 let  delovala kot 

notarska namestnica v Škofji Loki.
Funkcija notarjev, kot nosilcev 

javnih pooblastil, je zelo pomembna, 
saj so stranke zaradi nepristranosti 
notarja deležne največje pravne 
varnosti, pa naj si gre za sestavo 

Vsem občanom idrijske in 

cerkljanske občine bi se 

rad zahvalil za zaupanje. 

To, da sem lahko vso 

svojo poklicno pot 

preživel v Idriji, štejem 

kot privilegij.

Andrej Rozman,  
dolgoletni notar v Idriji

Generalni sekretar Notarske zbornice Slovenije Sašo Šanca, novoimenovana notarka v Idriji Maja Rampre 
Erznožnik, notarka v Ajdovščini Laura Čermelj in dosedanji notar v Idriji Andrej Rozman ob primopredaji 
poslov 31. marca 2021 Idriji.

pogodbe o prodaji nepremičnine, 
daril, urejanje dednih zadev ali 
statusa gospodarskih družb. Pred 
notarjem lahko zakonca po novem 
tudi sporazumno razvežeta svojo 
zakonsko zvezo.

,,

Notarka  
Maja Rampre Erznožnik
 
Lapajnetova ulica 39,  
5280 Idrija
telefon:  
05 372 23 30;  
040 87 87 23
 
uradne ure:  
vsak dan od 9. do 12.  
in od 13. do 16. ure
ob sredah do 17. ure,  
ob petkih do 14. ure

Dezinfekcija prostorov z zamegljevanjem
Dezinficiranje / razkuževanje prostorov z ultra nizko  
volumenskim zamegljevalcem 

Hitra in učinkovita dezinfekcija prostorov, primerna tudi za 
območja v prehrambeni (F&B) industriji 

Sredstvo za dezinfekcijo Oxivir Plus, biorazgradljivo, ki  
dokazano deluje tudi na viruse z ovojnico, kot je koronavirus

Čist-Ost 
Uroš Erjavec s.p. 
Pot v Češnjice 5, 5280 Idrija 

GSM: 051 320 775   
email: info@cistost.si    

www.cistost.si

Premer kapljic meglice 20-60 mikrometrov
Ne poškoduje površin.
Varno za uporabo.
Varno za okolje, popolnoma biorazgradljivo.
Kratki kontaktni časi.
Baktericidno, fungicidno, virucidno in sporocidno delovanje

Video: https://youtu.be/hOQyEPJXELI

so vodni viri, poplavna varnost in 
vodovod, kmetijstvo, gozdarstvo, 
zdravstvo in turizem. Tretji del, 
Akcijski načrt, predlaga ukrepe in 
potrebne aktivnosti za doseganje 
cilja zmanjšanja emisij CO2, in 
sicer vsaj za 40 % do leta 2030 
na ozemlju občine ter povečanje 
sposobnosti prilagajanja podnebnim 
spremembam. Občina s tem sprejme 
celostni pristop k blaženju podnebnih 
sprememb ter prilagajanju nanje. 

Ukrepi, usmerjeni v blaženje 
in  pr i laga janje  na  podnebne 
spremembe,  poleg pozit ivnih 
okoljskih in socialnih učinkov, 
vpl iva jo  tudi  na  neposredno 
zmanjševanje stroškov. Občina z 
zavezo k izvedbi SECAP prevzema 
vodilno vlogo in je zgled svojim 
občanom in drugim oblastem, kar 
prinaša številne koristi za okolje, 
družbo in gospodarstvo. To vključuje 
izboljšanje kakovosti življenja, 
spodbujanje naložb in inovacij, 
krepitev lokalnega gospodarstva in 
ustvarjanje novih delovnih mest ter 
trajnostni lokalni razvoj. 

Zar adi  obsežnost i  temat ike 
podnebnih sprememb,  bomo 
konkretne akt ivnost i  na tem 
področju predstavili v prihodnji 
izdaji časopisa Idrijske novice, ko se 
bomo posvetili rabi energije v Občini 
Idrija. Ta pa je izrednega pomena za 
zmanjševanje emisij CO2.
/ Ivana Kacafura, Marta Stopar
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Poklici se spreminjajo
Sabina Vidmar

V sredo, 24. marca, smo 
izvedli že 31. medobčinski 
otroški parlament, ki je 
tokrat potekal na spletu. 
Razpravo na temo »Moja 
poklicna prihodnost« 
je vodila Ana Hladnik, 
sodelovalo pa je kar 20 
mladih parlamentarcev 
iz Osnovnih šol Cerkno, 
Spodnja Idrija, Idrija in 
Črni Vrh.

V uvodnem delu je vse prisotne 
najprej pozdravila predsednica Zveze 
prijateljev mladine Idrija Zdenka 
Šturm, kasneje sta jih nagovorila 
še župana Občin Idrija in Cerkno, ki 
sta tudi aktivno sodelovala v prvem 
delu razprave. V debati z naslovom 
»Kje pa vas čevelj žuli?« so učenci 
predstavili konkretne probleme, ki 
jih opažajo v svojem domačem kraju. 
Tako so učenci OŠ Cerkno ponovno 
omenili neugledno in neprimerno 
avtobusno postajališče pred šolo ter 
izpostavili, da v Cerknem nimajo 
primernega igrišča za nogomet, 
obstoječe pa je v zelo slabem stanju. 
Tako učenci OŠ Črni Vrh kot učenci 
OŠ Idrija so se v svojem prispevku 
dotaknili  predvsem prometne 
varnosti v okolici šole. V Črnem 
Vrhu si želijo ureditve varne poti v 
šoli, v Idriji pa predvsem ukrepanje 
v zvezi z veliko gnečo v času jutranje 
prometne konice in nevarnim 
cestnim odsekom pri šoli v Godoviču. 
Učenci OŠ Spodnja Idrija so ponovno 
izrazili željo po ureditvi trim steze 
na Melinah in na župana naslovili 
idejo o ureditvi razsvetljave za šolsko 
igrišče, ki je trenutno v večernih 
urah neuporabno.

Na povedane žulje sta se odzvala 
oba župana.  Gašper Uršič  je 
povedal, da se je pri uresničitvi 
cilja ureditve avtobusne postaje 
pred šolo pojavilo več problemov. 
Širitev postaje  na trenutnem 
mestu ni dovoljena, zato so na 
občini razmišljali o selitvi postaje 
na obvoznico, kjer so za ta namen 
tudi že kupili zemljišča. Postaja 
pred šolo bo kasneje odstranjena, 

tista na obvoznici pa bo namenjena 
tudi za šolske prevoze. Do nove 
avtobusne postaje bo urejena tudi 
varna šolska pot. Zavedajo se, da 
je postaja poškodovana, vendar 
prenova ni smiselna, saj bo postaja 
odstranjena. Župan bo preveril 
možnost zamenjave sedišč za lesene 
klopce, ki bi problem vsaj delno 
rešile. Strinja se tudi z umikom 
reklamnih panojev. Glede čistoče 
na avtobusnem postajališču pa je 
k sodelovanju pri skrbi za urejeno 
okolico pozval tudi predstavnike 
šole. Glede nogometnega igrišča je 
župan povedal, da so sicer že iskali 
rešitve za sanacijo luknje, vendar 
bi na dolgi rok na samem igrišču 
s tem povzročili več škode in zato 
sanacije niso izpeljali. V okviru 
gradnje novega vrtca je planirana 
selitev igrišča za osnovno šolo. 
Sama skrb za urejenost igrišča pa ni 
v domeni občine in je odgovornost 
vseh uporabnikov.

Idrijski župan Tomaž Vencelj je 
povedal, da je občina že naročila 
projekt celostne prometne ureditve 
Črnega Vrha, ki je v planu občine za 
leto 2023. V sklopu projekta bodo 
uredili pločnik skozi celoten kraj, 
narejeni bodo novi in varnejši dovozi 
na trg ter širša cesta s pločnikom 
do šole. Tudi v zvezi s prometno 
varnostjo v okolici OŠ Idrija je imel 
župan vzpodbudne novice, saj je ideja 
spremembe prometnega režima v 
okolici Modre dvorane že v teku. 
Pred pričetkom naslednjega šolskega 
leta bo odstranjenih nekaj parkirišč, 
s čimer bodo omogočili polkrožen 
promet in s tem lažje dostavljanje 

otrok v šolo. Nekaj parkirišč bo 
namenjenih samo kratkotrajnemu 
parkiranju, ko starši spremljajo 
mlajše otroke do šole. Z dokončanjem 
vrtca v Spodnji Idriji bo tudi ukinjena 
enota vrtca v šoli, kar bo pripomoglo 
k zmanjšanju jutranje gneče. Glede 
ureditve trim steze v Spodnji Idriji je 
župan povedal, da ne ve točno kdo je 
lastnik tega področja, saj pred časom 
posebna dovoljenja za postavitev 
fitnesa v naravi niso bila potrebna. 
Župan se bo o lastništvu pozanimal, 
predlagal pa je tudi, da šola poda 
pobudo na KS Spodnja Idrija. 
Igrišče pred šolo je v upravljanju OŠ 
Spodnja Idrija, zato je predlagal, da 
podajo pobudo na občino in bodo 
poskusili najti rešitev. Sam pa meni, 
da je osvetlitev igrišča smiselna in 
da bi občina lahko zagotovila neko 
osnovno razsvetljavo.

V nadaljevanju so sodelujoči 
razpravljali o vplivu epidemije na 
izbiro poklica, tehnologiji in poklicih 
prihodnosti, begu možganov oziroma 
zakaj mladi iščejo priložnosti v tujini 
ter pomenu formalne izobrazbe za 
doseg želenega poklica.

Sprejeli so tri sklepe, ki se nanašajo 
na temo, in izvolili predstavnike, ki 
jih bodo zastopali na regijskem in 
nacionalnem otroškem parlamentu:

Sklep: na nekatere odločitve o 
poklicih epidemija ni vplivala, 
odvisno je od posameznega poklica. 
Spremembe se vedno dogajajo, 
epidemija pa je situacijo še bolj 
spremenila. Prisilila nas je, da 
bolj razmišljamo o prihodnosti 
poklicev, bolje izkoristimo svoj čas 
in postanemo bolj samostojni.

Sklep: poklici se spreminjajo, 
vedno bodo nekateri izumirali in 
se pojavljali novi, kljub temu pa 
je pomembno, da počnemo to, 
kar nas veseli. Pomembni bodo 
poklici na področju tehnologije in 
zdravstva, prav tako bodo vedno 
bolj iskana fizična dela, ki se jih 
ne da nadomestiti s tehnologijo, in 
osebni svetovalci. Poudarek bo tudi 
na domači ekološki prehrani.

Sklep: v tujini so lahko boljše plače, 
pogoji, raznolike službe, a tudi večja 
konkurenca, kvaliteta življenja je 
lahko slabša. V Sloveniji si blizu 
bližnjih, poznaš kulturo in način 
življenja. Šolanje je brezplačno in 
lažje dostopno. Beg možganov lahko 
naredi veliko izgubo državi. Vsak 
posameznik se mora odločiti katere 
možnosti mu bolj ustrezajo, saj ima 
vsaka odločitev dve strani.

Regijski otroški parlament
N a  r e g i j s k e m  o t r o š k e m 

parlamentu, ki ga je 8. aprila 
organiziralo Medobčinsko društvo 
prijateljev mladine Ajdovščina, so 
nas zastopali Maruša Velikanje iz 
OŠ Idrija, Bor Makuc iz OŠ Cerkno, 
Veronika Vončina in Iskra Eržen iz 
OŠ Sp. Idrija ter Maks Rupnik in 
Eva Prebil iz OŠ Črni Vrh. Delegati 
so zbranim poročali o opravljenem 
delu v preteklem letu ter predstavili 
sklepe medobčinskega otroškega 
parlamenta.

5 3  m l a d i h  p a r l a m e n t a r c e v 
iz celotne Goriške je bilo nato 
razdeljenih v skupine, v katerih so 
razpravljali o temah: Epidemija je v 
svet poklicev prinesla veliko groženj, 

pa tudi priložnosti, Tehnologija 
in poklici prihodnosti – prednosti 
in slabosti, Staranje prebivalstva 
narekuje razvoj drugačnih poklicev, 
Pomen formalne izobrazbe za doseg 
želenega poklica, Beg možganov 
– zakaj mladi iščejo priložnosti 
v tujini, Razbijanje stereotipov – 
tipični »moški« in »ženski« poklici 
so preteklost. Ob koncu debate 
so sklepe na posamezno temo 
predstavili poslušalcem. 

21. aprila je potekal še nacionalni 
otroški parlament, kjer nas je v 
družbi mladih parlamentarcev iz 
celotne Slovenije zastopal Maks 
Rupnik iz OŠ Črni Vrh.

Otroški parlament je javna 

tribuna otrok na temo, ki 

jo izberejo osnovnošolci 

na državnem otroškem 

parlamentu. Pomeni tudi 

obliko sodelovanja otrok 

v družbenem dogajanju 

ter pridobivanje vedenj o 

človekovih in državljanskih 

pravicah.

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

GANTAR INŠTALACIJE

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

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

• Pomagamo pri 
urejevanju okoljskih 
kreditov.

• Urejamo dokumentacijo 
za okoljske subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

NOVO
Ogrevalne toplotne črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski Weishaupt

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

Vaš partner 
za prijazno 
ogrevanje

Nacionalnega otroškega 
parlamenta se je udeležil Maks 
Rupnik iz Črnega Vrha.  
/ Foto: OŠČV
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RAZPIS ZA LETOVANJE OTROK 2021
Zveza prijateljev mladine Idrija si zaradi izrednih razmer v zvezi z epidemiološko situacijo 
zaradi virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) pridružuje pravico do spremembe razpisa.

Letovanje bo potekalo v dveh terminih:

12. 7. - 19. 7. 2021 v Poreču
Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom 
obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu.

23. 7. - 31. 7. 2021 v Seči pri Portorožu
Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči. 
Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore. Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno 
letovanje. 

1. Prijava na letovanje:
Prijavitelj prijavi svojega otroka na letovanje s prijavnico, ki jo otrok dobi v šoli ali pa jo natisne na spletni strani  
www.zpm-idrija.si. Prijava mora biti v celoti izpolnjena z vsemi podatki, ki so v obrazcu zahtevani. Organizator lahko 
odkloni sprejem prijave oz. sprejem na letovanje, v kolikor na prijavnici niso pravilno in v celoti podani izključno  
resnični podatki. Prijavnica mora biti obvezno podpisana s strani starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika.

Prijave bomo sprejemali samo po priporočeni pošti na naslov Zveza prijateljev mladine Idrija, 
Mestni trg 11, 5280 Idrija od 4.5.2021 dalje. Nepopolne in predčasno oddane prijave ne bodo 
upoštevane. Prijave bomo sprejemali po vrstnem redu prijaviteljev, glede na datum in uro oddane 
prijavnice. V eni pisemski ovojnici so lahko prijave samo za eno družino.

Prijava na letovanje je dokončna, če je za letovanje prosto mesto in je prijavitelj o tem pisno obveščen (po e-pošti ali 
pisno) in ko organizator in prijavitelj skleneta dogovor. Otrok ali mladostnik se lahko letovanja udeleži le v primeru, 
ko prijavitelj oz. plačnik skladno z odločbo, ki jo izda organizator, plača dogovorjeni lastni delež sofinanciranja 
letovanja.

2. Cena letovanja
Vse cene letovanj so že deloma subvencionirane s 
pomočjo sredstev, ki jih namenita občini Idrija in Cerkno, 
ter sredstev, ki jih pridobimo z donacijami. Na voljo sta še 
dve obliki dodatno subvencioniranih letovanj: socialno 
subvencionirano letovanje in zdravstveno 
letovanje.

Socialno subvencionirano letovanje

Prijavitelj, ki želi 
koristiti socialno 
subvencionirano 
letovanje je dolžan 
zagotoviti vsa 
dokazila (Odločba o 
otroškem dodatku). 
V kolikor prijavitelj 
dokazil ne bo 

Zdravstveno letovanje

zagotovil, mu bo zaračunano letovanje kot ostalim otrokom oz. mladostnikom, ki socialne subvencije ne koristijo.

Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje 
obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Do zdravstvenega letovanja je upravičen 
otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski 
dokumentaciji ali je bil večkrat hospitaliziran.

Organizator bo osebne podatke (ime priimek, naslov in letnico rojstva) posredoval v obdelavo šolskemu dispanzerju v ZD 
Idrija. Zdravnica bo preverila ali prijavitelju pripada zdravstveno letovanje ali ne. Prijavitelj bo nato potrdilo z zdravstveno 
kartico prevzel v ambulanti. Predlog zdravnika je pogoj za koriščenje zdravstveno subvencioniranega letovanja. 

3. Odpovedi prijav:
Odpovedi prijav so možne le z zdravniškim potrdilom, v nasprotnem primeru prijavitelj poravna celoten strošek 
letovanja (Poreč 300 EUR in Seča 370 EUR).

Prijavitelj lahko kadarkoli odstopi od dogovora. Odstop od dogovora ima za posledico:
- V primeru upravičene odjave vsaj 7 dni pred pričetkom letovanja (dogodki ali okoliščine, ki se dokazujejo 
z ustreznimi potrdili, kot so bolezen otroka, smrt ali huda bolezen v družini, nezmožnost potovanja na kraj 
odhoda zaradi elementarne nesreče in podobno), zadrži organizator letovanja 10% celotne cene letovanja. 
Izjema v takih primerih so lahko samo prijavitelji otrok, ki so glede na dohodek na družinskega člana vplačali le 
obvezni znižan prispevek.
- V primeru odjave zaradi bolezni otroka v času letovanja, zadrži organizator letovanja vrednost že izkoriščenih storitev. 
- V primeru neupravičene odjave: do 15 dni pred odhodom zadrži organizator letovanja 50 % celotne cene 
letovanja, do 7 dni pred odhodom zadrži organizator 100% celotne cene letovanja.
- V primeru neupravičene prekinitve letovanja (na željo staršev ali otroka, ali zaradi hujše kršitve hišnega reda) 
zadrži organizator letovanja celotno plačilo.

Organizator v vseh primerih iz te točke vrača denar samo z nakazilom na transakcijski račun prijavitelja oz. plačnika 
po zaključku letovanj. 

Več informacij o letovanju in prijavah na letovanje lahko dobite na naši spletni strani www.zpm-idrija.si,  
telefonski številki 041 427 925 in preko e-naslova zpmidrija@gmail.com.

!

Glasbena čipka odmeva
Konec februarja in začetek marca je prek spleta potekalo 
mednarodno tekmovanje Glasbena čipka iz Idrije, ki sta 
ga organizirala KUD Glasbene muze in Glasbeni center Ad 
Libitum. Na tekmovanje se je prijavilo 276 kandidatov iz 
29 držav od Poljske, Nemčije, Srbije, Makedonije, Hrvaške 
do Izraela, Kitajske, Tajske, Združenih držav Amerike, 
Velike Britanije, Romunije in Moldavije. Tekmovalce je 
ocenjevalo 27 članov mednarodne žirije. Na tekmovanje so 
se lahko prijavili glasbeniki, ki igrajo violončelo, violino, 
harmoniko, flavto, kitaro in klavir.

Zamisel za spletno tekmovanje 
je oblikovala Maja Tajnšek. »S 
tekmovanjem sem želela predvsem 
mladim glasbenikom dati 
priložnost, da javnosti pokažejo 
svoje glasbeno znanje tudi v času, 
ko so glasbene šole in koncertne 
dvorane zaprte. Zgledovala sem se 
po primerih iz tujine, kjer so lani 
in letos pripravili že več podobnih 
spletnih tekmovanj,« je po 
tekmovanju povedala Maja Tajnšek.

Organizatorji so poskrbeli za 
klekljane note in violinski ključ, 
za izdelavo letakov in medalj ter 
diplom z motivi klekljanih not. 
Kot je povedala Maja Tanjšek, 
je roko sodelovanja najprej 
ponudila domačim uveljavljenim 
glasbenikom. K sodelovanju je 
povabila skladatelja Alda Kumarja 
in harmonikarja Marka Hatlaka, 
ki sta zaradi zasedenosti odklonila 
sodelovanje; flavtist Cveto 
Kobal pa je povabilo z veseljem 
sprejel. Poleg teh je k sodelovanju 
pritegnila še glasbenike iz tujine, 
ki so tekmovalce ocenjevali preko 
posnetkov na YouTube kanalu. 
»Izjemno visok nivo tekmovalcev 
vseh starosti in odličen odziv 
sodelujočih sta nagrada za veliko 
delo, ki je bilo vloženo v projekt in 
motivacija za drugi del tekmovanja 
Glasbena čipka iz Idrije, ki se 
obeta konec junija,« je še povedala 
organizatorka Maja Tajnšek.

Pri projektu so ob glasbenih 
učiteljih sodelovali tudi Maja Svetlik 
iz Čipkarske šole Idrija, Društvo 
klekljaric Idrijske čipke, odsek 
Spodnja Idrija, Petra Marinko Rus, 
Vasilija Podobnik Kobal, Nataša 
Ivanovic, Tomi Tajnšek, Anja 
Deželak, Založba Bogataj in Zavod 

za turizem Idrija. 
Posnetki vseh zmagovalcev 

so javno dostopni na Facebook 
strani projekta Glasbena čipka 
iz Idrije in YouTube kanalu. Še 
posebej izstopajoči so tekmovalci 
z doseženimi 100 točkami. To so 
bili pianistka Nuo Cheng iz Našic 
na Hrvaškem, violinistka Zarema 
Sitshayera iz Kijeva v Ukrajini, 
pianistka Danica Pandurovic iz 
Šabca v Srbiji, pianist Nutdanai 
Nimitrungrot s Tajske ter godalni 
ansambel Camerata Laibach iz 
Ljubljane.

