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Ob prazniku občine nov vrtec v Spodnji Idriji 
V četrtek, 10. junija, so 
v Spodnji Idriji slovesno 
predali v uporabo nov 
otroški vrtec. Zanj je 
občina odštela dobre štiri 
milijone evrov, poslopje, 
ki je zgrajeno po danes 
veljavnih normativih, 
pa je prostorno, svetlo 
in sodobno opremljeno. 
V dneh po odprtju se je 
v vrtec preselilo okoli 80 
otrok, z začetkom novega 
šolskega leta pa bo v vrtcu 
120 otrok.

Kot je na slovesnem odprtju 
vrtca, ki so se ga udeležili 
številni predstavniki javnega in 
gospodarskega življenja občine in 
regije, poudarila ravnateljica vrtca 
Nadja Brence, je zaključek gradnje 
in začetek uporabe novega vrtca 
velik praznik. Pa ne samo za starše 
in male varovance ampak tudi za 
zaposlene, prebivalce mestnega 
predela Koreja v Spodnji Idriji in 
celotne lokalne skupnosti. V imenu 
te je zbrane nagovoril idrijski župan 
Tomaž Vencelj. Opisal je zahtevno 
gradnjo in zagate, ki so jih na občini 
morali rešiti. Posebej se je zahvalil 
podžupanu Branku Lapajnetu, ki 
je tri leta bedel nad projektom in 
poskrbel, da se je začetna vrednost 
vrtca med gradnjo znižala. Ker 
občina na državnem razpisu ni 
dobila pričakovanega denarja za 
sofinanciranje gradnje, je morala 
po kredit na banko. Od državnih 
inštitucij jim je uspelo dobiti le 
slabega pol milijona od ekološkega 

sklada, saj se poslopje novega vrtca 
umešča med energetsko varčna 
poslopja.

V kulturnem programu ob 
odprtju vrtca so nastopili mali 
varovanci ob pomoči svojih 
vzgojiteljic in učiteljic. Veselje ob 
končanju prenove so z zbranimi 
delili tudi stanovalci na Koreji, saj 
so v sklopu gradnje na novo uredili 
okolico bližnjih stanovanjskih 
blokov ter nova parkirišča, ki so 
bila še kako potrebna. Z novo 
prometno ureditvijo bo poslej bolje 
rešen tudi promet ob konicah.

V pritličju vrtca je postavljena 

sodobna kuhinja, v kateri bodo 
kuharji in kuharice vsak dan 
pripravljali malice in kosila za 
varovance vrtca in sosednje šole. 
V prvem nadstropju je urejena 
prostorna telovadnica, ki jo bo 
vrtec oddajal tudi za športno 
vadbo organiziranih skupin. Že 
ob ogledu prostorov pa so bili 
nedeljenih pohval deležni zračni 
in svetli prostori, ki se v pritličju 
neposredno odpirajo na trato in 
igrišče pred vrtcem. Spomine na 
star montažni vrtec in gradnjo 
novega poslopja so izobesili na 
tablo ob vhodu, po nekaj dneh pa 

jih bodo preselili v arhive.
Gradbeni delavci bodo že v 

prihodnjih dneh nadaljevali z deli 
v sosednjem šolskem poslopju. 
Kot je potrdil podžupan Branko 
Lapajne, bodo tam popolnoma 
prenovili pritličje, uredili nove 
učilnice, zgradili dvigalo in s tem 
sklenili posodabljanje celotnega 
kompleksa.

Za piko na i pa so ob koncu 
programa otroci zapeli še 
pesem »Vse najboljše«, ki je bila 
namenjena županu Tomažu 
Venclju, ki je prav na dan odprtja 
vrtca praznoval rojstni dan. / ITA

GLASBA 
25 LET IDRIJSKEGA  
NEOKTETA 
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Bodimo ponosni  
ob 30-letnem jubileju 
Slovenije,
ob 22. juniju, prazniku Občine 
Idrija, pa delimo praznično 
veselje in optimizem!

Srečno! 

Uredništvo Idrijskih novic

Naj tebi pesem pojem
osrednja praznična prireditev  

Občine Idrija ob prazniku.  

25. junij, ob 20. uri in 30 minut

v spominskem parku osamosvojitve 

Slovenije pred OŠ Idrija.  

Nastopajo učenci osnovne in glasbene 
šole, Vokalna skupina Radost Godovič, 

Godbeno društvo rudarjev Idrija  
in Idrijski neoktet. 

Slavnostni govornik bo Uroš Lipušček.

Prireditev se bo pričela s postrojem 
praporščakov in svečanim dvigom 

državne zastave ob prazniku in 
30-letnici države Slovenije.

Vabljeni!