Vodja tekmovanja Maja Tajnšek, 
je z izvedbo projekta zadovoljna in 
že pogleduje v prihodnost. »Projekt 
je osrečil mnogo mladih duš, ki so 
lahko vsaj na tak način pokazali 
svoje sposobnosti, tako da društvo 
že sprejema vprašanja in pobude za 
naprej. Drugi del Glasbene čipke iz 
Idrije se bo zgodil konec junija, ko 
se bodo imeli možnost predstaviti 
kandidati na tistih instrumentih, ki 
sedaj niso bili zastopani.« / ITA

Nagrajeni tekmovalci iz Valjeva / Foto: GČI

Na tekmovanju je sodelovalo

10 harmonikarjev

15 kitaristov

37 violončelistov

31 violinistov

9 flavtistov

3 kljunaste flavte

7 klavirskih duov

15 komornih skupin  
in ansamblov

149 pianistov
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Na temeljih tradicije imamo jasen 
pogled v prihodnost

Če ne bi bilo epidemije, 
bi letos organizatorji 
na Hlevišah svečano 
obeležili 30. tradicionalno 
prvomajsko srečanje. 
Ob tej priložnosti smo 
se pogovarjali s Samom 
Bevkom, ki je skupaj z 
ekipo podpornikov iz 
stranke Socialni demokrati 
že od leta 1992 glavni 
organizator prvomajskih 
praznovanj na Hlevišah. 

Prvič ste na Hlevišah praznovali 
leta 1992.

Ta podatek drži. V samostojni in 
neodvisni Sloveniji praznovanja 
niso zamrla prav po zaslugi idrijskih 
Socialnih demokratov, ki že trideset let 
organiziramo zelo množično obiskana 
praznovanja pred planinsko kočo na 
Hlevišah. Žal nam razmere zaradi 
epidemije koronavirusa družabnega 
srečanja na Hlevišah ne omogočajo 
več. Zato bomo tudi tokrat praznik 
obeležili z objavami v lokalnih medijih 
in s plakatno akcijo ter samimi 
zastavami in simbolično udeležbo pred 
planinsko kočo. V primeru sprostitve 
zbiranja do 100 ljudi na javnih shodih, 
bo prireditev organizirana v skladu z 
navodili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje.

Vedno ste poskrbeli za zanimive 
govornike.

Zadnji slavnostni govornik na 
Hlevišah je bil 1. maja 2019 evropski 
poslanec dr. Milan Brglez, ki je v 
svojem govoru izpostavil, da boj 
za nekatere delavske pravice ostaja 
še kako aktualen tudi dandanes, 
ko bi morali tudi v Sloveniji začeti 
udejanjati pozitivne prakse na 
področju pravic delavcev, kot so 
delavsko soupravljanje, participacija 
na dobičku in šesturni delavnik. 
Takrat smo obeležili tudi 120-letnico 
prvega praznovanja prvega maja v 
rudarskem mestu Idrija.

Kdo je organiziral to prvo 
proslavo?

Pobudnik  pr ve  pr vomajske 
proslave, ki je bila za rudniško upravo 
nezaslišan dogodek, je bil ravnatelj 
občnega konsumnega društva Fran 
Rinaldo. Ta se je leto pred tem z 
družino preselil iz Zagorja ter oral 
prvo socialdemokratsko ledino v 
idrijskem občinskem odboru. Bil je 
tudi med ustanovnimi člani idrijskega 
štirinajstdnevnika Naprej leta 1903.

Pred 110 leti so Idrijčani izvolili 
prvega socialdemokratskega 
župana.

Volitve župana pred 110 leti so 
potekale 14. junija leta 1911. Takrat 
je bil Ivan Štravs izvoljen za idrijskega 
župana in to je bil prav poseben 
dogodek. Ivan Štravs ni bil le prvi 

socialdemokratski župan Občine Idrija ampak tudi prvi 
socialdemokratski župan na Slovenskem sploh. Ivan 
Štravs se je rodil leta 1875 v Šebreljah in se kot rudar 
zaposlil v idrijskem rudniku. Ustvaril je številčno družino 
ter svoje politično delovanje pričel kot član krajevne 
organizacije socialdemokratske stranke v Idriji. 

Socialdemokrati so bili takrat dobro 
organizirana politična skupina.

To drži. Kasnejši župan Ivan Štravs je že leta 1908 
kot ravnatelj Občnega konsumnega društva vstopil 
v idrijski občinski odbor. Publicist in domoznanec 
Lado Božič je v članku »Rdeči v idrijskem občinskem 
odboru«, ki je bil leta 1976 objavljen v Idrijskih 
razgledih, natančno opisal delovanje idrijskih 
socialdemokratov v začetku 20. stoletja in izvolitev 
Ivana Štravsa za župana Idrije. Pisalo se je leto 1910, 
ki velja za zadnje leto liberalne stranke v vodstvu 
občinske politike. Kot je v omenjenem članku zapisal 
Lado Božič, je bilo vidno, »da vodeča stranka in njeno 
vodstvo nimata več nobene moči, da bi v občini še 
kaj koristnega napravili … Opazno je tudi bilo, da so 
liberalci po petnajstletni občinski vladavini opešali in 
se iztrošili. Nič več novega niso mogli dati občanom, 
postali so pasivni in malodušni. Nastopali so novi 
časi, v akcijo je začela stopati socialna demokracija«.

Kako so potem potekale volitve leta 1911?
Lokalne volitve v idrijski občinski odbor so bile 29. 

maja 1911, za 30 odborniških mest so se potegovale tri 
politične stranke, liberalna, klerikalna in najmlajša, 
socialdemokratska stranka. Izidi so bili skoraj 
izenačeni. Narodnonapredna ali liberalna stranka je 
dobila 10, klerikalna 9 in socialdemokratska stranka 
10 odborniških mest, eno mesto pa je dobil neodvisni 
kandidat.

Takrat župana niso izvolili volivci?
Skladno s tedaj veljavno politično ureditvijo so volivci 

volili člane občinskega odbora in ti so v nadaljevanju 
izmed članov izvolili župana. Novoizvoljeni občinski 
odbor se je na prvi ustanovni seji sestal 14. junija 1911, na 
dnevnem redu so bile volitve župana in šestih občinskih 
svetovalcev. Za izvolitev župana sta bila potrebna dva 
kroga. V prvem krogu je obveljala strankarska disciplina, 
tako da je vsak kandidat dobil vse glasove svojih 

strankarskih odbornikov. V drugem 
krogu pa je nastal razkol v klerikalni 
stranki, ki je za izvolitev Ivana Štravsa 
prispevala štiri glasove. Tako je Ivan 
Štravs s 15 glasovi postal ne samo prvi 
socialnodemokratski župan v Idriji, 
ampak na Slovenskem sploh. Zanimivo 
je, da so v njegovem mandatu sprejeli 
sklep, da naj se razobešajo zastave na 
mestni hiši tudi na dan 1. maja. 

Ivan Štravs je potem županoval 
do leta 1915.

Župansko mesto je zasedal do 18. 
decembra 1915, ko je bil občinski 
odbor razpuščen in ponovno 
imenovan gerentski svet. Z razpadom 
Avstro-Ogrske je bilo ukinjeno tudi 
avstrijsko regentstvo ter bilo 6. 
novembra 1918 imenovano novo, 
kateremu je načeloval Štravs. Tedaj je 
bil Štravs tudi predsednik Narodnega 
sveta mesta Idrija. Po italijanski 
zasedbi je mesto gerenta obdržal do 
24. aprila 1919, ko je bil imenovan 

italijanski komisar. Kmalu zatem 
je Ivan Štravs zapustil Idrijo in se 
odselil v Jugoslavijo.

Kaj današnjim socialdemokratom 
pomenijo te tradicije?

Danes Socialni demokrati nadaljujemo 
tradicijo svojih predhodnikov iz začetka 
prejšnjega stoletja. Stranka je nastala 
na združitvenem kongresu levih, 
socialdemokratskih in socialističnih 
strank 29. maja 1993, ko so se v 
Združeno listo socialnih demokratov 
združile takratna Socialdemokratska 
prenova, Delavska stranka, Social-
demokratska unija in skupini iz 
Socialistične stranke Slovenije in 
DeSUS. Na svojem 5. kongresu 2. 
aprila 2005 se je stranka preimenovala 
v Socialne demokrate.

Z zmago na volitvah 2008, na pragu 
največje gospodarske in finančne krize 
po 2. svetovni vojni, pa je stranka prvič 
v demokratični zgodovini Slovenije 
sestavila socialdemokratsko vlado.

Kako ocenjujete aktualne 
politične razmere v državi?

Država je danes politično v pat 
položaju. Vladna koalicija v državnem 
zboru nima večine, za vsak dodaten 
glas mora sklepati »kravje kupčije«, 
kar pomeni, da je naša družba zelo 
razdeljena in politično nestabilna. 
Poleg tega je epidemija koronavirusa 
v zadnjem letu temeljito pretresla svet 
in Evropo, našo državo pa še posebej. 

Kaj storiti v tej situaciji? 
Najprej se je potrebno odgovorno 

in strokovno spopasti z zdravstveno 
krizo in s cepljenjem obvladati 
epidemijo življenjsko nevernega 
virusa. Politično pa bi bilo najbrž 
potrebno na državnozborskih 
volitvah preveriti katera politična 
usmeritev ima največjo podporo 
volilnega telesa ter na podlagi tega 
rezultata oblikovati vlado, ki bo 
imela najširšo podporo državljank 
in državljanov Republike Slovenije.

Ob tej priložnosti vam čestitam 
ob 27. aprilu, dnevu upora proti 
okupatorju, in 1. maju, prazniku 
dela, z iskreno željo, da se čim prej 
ponovno srečamo na Hlevišah.

Slavnostni 
govornik 1. maja 
2019 je bil evropski 
poslanec dr. Milan 
Brglez. Ob njemu 
stojijo Bojan 
Režun, Vanda in 
Peter Lapajne ter 
Samo Bevk
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Oddamo neopremljen poslovni prostor!
Na naslovu: Lapajnetova ulica 61, 5280 Idrija

- lasten vhod

- lastne sanitarije

- velikost 28,9m2

Primeren za storitveno dejavnost.

Informacije: Ivan Radič, 051 322 645

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
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Po Feldbanu od Logatca do Idrije  
z Ladom Božičem

Ivica Kavčič

Za prvo in edino 
železnico imenovano 
Feldban, ki je kdaj 
povezovala Idrijo s 
svetom, sem slišala 
že v mladih letih. Del 
poti po njeni zabrisani 
trasi z vrha Ključ 
proti Strugu sem 
mnogo kasneje celo 
prehodila. Zanimanje 
zanjo je oživelo ob 
stoti obletnici prve 
svetovne vojne, od leta 
2020 pa se je možno 
po njej brez nevarnosti 
tudi sprehoditi. Vsem 
načrtovalcem in 
izvajalcem ureditve 
trase za pohodništvo 
veljajo iskrene čestitke! 

Pred nekaj leti mi je 

prišel v roke Planinski 

vestnik in v njem članek 

iz leta 1968 izpod peresa 

nekdanjega idrijskega 

župana, domoznanca in 

plodovitega publicista 

Lada Božiča (1904-1976) 

z naslovom Moja prva 

tura. V njem slikovito in 

doživeto opisuje, kako 

sta se med prvo svetovno 

vojno z materjo peljala po 

Feldbanu s Kalc do Idrije, 

potem ko sta vsa sestradana 

in utrujena pri kmetih v 

okolici Vrhnike z menjavo 

za steklenice bencina 

pridobila velik zaklad – 

poln nahrbtnik ravnokar 

izkopanega krompirja. 

Članek je zelo zanimiv. V 

celoti si ga lahko preberemo 

na spletu, za bralce 

Idrijskih novic pa sem iz 

njega povzela tisti del, kjer 

opisuje vratolomno vožnjo 

na odprtih vozičkih čez 

prepadne stene nad sotesko 

Idrijce.

Lado Božič:  
Moja prva tura 

Onstran Golcev so ob Soči bobneli 
topovi  dveh sovražnih  voj ska. 
Ofenziva se je vrstila za ofenzivo, 
padale so nedolžne žrtve, odločitve 
pa  n i  hote lo  b i t i .  D iv janj e  in 
razdejanje je že doseglo svoj višek 
tako na bojnih poljanah kot tudi v 
njihovem neposrednem zaledju. V to 
zaledje je spadalo, čeprav že čisto na 
njegovem robu, tudi naše rudarsko, 
tedaj drugo največje mesto kranjske 
dežele. Vojaštvo je iz Idrije neprestano 
odhajalo in vedno znova prihajalo 
tako s fronte kot iz osrednjih krajev 
in pokrajin stare monarhije, ki so 
ji bile zadnje ure. Z vojaštvom se 
je mešala vsakovrstna živina, ki je 
bila namenjena fronti za prehrano 
sestradani vojski ali za prenašanje 
topov, municije in drugega vojaškega 
mater ia la .  Šo l e  so  s e  v  mestu 
spremenile  v bolnišnice.  Dotok 
ranjencev je bil obilen in prostora je 
primanjkovalo. V nekdanjih šolskih 
razredih so se gnetli ranjenci drug 
na drugem. Vojaški zdravniki so na 
hitro in brez posebnih pripomočkov 
opravljali najtežje operacije. Kriki 
in viki, jok in stok ranjencev so 
odmevali po mestu neposredno z 
operacijske mize.

Mestnemu ž iv l j enju  j e  da ja lo 
ton vojaštvo. Počasi se je civilno 
življenje prilagodilo življenju, ki ga je 
vsiljevala vojna, z vseh strani države 
zbrano vojaštvo vseh vrst in ljudje 
vseh narodov pisane avstroogrske 
monarhije.

Rudar j i  so  b i l i  mobi l i z i rani . 
Na obč ini  ni  b i lo  več  župana. 
Nadomestili so ga komisarji, regenti 
iz  vrst  bogu in cesarju vdanih 
podložnikov. V skladu s to svojo 
vdanostjo so skrbeli za narodov 

blagor. Izdajali so prehrambene 
ali aprovizacijske karte, ki pa že 
dolgo, bolje rečeno nikoli, niso bile 
krite s potrebnim blagom. Če je tu 
pa tam le prišla v kotlino pošiljka 
nepomembnega blaga, tedaj je bilo 
kaj hitro razdeljeno med tiste, ki so 
bili najbližji. V mesto se je naselilo 
splošno pomanjkanje, nastopala je 
prava lakota. Kadar zagospodari ta 
oblast, potem si pomaga vsak, kakor 
ve in zna, samo da si ohrani življenje. 
Boj za goli obstanek je postajal vsak 
dan trši.

Otroci so zaradi pomanjkanja 
hrane postajali prozorni in učitelji so 
trdili, da ne morejo od njih ničesar 
zahtevati, saj so tako sestradani, 
da se vidi skoznje. Poštenih oblek 

in čevljev ni bilo več videti niti na 
starih niti na mladih ljudeh. Na 
sebe so vedno bolj vlekli prekrojene 
vojaške uniforme ali pa iz vojaških 
odej sešite obleke. Tako je civilno 
prebivalstvo navidezno vedno bolj 
postajalo del vojske. Vojaške cape 
in čevlje so prinašali odrasli prav 
s fronte. Avstrijska skladišča pa so 
bila kaj revna in še tisto blago, ki 
ga je bilo mogoče iztakniti v kakem 
bunkerju ali rovu, je bilo izdelano iz 
kopriv, kakor smo tedaj dejali.

Stanje se je izboljšalo, ko se je fronta 
premaknila na reko Piave. Bežeča 
laška vojska je pustila ob Soči polna 
skladišča. Novica o tem se je hitro 
razširila in proti opuščeni fronti se 
je utrgal plaz romarjev, nabiralcev 

in zbirateljev raznovrstnega blaga. 
Prišli smo do laških letnih in zimskih 
vojaških uniform. Naše matere so 
imele polne roke dela. Krojile in 
šivale so obleke za svoje družine. 
Kmalu smo bili v šoli in na cesti vsi 
v zelenih oblekah. Pomladi smo te 
obleke zamenjali s platnenimi, ki 
so šumele, kot da bi bile iz prave 
svile. Starejši so si pomagali tudi 
z vojaškimi čevlji, otrokom pa so 
pripadale doma izdelane lesene 
cokle. Pomladi so iz cokel stopile 
bose noge. Bosi smo hodili tudi v 
šolo in prav nič hudega ni bilo, če 
je maturant stopil pred komisijo v 
Adamovih čevljih.

Če smo reševal i  pomanjkanje 
obleke in obutve z uvozom s fronte, 
pa je bilo dosti trše pomanjkanje 
prehrane. Zadelj hrane smo bili 
odvisni od predelov vzhodno od 
Idrije. Viri prehrane so bile velike 
kmetije tja čez Dole in Zavratec do 
Vrhnike in še dalje po ljubljanskem 
Barju, pa spet čez Žiri, Žirovski 
vrh in po bregovih na obeh straneh 
Poljanske Sore. Tudi živež, v glavnem 
krompir, zelje, repa, korenje in 
podobno je bilo treba tovoriti na 
hrbtu in peš.  Tako so se valovi 
mestnega prebivalstva zlivali proti 
zahodu in proti vzhodu. Na zahod 
po industrijsko blago, na vzhod po 
hrano.

Na pohod  za  krompir  sva  jo 
najprej udarila s prijateljem, nato 
pa, uspešneje, z materjo. To zadnje 
je bila prava tura, pravcati pohod 
čez Dole, Zavratec, Sv. Tri kralje, 
skozi Smrečje in Podlipo na Staro 
Vrhniko ter, s polnima nahrbtnikoma 
krompirja, preko Logatca nazaj v 
idrijsko kotlino. 

Z Vrhnike proti Logatcu sva jo 
ubirala po njivah in travnikih 
daleč stran od glavne ceste. V loku 
sva obšla oba Logatca in se ustavila 
nekje pri Kalcah. Pred nama je bilo Mostovž nad Strugom

Delavci med gradnjo tunela nad Strugom, desno tunel danes



Idrijske novice / ABC         številka 495 petek, 23. april 2021 13D E D I Š Č I N A

še kar lepo število kilometrov do 
doma. Lepo in zanimivo bi bilo, če 
bi najino turo zaključila z novimi 
doživetji, ki bi nama olajšali pot in 
bremena. Računala in mislila sva na 
»veliko« pridobitev Idrije, ki je bila v 
frontni vojaški železnici, ki je vozila z 
logaške železniške postaje skozi Kalce, 
Hotedršico in Godovič v Idrijo in dalje 
po dolini Idrijce proti sv. Luciji.

Feldban, kakor se je železnica 
uradno imenovala,  je  prevažal 
vojaški material, ljudi pa le skrivaj 
in na lastno odgovornost. Na to 
pa ni nihče mislil in tudi midva 
ne. Dovolj je že bilo vsega. Beseda 
ni konj. Povprašala bova. Če bodo 
vojaki spremljevalci nama dovolili, 
da se skobacava na polne vagončke, 
se taki prijaznosti ne bova odrekla. 
Na noben način in za nobeno ceno ne.

Tako sva bila deležna sreče in 
milosti, da sva se vozila s prvo in 
zadnjo železnico, ki je kdaj povezovala 
Idrijo z zunanjim svetom. Železna 
cesta je bila ozkotirna, po njej pa so 
se premikali vagončki, »hunti« po 
domače, vlekla pa jih je prav tako 

napolnjenega vagončka. Po nasvetu 
sva najine bisage potisnila med 
vojaško blago in se na to skrivalnico 
še usedla.

Na vlakcu nisva bila sama. Sproti je 
pobiral vojake in civiliste. Potovanje je 
bilo počasno, saj je težko natovorjene 
v a g o n č k e  v l e k l a  l e  m a j h n a 
lokomotiva, ki ji je od časa do časa 
pošla sapa. Ustaviti se je morala in 
pošteno oddahniti. Skozi Hotedršico 
in Godovič je šlo še brez strahu in 
napetih živcev. Onstran Godoviča pa 
je proga zavila na Francosko cesto, ki 

koza. Nič kaj prijetno ni bilo okoli 
srca. Sedeti na zibajočem se vagončku 
in zreti prav v vodo soteske Zale, 
je zahtevalo svojo mero korajže. 
Vagončki so neprestano poplesavali 
na začasnih tirih, nihali na levo in 
desno, se ob vsakem stiku tračnic 
zdrznili in grozili, da skočijo najprej 
na nasip, z njega pa po strmini v 
globino in temačno dolino.

Še mala lokomotiva se je večkrat 
prestrašila prepadov, vzdrgetala in 
se sunkovito ustavila. Kakor da bi 
lovila sapo in hotela počivati. Srečno 
in samo s košem natlačenega strahu 
smo se pricijazili skozi gozd debelih 
in lepih smrek do vrha črnovrških 
ključev. Prvi del živčne vožnje je bil 
za nami, treba je bilo napraviti še 
vožnjo po severozahodnem pobočju 
prav nič manj strmega Pevca.

Na lesenem mostu preko ceste na 
vrhu serpentin je proga dosegla svojo 
najvišjo točko. V nasprotnem bregu 
Idrijce se v isti višini odpira pogled 
naravnost v Ravbarsko jamo, na levo 
v dolini pa na Idrijco ter na jezero 
in slap pri Kobili, kjer se začenjajo 
znane rudniške in idrijske Rake.

Z mostu se je železniška proga 
začela polagoma spuščati v smeri 
proti Beli. Trasa je tekla prav nad 
Divjim jezerom in nad tesno sotesko 
Idrijce, imenovano Strug, in počasi 
padala proti dolini. Zavore so vedno 
bolj cvilile in škripale. V to muziko 
so se mešali  vzkliki in kričanje 
nemških in madžarskih vojakov, 
ki so zavirali vagončke. Slepim 
potnikom pa je začela počasi lesti 
po hrbtu prava mrzlica. Vrišč in 

ropot je odmeval proti vrhu Pevca, 
udarjal v strugo Idrijce in se odbijal 
od njenih nasprotnih bregov. Živci 
so se vedno bolj napenjali. Pred oči 
so stopale globine Divjega jezera, 
strmi breg nad Idrijco, skale in 
prepadi. Vlak je neprestano piskal 
in opozarjal na pripravljenost. Zdaj 

lokomotivi ali na vagončkih. Malo 
dalje od današnje Vojkove plošče in 
nad kolenom Idrijce je vlak spet na 
velikem in lesenem mostu spremenil 
svojo smer. Zavil je nazaj proti Idriji. 
Odprl se je pogled na cesto Idrija-
Bela. S te ceste so še danes vidni 
zidovi, na katerih je tekla trasa. Od 
tu do četrtega »žomfa« ali tolmuna 
v Strugu ni bilo več daleč. Spust 
železniške proge se je tu končal. 
Železnica je zdrsnila na cesto ob 
Idrijci. 

Zavore so popustile in z njimi tudi 
napetost naših živcev. Da strah le 
ni  bi l  popolnoma neupravičen, 
dokazujejo še današnje govorice 
s t a r e j š i h  l j u d i ,  d a  j e  m n o g o 
vagončkov te železnice iztirilo in 
padlo naravnost v Divje jezero. 
Koliko je bilo na tem resnice, ne vem. 
Sicer pa so bile to vojaške skrivnosti. 

majhna bencinska lokomotiva. Vlakec 
ni imel predpisanega voznega reda, 
niti postaj in odmerjenega postanka. 
Ustavljal se je tam, kjer se je hotel 
in kjer se je moral. Najpogostejše 
postanke so povzročali iztirjeni 
vagončki.

Nič čudnega, proga je bila zgrajena 
na hitro roko, gradili pa so jo vojni 
ujetniki, v glavnem Rusi. No, na 
primer iztirjenja sva tudi midva 
naletela in hitro izkoristila priložnost. 
Nekako sva se sporazumela z Nemci 
in Madžari. Spravila sva se vrh 

veže cesto Godovič-Črni Vrh s cesto, 
ki prihaja v ključih iz Podroteje in 
teče skozi Koševnik do Črnega Vrha.

Cesta teče dobrih pet kilometrov 
po ravnem in skozi prelep gozd, ki 
ga danes obiskujejo številne poučne 
ekskurzije gozdarskih delavcev in 
znanstvenikov. Po nekaj kilometrih 
ceste je proga zavila na desno s ceste 
in se po nasipih, ki so ohranjeni še 
danes, približala robu planote, ki 
strmo pada v sotesko Zale. Po tem 
robu smo se vozili in s strahom zrli 
v prepade, v katerih prebiva divja 

Tovorni vagonček Feldbana z dvema dvoosnima podstavnima vozičkoma. 
Vsak voziček je imel svojo mehansko zavoro in po potrebi najmanj enega 
"zavirača".

Po gozdu nad Zalo in Strugom so dobro vidni kamniti nasipi, po katerih je včasih potekala železnica. / Foto: BaŠ

je zavozil skozi daljši tunel, ki je še 
danes ohranjen, škripal in cvilil po 
lesenih mostovih nad prepadi in se 
spuščal vedno bolj k strugi Idrijce. 
Vožnja vsekakor ni bila od muh. Tudi 
ni tekla mimo precejšnjega strahu. 
Saj smo bili prepuščeni na milost 
in nemilost začasnemu vlaku, ki je 
bil brez vsakih varnostnih naprav, 
namenjen samo prevozu vojnega 
blaga. Vse je bilo odvisno od sreče 
in naključja. Lahko bi bilo prišlo do 
najhujšega, kar bi lahko povzročila 
m a l e n k o s t n a  n a p a k a  v  t i r u , 

Vendar pa je v ljudskem glasu vedno 
tudi nekaj resnice. 

Vozili  smo se po Strugu mimo 
Divjega jezera, ki je bilo povsem 
mirno, skozi Stanovec do Podroteje. 
Kri je  spet butnila v naša lica, 
lokomotiva se je pomirila, njen pisk 
je postal živahnejši, vojaki pa so 
utihnili. Konec je bilo romantične 
vožnje skozi sicer zelo lepe predele 
idrijske okolice, ki nudijo domovino 
in zavetje številnim divjim kozam. Že 
smo bili onstran Zale na cesti proti 
Idriji. Pred nami je bila nekdaj velika 
kmetija in gostilna pri Zagodu. Tu 
je bila tudi naša izstopna postaja. 
Nevarnosti, ki so nam pretile visoko 
gori v bregovih nad Zalo in Idrijco, 
so bile za nami. Pred nami pa je bila 
nova. Žandarmerijski bajoneti, ki bi 
nam lahko pobrali naše dragocene 
tovore. Treba se jim je bilo izogniti. 
Zato sva jo udarila po visečem mostu, 
po Rakah in mimo Poljančeve kmetije 
domov.

Lačna, utrujena in še s precejšnjo 
mero strahu v kosteh sva se doma 
dobesedno sesedla. Ko sva prišla 
k sebi, sva se domenila, da si bova 
tokrat privoščila krompir v oblicah 
ali »gamašah«, saj je bil ta dan v 
resnici pravi praznik. Ne samo da sva 
prinesla toliko in toliko kilogramov 
krompirja, hodila po krajih, ki jih še 
nismo poznali, spoznala markirano 
planinsko pot k Sv. Trem kraljem in 
se končno vozila prvič in zadnjič z 
edinstveno železnico, ki je kdajkoli 
vozila v Idrijo.

Begunci iz Čepovana na vagonih železnice v Godoviču / Foto: F. Mlekuž
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Mladi za samostojno življenje 
potrebujejo stanovanja

Helena Ločniškar

Generacije današnje 
mladine, ki bodo v 
prihodnosti nosilci 
razvoja občine, so visoko 
izobražene, obvladujejo 
najrazličnejša sodobna 
znanja in veščine ter 
uporabljajo napredne 
tehnologije. Mladi se danes 
vključujejo v neformalne 
oblike izobraževanja in so 
aktivno vpeti v dejavnosti, 
ki jih ponujajo različne 
nevladne organizacije. 
Sočasno pa svojo zavzetost 
dokazujejo z angažiranjem 
pri podnebnemu in 
socialnemu aktivizmu.

Osamosvajanje mladih je dandanes 
v Sloveniji težka naloga, saj ga 
spremljajo mnoge negotovosti: 
izobraževanje ni zagotovilo za 
hitro in dobro zaposlitev, mladi 
prednjačijo v prekarnih oblikah 
zaposlitve, po življenjske priložnosti 
se mnogi odpravijo v večje kraje 
in v tujino, dostop do bivališč 
jim je ob visoko privatiziranem 
stanovanjskem fondu in v nebo 
vpijočih cenah bodisi onemogočen 
bodisi otežen, tudi v času pandemije 
pa predstavljajo ranljivo skupino.

Jasno je,  da so za reševanje 
vprašanj mladih ter za omogočanje 
dostojnega življenja potrebne 
sistemske rešitve na lokalni in na 
drugih ravneh ključnega pomena. 
S tem zavedanjem smo se prek 
raziskovanja o tem, kako bivajo, se 
izobražujejo, delajo, participirajo in 
se v prostem času udejstvujejo mladi 
v občini Idrija, spoprijeli z nalogo 
in odgovornostjo priprave predloga 
Strategije za mlade občine Idrija. 
Sodelujoči so tako prek številčnega 
reševanja kar dolge Ankete za mlade 
za pripravo Strategije za mlade 
občine Idrija med marcem in junijem 
2020, prek udeležbe na srečanjih 
za mlade v nekaterih krajevnih 
skupnostih, pa tudi prek pogovorov 
s  p r e d s t a v n i k i  m l a d i n s k i h 
organizacij, dokazali, da jim je, v 
nasprotju s stereotipno predstavo, 
mar za to, kaj se dogaja v njihovem 
kraju ter potrdili ugotovitve, da 
participacija med mladimi danes 
poteka na nekonvencionalne in 
inovativne načine.

Bivanjsko področje
Vprašanja, povezana z bivanjem 

oziroma iskanjem primernega 
stanovanja za mlade, ostajajo med 
najbolj perečimi v občini Idrija. Kot 
problematične so mladi v anketi 
izpostavili predvsem visoke cene 

in premajhno število stanovanj, 
kar posledično zelo otežuje njihovo 
dostopnost, hkrati pa so opozorili 
tudi na dotrajanost stavbnega 
fo n d a  i n  n e z a i n te r e s i r a n o s t 
nekaterih lastnikov za oddajo v 
najem. Delež tistih, ki menijo, da 
so stanovanja v občini (popolnoma) 
nedostopna je s 50,5 % še vedno 
zelo visok, veliko (39,5 %) pa se jih 
o dostopnosti stanovanj ni znalo 
opredeliti, kar nakazuje na to, da 
se s to problematiko še niso srečali; 
za ta odgovor so se sicer pogosteje 
odločali mlajši anketiranci.

Odstotek mladih, ki živijo pri 
starših, se je v primerjavi z letom 
2015 povišal z 58,2 % na 63 %, 
obenem pa se je s 13,6 % na 17,7 
% povišal delež mladih, ki živijo 
samostojno ali s partnerjem v 
lastniškem oziroma najemniškem 
stanovanju.  Ne preseneča,  da 
so mladi ob vprašanju, katerim 
področ jem bi  morala  Občina 
Idrija posvetiti največ pozornosti, 
z 58,9 % na prvo mesto postavili 
stanovanjsko problematiko. 

Stanovanjska vprašanja za mlade v 
Idriji, tako kot tudi sicer v Sloveniji, 
so glede na ugotovitve resnično 
pereča ,  zato  j im je  potrebno 
nameniti veliko mero pozornosti 
in aktivnosti. Število neprofitnih 
o b č i n sk i h  s t a n ov a nj  s e  j e  v 
primerjavi z letom 2015 zmanjšalo, 
kljub temu, da je bilo v načrtu 
povečanje stanovanjskega fonda. 
Na tem področju ni pomembna 
zgolj zaustavitev trenda, temveč 
ga je potrebno obrniti navzgor 
zlasti prek sodelovanja z zunanjimi 
deležniki.

Vključevanje mladih
Občutek, da imajo mladi vpliv 

na družbene spremembe, raste. 
To lahko sklepamo predvsem 
po zaslugi delovanja, odpiranja 

prostora mladim, da so vidno 
prisotni v kraju, ter možnosti, ki 
jih s svojim programom in prostori 
za mlade ponuja Mladinski center 
Idrija, ki ga med drugim podpira 
tudi Občina Idrija. Delež mladih, 
ki menijo, da imajo mladi velik 
vpliv na spremembe v lokalnem 
okolju, se je namreč v desetih letih 
potrojil (z 8,2 % v letu 2010, 17,5 
% v letu 2015 na 28,2 v letu 2020), 
medtem ko sta deleža mladih, ki 
ocenjujejo svoj vpliv kot srednji ali 
majhen, upadla. Mladi pogosteje 
s p r e m l j a j o  d e l o  m l a d i n s k i h 
organizacij  in  organizacij  za 
mlade ter krajevno dogajanje kot 
občinsko politiko, kar je skladno 
tudi s siceršnjimi ugotovitvami, da 
mladi danes več interesa izkazujejo 
z a  n e ko nve n c i o n a l n e  o b l i ke 
participacije. Mladi menijo, da jim 
interes za lokalno politiko lahko 
vzpodbudimo z načrtnim stalnim 
vključevanjem neposredno v procese 
odločanja oziroma neposrednega 
dialoga z odločevalci, z vzgojo za 
participacijo ter z upoštevanjem 
predlogov, ki jih izrazijo. Izkazali 
so tudi interes za sodelovanje v 
procesu mladinskega dialoga in 
prepoznali pomen vključenosti 
mladih v odločanje na krajevni in 
občinski ravni. 

Za  k akovostno  pre ž iv l j anje 
prostega časa izražajo potrebe po 
ohranjanju oziroma vzpostavitvi 
infrastr ukture za dr uženje in 
športno rekreacijo mladih in to 
v različnih krajih v občini. Želijo 
si povezovanja med različnimi 
k r a j e v n i m i  s k u p n o s t m i  t e r 
pridobivanje znanja na področju 
pridobivanja sredstev za delovanje 
svojih društev ter pridobivanja in 
ohranjanja aktivnih članov. Poleg 
tega so si precej enotni v interesu 
za mednarodne mobilnosti.

Med anketiranci je bilo 38,2 % 

prostovoljcev, preostale pa bi najbolj 
spodbudilo, da bi to postali, če bi 
pri tem sodelovali njihovi znanci/
prijatelji in če bi ob tem pridobivali 
koristna znanja in izkušnje. Ker je 
prostovoljstvo pomembna priložnost 
za aktivno participacijo, prispevek 
k povezovanju in vključevanju ljudi 
v lokalnih skupnostih ter omogoča 
pridobitev neprecenljivih izkušenj, 
ga je smiselno spodbujati tudi 
na ravni občine, a ne zgolj med 
mladimi.

neformalnega izobraževanja v občini 
Idrija večinoma ocenjujejo kot 
povprečno, kar vsekakor kaže na 
potrebo po razvoju dodatne ponudbe.

K l j u b  s o r a z m e r n o  v i s o k i m 
doseženim stopnjam izobrazbe pa 
zaradi oteženega prehoda v zaposlitev 
prihaja do težav pri osamosvajanju, 
saj so mladi zlasti zaradi pomanjkanja 
formalnih delovnih izkušenj ob 
vstopu na trg dela ena izmed najbolj 
ranljivih družbenih skupin. Pri 
prvih zaposlitvah se tako soočajo z 
nizkimi plačili, delom za določen čas 
in neskladnostjo dela s pridobljeno 
formalno izobrazbo. Zaposlujejo se 
tudi za krajši delovni čas, opravljajo 
honorarna ali študentska dela ter 
se zaposlujejo v okviru ostalih 
negotovih oblik dela, kar vodi v šibko 
socialno varnost.

Zaposlovanje zaradi omejenih 
pr is tojnost i  ni  t radic ionalno 
področje delovanja slovenskih občin. 
Kljub temu lahko občina posredno 
vpliva na razvoj delovnih mest – s 
strateškim razvojem novih panog, 
odpiranjem priložnosti in posredno 
podporo gospodarstvu je mogoče 
pospešiti gospodarsko rast in mladim 
omogočiti uspešnejši vstop na trg 
delovne sile.

Najpomembneje pa je ...
Mladi  menijo,  da  bi  Občina 

Idrija morala prek ukrepov na 
prvem mestu aktivno pristopiti k 
stanovanjski problematiki, nato 
vprašanju priložnosti za zabavo 
in družabno življenje, na tretje 
mesto pa so uvrstili vprašanja 
zaposlovanja.  Od mladinskih 
organizacij najbolj pričakujejo 
zabavno-družabne aktivnosti, pomoč 
pri iskanju zaposlitev in stanovanj 
ter spodbujanje podjetništva. Mladi 
so bili zgovorni, naslednja poteza 
pa je zdaj na strani organizacij in 
Občine Idrija.

Avtorji Strategije za mlade 
občine Idrija
- Petra Likar (ZPM Idrija) 
- Matevž Šlabnik (Idrija 2020)
- Helena Ločniškar (MC Idrija)

Izobraževanje in zaposlovanje
Mladi se v izobraževalni sistem v 

prvi vrsti vključujejo z namenom 
pridobivanja znanja in sposobnosti, 
na podlagi katerih bodo kasneje na 
trgu dela pridobili zaposlitev, ki je 
eden glavnih pogojev za ustrezen 
prehod iz obdobja mladosti v obdobje 
odraslosti. Večina mladih v občini 
Idrija stremi k doseganju visokih 
stopenj formalnega izobraževanja, 
saj kar približno 50 odstotkov 
anketiranih želi doseči izobrazbo, 
višjo od 1. bolonjske stopnje. 
Pomembno dopolnitev in obogatitev 
formalnega izobraževanja predstavlja 
neformalno izobraževanje, ki je 
pomemben prispevek lokalne 
skupnosti  k ekonomskemu in 
družbenemu razvoju lokalnega 
okolja. Učinki tako formalnega kot 
neformalnega izobraževanja imajo 
namreč velik pomen za lokalni 
trg dela, lokalno gospodarstvo, 
zmanjševanje neenakosti in socialno 
vključenost občanov. Mladi ponudbo 
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NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 13h

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

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



petek, 23. april 2021 Idrijske novice / ABC         številka 49516 D E D I Š Č I N A

60 let  
od zagona prve 
rotacijske peči  
v Idriji

Davor Vodopija 

»Nova zmaga delavskega 
upravljanja.« S temi 
besedami bi se lahko začel 
članek o slavnostnem 
začetku delovanja prve 
rotacijske peči leta 1961 v 
Idriji. 29. aprila 2021 bo 
namreč minilo šestdeset 
let od otvoritve prve izmed 
treh rotacijskih peči, 
postavljenih v topilnici 
rudnika v Idriji. Te so bile 
takrat največje tovrstne peči 
za žganje živosrebrove rude 
na svetu.

Ta pomemben dogodek za Rudnik 
živega srebra Idrija je v Idrijskih 
razgledih še isto leto predstavil 
inženir Albin Koželj, o njem so 
poročali tudi novinarji takratnega 
časopisja. Praznično sobotno 
jutro, 29. aprila 1961, se je pričelo 
z budnico rudniške sindikalne 
godbe. Medtem ko so vodilni možje 
rudnika sprejemali pomembne 
goste in prebirali brzojavke, med 
katerimi so bile tudi čestitke 
tovarišev Edvarda Kardelja, Miha 
Marinka in Aleša Beblerja, so 
rudarji z rudarsko-sindikalnimi 
zastavami v povorki prikorakali do 
nove rotacijske peči, ki je bila za to 
priložnost še posebej lepo okrašena. 

Na slavnostni tribuni je vse navzoče 
najprej pozdravil predsednik 
upravnega odbora rudnika Jože 
Pirc. V nadaljevanju je predsednik 

delavskega sveta rudnika Alojz 
Kenda s ponosom poudaril, da je 
pričujoča peč, z zmogljivostjo 250 
ton prežgane rude na dan, največja 
tovrstna peč za žganje živosrebrove 
rude na svetu. Po končanem govoru 
ter državni himni je takratni sekretar 
Izvršnega sveta za industrijo in 
obrt Ljudske Republike Slovenije 
Viktor Kotnik s pritiskom na gumb 
pognal 36 metrov dolgo žgalno 
cev. O slavnostnem dogodku so s 
pozdravno brzojavko obvestili tudi 
predsednika države Jugoslavije 
maršala Tita. Veselje ob tako 
pomembnem mejniku pa je trajalo 
še pozno v noč.

Peč, ki jo je idrijskemu rudniku 
dobavilo italijansko podjetje 
S.A.I.M.A, so sestavljali kar osem 
mesecev. Celotna investicija je stala 
več kot pol milijarde takratnih 
dinarjev. Izdelana je bila po licenci 
priznanega ameriškega proizvajalca 
iz San Francisca, Gordon I. Goulda 
& CO. O izjemnem tehničnem 
mejniku priča tudi dejstvo, da je 
sam Gordon I. Gould, ki je v juniju 
istega leta službeno obiskal idrijski 
rudnik, prosil takratno vodstvo, da 
mu pošlje sliko idrijske rotacijske 
peči, kot dokaz in referenco o 
delovanju te največje tovrstne 
naprave na svetu.

Z začetkom delovanja rotacijske 
peči je bila zaključena prva 
faza modernizacije Rudnika 
živega srebra Idrija, ki je bil po 
koncu druge svetovne vojne v 
izredno slabem stanju. Medtem 
ko je rudniško vodstvo ob 
uvajanju sodobnih peči z veliko 
zmogljivostjo, ki so lahko prežgale 
tudi najbolj siromašno rudo, z 

optimizmom zrlo v prihodnost, so 
topilničarji razmišljali predvsem 
o boljšem izkoristku pri žganju 
rude in seveda večji plači. S 
postavitvijo še dveh rotacijskih peči 
v naslednjih letih je idrijski rudnik 
ponovno prevzel vodilno mesto 
v tehnologiji pridobivanja živega 
srebra v svetu.

Danes ohranjena tretja rotacijska 
peč je bila postavljena leta 
1968. Zadnjo rudo je prežgala 
7. novembra 1995. Že tri leta po 
prenehanju žganja rude so pri 
Rudniku živega srebra Idrija nastali 
prvi idejni načrti ohranitve in 
prezentacije dela območja topilnice 
za obiskovalce ter konservatorski 
– restavratorski projekt območja. 
Leta 2017 je Center za upravljanje z 
dediščino živega srebra Idrija poleg 
vzdrževanja nezalitega dela jame 

ter monitoringa vplivnega območja 
rudnika, od Rudnika živega srebra 
Idrija prevzel tudi skrb za varovanje 
in ohranjanje pomembnega dela 
UNESCO svetovne dediščine 
živega srebra, med katerimi je 
tudi območje Topilnice Hg. V prvi 
fazi obnove je center s pomočjo 
sredstev Programa finančnega 
mehanizma EGP 2009–2014 
obnovil objekt nekdanje klasirnice 
in zgradil sprejemni center za 
obiskovalce z razstavnimi prostori. 
Vendar obnova območja nekdanje 
topilnice, ki pomeni nadaljevanje 
zgodbe Antonijevega rova, s tem še 
ni zaključena. V pripravi je projekt, 
ki bo ob ustreznih finančnih 
vložkih omogočil obnovo in 
prezentacijo ohranjene rotacijske 
in Čermak–Špirekove peči. 