Otvoritveni trak sta prerezala šestletna Nika in Luka ob pomoči vzgojiteljice Zdenke Jereb, župana Tomaža 
Venclja in ravnateljice vrtca Nadje Brence / Foto: Robert Zabukovec
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Ariadnina nit
Verjetno nobenemu izmed nas ni povsem 
tuj občutek brezizhodnosti, verjetno 
smo se že vsi kdaj znašli v miselnem, 
čustvenem ali kakšnem drugačnem 
blodnjaku, iz katerega kar nismo našli 
izhoda. Tisti, ki vam je blizu grška 
mitologija, boste takoj pomislili na 
prvega, ki ga je za kretskega kralja 
Minosa zgradil Dedal. 

Krečan ga je poimenoval Labirint, vanj je zaprl 
Minotavra, pošast s katero se je Pozejdon maščeval 
prevarantskemu knezu. Sedem mladeničev in 
mladenk je bilo vsako leto namenjenih za človeške 
žrtve prebivalcu blodnjaka, dokler se junak Tezej 
ni priključil skupini s ciljem, da pokonča pošast 
z bikovo glavo in človeškim telesom. Na Kreti se 
je v Tezeja zaljubila Ariadna, ki mu je podarila 
čarobni meč in klobčič rdeče niti. Tezej je med 
prodiranjem v labirint odvijal to nit, tako da je po 
uspešno opravljeni nalogi našel pot iz labirinta. 
Vsi, ki vas zanimajo grški miti in legende ali pa bi 
radi obnovili poznavanje le teh, pri tem ne boste 
imeli težav. Verjetno pa boste skupaj z menoj našli 
nešteto simbolov in primerjav v početjih naših 
prednikov, pa tudi pri iskanjih rešitev in izhodov iz 
blodnjakov, v katerih smo se znašli danes. 

Labirinte vseh vrst in oblik smo skupaj z našimi 
predniki izkopali, sezidali, zasadili, narisali toliko, 
da ga ni junaka, ki bi jih preštel. Ko je po legendi 
škafar v leseni posodi, ki jo je namakal v studencu, 
pred pol tisočletja in še nekaj čez odkril kaplje 
samorodnega živega srebra, si ni predstavljal 
kilometrov rovov, ki so jih skozi stoletja izkopale 
generacije knapov. Če ne bi bilo odkritja novega 
rudišča na dan sv. Ahacija v Antonijevem rovu 
nekaj let kasneje, bi se zgodba o pridobivanju 
bleščeče tekoče kovine končala. Tako pa je v 
naslednjih 480 letih bil nedeljiv del vsakdanjika 
generacij rudarjev, ki so se dnevno spuščali v 
globine labirinta rovov. 

Minosa so zamenjali cesarji na Dunaju, za nekaj 
let Francozi, potem je bil zopet avstrijska vlada, 
za njim po Londonski sramotni kupčiji Italija, po 
vojni nova država, ki je ni več, dokler se po štiristo 

osemdesetih letih ni dokončno zaprl. 
Kaj ima pri tem mitološka pošast? Veliko, le 

da je v globinah dobila drugačno ime. Kopanje 
cinabaritne rude je zahtevalo svoj davek, strupeni 
hlapi bleščeče kovine so zastrupljali v globinah 
rovov labirinta, pri žgalnih retortah. Vsako leto je 
zahtevala svoj davek. Tudi ta Minotaver je bruhal 
ogenj in strupene hlape, ki so požgali vse, česar so 
se dotaknili. Ne smem pozabiti Ariadnine rdeče 
niti. Upam, da se še danes odvija klobčič znanja, ki 
so ga v preteklosti v kraj prinašala znana imena, 
prvi med njimi Paracelsus, švicarski alkimist, 
zdravnik in astrolog, katerega glavno načelo pravi, 
da bi se moral zdravnik pri delu ravnati po zdravi 
pameti, vzorih narave in izkušnjah. V svojem času je 
pripomogel k raziskovanju kuge in sifilisa. V Idriji 
je kot rudniški zdravnik delal med letoma 1754 in 
1769 Janez Anton Scopoli. Tu je utemeljil šolanje za 
pridobitev metalurške in kemijske izobrazbe. Kirurg 
in naravoslovec Balthasar Hacquet je v Idrijo prišel 
konec leta 1766. Ne smem pozabiti na Mrakove 
klavže, imenovane tudi slovenske piramide, ki so 
neprekinjeno delovale polnih 153 let. Samo nekaj 
imen rdeče niti, ki je mestu dala laskav naziv 
slovenske Atene. Pa še nekaj o sv. Ahaciju, umrl naj 
bi mučeniške smrti na gori Ararat, ko je v Rimu 
vladal cesar Hadrijan.