Ker duh časa narekuje tudi 

Otvoritev rotacijske peči | vir: Fototeka Mestnega muzeja Idrija Vabilo na otvoritev rotacijske peči | vir: Vabilo na otvoritev rotacijske peči, 1961.  
(SI_ZAL_IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija, TE. 106, PE. 764)

drugačne pristope pri ohranjanju 
in prezentaciji kulturne dediščine, 
v zavodu iščemo vedno nove 
možnosti, da objektom, s katerimi 
upravljamo, vdihnemo nove 
vsebine. V letu 2020 smo tako 
že digitalizirali idrijske klavže. 
Trenutno se v okviru projekta 
Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, ki ga koordinira 
Zavod za turizem Idrija, izvaja 
digitalizacija rotacijske peči, tega 
izjemnega spomenika tehnične 
dediščine. Izdelal se bo 3D model, 
ki bo služil ohranjanju dediščine 
ter kot odskočna deska za izdelavo 
aplikacije za VR resničnost, ki bo 
domačine in obiskovalce popeljala 
v svet idrijskih žgalničarjev, ki so 
skozi stoletja sooblikovali napredek 
v tehnologiji pridobivanja živega 
srebra v svetu.
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6. aprila smo se ponovno rodili

Druga svetovna vojna se je bližala 
koncu. Večji del slovenskega ozemlja 
je bil že osvobojen. Kar nekaj dni sta 
se pri ljudeh že čutili sreča in veselje, 
da se vojna končuje. 6. aprila 1945 
pa so se za našo družino na Tratnici 
v Novakih pri Cerknem začele vojne 
grozote. 5. aprila so se pri nas doma 
oglasili trije partizani; oficir in njegov 
pomočnik, ki sta malo prej pomagala 
ranjencu, da je prišel na zdravljene v 
Bolnico Franjo, ter kurir Prašnikar, ki 
je bil že skoraj naš družinski član. Več 
mesecev je bil pri nas doma, kjer je 
med vojno delovala partizanska javka 
za Primorsko in Gorenjsko. Naša hiša 
je bila v bližini gozda in primerno 
varna, zato so vsi trije želeli prenočiti 
pri nas doma. Naš ata jih je opozoril, 
da še vedno obstaja velika nevarnost, 
saj je povsod polno nemških vojakov, 
ki so se vračali z bojišč. Kljub temu so 
partizani prepričali našega ata, da 

je varno in da smo lahko brez skrbi. 
In tako so prenočili pri nas doma, v 
upanju da bo vse v redu.

6. aprila rano zjutraj je v vas prišlo 
večje število nemških vojakov. Ker je 
bilo v vasi vse mirno, so posamezni 
vojaki odšli pregledovati po hišah. 
Tudi k nam je prišel en nemški vojak 
in začudeno ugotovil, da so v hiši 
partizani. Začel je kričati in napadel 
je partizana, pomočnika oficirja. 
Začela sta se prerivati in pomočniku 
je uspelo pobegniti. Pred tem sta 
druga dva partizana že pobegnila v 
gozd. Iz hiše je odšel tudi nemški vojak 
in klical na pomoč.

Ata, ki je malo pred tem odšel k 
Malnarjevim nekaj iskat, ne spomnim 
se kaj, je opazil, da prihajajo nemški 
vojaki. Hitro je stekel proti domu in 
kričal, da prihajajo nemški vojaki. Tri 
moje sestre, Branka, Felica in Jožica, 
so hitele skrivati, kar so za seboj 

pustili partizani. Jožica je brzostrelko, 
ki je ostala za partizani, skrila kar 
v luknjo pri štedilniku, kjer so bila 
običajno spravljena drva. Branka 
je na ves glas klicala mene in brata 
Milana, naj takoj zapustiva spalnico 
in prideva v kuhinjo. Kmalu zatem 
je v najino spalnico priletela bomba, 
ki je razdejala obe postelji in omaro v 
bližini. Ata je kričal, naj gremo vsi v 
kuhinjo in ležemo po tleh. Kuhinja je 
bila najbolj varen prostor, saj so bila 
okna zaščitena z železnimi »gajtrami« 
oziroma križi, ki so nas ščitili pred 
bombami. Nemški vojaki so streljali 
na našo hišo in metali bombe vanjo. 
Na spodnjih oknih ni ostala cela niti 
ena šipa. V hišo so vrgli šest bomb. 

Ko so nemški vojaki vdrli v hišo, so 
nas dobili ležati na tleh v kuhinji. Na 
našo veliko srečo se nikomur ni zgodilo 
nič hudega. Bili smo zelo preplašeni 
in v strahu, kaj bodo nemški vojaki 

storili z nami. V njihovem spremstvu 
smo morali prav na hitro zapustiti 
hišo. Postrojili so nas pred hišo ob 
zid in pred nas postavili njihovega 
vojaka z mitraljezom v rokah. Pred 
zid smo bili postavljeni sestra Branka, 
ki je imela v naročju sestro Elo, ob 
njiju so stali še sestri Felica in Jožica, 
brat Milan in ata, ki je imel mene 
v naročju. Edino sestra Regina se je 
uspela rešiti. Zbežala je od doma in 
se skrila v Močilarskem mlinu. Bežala 
je med streljanjem in imela srečo, da 
je nemški vojaki niso zadeli.

Ker nemški vojaki niso vedeli ali 
je hiša prazna, so nas vse premestili 
pred štalo in v nas uperi l i  cev 
mitraljeza. Dobro se še spomnim, 
kako je bil oblečen nemški vojak, ki 
je ležal na tleh pri mitraljezu in pazil 
na nas.

Ne spominjam se kako se je uspelo 
Branki, ki je ves čas zasliševanja držala 
Elo v naročju, izgovoriti. Izgleda, da 
ji je oficir, ki jo je zasliševal, verjel. 
Hotel je vedeti zakaj smo dovolili, da 
so partizani prenočili pri nas. Rekla 
mu je, da smo se jih zelo bali, ker so 
bili oboroženi in so nam grozili. Ko 
so zasliševali ata, je zaradi varnosti, 
da ne bi s silo nad njim hoteli izvedeti 
kaj več, imel mene v naročju. Na našo 
veliko srečo sta oba dala enaki izjavi 
glede prenočitve partizanov. Medtem 
so nemški vojaki preiskali celo hišo 
in vse okoli nje. Našli so samo star 
radio, ki so ga pustili partizani, ker 
ni bil več uporaben. Prav zaradi tega 
radia smo imeli še največ težav. Ves 
čas zasliševanja in preiskovanja hiše 
smo stali pred hlevom in čakali kaj se 
bo zgodilo. Bilo je zelo mrzlo, mi pa 
bosi in premraženi.

V spominu mi je tudi ostalo, kako so 
na kose razrezali plašč partizanskega 
oficirja in medtem kričali, da če se 
partizani ne vrnejo bodo tudi z nami 

tako naredili. Kasneje je Branka iz 
kosov plašča meni in Milanu sešila 
hlače.

Ker niso našli ničesar, so se pripravili 
na odhod. Bili smo v strahu, kaj 
se bo zgodilo z nami. Nikoli ne 
bom pozabil trenutka, ko je prišel 
nemški komandant k vojaku, ki je z 
mitraljezom, uperjenim v nas, bdel 
nad nami. Na našo veliko srečo mu je 
ukazal, naj se dvigne in obrne mitraljez 
proč od nas. 

Velikokrat sem v življenju razmišljal 
kakšno srečo smo takrat imeli, da smo 
ostali živi. Mogoče je tudi priimek 
Flander kaj pripomogel k temu ali 
pa je bilo tudi komandantu dovolj te 
vojne, ko nas je gledal. Mogoče je imel 
tudi on nekje svojo družino. Ta misel 
me je spremljala skozi vse življenje. 
Zame osebno je bil pošten človek, kajti 
za svoja življenja se lahko zahvalimo 
le njemu.

Ko so nemški vojaki odšli iz vasi, 
si nihče od vaščanov ni upal priti na 
Tratnico, saj so se vsi bali, da smo vsi 
mrtvi. Prvi so se prikazali Malnarski. 
Spominjam se tete Marjance, ko je 
videla, da smo vsi živi. Vsa srečna 
je pritekla k nam in nam povedala 
kako je bilo grozno, ko so nemški 
vojaki metali bombe in streljali. 
Prepričana je bila, da se je pri nas 
grozno končalo. Neizmerno je bila 
srečna, ker smo ostali živi.

Ta 6. april je naši družini ostal v 
spominu kot najsrečnejši dan v našem 
življenju. Ata je dejal, naj bo ta dan 
družinski praznik, saj smo se na 
ta dan ponovno rodili. Poudaril je, 
da nad nami bdi neka sila, ki nas 
varuje, in naj se vsako leto 6. aprila 
spomnimo na boga, ne glede na to ali 
verujemo vanj ali ne. 

Maks Tratenski
v Izoli, 29. novembra 2020

Maksimiljan Flander 

Večkrat sem si že zaželel, 
da bi spravil na papir 
resnično zgodbo iz moje 
mladosti, a nikoli nisem 
našel dovolj časa. Sedaj pa 
je višja sila pripomogla k 
temu, da se mi je ta želja 
uresničila. Obiskal me 
je koronavirus in pristal 
sem v strogi samoizolaciji 
ter tako dobil dovolj časa, 
da to zgodbo napišem. 
Podarjam jo mojima 
hčerkama in vnukoma 
ter vsem mojim nečakom 
v opomin, da če bi se ta 
zgodba drugače končala, 
kot se je, ne bi imeli sreče, 
da bi hodili po tej prelepi 
Zemlji.
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Dobro jutro malo drugače
Polona Bolčina
Mirjana Suwa Sedej

Otroški vrtci so vpeti 
v dnevno rutino, ki jo 
sestavljajo prihod in odhod 
otrok, zajtrk, jutranje 
srečanje, malica, gibanje 
na prostem, kosilo, počitek 
ali spanje, popoldanska 
malica in različne 
dejavnosti po izbiri. 

Z vsakodnevnimi dejavnostmi 
zadovoljimo potrebo otrok po 
urejenem in naravnem toku 
življenja, kar jim zagotavlja 
varnost, otroku omogoča 
normalen telesni razvoj, 
preprečuje napetost in agresijo 
(neaktivnost, dolgočasje), 
omogoča zdravo življenje in 
poskrbi za urejeno življenje 
posameznika. Omogoča tako 
zaporedje dejavnosti, da otrok ne 
čuti bivanja v skupini kot prisilo. 
V Kurikulumu za vrtce iz leta 
1999 je zapisano tudi, da je pri 
organizaciji dnevne rutine v vrtcu 
treba čim bolj omejiti čas čakanja, 
pospravljanja in neaktivnosti. 

V vrtcu Idrija smo se odločili, 
da v novem šolskem letu 
spremenimo in izboljšamo 
izvedbo dnevne rutine, ki otroku 
daje občutek varnosti, stalnosti 
in zaupanja. V svoji skupini 
sva se odločili, da spremeniva 
izvedbo jutranjega srečanja, ki 
nam vsakodnevno prinaša nove 
izzive. Po stari navadi smo sedli 
v krog, si zaželeli dobro jutro, 
izbrali smo dežurnega otroka, ki 
je označil prisotne otroke v vrtcu, 
označil vremenski koledar in 
dneve v tednu, izbral si je pesmice 
in gibalne igre. Tudi Sonja Rutar 
navaja štiri komponente, ki 
sestavljajo jutranje srečanje: 
pozdrav, deljenje, skupna 
dejavnost, novice in obvestila. 
Opazovali sva otroke pri igri in se 
odločili, da bo gibanje osnova za 
izvedbo spremenjenega jutranjega 
srečanja. Dodatne pomisleke sva 

imeli tudi zaradi kombiniranega 
oddelka, kar pomeni, da je med 
otroki velik starostni razpon. 
Strah pred neuspehom je bil 
prisoten, a naju je želja po novih 
izzivih gnala naprej. 

Dejavnosti sva začeli izvajati 
načrtovano, postopoma in 
smiselno. V septembru smo 
imeli uvajalno obdobje, saj se 
je skupina oblikovala na novo. 
Pridružili so se tudi novinci. V 
tem času so se otroci spoznavali 
s svojimi novimi simboli, ki 
jim pomagajo pri učenju skozi 
igro. Skupaj smo izdelali hišo iz 
kartona, ki je dobila pomembno 
vlogo. Predstavlja prostor, kamor 
otroci označijo svojo prisotnost v 
vrtcu. Jutranje srečanje v gibanju 
sva začeli uvajati postopoma. 
Simbole otrok sva postavili 
na različne površine in otroke 
povabili, da se skrijejo kamorkoli 
v igralnici. To pa ni bilo težko, 
saj je skrivanje del priljubljene 
otroške igre. Dodali sva še 
glasbo in ples, ki sta uspešna 
motivatorja pri igri. Takoj sva 

začutili sproščenost otrok, ki so 
se spontano vključili v dejavnosti. 

Med gibanjem sva klicali 
simbole otrok, ki so ob 
premagovanju različnih ovir do 
hiše označili svojo prisotnost v 
skupini. Najmlajši otroci so bili 
sprva le v vlogi opazovalcev, a 
so se nam kmalu pridružili po 
svojih lastnih zmožnostih. Pri 
tem so jim priskočili na pomoč 
tudi starejši otroci. Veselje ob 
uspehu posameznika je bilo 
veliko. Kasneje sva obstoječim 
dejavnostim dodajali dodatne 
naloge, saj sva želeli igro dvigniti 
še na višji nivo. Otroci so morali 
hoditi po potki do hiše – obroči, 
plaziti se po klopi, spreminjali 
sva začetno glasbo, označevanje 
odsotnih otrok. 

Vsak dan s pomočjo osebnih 
simbolov izberemo tudi 
dežurnega otroka, ki pomaga 
pri različnih nalogah. Štejemo 
z Minko, kjer otroci prirejajo 
števila, opazujemo vreme, ki 
ga ponazorimo z gibanjem in 
zapojemo. Če je sončno vreme, 

pojemo pesem Sonce se smeje. 
Označimo še dan v tednu, kjer 
nam vsak dan predstavlja svoj 
gib (npr. ponedeljek, dober 
dan – pomahamo …). Otroci si 
pomagajo s fotografijami, ki smo 
jih pripravili za to dejavnost, 
zato sva izbrali pesmico iz 
zgoščenke Miškolinček, ki je 
odlična za izvajanje otroških 
didaktičnih pesmi. Dodajava še 
vodene gibalne ali socialne igre, 
branje pravljic in petje pesmic. 
Trudiva se, da je vsak dan nov 
izziv za učenje. Bistvo našega 
jutranjega srečanja pa je, da vse 
dejavnosti izvajamo v gibanju. 
Glasba je velika motivacija 
za otroke, gibanje pa vpliva 
na celosten razvoj otroka na 
telesnem, duševnem in socialnem 
področju. Vsi so aktivni po svojih 
lastnih zmožnostih, pridobivajo 
samopodobo, gradijo prijateljstvo 
in razvijajo vsa področja 
njihovega razvoja. Strinjava se 
z docentko dr. Sonjo Rutar, ki 
pravi, da je prav jutranje srečanje 
priložnost za urjenje socialnih 

veščin, kot so odgovornost, 
spoštovanje, komuniciranje in 
skrb zase ter za druge.

Našemu uspešnemu začetku 
šolskega leta je sledilo dolgo 
zaprtje vzgojno-izobraževalnih 
institucij. Ob ponovni vrnitvi v 
vrtec naju je skrbelo, kako bova 
spet zgradili varno in zanimivo 
učno okolje, da se bodo otroci 
spet počutili varno. Nudili sva jim 
vso podporo pri ločitvi od staršev 
in ljubezen, ki je osnova za delo 
v vrtcu. Kmalu se je izkazalo, da 
smo vsi zelo pogrešali socialne 
stike, skupno druženje in dnevno 
rutino, ki je del našega učnega 
procesa. Tudi jutranje srečanje je 
zaživelo z vsemi elementi, ki smo 
jih postavili v začetku šolskega 
leta. Vse skrbi so bile odveč. Kjer 
je volja, je tudi pot. S primerom 
dobre prakse sva spoznali, da 
nikoli ni prepozno za spremembe. 
Zelo sva zadovoljni, da sva si upali 
poskusiti nekaj novega. Vsak 
strokovni delavec bi moral verjeti 
vase, v svoje znanje in znati 
stopiti iz cone udobja. 

Foto: Polona Bolčina

Povej mi  
in bom pozabil.
Pokaži mi  
in si bom 
zapomnil.
Vzbudi mi 
zanimanje  
in bom razumel.

 kitajski pregovor
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Jubilejna Mlada rast za vzor drugim

Rado Božič
Mojca Lipužič Moravec

Roševi dnevi poleg najboljših 
mladih literarnih ustvarjalcev 
8. in 9. razredov osnovnih šol iz 
Slovenije in zamejstva vključujejo 
tudi natečaj najboljših literarnih 
glasil. Na letošnji natečaj šolskih 
literarnih glasil je prispelo 14 
srednješolskih in 12 osnovnošolskih 
glasil. Komisija v sestavi David 
Bedrač, Miha Mohor in Barbara 
Rigler je upoštevala več kriterijev, 
po katerih se je odločala. 

Osrednji kriterij je seveda kvaliteta 
literarnih besedil, njihova izrazna moč, 
morebitni presežki, nadgradnje, izvirnost 
in inovativnost. Pomembno pa je tudi 
delo mentorja v odnosu do učencev, ki 
sodelujejo v uredniškem odboru. Mentor 
mora biti srčen in zavzet, a zgolj usmerja 
delo mladih literatov, ki morajo prevzeti 
poglavitni delež pri glasilu. Pri tem je tudi 
pomembno, kako je glasilo zasnovano, 
katere žanre zajema, katere starostne 
skupine učencev oziroma dijakov objavljajo 
v njem. Zelo je zaželeno, da so zastopani 
pisci vseh razredov, kar pa mora biti 
na koncu spet prepleteno in zajeto v 
smiselno celoto. Kajti tudi celostna podoba, 
oblikovanje, likovna plat so pomembni 
elementi pri končnem odločanju o 
morebitnih nagrajencih. 

Na natečaju v okviru Roševih dnevov 
so se ponovno odlično odrezali mladi 

literati iz Osnovne šole Cerkno z urednico 
Mojco Lipužič Moravec. Z jubilejno 
izdajo Mlade rasti z naslovom Po sledeh 
Lukca, s katero so obeležili Bevkovo leto 
2020, so se uvrstili med najboljša šolska 
literarna glasila. Komisija je ocenila, 
da gre v jedru za literarno-raziskovalno 
delo, je pa to preseženo z izvirnimi 
zapisi, literarnimi pričevanji, vživljanji in 
pripovedovanji. Izdaja je plod večletnega 
literarnega ustvarjanja pri pouku in na 
terenu na pobudo branih Bevkovih del. 
Delo pa ob svoji širini in ambiciozno 
zastavljeni zasnovi navdušuje tudi, ker 
presega z medgeneracijskim pristopom in 
vključevanjem različnih sodelavcev, s čimer 
se učenci učijo tudi, da sta literatura in 
kultura odraz živega okolja. 

O jubilejni izdaji Po sledeh Lukca, je 
urednica Mojca Lipužič Moravec povedala: 
»Zasnova jubilejne številke Mlade 
rasti sega v leto 2011. Takrat smo ob 
120-letnici rojstva Franceta Bevka na OŠ 
Cerkno razpisali vseslovenski literarno-
likovno-fotografski natečaj z naslovom 
’Pikapolonica’. Učenci iz vse Slovenije so 
že takrat v sodobnem svetu iskali Bevkove 
junake. V letu 2017 smo razpis ponovili, a 
se tokrat vprašali, kdo je moj Peter Klepec. 

Pisatelj svojo pripoved zaključi z mislijo: 
’Lepo bi bilo, če bi bilo mnogo Petrov 
Klepcev na svetu,’ zato smo v svojem kraju 
poiskali ljudi, ki v naša življenja prinašajo 
razumevanje, ljubezen, prijateljstvo, srečo, 
strpnost, solidarnost ter mnoge druge 
vrednote, ki bogatijo naša življenja. 

V letu 2018 in 2019 smo se meseca 
septembra pridružili že tradicionalnemu 
obeleževanju Bevkovih dnevov, osnovna 
zamisel je bila, da na ulico preselimo šolsko 
učilnico, v kateri se bodo družili mladi in 
tudi starejši.«

Prijavili so se v projekt »Nacionalni mesec 
skupnega branja« in na ulici prebirali 
Bevkova dela z aktualno tematiko. 
K sodelovanju so povabili tudi člane 
likovne sekcije društva upokojencev, ki 
so ob bralnem dogodku v sodelovanju z 
učiteljico Ano Koren prevzeli mentorsko 
delo v likovni delavnici. Notranjo podobo 
jubilejnega glasila tako krasijo likovna dela 
učencev kot tudi članov likovne sekcije. 

Skozi več šolskih let so učenci različnih 
generacij iskali pripovedovalce in zapisovali 
spominske pripovedi. Mnogi domačini so 
nekoč v želji po boljšem življenju zapustili 
rodno Cerkljansko, se odpravili v svet s 
trebuhom za kruhom. »Spoznavali smo 

zgodbe izseljencev, za katere do tedaj še 
vedeli nismo, da so del naše preteklosti, 
našega kraja in da je v naših družinah 
mnogo Lukcev. Pa tudi Grivarjevi otroci 
so še vedno med nami. Dedki, babice, 
starejši sovaščani pripovedujejo zgodbe 
pastircev, pestrn, drugačnih otroških 
dogodivščin, kot jih živijo otroci danes. 
Tako so nastajali čudoviti zapisi, prireditve, 
gledališke igre, radijske oddaje in predvsem 
medgeneracijska druženja. Bevka smo, 
ne samo brali, temveč ga tudi doživljali, 
z namenom, da bi razumeli pisateljevo 
ljubezen do vsega in vseh okrog nas,« je še 
povedala učiteljica Mojca Lipužič Moravec.

V Bevkovem letu so obeleževali 
130-letnico pisateljevega rojstva 
in 50-letnico njegove smrti. Med 
zapisovanjem različnih spominov so učenci 
pripovedovali tudi o tem, kako se je France 
Bevk zelo rad vračal domov, med svoje 
ljudi, in obiskoval vaške šole. Odločili so se, 
da zapišejo spomine nekdanjih učencev, ki 
se teh obiskov še dobro spomnijo. France 
Bevk je skozi oči pripovedovalcev postal 
precej bolj resničen, osebnost kraja, ki je 
pustila izjemen pečat.

Mlada rast je odlično literarno glasilo 
Osnovne šole Cerkno, ki bo kmalu 
obeležilo 60-letnico izhajanja. O 
kakovostnem delu mladih ustvarjalcev, 
mentorjev in urednice, pričajo priznanja, 
ki jih je glasilo v okviru Roševih dnevov 
že prejelo v zadnjih letih. Leta 2016 – 
priznanje za najboljše osnovnošolsko 
glasilo, 2018 – nagrada za tematsko število 
o literarnih in vsakdanjih junakih, 2019 – 
uvrstitev med najboljša literarna glasila, 
2020 – prva nagrada za načrtno delo z 
mladimi literarnimi ustvarjalci, 2021 – 
uvrstitev med najboljša osnovnošolska 
literarna glasila.
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Kako je nastal koronavirus?
Spodbujanje ustvarjalnosti in razmišljanja o določeni temi je bil glavni namen literarnega 
natečaja, ki smo ga v okviru projekta Zdrava šola na Osnovni šoli Spodnja Idrija 
ponovno razpisali tudi v šolskem letu 2020/2021. Učenke in učenci so bili spodbujeni, 
da napišejo domišljijski ali doživljajski spis oz. razmišljanje, v katerega so lahko 
vključili katero koli temo, povezano z zdravo šolo: npr. zdrava prehrana, spodbuda 
k uživanju sadja in zelenjave, spodbujanje gibanja, ukvarjanje z dejavnostmi, ki 
prispevajo k lepšim medčloveškim odnosom, in seveda tudi aktualno temo o novem 
koronavirusu ter bolezni COVID-19, ... Uživajmo in se zamislimo ob zapisih učencev.  

/ Nataša Hvala

Eno jabolko  
na dan odžene  
koronavirus  
stran

Vsak otrok ali starš, ki to bere, naj si zapomni eno: jabolka so 
čudežno sadje, kajti imajo super moči. Povedala vam bom zgodbo, 
kakšne so te super moči, govorila pa bom tudi o trenutnem 
sovražniku tega sveta – koronavirusu. 

Začelo se je pri Aneju doma. Ta fantek zares ni maral sadja in 
zelenjave. Vsakič, ko je mama skuhala za kosilo zelenjavno juho ali 
pa za malico narezala sadje, se je Anej skril v kot za peč in ni prišel 
od tam, dokler mu bratec ni povedal, da je zrak čist. Anej pa je bil 
za dečka, ki ni maral sadja, presenetljivo zdrav. Vsakič, ko je imel 
zdravniški pregled, mu je zdravnik povedal, da bolj zdravega dečka 
še ni videl. 

Dokler se nekega dne ni zapletlo. Anej je kar naenkrat dobil vročino, 
bolela ga je glava, cedilo se mu je iz nosu in kihal je kot kakšen 
prehlajeni slon, ki se mu je v rilec zataknil kamenček. In to se mu je 
zgodilo prvič v življenju. Aneju prav nič ni bilo po godu, da se je slabo 
počutil, ker je to tako strašansko grozljivo. Ležal je v svoji postelji 
in nenehno nergal. Mama se ga je počasi že naveličala, zato ga je 
peljala k zdravniku. Ko je doktor Muc sprejel Aneja, se je začudil: 
»Kaj pa je zdaj to?!« Aneju se to ni zdelo prav nič zabavno, kot takrat, 
ko mu je doktor govoril, kako zelo je zdrav. Mamo pa je kar treslo, 
ko je poslušala doktorja Muca. »No, Anej,« mu je govoril, »najbrž 
te bomo morali testirati na koronavirus.« Aneju so se pred nosom 
narisale vse zvezde. »Kaj?!« je naglas zavpil. »Pa saj to ne more biti 
res, ampak jaz sem zdrav, zdrav in še enkrat zdrav!« Mama, ki je 
zraven še komaj dihala, je po dolgem razmisleku komaj spregovorila: 
»Povejte, doktor, kako naj zdaj poskrbimo za Aneja?« »Ampak, mama, 
saj sem zdrav!« se je branil Anej.

Tačas se je moral umakniti k medicinski sestri Meliti, ki je bila 
za njegove pojme dokaj prijazna, vsaj kolikor jo je poznal, saj je bil 
do tedaj malokrat tukaj. Medtem pa sta se mama in doktor Muc 
dogovarjala, kako mora mama skrbeti zanj. 

Ni minilo pol ure, že sta sedela v avtu in se peljala proti domu. 
Mama je za boljše počutje zavrtela po radiju njegovo najljubšo pesem, 
vendar je bil Anej še zmeraj zelo potrt in ga ni prav nič več razvedrilo. 
Ko se je glasba končala, je mama začela pogovor: »Veš, Anejček moj, 
zdravnik mi je rekel, da če hočeš hitreje ozdraveti, moraš pojesti na 
dan vsaj štiri jabolka.« »Ne, ne, ne, ne, ne in še enkrat ne. Nikoli in 
nikdar se ne bom niti dotaknil nobenega jabolka, za nič na svetu.« 
»Prav, pa bodi bolan!« se je razjezila mama. Aneja je stisnilo pri srcu: 
»Ampak nočem biti bolan! Rad sem zdrav!«

Ko sta prišla domov, se je moral Anej izolirati v svojo sobo in biti 
v karanteni, dokler se ne pozdravi. Mama mu je vsak dan nosila 
na mizico krožnik jabolk. On jih je seveda vsakič znova odklanjal. 
Nekega dne pa se je počutil prav preveč slabo. Imel je veliko vročine in 
kihal je kot še večji slon z zataknjenim kamenčkom. Mama je bila tako 
prijazna, da mu je kot vsak dan na mizico prinesla jabolka v upanju, 
da jih ne bo pojedla sama. Anej je obupal. Nepremično se je zazrl v 
krožnik z jabolki. »V redu, jabolka, zdaj vas bom pojedel in glejte, 
da boste dobra, ker če ne vas res nikoli več ne bom niti pogledal. 
Vam je to jasno?!« Le s težavo je zagrizel v prvega. »Mmmmmmm, ti 
pa sploh nisi slabo!« se je začudil. Tako je enega za drugim, z veliko 
slastjo, pojedel cel krožnik jabolk. Poklical je mamo, naj mu jih 
nareže še. Mama je bila zelo presenečena, najbrž še nikoli ni tako 
veselo rezala jabolk kot tedaj. 

Tukaj pa se začne notranja zgodba. Vsa jabolka, ki jih je Anej 
pojedel, so se spremenila v majcene vojačkom podobne postavice, 
ki so se začele z veliko vnemo boriti proti koronaviruskom, ki so 
kraljevali v Anejevem telesu. Borili so se dolgo in neusmiljeno. Šlo je 
že zelo na tesno, ampak na koncu so seveda zmagali jabolčni vojački, 
koronaviruski pa so bili poraženi. 

Končno je prišel dan, ko se je Anej počutil bolje, zahvaljujoč 
jabolčnim vojačkom. Uvidel je, da so jabolka res okusna in 
navsezadnje zelo zdrava, zato je vsak dan res pojedel vsaj eno jabolko. 
Mama pa mu je še z večjim veseljem rezala jabolka in tudi drugo 
sadje, ki je bilo zdaj njegova najljubša hrana. 

Tako, tisti otroci, ki ne jeste sadja, hitro v trgovino ali pa kar 
v sadovnjak po jabolka, hruške in drugo sadje ter navsezadnje 
tudi zelenjavo. Saj veste: »Eno jabolko na dan odžene zdravnika 
(koronavirus) stran.« / Nika Tušar, 7. r.

Kako je nastal 
Covid-19

Sandi je bil siten. Bolje rečeno izbirčen. Sploh ni maral jesti sadja in zelenjave. Če je kaj od tega videl na 
svojem krožniku, se mu je »zmešalo«. Brokoli je metal po kuhinji, kaki je razmazal po kuhinjskem pultu 
in z grahom je ciljal ljudi, ki so mu ga prinesli. Cvetača je bila zanj najhujša stvar na svetu. Največkrat jo 
je vrgel kar v straniščno školjko in ji nato zaželel srečno pot po kanalizaciji. Kot ostali izbirčni ljudje ni 
nikoli poskusil hrane, ki je ni maral. Zanj je imela naravnost odvraten vonj. Nekega dne ga je po večerji 
mama prepričevala, da mora vsak dan pojesti vsaj deset zdravih živil. Živela sta na obrobju katajskega 
mesta Vohan. Kakih petdeset metrov od hiše je stal laboratorij, v katerem so izdelovali zdravila za 
katajskega cesarja in njegovo družino. »Mama, saj jih pojem: sadne bombone, čokolado z jagodno 
kremo, sadne torte, sadne bombone in kekse Orano, ki imajo polnilo iz mleka!« je rekel Sandi. Mama 
mu odgovori: »Sladkarije niso zdrave in bombone si naštel dvakrat.« Sandi takoj dobi izgovor, da so 
bomboni zdravi, ker je v njih tudi sadje. Dodal je še, da jih prav zato poje dve vrečki. Mamo je zaskrbelo 
zaradi sinove grozne prehrane. Zaradi nje je postajal vsak dan bolj bled in bolj mozoljast. Odločila se 
je za prehranski preobrat. Sandi bo moral pri vsakem obroku obvezno zaužiti nekaj zdrave prehrane. 
Že naslednjega jutra je Sandi prišel iz sobe zelo lačen. »Imaš kaj hrane, mama? Če nimaš bombonov, 
se bom dal posvojiti!« zagrozi mami. Ta mu odgovori, da ima še nekaj veliko boljšega kot bombone. Iz 
hladilnika prinese jagode. »Kaj je to? So to tiste smradagode?« se zmrduje Sandi. Mama mu odgovori: 
»Ne, sinko. Spoznaj svoje nove prijateljice jagode!« Sandi se znova zmrduje. Potem se je sklonil nadnje 
in jih povohal. »Odvraten vonj imajo. Smrdijo kot kuga. Tega že ne bom jedel. Daj mi čokolado!« je 
ukazoval mami, ki ni popuščala. »Daj, no. Bodi priden fant. Potrudi se. Jagode so zelo slastne,« mu je 
svetovala. V usta mu je hotela potisniti eno jagodo, a jo je izpljunil in zavpil: »Fuj! To ima okus po driski!« 
Po daljšem premisleku se je mama domislila ideje. Ugotovila je, da ga mora ukaniti na drugačen način, 
in sicer s podkupovanjem. Dogovorila sta se, da če bo pojedel tri jagode, bo za nagrado dobil bombon 
iz velikanske vreče, ki jo je vedno hranila za nujne primere (npr., če se Sandi ujezi), saj je bil fant nor 
na bombone, da bi jedel jagode, pa »še pomislil ni«. Ob takšnem predlogu se je Sandi domislil nekaj 
podlega. Mama se je ob fantovem strinjanju z njenim načrtom razveselila. Lahko bi rekli, da se je veselila 
prehitro. Takoj je odšla po bombone. Ko se je mama obrnila, je Sandi jagode vrgel skozi odprto okno. 
Tudi v bližnjem laboratoriju je bilo eno okno odprto. To je bilo okno sobe, v kateri so ravno izdelovali 
cepivo proti gripi. Ena jagoda je pristala na sredi sobe v čaši s cepivom. Takoj se je stopila in eden od 
farmacevtskih tehnikov se je začel počutiti čudno. Začele so ga boleti kosti. Mama je že bila nazaj in 
pohvalila sina ter ga vprašala: »Kam si dal pa zeleni del?« Sandi takoj najde odgovor: »Pojedel sem ga, 
kaj pa drugega! Veš, mama, tisto je najboljši del.« Nadaljevala sta še z borovnicami. Ponovno jih je vrgel 
skozi okno, pristale so v čaši s cepivom, in mama mu je dala bombon. Enako se je zgodilo še z grahom, 
brstičnim ohrovtom, fižolom in brokolijem in vedno je dobil bombone. Na koncu mu je mama dala še 
njegovo največjo nočno moro, cvetačo. Ko mu jo je dala na mizo, je začutila prepih. Odšla je zapret okno. 
Cvetača jo je zadela naravnost v glavo. Bila je začudena. Jezno je pogledala Sandija, ta pa je prepričan, da 
bo mama verjela, rekel: »Cvetača je oživela!« Mama je jezno odvrnila: »Ne igraj se z mano, mladi mož!« 
Kadar je Sandiju rekla mladi mož, je bila precej razjarjena. Sinu je ukazala, naj se gre takoj pripravit za 
spanje, čeprav je bila ura šele šest zvečer. Sandi je bil razočaran sam nad sabo.

Čez približno pet tednov je Sandijeva mama zbolela za neznanim virusom. Bila je čistilka v laboratoriju. 
Odšla je v bolnišnico, da so jo pregledali, vendar niso mogli ugotoviti, kaj je z njo narobe. Po enem 
dnevu je imela povišano temperaturo in bilo ji je slabo. Ko je bruhala, je iz straniščne školjke prilezel 
velik rdeč mutiran virus. Prvi ga je zagledal Sandi. Virus ga je začel loviti po stanovanju. Zvečer sta se 
oba po večurnem lovljenju utrudila in šla spat. Sandi je odšel v posteljo, virus pa v straniščno školjko. 
Naslednjega dne je virus ponovno poskušal uloviti Sandija. Tokrat je Sandi poskusil zbežati virusu 
zunaj, na vetru. Po pol ure se je virus skril v grm. Po nekaj minutah je ven prišlo še šest virusov, ki so 
znali govoriti. Izkazalo se je, da so imeli tudi imena. Odraslemu je bilo ime C. Ostali so bili še V, O, 1, 
D, 9 in I. Dogovorili so se, kakšen bo načrt. Vsak je napadel iz svoje ulice. Naposled so Sandija le ujeli. 
Okužil se je tudi Sandi. Njegovi simptomi so bili veliko hujši kot pri mami, ki je za razliko od njega 
naravnost oboževala sadje in zelenjavo. Čez nekaj tednov je državna oblast razglasila epidemijo, saj je 
virus razsajal z veliko hitrostjo. Virus so poimenovali po prvih sedmih primerkih te vrste. Imenoval se 
je COVID-19. Kasneje so ugotovili, da je virus najverjetneje nastal zaradi mešanice cepiva proti gripi in 
raztopljenih delcev sadja in zelenjave.

Tako je Sandi spoznal, da bi moral ubogati mamo in ne metati sadja in zelenjave skozi okno, temveč 
bi moral zdravo prehrano uporabljati za njen prvotni namen – jo jesti. / Filip Gnezda, 7. r.
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70  
kresov  
za  
70 let 
delovanja 

smo jo v rodu izvedli v živo, saj so 
taborniška srečanja vse od novembra 
potekala na daljavo. Razdeljeni v 
manjše skupine, smo se zbrali po 
različnih lokacijah v Spodnji Idriji, 
ki smo si jih ogledali že prej in so 
se nam zdele najbolj onesnažene. 
Očistili smo okolico osnovne šole, 
trim stezo, pešpot Pod gričem, 
parkirišče pri livarni in bregove 
reke Idrijce. Skupaj smo zbrali 21 
vreč embalaže, stekla, papirja in 
mešanih komunalnih odpadkov, 
ki  smo jih odvrgli  v ustrezne 
zabojnike.  Med odpadki smo našli 
največ pločevink različnih pijač in 
ovitkov hrane, zaščitnih mask ter 
pasjih iztrebkov, zavitih v plastično 
vrečko. Kljub našemu trudu nam 
v tako kratkem času ni uspelo 
očistiti vseh odpadkov, že naslednji 
dan pa smo na nekaterih mestih 
opazili nove. Nad takim ravnanjem 
posameznikov smo zelo razočarani, 
zato pozivamo vse krajane, da v 
prihodnje svoje odpadke odlagajo 
v za to namenjene zabojnike. Samo 
skupaj lahko ohranimo naš kraj čist. 

Praznovanje sedemdesetletnice se 
bo nadaljevalo 22. aprila, ko bomo 
rodovi namesto svečk na torti 

skupaj prižgali sedemdeset ognjev 
po celi Sloveniji. Na ta dan taborniki 
vsako leto v spomin na ustanovno 
skupščino ZTS poleg dneva Zemlje 
praznujemo tudi dan tabornikov. 
V juniju bo v Cerknem potekal 
državni mnogoboj, kjer bomo 
taborniki pomerili moči v klasičnih 
taborniških disciplinah: orientaciji, 
signalizaciji, lokostrelstvu, A-janju, 
... Na udeležbo se že pridno (na 
daljavo seveda) pripravljamo tudi 
v Rodu kranjskega jegliča. Poleti 
bo zveza v Gozdni šoli v Bohinju 
organizirala inkluzijsko taborjenje 
in tako omogočila taborniška 
doživetja tudi tistim otrokom, ki so 
sicer za marsikaj prikrajšani. Leto 
praznovanja pa se bo zaključilo z 
razstavo o taborništvu v Sloveniji, ki 
jo pripravlja Muzej novejše zgodovine 
Slovenije. 

V Spodnji Idriji pa bo posebno 
tudi prihodnje leto. Rod kranjskega 
jegliča Spodnja Idrija, ki je bil 
ustanovljen 14. septembra 1962, 
bo praznoval 60-letnico svojega 
delovanja. V vodstvu se na dogodek že 
pripravljamo in ostajamo optimistični, 
da bomo lahko praznovali skupaj z 
vami./ Jernej Šavli

Zveza tabornikov Slovenije letos praznuje 70. obletnico delovanja. Toliko let je namreč že 
minilo od ustanovne skupščine, ki je bila sklicana 22. aprila 1951. Na njej so pripadniki 
predvojnih skavtov in gozdovnikov skupaj ustanovili Združenje tabornikov Slovenije, ki se 
je osem let kasneje preimenovalo v Zvezo tabornikov Slovenije. 

Zveza tabornikov Slovenije je bila 
nato leta 1994 sprejeta v Svetovno 
organizacijo skavtskega gibanja 
(WOSM) kot nacionalna skavtska 
organizacija. Danes zvezo sestavlja 
70 rodov, med njimi tudi naš Rod 
kranjskega jegliča Spodnja Idrija 
in sosednja rodova - Rod srebrnih 
krtov Idrija ter Rod aragonitnih 
ježkov Cerkno. Zveza šteje skoraj 
7.000 članov, kar tabornike uvršča 
med največje mladinske organizacije 
v državi. 

Zaradi trenutnih razmer so se 
organizatorji praznovanja odločili, 
da bomo obletnico obeležili nekoliko 
drugače, kot smo vajeni. Preko celega 
leta bo organiziranih sedem različnih 
dogodkov, v katere smo se vključili 
tudi »prfarski« taborniki iz Rodu 
kranjskega jegliča. 

Prvi dogodek, imenovan »7 dni 
za okolje«, je potekal med 22. in 
28. marcem. Člani so v tem tednu 
spoznali, kako lahko z majhnimi 
dejanji, ki so primerna njihovi 
starosti, pomagajo skrbeti za okolje. 
Teden smo nato zaključili s čistilno 
akcijo Spodnje Idrije, ki se jo je 
udeležilo 35 tabornikov. To je bila 
tudi prva aktivnost v tem letu, ki 
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Izbirni predmeti malo drugače

Romana Kokošar 

Na Gimnaziji Jurija Vege 
Idrija smo že tri leta 
vključeni v poseben projekt 
ITS (Interdisciplinarni 
sklop), ki sistemsko uvaja 
interdisciplinarnost, 
krepitev veščin in razvoj 
kompetenc. 

V šolskem letu 2020/21 so se 
lahko drugošolci in tretješolci 
sami odločali za enega od 
ponujenih programov, ki potekajo 
po tri šolske ure na teden in 
dijakom nudijo drugačen in svež 
pristop k obravnavi snovi. Že 
njihova imena so precej drugačna 
od imen običajnih predmetov: 
MUN, NARMI in KulArt. Pri 
MUN-u, ki temelji na Modelu 
Združenih narodov, so svoje 
moči interdisciplinarno združile 
profesorice geografije, sociologije, 
zgodovine in angleščine, pri 
predmetu NARMI (Narava in mi) 

pa profesorice biologije, fizike 
in kemije. Za tretjo skupino - 
KulArt so se odločili dijaki, ki 
pri rednih predmetih pogrešajo 
dramsko, filmsko, likovno 
in drugo ustvarjanje. Tu jih 
usmerjajo profesorice slovenščine, 
umetnostne vzgoje in likovnega 
ustvarjanja. 

Za boljšo predstavo, kako 
poteka pouk pri urah ITS, naj 
vam predstavimo potek dela po 
programu KulArt, v naslednjih 
številkah Idrijskih novic pa 
bodo podrobneje predstavljene 
dejavnosti ostalih dveh 
programov. 

Kaj je ITS?
ITS je vsebinsko zaokrožena 

celota, s katero se uresničujejo 
in poglabljajo medsebojno 

povezani cilji raznih disciplin in/
ali predmetov (najmanj treh). 
Dosedanja praksa izvajanja 
ITS je pokazala, da gre za 
kompleksen didaktični pristop, ki 
zahteva temeljito načrtovanje in 
intenzivno sodelovanje učiteljev 
in dijakov pri načrtovanju in 
izvajanju interdisciplinarnih 
aktivnosti v okviru ITS. (Vir: 
Zavod RS za šolstvo)

KulArt
V septembru smo 17 dijakom 

in dijakinjam ponudili v izbor 
različne kulturne in umetniške 
dejavnosti. Po pogovorih in 
delavnicah ter upoštevanju 
dejstva, da v letu 2021 praznujemo 
120-letnico realke, smo se odločili 
za ustvarjanje promocijskih 
kratkih filmov. Nastale so tri 

manjše skupine, 
od katerih se je 
ena odločila za 
ustvarjanje TikTok 
filmov, drugi 
dve pa za proces 

pisanja scenarija, zgodborisa 
in snemanja kratkega filma. 
Pravzaprav dveh! TikTokovci so 
drzno in raziskovalno pristopili 
k ustvarjanju za posebno 
ciljno publiko, štirinajst in 
petnajstletnike, ki se odločajo 
za nadaljevanje šolanja, in 
tako zadostili potrebi šole, da 
s kar nekaj specifičnimi res 
kratkimi filmčki, objavljenimi 
na družabnem omrežju TikTok, 
na drugačen način poskrbi za 
promocijo. 

K sodelovanju smo povabili 
Vida Uršiča, absolventa AGRFT. 
Zunanji mentor je poskrbel za 
teoretične in praktične osnove, 
kasneje pa s pomočjo mentoric 
vodil skupine skozi postopke 
ustvarjanja filma. Znotraj 
ene skupine so si zamislili 
kombinacijo filma in animiranega 

filma, zato so animatorke pod 
vodstvom likovnice samostojno 
stopile še v svet animacije. 

Žal smo bili od sredine oktobra 
do začetka marca primorani te 
ustvarjalne ure preživljati za 
ekrani, zato se je faza snemanja 
odmaknila za več časa, kot 
smo bili pripravljeni sprejeti. 
V tem času so likovnice sicer 
uspele ustvariti kratek poetičen 
animirani posnetek, ki je 
bil ob informativnem dnevu 
objavljen na spletni strani šole 
in na Facebooku. Prav tam je za 
promocijo šole s svojimi kratkimi 
posnetki poskrbela tudi skupina 
TikTok. Ostali dve skupini pa 
sta se v februarju, potem ko 
sta se dodobra spoprijemali s 
pisanjem scenarija in risanjem 
zgodborisa, že pripravljali na 
začetek snemanja. Žal je poseben 
14-dnevni turnus pouka eno od 
skupin ustavil v prizadevanju, 
da čim prej začne s snemanjem, 
druga pa je trmasto vztrajala, 
tako da je kljub oteženim 
pogojem posnela že nekaj 
prizorov na šoli. 

V marcu smo začeli z novimi 
dejavnostmi. Zamisli zanje so 
spet zrasle iz potreb in želja 
dijakov in dijakinj. Tako so 
spet nastale tri skupine: zelo 
številčna, ki se ukvarja z likovnim 
ustvarjanjem, in dve manjši, 
ki bosta poskrbeli za besedno 
ustvarjanje ter za ustanovitev 
in vodenje knjižnega kluba na 
šoli. Vmes bodo posamezniki 
še prej ali slej posneli svoja dva 
filma in ju montirali. Morda bo 
eden od obeh filmov ostal zgolj v 
zapisu scenarija ali v zgodborisu, 
a bomo tudi tako zadostili 
osnovnemu poslanstvu predmeta, 
torej kreativnosti in razvijanju 
pomembnih kompetenc. 
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CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

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

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

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

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

pet. od 8. do 12.

Zavarovanje je lahko  
cenejše še za 5 %! 

V mesecu marcu pričenjamo z novo  
NAGRADNO AKCIJO:  

vsak novi zavarovanec Zavarovalne
agencije Paglavec prejme  
dobropis v vrednosti  

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

Dobropis je unovčljiv v vseh TUŠ trgovinah. 

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

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

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

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

Vaš zavarovalni agent,
Aleksander Paglavec
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Dobava betonskih kanalov (do 4 m)

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:
Materiali za uporabo v gradbeništvu 

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

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

T: 041 646 214

S pomarančo v žepu po knjige k Francetu Bevku
Simona Šinkovec

Po Šinkovčevih poteh 1 je prvi iz vsebinskega 
sklopa treh člankov, ki mu bosta sledili 
nadaljevanji v majski in junijski številki 
Idrijskih novic. Skozi njegove oči bodo 
predstavljeni kraji, ki jih je Črtomir Šinkovec 
v svojem literarnem življenju prepotoval in 
v svojih delih opisoval, v katerih je živel in 
deloval, počitnikoval ter hodil z družino na 
izlete. Ker živimo v času omejitev prehodov 
regij in potovanj, ko ne moremo nikamor iti, 
lahko pa razmišljamo, kam bomo lahko še šli, 
se na ta način literarno-geografsko povežemo 
in odkrijemo nove priložnosti za nove kulturne 
poti v prihodnosti. 

Bilo je sredi vojskarske zime, decembra 
leta 1931, ko se je mladi Šinkovec prvič sam 
odpravil na daljšo pot z višjim ciljem, pridobiti 
slovenske knjige in obiskati pisatelja Franceta 
Bevka. Prehodil je vso samotno pot od domačije 
Smodin na Vojskem, peš čez Trnovsko planoto 
do Čepovana, kjer se je povzpel na avtobus in 
odpeljal do Solkana in Gorice.

Svojo pot je začel malo čez polnoč: »V kopnem 
je bilo do Čepovana pet ur hoda, v snegu toliko 
več. Zaustavila bi me ne bila še taka prepreka. 
Zagazil sem po samotnih rupah v mrzlo 
zvezdnato noč. Ko se je svet nagnil v trebuško 
grapo, je korak po brežini drsel kar sam od 
sebe, toda iz dna soteske, kjer je žuborela voda, 
se je bilo treba povzpeti v brežino Kobilice. Bil 
sem popolnoma sam, nikjer nisem srečal živega 
človeka, le tu pa tam se je od v snegu skritih 
domačij zagnal pasji lajež. V Čepovan sem 
skoraj pritekel še v jutranjem mraku, zasopen 
in upehan, tik pred odhodom avtobusa.« 
(Šinkovec, Wikivir, 2021)

Geografsko območje, ki ga je tistega dne 
prehodil, se razteza od Vojskarske planote, 
domačije Smodin pod Smodinovim vrhom 
(1124 m) – čez Bendijo – Bendijski vrh (1038 
m) – mimo Bendijskih jam – na Razazije – v 
dolino Trebuščice – skozi Gorenjo Trebušo – 
most čez Trebuščico – na sleme Govce – čez 
Kobilico (929 m) – v Čepovan.

Vračal se je pod noč iz Čepovana nazaj: »V 
Čepovanu smo izstopili v trdem mraku. Bil sem 
poln doživetij tistega dne in niti pomislil nisem 
na dolgo pot, ki jo imam pred seboj. Spet sem 
se jadrno zagrizel v strmino Kobilice in se z 
lahkotnimi koraki spustil v trebuško globel. 
Nastajala je noč, polna gostih, mrzlih zvezd. 
Hiše ob cesti pod Govci so bile tihe, stisnjene v 
snegu. Iz majhnih oken so mežikale luči. Nikjer 
nisem srečal živega bitja; mraz jih je nagnal v 
tople izbe, sem pomislil.« (Šinkovec, Wikivir, 
2021)

Naposled so mu že pričele pešati moči: »Kmalu za 
mostom, pod katerim je žuborela v led uklenjena 
Trebuščica, me je spet sprejela strmina. Pobiral sem 
jo korak za korakom, ki so postajali proti Rezaziji 
težji in težji. Začela se je oglašati žeja, ki sem jo tešil 
s suhim snegom. Nato se je prebudila še lakota — 
pila mi je moči kot vampir. Kljub temu sem vztrajno 
rinil proti Bendijskim jamam, v čedalje samotnejši 
breg in globlji sneg. Daleč za menoj so ostale zadnje 
hiše, sredi samote in snega sem se znašel popolnoma 
sam, toda moral sem naprej, kljub slabosti, ki me je 
obhajala, da so se mi začeli zapletati koraki kakor 
pijancu. Z zadnjimi močmi, oblit od mrzlega potu, 
sem počasi pririnil do Bendijskega vrha. Oddahnil 
sem se in da bi si olajšal hojo, sem knjige zabasal 
za pas. Pred menoj je bil kak kilometer proti po 
zložnejšem svetu, to mi je vlilo novega poguma.« 
(Šinkovec, Wikivir, 2021)

Nazadnje mu je življenje rešila pomaranča, ki jo 
je našel v žepu, ko je že omahnil pred zadnjo strmo 
brežino v sneg. Podarila mu jo je Bevkova Davorina, 
največje  čudežno dari lo skupaj  z  Bevkovimi 
knjigami, ki jih je prinesel do doma, kjer ga je 
čakala mama.

Zimsko hrepenenje
 
Mraz se zajeda v telo do srca,
metež sneženi v obličje me bije;
v strmeče oči onstran sveta,
iz temne noči ena zvezda ne sije ...

Rad bi ozdravil in rad se ogrel,
pri materi v hribih nada mi sije,
da se umirim ko list preperel,
duša in telo pri njej se spočije.

Senca na soncu bom pozabljenja,
zaljubljen v samoto zadnjega svita:
mati, s toplino srca, daj mi rešenja!

Vir: https://sl.m.wikisource.org/wiki/Oblaki_nad_
son%C4%8Dno_de%C5%BEelo#Zimsko_hrepenenje 

Svoje doživetje je Šinkovec zapisal 
v Listih, prilogi tednika Železar za 
kulturo in družboslovje, v sestavku 
Obisk pri Francetu Bevku.

Domačini verjetno še danes dobro 
poznajo poti, po katerih so pred 90 
leti Vojskarji hodili do Čepovana in 
v Vipavsko dolino po moko in tudi 
po slovenske knjige. Lahko bi jih 
spet prehodili s pomarančo v žepu 
v spomin na pot, ki jo je prehodila 
slovenska beseda v enih izmed 
najtežjih preizkušenj.

Vojsko / Foto: Ivan Šinkovec

Črtomir Šinkovec in France Bevk
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S pisanjem nad žalost in obup

Ko Ivanka sreča Nikolaja v 
Kosovelovi ulici 

Pompozno napovedovana 
in zaradi spretne kampanje 
založnika kar težko 
pričakovana knjiga Erice 
Johnson Debeljak Devica, 
kraljica, vdova, prasica 
se je že v prvih tednih po 
izidu zavihtela med prve 
tri najbolje prodajane 
leposlovne knjige v 
Sloveniji. Ne brez razloga. 
Ob že omenjeni spretni 
marketinški kampanji 
največje založbe v državi 
imamo opraviti z vešče 
napisanim tekstom, ki 
že zaradi vsebine same 
privlači bralstvo vseh 
generacij.

Erica Johnson Debeljak je vdova 
znanega profesorja, pisatelja in 
pesnika Aleša Debeljaka. Njegova 
nenadna smrt pred petimi leti v 
še danes ne povsem pojasnjenih 
okoliščinah tvori okvir pripovedi 
knjige, ki sloni na avtoričinem 
podoživljanju njegovega odhoda 26. 
januarja 2016 in vsega, kar je temu 
sledilo. Knjiga je izšla v času pete 
obletnice smrti, v njej pa je avtorica 
popisala svoje spopadanje z izgubo, 
omajano eksistenco, s pričakovanji 
družbe, z dvomi o vzrokih smrti. Pri 
tem so ji v pomoč mitske, biblične 
in prave zgodbe z obravnavo in 
doživljanjem vdovstva. Ericino žalost, 
bolečino, srd, obup, skrb ali ljubezen 
lahko skozi arhetipsko podstat 
opazujemo kot pod mikroskopom. 
Preko povečave zagledamo mogočno 
dimenzijo bolečine in ran. Lahko, 
če hočemo, popolnoma razumemo 
cunami vpliva na odnose, ki so včasih 
bili zadostni, prijateljski. Cunami, ki je 
vzrok za nerazumna ali nerazumljiva 
dejanja žalujoče vdove, vzrok za 
uvide. Zaznamo slapove pomanjkanja 
moževega telesa in žeje po bližini. 
Vdova se preizprašuje o svoji živosti, 
vrednosti, duševnem zdravju, brani 
svoje spomine, svoje razlage, svoje 
doživljanje. Erica si »privošči« mitsko, 
epsko popotovanje preko gora in 
voda, ovir, blata, vzponov, padcev, 
pusti si norost (svojo svobodno 
pamet), odločitev za življenje, vzame 
si čas, dokler ne pride nazaj, med žive.

Spregovoriti, 
povedati svojo 
zgodbo je izjemno 
osvobajajoče 
dejanje, ki daje 
moč.

Kaj imata skupnega 
idrijska rojaka, prva 
idrijska ženska umetnostna 
obrtnica in ilustrator, 
slikar, kipar ter kje se bosta 
srečala v letu 2021? V Idriji, 
v okvirjevalnici in galeriji.

Idrijčanke so se v težkih letih 
rudarjenja z Ivanko Ferjančič na 
čelu učile pretanjene umetnostne 
obrti, klekljanja. Ivanka je s svojo 
strastjo rasla in snovala unikatne 
vzorce idrijske čipke ter bila prva 
učiteljica čipkarske šole v Idriji. 
Idrijsko čipko je ponesla v svet.

Nikolaj Pirnat v drugem času 
slika, riše, ilustrira in kipari. Znan 
je po izjemnih portretnih kipih, 
slikah v tehniki olja na platnu ter 
družbenokritični ilustraciji. Med 
vsemi njegovimi deli so najbolj 
znane in odmevne ilustracije 
Cervantesovega Don Kihota. 

Leta 2021 se Ivanka in Nikolaj 
spogledata v duhu likovne 
umetnosti ter umetnostne obrti. 
Oba sta v več letih nabiranja 
potrebnih znanj postala navdih 
za čudovito dejavnost obrti in 
galeristike. Tako se v Idrijo vrača 
okvirjanje slik, čipk, platen, 
priznanj, fotografij, plakatov ... ter 
vseh vaših najljubših spominov! 

»Okvirjanja sem se naučila pri 
priznanem mojstru ter osvojila 

tradicionalne in sodobne pristope, 
ki slikam vedno dodajo piko 
na i. Navdih črpam iz Ivankine 
strasti do klekljanja in globoke 
predanosti h kreiranju domiselnih 
idej ter okvirjev po vaših željah,« 
je pred odprtjem galerije povedala 
Neža Pavšič. Idrija ob delavnici 
za izdelavo okvirjev dobiva tudi 
prodajno galerijo, kjer bodo 
lahko ljubitelji vsega lepega z 
razstavljenimi deli priznanih 
slovenskih likovnikov delili svojo 
ljubezen do umetnosti. »Z Nikolajem 
Pirnatom ob sebi bom za vas in vaše 
stene na ogled postavila zanimive in 
vsestranske umetnike, kakršen je bil 
on sam. Razstavljena prodajna dela 
bodo s premišljenim kuratorskim 
znanjem skrbno izbrana, pri tem 
pa ne bodo manjkala niti imena 
priznanih idrijskih slikarjev in 
umetnikov,« še dodaja Neža Pavšič.

Nova galerija in delavnica za 
uokvirjanje slik bo odprla vrata v 
Kosovelovi ulici v Idriji, takoj ko 
se sprostijo ukrepi za zatiranje 
epidemije. / ITA

Če prej nisem poznala 
bolečine, srečnica, 
kakršna sem bila,  
jo poznam zdaj,  
do obisti jo poznam,  
zdaj vem,  
da, neverjetno,  
ne pozna meja. 

Kot  p i sa te l j i ca  sama pr av i , 
je v nuji, da bi bolje razumela 
spremembe in občutenja, ki jih je 
doživljala v družbi, sama začela 
prebirati raznovrstno literaturo. 
Brala je knjige o žalovanju, o 
nenadni smrti, knjige o tem, kako 
smrt v sodobni družbi popolnoma 
privatiziramo, zbirokratiziramo in 
podobno. Predvsem pa je začela 
raziskovati vdovstvo in vdove, 
njihove različne situacije in vloge 
skozi mnoga obdobja zgodovine v 
različnih okoljih. Podala se je na 
raziskovanje za vdovami v bibličnih 
časih in v islamu, v Indiji, kjer so 
nekatere zgorele na grmadah ob 
truplu svojega moža. Proučevala 
je zapise o Gertrudi, Hamletovi 
materi, Ojdipovi materi Jokasti in 
drugih. Utrdila je spoznanje, da je 

žalovanje sebično notranje stanje. 
»Morda je le četrtina posvečena 
osebi, ki si jo izgubil, ostalo pa 
predvsem občutenju, kaj si sam ob 
tem izgubil, kdo mi bo pomagal, 
zakaj se je meni to zgodilo, kaj 
bom storil zdaj, ... Ko vstopam v 
dialog z vsemi temi zgodovinskimi 
in literarnimi vdovami in njihovimi 
zgodbami ter jih povežem s svojo, 
lahko pogledam izkušnjo izgube in 
smrti s povsem nove perspektive, 
konec koncev gre za univerzalno 
in človeško izkušnjo,« je po izidu 
knjige povedala avtorica Erica 
Johnson Debeljak.

Knjiga je brutalno odkrita in bo 
najbrž šokirala nekatere bralce. 
Na začetku je bilo njeno pisanje 
terapevtsko, in če naj bi bila terapija 
koristna, ni nobenega razloga za 
skrivanje reči, laganje ali selekcijo. 
»Odločila sem se, da bom napisala 
svojo zgodbo v celoti in odkrito in 
če bo na koncu tega procesa knjiga 
dobra, se bom odločila, ali bom kaj 
spremenila in jo objavila ali ne. 
Na koncu sem spremenila imena 
nekaterih ljudi, vendar tako, da so 
glavni elementi ostali.«

Knjigo je tako kot vse pred njo 
avtorica napisala v angleščini, v 
slovenščino jo je prevedel Andrej E. 
Skubic. Izšla je pri Mladinski knjigi 
v zbirki Kultura, ki jo finančno 
podpira Javna agencija za knjigo. 
Prva naklada je pošla in založnik je 
že naročil ponatis.
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Rudarske hiše  
kot odtis večnosti

Drejc Kokošar

Zadnje leto je bilo zares 
nenavadno. Zaradi 
epidemije, ki je prizadela 
cel svet, smo bili večino 
časa zaprti v svoje občine 
in raziskovali svojo 
okolico. Marsikdo je na tak 
način odkril številne lepe 
kotičke in neprecenljivo 
kulturno dediščino, 
ki jo je dovolj tudi na 
slovenskem podeželju. Z 
dijaki Gimnazije Jurija 
Vege Idrija pa smo v 
Društvu Idrija 2020 
naredili še korak naprej. 
Odpravili smo se v svet 
idrijskih rudarskih hiš in 
ugotavljali, da so neodkrit 
zaklad, ki čaka na svojo 
priložnost. 

Na znano platformo Netflix je 
pred kratkim prišel film Izkop (The 
Dig), v katerem spremljamo zgodbo 
starejšega angleškega ljubiteljskega 
arheologa Basila, ki na predvečer 
2. svetovne vojne odkrije bogato 
arheološko najdbo. Film, ki je posnet 
po resnični zgodbi, v ospredje postavi 

ljubezen do zemlje in dediščine, 
ki predstavljata nasprotje smrti 
in bližajoče se vojne. »Od prvega 
človeškega odtisa na jamski steni 
smo del nečesa neprekinjenega. 
Torej, mi ... v resnici ne umremo,« 
v filmu pravi Basil. 

Kulturna dediščina tako predstavlja 
odtis generacij pred nami, ki so 
soustvarjale prostor, v katerem sedaj 
živimo. In del tega so tudi idrijske 
rudarske hiše, ki s svojo samosvojo 
zasnovo še vedno krasijo idrijsko 
krajino. Več stoletij so nastajale 
iz lokalnih materialov, kamna, 
lesa in apna, ki so jih iznajdljivi 
idrijski knapi »pomešali« z ravno 
tako lahkoto, kakor so v kuhinjah 
nastajali okusni idrijski žlikrofi. 

Hiše niso samo za ogled
Z dijaki Gimnazije Jurija Vege Idrija 

smo rudarske hiše spoznavali drugače, 
ne samo skozi voden ogled, ki so ga 
ponavadi vajeni. Odpravili smo se 
v njihovo nedrje in spoznali, kako 
starejša hiša lahko pomaga razumeti 
sedanjost in navdihniti prihodnost. 
V okviru projekta Idrijska rudarska 
hiša – šola trajnostnega stavbarstva, 
ki ga je podprlo Ministrstvo za okolje 
in prostor RS, smo na delavnicah v 
septembru 2020 ugotavljali, kako 
lahko idrijska rudarska hiša pomaga 
pri različnih šolskih predmetih 
– matematiki, kemiji, geografiji, 
matematiki in sociologiji. Tako so 
dijaki spoznavali uporabo apna 

v gradbeništvu na delavnici, ki 
jo je pripravila Šola prenove. Na 
matematično-geografski delavnici 
pa smo skupaj s profesoricama 
Tatjano Pivk in Ester Mrak ugotavljali 
zakonitosti gradnje idrijskih rudarskih 
hiš, jih povezovali z geografskimi 
značilnostmi Idrije in ugotavljali, da 
so kotne funkcije uporabne tudi pri 
računanju naklona strehe.

Številni starejši Idrijčani še vedno 
pomnijo, kako polne so včasih bile 
idrijske hiše. V prenekateri hiši 
je namreč živelo več kot 30 ljudi, 
družine pa so velikokrat živele na 
tako majhnem prostoru, kot ga 
sedaj zasede večja otroška soba. In 
ravno to je poskrbelo za zanimive 
družbene odnose, ki so krojili idrijski 

vsakdan. Pomembno vlogo pa so 
imeli tudi večni konflikti med delavci 
in upravitelji rudnika. Dijaki so tako 
vneto odkrivali, kakšni so bili odnosi 
včasih in jih povezali z aktualnimi 
razmerami. 

Večno pomanjkanje stanovanj
Družbeni odnosi pa so krojili 

tudi podobo kasnejših delavnic, ki 
smo jih organizirali v februarju. 
Nekateri dijaki so se namreč pri 
pouku slovenščine prelevil i  v 
stanovalce Idrije konec 19. stoletja. 
V stilu sodobne slam poezije so 
hitro začutili utrip takratnega časa, 
ki ga je poleg zastrupitev z živim 
srebrom zaznamovala predvsem 
prenaseljenost in pomanjkanje 

Na interdisciplinarnih delavnicah so se dijaki Gimnazije Jurija Vege Idrija 
preizkusili v nanosu apnenega ometa, kar se je navezovalo tudi na znanje 
kemije | Foto: arhiv Društva Idrija 2020

Dijaki so se preizkusili tudi v likovnem ustvarjanju. Tako je dijak 2. letnika, 
Lovro Vehar Menegatti, življenje v idrijski rudarski hiši hudomušno postavil 
v okviru humoristične serije Simpsons. 

Fotografska razstava Podobe idrijskih rudarskih hiš vsebuje fotografije, ki so nastale v okviru fotografske 
delavnice pod vodstvom Nejca Menarda. | Foto: Maj Lazar

Razstavo Podobe rudarskih hiš si lahko ogledate v virtualni 
obliki na spletnem naslovu  
www.id20.si/podobe-idrijskih-rudarskih-his.  
Razstava bo na ogled do 15. maja.

stanovanj (kar pa seveda spet 
spominja na današnje težave mladih). 
Dijaki so poleg poezije lahko izbrali 
še številne druge možnosti za 
ustvarjanje, tako so nekateri napisali 
esej o življenju v idrijski rudarski 
hiši, spet drugi pa so na skupinskih 
delavnicah razmišljali, da so lahko 
rudarske hiše primerne tudi za 
sobo pobega ali pa celo snemanje 
humoristične serije. Kar neverjetno 
je, koliko zanimivih ugank so dijaki 
postavili v pristno okolje idrijskih 
rudarskih hiš. 

Podobe idrijskih rudarskih hiš
Šteje pa se, da slika pove več 

kot 1.000 besed. In tako je tudi 
pri idrijskih rudarskih hišah. Že 
v septembru so jih dijaki pod 
mentorstvom Nejca  Menarda 
fotografirali. Takšne, kot so, z 
vsemi svojimi veselimi in žalostnimi 
podobami. Zbrali smo najboljše 
fotografije in zasnovali fotografsko 
razstavo Podobe idrijskih rudarskih 
hiš, ki si jo že lahko ogledate v 
digitalni obliki. Upamo pa, da jih 
bomo lahko kmalu razstavili tudi 
v fizični obliki, zaenkrat je namreč 
ogled na voljo samo v prostorih 
Gimnazije Jurija Vege Idrija, ki 
je trenutno žal zaprta za zunanje 
obiskovalce. Fotografsko razstavo so 
še obogatila likovna dela dijakov, ki 
so nastala v okviru posebne likovne 
delavnice. 

Če jo spoštujemo, hranimo in 
uporabljamo, je kulturna dediščina 
neuničljiva. In večno ponuja odtise 
naših prednikov, kakor je ugotavljal 
tudi že arheolog Basil. So zaklad, ki 
čaka na ustvarjalno priložnost. Ne 
pozabimo je izkoristiti! 
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Od rovta do rovta
Lep dan se je obetal: po 
mrzlem jutru bo toplo in 
sončno. Tudi začel se je lepo. 
V avtobus so od Stopnika 
naprej vstopali šolarji, vsi 
so imeli v rokah plastične 
vozovnice, vljudno so 
pozdravili šoferja, to velja 
za mlajše otroke. Starejšim 
se je to zdelo brez veze, itak! 
Do železniške postaje Most 
na Soči so bili vsi sedeži 
zasedeni, v avtobusu so 
žvrgoleli otroški glasovi, 
koliko so si imeli povedati! 
Tinka Gantar

Iz toplega udobja me je vrglo na 
vedno prepišen kolodvor, nato pa na 
avtovlak, ki je imel za potnike brez 
vozila pripravljen en vagon, mislim, 
da je bil moje starosti. »Bo zdržal 
do Bohinja?« sem se spraševala, 
ko nas je stresalo, ko je škripalo, 
poskakovalo skozi številne tunele, 
preko mostov. Da smo to vožnjo 
bolj prvinsko doživeli, vagon ni bil 
zakurjen. Oj, v Bohinju pa najprej 
na vroč kakav, sem se tolažila. 
Zaprto! No, ga bom pa dobila na 
bencinski črpalki, saj me pot nese 
tam mimo. Istih misli je bila dolga 
vrsta čakajočih pred vrati. Pa nič, 
bom pa svoj čaj pila! Kakšen mraz, 
sem jamrala sama pri sebi in grizla 
klanec proti Jereki. Za povrhu pa še 
senčna Korita, tesno med Šavnico in 
Pečmi, kjer je med visokimi stenami 
prostora le za cesto in Jeračico, ki je 
šumeče preskakovala iz tolmuna v 
tolmun proti naročju matere Save. 
V davni preteklosti je skozi to ožino 
odteklo plitvo jezero, ki je pokrivalo 
Zgornjo Bohinjsko dolino. Še slap 
brez imena, a kljub temu lep, je skočil 
s strmin, potem se je pa odprlo: 
sonce je svetilo in grelo raztresene 
vasice na pobočjih Pokljuke. In ena 
od vzpetin, ki so obkrožale vasi, 

je bil moj današnji cilj: Vodnikov 
razglednik, 1.017 metrov visok. 

Pozdravijo me prvi telohi
Vas Jereka je stisnjena za cerkev 

sv. Marjete in zaključuje Zgornjo 
Bohinjsko dolino, s prelepimi vasmi v 
objemu kopate Rudnice in kamnitega 
Studorja. Takoj za najožjim delom 
vasi je most, za njim pa oznake poti 
Juliana na Vodnikov razglednik. Da je 
bila pot tlakovana, z malo domišljije 
še dandanašnji vidimo po kolesninah, 
izdolbenih v kamenje. Kljub snegu, ki 
pokriva kotanje, cvetja ni manjkalo: 
kimajo mi telohi,  na sončnih 
obronkih cvetijo blazine resja, pa 
trobentice, sem in tja že cveti dren. 
Dobro označena steza vsaj petkrat 
prečka cesto na Pokljuko. Vsakič 
sem se obrnila nazaj in ugotavljala, 
kaj vse mi razgled odkriva. Vedno 
širše se je odpiral in ko sem po dveh 
urah in pol stopila na vrh, je bil pogled 
najširši: od temnih gozdov Jelovice do 
Komne so se razkazovali zasneženi 
vrhovi Bohinjsko – Tolminskih 
gora. V njihovem objemu je temnelo 
Bohinjsko jezero, po obeh dolinah, 
spodnji in zgornji, so bile potresene 
vasi, vse pa obsijano s soncem. »Kako 
lepo,« smo bili vsi tu zbrani istih 

misli. Ni čudno, da je sem rad hodil 
Valentin Vodnik, ki je bil prvi stalni 
duhovnik na bližnjem Koprivniku 
(1793-1796). Domačini vrhu še 
sedaj rečejo Gospodovec. Gospod 
župnik se je s svojim prijateljem Žigo 
Zoisom iz Stare Fužine sporazumeval 
brezžično: z belo plahto in s pomočjo 
dogovorjenih znakov.

 
Mraza je bilo konec

Na klopi pod velikim križem v miru 
božjem sem se grela, razkužila (pa ne 
z razkužilom za roke!), pomalicala 
in pustila dobrim mislim in srečnim 
občutkom prosto pot. Blizu je do 
Koprivnika, raztresene vasi okoli 
poznobaročne cerkve sv. Križa, 
lipe in župnišča, kjer je spominska 
plošča in doprsje Valentina Vodnika. 
Rad je bil tu gori in težko je zapustil 
»vir svojega navdiha«. Takole je 
zapisal: »Vselej sim želel kranjski 
jezik čeden narediti. Baron Žiga 
Zois inu Anton Linhart mi 1794. 
naročita kalender pisati; to je moje 
pervo delo, katiro tukaj vsim pred 
oči postavim, de so bodo smejali inu 
z menoj poterpljenja imeli. Če bom 
živel, očem še katiro noro med ludi 
dati; naši nastopniki bodo saj imeli 
kaj nad nami popravlati inu brusiti. 

Pisano na Gorjušah v Bohinskeh 
gorah 1. rožencveta 1796.« 

Od rovta do rovta
Kljub toplemu dnevu sem komajda 

zalovila na planem domačina, da bi 
mi povedal, kako bi po starih stezah 
prišla v dolino, v Nomenj. Po dolgem 
premišljevanju se mu je zdelo najbolj 
pametno, da bi šla kar po asfaltu. »Da 
se ne zgubiš,« je dodal, »ali pa pojdi 
proti Gorjušam in tam vprašaj za 
pot.« Tako sem tudi storila, še prej 
sem pa šla do domačije Mlinar, pri 
kateri stoji maketa mlina na veter. 
Ker ni bilo stalnih tekočih voda, 
je iznajdljivi Škantar leta 1870 na 
mestu, kjer po dolini Mrzlega potoka 
vleče ob večerih nočnik, postavil mlin 
na veter, edinega v teh koncih. Žal se 
niso lotili popravila, dokler je mlin še 
stal in je popolnoma propadel. Od 
rovta do rovta me je vodila steza. Da 
se ne morem izgubiti, je bila mnenja 
domačinka: »Če se držiš desno, boš 
prišla na glavno cesto.« V tako lepem 
vremenu ni bilo težko hoditi sem in 
tja med rovti, s seniki, večinoma 
predelanimi v vikende, nekaj pa še 
po starem ohranjenih. Planinski 
zemljevid mi ni kaj dosti pomagal. 
Sem se spomnila nasveta moža, ki se 
je vedno držal nasveta iz JNA: »Kartu 
čitaj, seljaka pitaj!« In tako sem pri 
prvi gorjuški hiši pozvonila, čisto 
brez potrebe, saj sta me »naznanila« 
dva lajajoča čuvaja.

Steza je bila zaraščena vlaka 
»Pravo ste pobaral. Po tej steze sem 

leta hodiva na šiht pa domu. Toko 
se mje zagravžova, da nkol več nism 
šva po njej. Ja, gvišn je še prehodna.« 
Torej, poskusim. Na prvih rovtih 
sem vintala sem in tja in končno 
le našla izhod. Potem pa ni bilo več 
težko. Steza ni bila več steza, temveč 
zaraščena vlaka, sonce se je oddolžilo 
za jutranji mraz in je pripekalo na vso 
moč, globoko v dolini se je bleščala 
Sava, avtomobili so švigali sem in 
tja, tudi vlak je zavriskal in odbrzel 
proti Bohinju. O, Nomenj, kako si še 
daleč! Po razdrapani poti sem prišla 
na negovan rovt z lepim senikom, 
primernim za dolg počitek. Malo sem 
zamižala. In nato se je lepa pot vila 
med cvetočim lapuhom, ob potoku so 

kimali zvončki, telohi so bili rdeči kot 
jaz, plavčki na široko odprti. Nekje v 
skalah je šumel slap, naj mi ne zameri, 
a danes se mi ga ne da poiskati. Kdaj 
drugič, si rečem, najprej naj pridem 
do Nomnja in postaje, železniške ali 
avtobusne. 

Avtobus je prispel prej kot vlak, do 
Bleda, potem pa spet peš v rojstno vas, 
mimo mogočnih hrastov po sončni 
cesti, ki ji še vedno rečemo Ta nova, 
čeprav je bila zgrajena za potrebe 
železnice 1905. Za hrbtom me je 
gledal Blejski grad, na zahodnem 
obzorju Triglav s svojimi podaniki, 
severno obzorje pa je zapirala 
mogočna Stolova postava. Še klanec 
do doma, pozdravijo me koze in 
putke in zgovorni petelin, da o bratu 
ne govorim. 

Prijetno utrujena sem le prišla do 
svojega kofeta, v naši stari kuhinji, 
polni lepih spominov. 

Bohinj je področje dveh dolin: 
spodnje ob Savi in zgornje od 
Stare Fužine do Jereke. Po tej 
je že v starih časih peljala pot 
na pokljuške gozdove, kjer so 
kopali rudo in stara tovorna 
pot proti Radovljici.
Izročilo pravi, da je ledeni 
mož zdrvel med gorami in 
se zaril globoko v zemljo. Za 
seboj je pustil dve lepi dolini.

Kamnita tlakovana pot z 
Jereke je bila grajena v 18. 
stoletju za potrebe dovoza 
železove rude in oglja s 
Pokljuke. Še so vidni žlebovi 
v kamnu. Zgrajena je bila po 
starodavni poti s severa na 
jug.

Mlin na veter je bil ves 
lesen, osmerokoten, na tleh 
v premeru 6 m, visok 8 m, 
vetrnica premera okoli 12 m 
je segala skoraj do tal. Podrl 
se je leta 1980. KS Gorjuše 
je leta 2014 po starih načrtih 
postavila pomanjšano maketo.

Foto: Tinka Gantar
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Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

VIDA REJEC
(1925 – 2021)

 

Na Tiho nedeljo se je tiho poslovila Vida Rejec. Globoko smo 

hvaležni vsem, ki ste kakorkoli prispevali k dostojanstveno izpeljanem 

poslovilnem obredu, duhovnikoma, g. Marku Rijavcu in dr. Jožku 

Pircu, ter g. Marku Gnezdi s sodelavci Komunale Idrija. Enako velja 

za ga. Stanko Močnik, družinsko prijateljico, ki je v občutenem 

nagovoru orisala življenjsko pot pokojnice, s poudarkom na glasbenem 

in pevskem udejstvovanju, in za Mico, ki je svoji babici v slovo ganljivo 

zaigrala na violino.

Iskreno zahvalo izražamo tudi zdravnikom ZD Idrija, predvsem pa 

strokovnemu in negovalnemu osebju Doma upokojencev Idrija za 

dolgoletno oskrbo mame.

Nenazadnje hvala tudi vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 

sodelavcem in znancem, ki so nam v teh trenutkih izrazili sožalje 

in podporo.

Hčerka Janja in vsi njeni

ALBINA REJC
(11. 5. 1933 – 4. 4. 2021)

Poslovili smo se od naše mame.

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

zahvaljujemo dr. Nadi Likar in dr. Tini Jereb, osebju Doma 

upokojencev Idrija, župniku, uslužbencem Komunale Idrija in 

cvetličarni za lepo opravljen poslovilni obred.

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem 

in znancem, ki ste se osebno ali v mislih poklonili njenemu 

spominu, izrazili sožalje ter darovali cvetje in sveče.

Ostala boš v naših srcih. Počivaj v miru!

Tvoji najdražji: mož Viktor, otroci Štefan, Asti, Metod, Silva in 

Slavica z družinami

Dokler si v mislih tistih, 
ki te imamo radi, nikoli ne umreš.

MARIJA PRELOVEC
(13. 8. 1952 – 6. 4. 2021)

Ob nepričakovani in nenadni izgubi drage žene, mame, none, 

sestre, tete in tašče Marije se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se 

od nje še zadnjič poslovili v prfarski mrliški vežici. Zahvaljujemo 

se župniku Miru Mariniču za lepo opravljen pogrebni obred, 

zetu Jošku Romšaku za poslovilne besede, trobentaču Borisu 

Peternelju ter Marku Gnezdi in ostalim uslužbencem s Komunale 

Idrija za organizacijo pogrebne slovesnosti.

Posebna zahvala dr. Borutu Kavčiču, Valentinu Olegu Vidmarju 

in Maticu Vidmarju za nudeno zdravniško pomoč.

Mama, hvala za vse. Pogrešali te bomo.

Žalujoči vsi njeni

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro, 

le v nas se preselijo 
in naprej, naprej živijo, 

so in tu ostanejo. 
(J. Medvešek)

 
POSLOVILI SO SE 

Roman Čuk iz Strmeca, 78 let

Marija Čibej iz Godoviča, 83 let

Stanislav Permoser iz Idrije, star 76 let

Marija Valerija Mežnarič iz Mokraške vasi, stara 90 let

Marija Prelovec iz Spodnje Idrije, stara 68 let

Albina Rejc iz Idrije, stara 87 let

Franjo Fekeža iz Idrije, star 68 let

Ema Benčina iz Črnega Vrha nad Idrijo, stara 91 let

Jožef Ogrič iz Čekovnika, star 70 let

Vida Rejec iz Idrije, stara 95 let

 

Mar prav zares odšel je tja, v neznano?

Kako je mogel, ko smo mi še tu…?

Nositi moramo vsak svojo rano molče,

da mu ne zmotimo miru.

(Svetlana Makarovič)

Kakor valovi na obalni prod

tako trenutki naši v nič hite;

val valu za seboj napravi pot

in temu drug za drugim vsi slede.

(W. Shakespeare)

Mali oglasi
Prodamo otroško kolo Nakamura, 20 col. 

Kolo je lepo ohranjeno, vse deluje. Cena: 40 
evrov. / Inf.: 051 818 806 (Tatjana)

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

Ugodno prodam nov, nerabljen mobitel 
Samsung Galaxy A41 z računom in dveletno 
garancijo. / Inf.: 069 705 720

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

V Idriji ali Cerknem najamem garsonjero ali 
manjše stanovanje za eno ali dve osebi.  
/ Inf.: 069 935 464

Ugodno prodam računalniško mizo, bele 
barve, dimenzij 58x110x73 cm (ŠxDxV).  
/ Inf.: 031 335 590

V Cerknem najamem stanovanje za 2-3 
osebe. Vsaka informacija pride prav.  
/ Inf.: 069 726 892

V Idriji najamem enosobno ali večsobno 
stanovanje z balkonom, primerno za par.  
/ Inf.: 041 435 817

Prodam Audi Q5 2,0 TDI Quatro Buissines, 
letnik 2009, slovensko poreklo, prevoženih 
296.000 km, opravljeni vsi servisi, nova 
turbina, registriran do 11/2021.  
/ Inf.: 051 320 775

Prodam Hyundai Matrix 1.6 GLS, prevoženih 
144.000 km, svetlo zelen, registriran do 15. 
10. 2021. / Inf.: 041 448 648

Kupim počitniško prikolico (Adria, Hobby, 
Knaus, …), staro do 25 let. / Inf.: 040 638 550

Kupim počitniško prikolico s kuhinjo, 
kopalnico, gretjem in vsaj štirimi ležišči.  
/ Inf.: 041 311 016 (Janko)

Kupim traktor, lahko v dobrem ali slabšem 
stanju, v okvari, poškodovan, lahko tudi brez 
dokumentov. / Inf.: 040 638 174

Kupim zemljišče za vrt, po možnosti čim 
bližje centru Idrije. / Inf.: 041 779 922

V Idriji najamem enosobno stanovanje ali 
garsonjero. / Inf.: 070 195 741

V okolici Idrije (7 km) oddam v najem 
prenovljeno stanovanje v stanovanjski hiši 
ali celo hišo. / Inf.: 05 372 26 15

V Idriji ali okolici kupim ali vzamem v najem 
garsonjero. / Inf.: 031 787 620

Štiričlanska družina najame stanovanje 
v okolici Cerknega za dlje časa. Stanovanje 
mora biti veliko vsaj 55 m2, lahko je v bloku 
ali v hiši. / Inf.: 031 740 272

Nudim inštrukcije iz matematike in fizike 
za osnovne, srednje šole in fakultete. Učenje 
poteka v sproščenem in prijetnem vzdušju, 
lahko on-line preko interneta, pri vas ali 
pri meni doma v Idriji. Morda ne boste le 
popravili slabe ocene, ampak tudi ugotovili, 
da je matematika zanimiva.  
/ Inf.: 051 689 202

Prodam nov, nerabljen tablični računalnik 
Huawei MatePad T8 Wifi+Lte, dobljen za 
darilo, z računom in dveletno garancijo.  
/ Inf.: 069 705 720

Iščemo mlajšo upokojenko za pomoč pri 
čiščenju. Delo poteka 4 ure dnevno, od 
ponedeljka do petka v popoldanskem času v 
Idriji. Lahko tudi dve osebi, izmenično vsaka 
en teden. / Inf.: 041 437 030

V Cerknem ali v Idriji vzamemo v najem 
stanovanje ali hišo. / Inf.: 031 518 643 

Prodam dnevno sobo Alples Easyfurn 
u9, zapakirano še v originalni tovarniški 
embalaži. Sestav je iz štirih talnih omaric (za 
TV) in ene stenske. / Inf.: 031 817 861 ali 
041 649 168

V Godoviču ali njegovi bližnji okolici kupim 
samostojno hišo. / Inf.: 041 489 387

Kupim krave telice za zakol. / Inf.: 031 387 922
Prodam opremljeno stanovanje v Tomšičevi 

ulici v Idriji. / Inf.: 041 690 187 (Borut)
Kupim hišo v Idriji, Spodnji Idriji ali okolici. 

Hiša je lahko potrebna obnove, imeti mora 
vsaj dve parkirni mesti. Cena do 55.000 
evrov. / Inf.: 041 303 550

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

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

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

Popravek
V zadnji izdaji našega časopisa smo na peti strani zapisali, da je delovanje 
projekta Prostofer pohvalil Marko Obid, kar pa ne drži. Svetniško 
vprašanje je postavil Marko Čadež.  
Obema in bralcem se za napako opravičujemo. 
Uredništvo 
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Vladimir Žumer
(1949 – 2021)

Na pragu pomladi je na svoj Camino odšel dr. Vladimir 
Žumer, zgodovinar, sociolog in arhivist, ki je pomembno 
zaznamoval delovanje te stroke tudi na Idrijskem. 

V slovenski arhivistiki je bil Vladimir Žumer eden pomembnejših strokovnjakov, ki je s svojim vsestranskim 
prispevkom pustil velik pečat v razvoju te vede. Njegovo delo je temeljilo na razvijanju znanstvene arhivske 
teorije in prakse, organizaciji zunanje arhivske službe ter izobraževanju in seznanjanjanju strokovne in širše 
javnosti o vlogi in pomenu arhivske službe.
Vladimir Žumer se je po diplomi iz zgodovine in sociologije leta 1973 zaposlil v Zgodovinskem arhivu Ljubljana. 
Vse do leta 1986 je vodil Enoto za zunanjo ljubljansko regijo, kateri je bilo priključeno tudi območje občine 
Idrija. Idrijska enota je bila ustanovljena leta 1972 na pobudo Zgodovinskega arhiva Ljubljana in željo takratne 
Skupščine občine Idrija. Prvo delovno mesto arhivskega strokovnega sodelavca je prevzel Idrijčan Andrej 
Černilogar. Ob pomoči Vladimirja Žumra je Andrej Černilogar skrbel za arhivsko gradivo ustvarjalcev na Idrijskem 
in Cerkljanskem. Skupaj sta opravila pomembno delo na terenu. Navezala sta prve stike z ustvarjalci javnega 
arhivskega gradiva ter z njihovo pomočjo in sodelovanjem na varno spravila veliko arhivskega gradiva, ki je do 
tedaj ležalo v neprimernih prostorih na terenu. Kot nam je nekoč pripovedoval Andrej Černilogar, so bili zanj 
nasveti Vladimirja Žumra pri urejanju in popisovanju arhivskega gradiva po prevzemu v arhiv neprecenljivi. 
Njuno skupno delo pa je pripomoglo k boljši dostopnosti in prepoznavnosti arhivske službe uporabnikom in 
obiskovalcem idrijske enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana. 
Leta 1986 je Vladimir Žumer svojo poklicno pot nadaljeval v Arhivu Republike Slovenije, kjer je prevzel mesto 
svetovalca direktorice za koordinacijo in razvoj arhivske službe. S trdim delom, znanjem in izoblikovanimi načrti 
za prihodnost arhiva in arhivske stroke je svoje vizije uresničeval tudi kot direktor arhiva med letoma 1993 in 
2004. Za njegov trud ga je arhivska stroka leta 2004 nagradila z najvišjim priznanjem - Aškerčevo nagrado za 
življenjsko delo. Ta je zanj pomenila nov izziv, zato je leta 2004 prevzel vodenje Arhivskega centra za razvoj 
vse do upokojitve. 
Vladimir Žumer je v svojem življenju ves čas premagoval številne prepreke, sprejemal nove izzive ter opozarjal 
na pomen in vrednote arhivske kulturne dediščine, zato so nam še danes njegovo znanje in izkušnje v veliko 
pomoč in navdih. / Mira Hodnik

Vandali nad šotor Civilne 
zaščite
O novem vandalskem pohodu še neznanih junakov 
črne kronike poročajo iz Nove Gorice, kjer so 
nepridipravi uničili šotor Civilne zaščite, v katerem 
zdravstveni delavci izvajajo program preventivnih 
pregledov proti bolezni Covid-19.

Zgodba okrog poškodovanja šotora na parkirišču nasproti Perle, 
kjer ekipa ZD Nova Gorica med tednom vsak dan izvaja množično 
testiranje za prebivalcev kar šestih občin, se počasi razpleta. Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je lastnica šotora, je 
na Policijsko upravo Nova Gorica podala predlog za pregon vandalov 
ter uveljavljenje povzročene škode.

Januarja letošnjega leta je ob začetku množičnega testiranja s 
hitrimi antigenskimi testi za občane širšega goriškega območja 
novogoriška Civilna zaščita posodila šotor za stalno lokacijo izvajanja 
na parkirišču poleg sodišča v Novi Gorici oz. nasproti Perle. Prvega 
februarja so prostovoljci Mestne občine Nova Gorica, ki pomagajo 
pri logistični izvedbi testiranja, opazili napis na eni strani šotora. 
Vandalizem so prijavili policiji, a to nepridipravov ni odvrnilo od 
novega podviga. 20. februarja so se spet spravili nad šotor in tokrat 
še z večjim in daljšim zapisom.

Kot so sporočili iz regijskega centra Civilne zaščite, je policija 
nepridiprave že identificirala. Očitno so junaki črne kronike 
spregledali opozorilni napis, da je šotor pod video nadzorom. 
Ob tem je poveljnik Civilne zaščite za severno Primorsko Samuel 
Kosmač povedal: »Civilna zaščita v trenutni situaciji poskuša kar se 
da pomagati zdravstvenim izvajalcem, tako testiranj kot cepljenj. 
Trudimo se delovati v dobro vseh državljanov zato se mi zdi 
neprimerno in nesprejemljivo, da posamezniki svoje nestrinjanje 
in nesoglasje z določenimi ukrepi izražajo na takšen način in s 
poškodovanjem tuje lastnine.«

Popisane in poškodovane dele šotora bodo morali zamenjati. Cena 
za nadomestne dele šotora znaša skoraj 6.000 evrov.
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Črni dogodki

Č R N A  K R O N I K A

ODPRTO: PON. -  PET  8. - 16.   SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

Kdo si je prilastil sto 
evrov?

V sredo, 14. aprila, so policisti 
obravnavali nenavaden zaplet v 
eni od trgovin. Po doslej zbranih 
podatkih je oškodovanka pri 
plačevanju na blagajni na pult 
odložila tudi bankovec za sto evrov 
in trgovino zapustila. Za njo je k 
blagajni prišla druga gospa, ki si 
je stoevrski bankovec prilastila. 
Idrijski policisti primer kaznivega 
dejanja še preiskujejo in bodo 
po zaključku preiskave podali 
kazensko ovadbo na državno 
tožilstvo v Novi Gorici.

Glasna glasba zmotila 
počitek 

V torek, 13. aprila popoldne, 
so policisti iz Idrije obravnavali 
kršitev javnega reda in miru 
v Cerknem, kjer je preglasna 
glasna motila sosede pri počitku. 
Ljubitelju glasne glasbe so idrijski 
policisti izdali plačilni nalog zaradi 
kršitve določb Zakona o varstvu 
javnega reda in miru.

Povozil srno
Kot so potrdili na upravi 

policije v Novi Gorici, je v sredo, 
7. aprila popoldne, voznik 
osebnega avtomobila na cesti 
med Idrijskim Logom in Idrijsko 
Belo z osebnim avtomobilom zbil 
srno. Poškodovan avtomobil so si 
ogledali agenti zavarovalnice.

Droge za volanom
Policisti Policijske postaje Idrija 

so v ponedeljek, 5. aprila, ob 16. 

uri na Želinu zaustavili 41-letnega 
voznika osebnega avtomobila in 
mu odredili hitri test zaradi suma 
vožnje pod vplivom prepovedanih 
drog, psihoaktivnih zdravil in 
drugih psihoaktivnih snovi. 
Rezultat testa je bil pozitiven zato 
so mu policisti odredili strokovni 
pregled v zdravstvenem domu. 
Vozniku so prepovedali nadaljnjo 
vožnjo in mu odvzeli vozniško 
dovoljenje. Čaka ga še pogovor s 
sodnico.

Dvigalo v okvari
V ponedeljek, 5. aprila popoldne, 

so v domu upokojencev v Arkovi 
ulici v Idriji gasilci PGD Idrija s 
tehničnim posegom rešili dve osebi 
iz kabine pokvarjenega dvigala.

Povzročitelj nesreče 
vozil pijan

V soboto, 3. aprila, se je nekaj 
pred 15. uro med Spodnjo 
Kanomljo in Idrijskimi Krnicami 
zgodila prometna nesreča s 
telesnimi poškodbami, v kateri je 
voznik osebnega vozila zapeljal z 
vozišča. Kot so potrdili na upravi 
policije v Novi Gorici, je 63-letni 
voznik osebnega avtomobila 
vozil iz Spodnje Kanomlje 
proti Idrijskim Krnicam. Med 
vožnjo je nad stanovanjsko 
hišo v Spodnji Kanomlji v 
desnem nepreglednem ovinku 
zapeljal naravnost pod cesto, 
kjer se je po vožnji v dolžini 
dobrih petnajst metrov po 
strmi brežini vozilo obrnilo na 
bok in obstalo ukleščeno med 
drevesi. S pomočjo znancev je 

vozniku uspelo priti iz vozila na 
cesto. V odrejenem preizkusu 
alkoholiziranosti so policisti 
ugotovili, da je bil voznik v 
času nesreče pod vplivom 
alkohola, zato so mu odredili 
še dodaten strokovni pregled 
v zdravstveni ustanovi. Na 
kraju nesreče so posredovali 
tudi gasilci PGD Idrija, ki so 
poškodovancu nudili prvo pomoč 
do prihoda reševalcev ekipe nujne 
medicinske pomoči ZD Idrija. 
Reševalci so ga oskrbeli in ga 
nato predali v nadaljnjo oskrbo 
dežurni ekipi Helikopterske nujne 
medicinske pomoči, ki so ga z 
vojaškim helikopterjem odpeljali 
na nadaljnje zdravljenje v 
ljubljanski klinični center. Idrijski 
policisti bodo zoper voznika glede 
na vsa ugotovljena dejstva podali 
obdolžilni predlog na pristojno 
okrajno sodišče.

Ogenj v Trebuši
V soboto, 3. aprila, so na pomoč 

klicali gasilce iz Dolenje Trebuše. 
Tam je nekaj pred 19. uro zagorel 
travnik. Gasilci PGD Dolenja 
Trebuša so požar, ki je zajel okoli 
0,3 hektara travnate površine, 
pogasili in požarišče preventivno 
namočili.

Spet dim v bloku
V petek, 2. aprila, se je ob 12. 

uri in 43 minut v Ulici Henrika 
Freyerja v večstanovanjskem 
objektu zaradi okvare dimovoda 
zadimilo stanovanje. Posredovala 
sta gasilca PGD Idrija, ki sta 
izmerila koncentracijo CO2, 

opravila pregled s termo kamero, 
prezračila prostore in odsvetovala 
kurjenje do pregleda dimnikarja.

Ogenj v dimniku
V petek, 2. aprila, je nekaj 

pred 16. uro v dimniku ene od 
stanovanjskih hiš v Čevljarski ulici 
v Žireh izbruhnil požar. Gasilci 
PGD Dobračeva so pogasili goreče 
saje, očistili tuljavo, pregledali 
okolico s termo kamero in 
prepovedali kurjenje do prihoda 
dimnikarja.

Helikopter odpeljal 
kolesarja

V sredo, 31. marca, se je 
nekaj po 13. uri v Idrijski Beli 
zgodila kolesarska nesreča. Kot 
so potrdili na upravi policije 
v Novi Gorici, je na območju 
Lajšta v Idrijski Beli padel 
68-letni kolesar in se pri tem 
resno poškodoval. Po doslej 
zbranih podatkih se je kolesar 
peljali iz Idrijske Bele proti 
Idriji in med vožnjo, iz zaenkrat 
še neznanega vzroka, zapeljal 
izven ceste in padel pod nivo 
cestišča ter se poškodoval. 
Zdravnik iz reševalne ekipe je 
posumil na poškodbo hrbtenice 
in zato poklical na pomoč 
reševalni vojaški helikopter. 
Ta ga je prepeljal na nadaljnje 
zdravljenje v ljubljanski klinični 
center. Policisti so glede na vsa 
ugotovljena dejstva tujo krivdo 
izključili in bodo o nezgodi 
s pisnim poročilom obvestili 
Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Požar v Idrijski Beli
V torek, 30. marca, so nekaj po 

15. uri klicali na pomoč gasilce 
iz Idrijske Bele, kjer je izbruhnil 
travniški požar. Posredovali so 
gasilci PGD Idrija in PGD Črni Vrh. 
Požar, ki je zajel okoli hektar travne 
površine in podrasti, so gasilci 
pogasili in površino preventivno 
namočili. V gašenju se je lažje 
poškodoval eden od domačinov, 
ki je sodeloval pri gašenju. 
Poškodovanca so oskrbeli reševalci 
ekipe nujne medicinske pomoči iz 
Zdravstvenega doma Idrija. Vzrok 
požara policija še preiskuje.

Avtomobil v jarek
V ponedeljek, 29. marca, se je 

nekaj po 7. uri zjutraj na cesti 
Godovič – Medvedje Brdo zgodila 
prometna nesreča. Osebno vozilo 
je zapeljalo v obcestni jarek in tam 
obstalo. Posredovali so gasilci PGD 
Idrija, ki so odklopili akumulator in 
izvlekli avtomobil nazaj na vozišče.

Spet skala v Zali
V nedeljo, 28. marca, so ob 

4. uri in 30 minut posredovali 
gasilci PGD Idrija na cesti Idrija 
– Godovič, saj je bila cesta na 
tem odseku onesnažena z oljem. 
Izkazalo se je, da je eno od vozil 
trčilo v kamen na cestišču in ta 
je prebil spodnji del pogonskega 
motorja. Gasilci PGD Idrija so oljni 
madež v dolžini okoli 300 metrov 
nevtralizirali in očistili vozišče. 
O dogodku so bili obveščeni tudi 
dežurni delavci cestnega podjetja.

Pijan starejši voznik
V soboto, 27. marca, so nekaj 

pred 23. uri policisti ob kontroli 
prometa v Idriji zaustavili 
starejšega voznika osebnega 
avtomobila in mu odredili preizkus 
alkoholiziranosti. Rezultat tega 
je pokazal, da je imel voznik 
0,58 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. Idrijski policisti 
so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo 
in mu odvzeli vozniško dovoljenje. 
Kršitelja čaka še srečanje s 
sodnikom, saj bodo zoper njega 
napisali obdolžilni predlog na 
okrajno sodišče.

Ogenj pobegnil 
kurjaču

V sredo, 24. marca, so ob 12. 
uri in 21 minut klicali na pomoč 
gasilce iz Čopičeve ulice v Idriji, 
kjer je ogenj pobegnil kurjaču ob 
poti na Hleviše. Travniški požar, v 
katerem sta gorela trava in podrast 
na površini okoli 150 kvadratnih 
metrov, so gasilci hitro ukrotili.

Gasilci na pomoč 
reševalcem

Gasilci PGD Idrija so v torek, 23. 
marca, nekaj pred 24. uro v Ulici 
Otona Župančiča v Idriji pomagali 
reševalcem NMP Idrija pri prenosu 
obolele osebe iz stanovanja do 
reševalnega vozila.
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proizvodnja plastičnih in  
aluminijastih rolet
možnost izdelave po sistemu 
ekonomik, predokenskih,  
podometnih in nadokenskih rolet
možnost ugraditve komarnikov  
v sistem
nudimo montažo rolet naše  
proizvodnje
popravilo rolet vseh sistemov

IZOLATIVNOST - PROTIHRUPNOST - PROTIVLOMNOST

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-pošta: info@mamo.si 

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

Vsak dom je nekaj 
posebnega,  

zato si privoščite  
le najboljše!

www.betonix.si

Tlakovci in  
   betonske ograje

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

Z A D N J A  S T R A N

PLAUDRA-PRESS

deklica Maja,  
starša Anja  
Velikonja in Gorazd  
Čadež iz Idrije 

deček Erin, starša Nina 
in Jeton Mustafa iz  
Jeličnega Vrha 

deček Niko, starša Neža 
Leskovec Grassi in Iztok  
Rant iz Idrije

Moj hladilnik je imel v času koronavirusa v 24 urah kar 
250 ogledov.

Sem šla na balkon, da zapojem eno ... Sosedi so me začeli 
obmetavat z jabolki, krompirjem, jajci ... Jutri bom spet 
pela, rabim še meso! 

Nikoli si nisem mislil, da bo prišel čas, ko me bo med 
sprehodom po gozdu bolj strah, da srečam človeka kot 
pa medveda. 

Moški med korono smo ga res nasrkali. Prej so nam 
samo žene govorile kako in kaj, sedaj pa se je vmešala še 
vlada! 
 
Malo mi je že neugodno, ker še nisem pozitiven na 
covid-19, ker zdaj izgleda, kot da nimam nobenega 
družabnega življenja.

Namesto ograje pa predor
Spodnja Idrija že desetletja sodi med najlepše 
urejena naselja na Idrijskem. To se pozna tudi 
pri številu turističnih obiskov, ki se vsako leto 
povečuje. Zaradi ukinitve ene od znamenitosti 

pa se letos obeta manj turistov.

Kot so nam potrdili na uradu za turizem v Spodnji 
Idriji, se je zaradi spleta okoliščin izjalovil velikopotezni 
projekt, s katerim bi med lokalne znamenitosti 
vpisali ograjo na glavnem mostu čez Idrijco. Ta se je v 
desetletjih iz ene najlepših spremenila v eno najslabše 
vzdrževanih ograj na cestnih mostovih v porečju Soče. 
Opozorila poznavalcev in prošnje domačinov niso 
zalegla. Izdatno soljenje in opuščanje vsakoletnega 
vzdrževanja so pripeljali do tega, da je cestna ograja 
ostala brez barve in zaradi korozije so nastale velike 
luknje v nekdaj čvrstem železu. Spodnjeidrijčani so 
računali, da bodo lahko to ograjo vpisali na prestižni 
seznam lokalnih znamenitosti in to bi bil nov magnet za 
privabljanje turistov z debelimi denarnicami v Spodnjo 

Idrijo. Pa iz vsega tega ne bo nič.
Prejšnjo sredo so pridrveli delavci cestnega podjetja, 

porezali staro ograjo in privijačili novo. Porezali so tudi 
šest stebrov za luči in na štrclje privijačili štiri nove. 

Kam sta izginila manjkajoča dva, še ugotavljamo.
In tako so Prfarci ostali z dolgimi nosovi in še brez ene 

vaške znamenitosti. Sedaj veliko pričakujejo od novega 
tunela, ki naj bi ga skopali pod Kunclnom od Malavašiča 
do Carla. To naj bi bil namreč prvi tunel pod še delujočim 
pokopališčem v Sloveniji. Nov razlog za umestitev Fare 

med najbolj posebne vasi te dežele. / FIŠER

Sonji Rutar zlata plaketa univerze
V tednu, ko je Univerza na Primorskem obeleževala 18-letnico ustanovitve, je rektorica prof. dr. Klavdija 
Kutnar podelila nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost ter priznanja in zahvale za dosežke 
na področju znanstvenega, umetniškega in pedagoškega dela kot tudi prispevek h krepitvi ugleda in 
prepoznavnosti univerze. Zlato plaketo Univerze na Primorskem so podelili izredni profesorici dr. Sonji Rutar.

Njeno pedagoško odličnost prepoznavajo 
v njenem profesionalnem koordiniranju 
pedagoške prakse in neposrednih stikih 
s številnimi mentorji in vrtci. V letu 2007 
je sodelovala pri pripravi izhodišč za 
vzpostavitev sistema tutorstva, kasneje pa 
tudi pri oblikovanju koncepta programa 
pedagoško-andragoškega izobraževanja za 
visokošolske učitelje in sodelavce univerze, 
ki je bil prvi tovrstni program na nivoju 
visokega šolstva pri nas.

Dr. Sonja Rutar je podpisala več kot sto 
znanstvenih in strokovnih del, izvedla 52 
predavanj in gostovanj na tujih univerzah na 
44 domačih in mednarodnih dogodkih ter 
bila 44 študentom mentorica ali somentorica 
pri njihovih zaključnih delih. Bila je tudi 
predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo 
ter prorektorica za študijske zadeve.

»Z jasno vizijo o vsebinah, obliki in 
izvedbi trenutne naloge sodelavce povezuje 
v koherentne interdisciplinarne time z 
močno sinergijo, ki posledično zna in zmore 
delati le najboljše. Vzpostavila je več deset 
bilateralnih povezav univerze z univerzami 
v tujini ter neutrudno, požrtvovalno in 
predano utrjuje mednarodno vpetost v širši 
raziskovalni prostor,« so ob podelitvi zlate 
plakete univerze zapisali predlagatelji.

Izredna profesorica dr. Sonja Rutar, ki 
je nagrado univerze prejela na predlog 
Pedagoške fakultete, deluje na področju 

teorije vzgoje in predšolske pedagogike ter 
je nosilka predmetov na dodiplomskem 
in podiplomskih študijskih programih. 
V tem obdobju je sodelovala v množici 
raziskovalnih in razvojnih projektov ter 
pri pripravi novih študijskih programov 
Predšolska vzgoja, Edukacijske vede, 
lnkluzivna pedagogika, Zgodnje učenje ter 
Izobraževanje odraslih in razvoj kariere.

Kot so zapisali predlagatelji v utemeljitvi, je 
»pomemben tudi njen prispevek k promociji 
in širši prepoznavnosti Pedagoške fakultete 
Univerze na Primorskem«.

dr. Sonja Rutar je ob prevzemu nagrade 
za Idrijske novice povedala: »Priznanje 

mi pomeni in predstavlja priložnost za 
refleksijo, ker se s priznanjem ovrednoti delo 
in predvsem vsebina, ki se ji da priznanje. 
Je sporočilo o vrednoti. Sama verjamem, da 
je univerza celosten prostor raziskovanja in 
poučevanja. Če se to ravnovesje poruši, se ne 
poruši zgolj na univerzi pač pa v družbi. Če 
se ne posvetimo kakovosti poučevanja, ne 
omogočimo razvoja študentom, ki prihajajo 
na univerze. In če se osredotočimo izključno 
na poučevanje, ne nastaja novo znanje.« 

Zlata plaketa ji pomeni pozitivno 
prepoznanje prizadevanja za zagotavljanje 
kakovosti visokošolskega izobraževanja. 
»Na univerzi namreč razvijamo visokošolsko 
didaktiko – načine poučevanja v visokem 
šolstvu, sistem kakovosti. S tem želimo 
zagotoviti najvišjo stopnjo vključenosti 
in aktivnosti študentov v procesu učenja. 
Okolje, v katerem imam možnost delovati, 
omogoča veliko ustvarjalne svobode, 
priložnosti za razvoj in delo. Univerza na 
Primorskem vključuje in povezuje pedagoge 
in raziskovalce iz različnih držav in je drzna v 
razvoju. Priložnost za povezovanje, učenje v 
interdisciplinarnih timih, pa sama razumem 
kot pogoj za razvoj posameznika in družbe. 
Veselimo se uspeha in razvoja drug drugega, 
kar je tudi nekaj posebnega,« še dodaja 
nagrajenka. Po prevzemu nagrade je prejela 
ogromno čestitk, kar priča o tem, da njeno 
delo res veliko ljudi ceni in spoštuje. / DABO  