Na Tezeja, ki se je pogumno spopadel v kretskem 
labirintu, bi skoraj pozabila. Pozabil je zamenjati 
jadro na ladji, kar je njegovega očeta pognalo v 
smrt. Zavedal se je svoje napake in sklenil biti 
dober vladar Atencem. Nekaj tega zavedanja lastne 
nepopolnosti nam tudi danes ne bi škodilo, da bi 
lažje našli izhod iz naših labirintov, z rdečo nitjo ali 
pa tudi brez nje.

Dragica Čuk Novak

Vstala severna 
in vstala južna 
Primorska
Drago Mislej mef

Primorskega človeka do danes ni še nihče vprašal ali 
bi Primorsko razdelili na dve oziroma tri pokrajine. 
O tem se pogovarjajo in bi radi odločali politiki, 
ki jim očitno ni do povezovanja ampak do delitev. 
Pravzaprav jim gre le za denar in moč.

Naj že na začetku povem, da močno dvomim ali tako majhna država, 
kot je Slovenija, potrebuje toliko občin in potrebuje toliko pokrajin. 
Namreč, če ima New York osem milijonov prebivalcev in enega župana, 
zakaj jih Slovenija z dvema milijonoma ljudi nujno potrebuje 212. In 
na pomolu je še najmanj enajst novih, ki se bodo seveda imenovali 
drugače, a bo šlo za zelo podobno funkcijo kot je županska.

Dobro, razumem, da nismo naklonjeni centralizaciji in nam na pamet 
ne pride, da bi imela cela Slovenija Jankovića za župana. Slovenija je 
majhna, a raznolika in tudi interesi ljudi so različni: eni potrebujejo 
optični kabel, drugi pa namakalni sistem, eni bi hodili v hribe, drugi 
bi jih zaščitili, eni bi gradili tovarne, drugi bi jih zaprli.

Tako smo ustvarili, celo za New York, kar bogat upravni aparat 212 
občin z vsemi funkcionarji in uradniki, ki se jim bo prav kmalu, v 
imenu decentralizacije oblasti, pridružilo deset ali enajst pokrajinskih 
predsednikov in podpredsednikov, ravno toliko pokrajinskih svetov in 
vsaj dvajsetkrat toliko pokrajinskih svetnikov. Plačanih, seveda. Zaradi 
oblikovanja pokrajin se zagotovo ne bo zmanjšala proračunska poraba 
na državni ravni in občinski ravni in tudi število tam zaposlenih se ne 
bo bistveno zmanjšalo. To bi bilo v nasprotju s temeljnim principom 
uradništva, po katerem vsak uradnik ustvari enega novega, in z 
železnim zakonom oligarhije, ki pravi, da se vse organizacije, tudi 
najbolj demokratične, sčasoma preobrazijo v birokracije.

Žal je tudi pri nas razlik med birokracijo in politiko vedno manj, kar 
seveda obremenjuje razmišljanje o tem, koliko in katere pokrajine bi 
morali imeti za »pravo decentralizacijo« Slovenije. Politiki in uradniki 
razmišljajo, ljudje pa že dolgo vemo. Imamo šest pokrajin: Ljubljansko, 
Gorenjsko, Dolenjsko, Štajersko, Primorsko in Prekmurje. Celo naše 
življenje je bilo tako. Za prijatelje smo imeli Štajerce, špotali smo 
Gorenjce, pačili smo se kot Ljubljančani, vlekli besede kot Dolenjci 
in tako naprej. Mi s tega zahodnega konca smo bili vsi Primorci, 
čeprav tudi Istrani, Postojnčani, Brkinci, Kraševci, Vipavci, Goricjani, 
Tolminci, Idrijčani. Tako bi verjetno tudi bilo, če ne bi decentralizacija 
države dejansko pomenila oblikovanje novih centrov moči.  
Novi centri moči seveda pomenijo novo delitev denarja in prav zaradi 
denarja je nastal izmišljen problem, kje naj bi bil sedež Primorske 
pokrajine. Od mrtvih sta vstala Koprski in Goriški okraj in z njim 
delitev na severno in južno Primorsko pokrajino. Politiki so v svojem 
pehanju za oblast in denar enostavno pozabili, da imamo ene same 
Primorske novice, primorski Radio Koper, da imamo skupni Tigr, 
narodnoosvobodilni boj in celo skupno himno. Čigava bo odslej Vstala 
Primorska? In koga bo zastopala Zveza za Primorsko?

Da bi bil zaplet še večji, so istrski župani zdaj ugotovili, da Istra 
potrebuje svojo pokrajino, ker da z drugimi deli Primorske nima nič 
skupnega. Pa smo nekoč pravili, da je Izola glavno mesto Brkinov.
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN PLESNI NASTOP NA DAN VPISA
Več o programih na spletni strani Plesnega kluba Idrija

Koliko zemljišča spada  
k stanovanjskemu bloku?

Občina Idrija se pri 
izvajanju svojih nalog s 
področja urejanja prostora 
pogosto srečuje z dilemo, 
kakšen obseg zemljišča 
pripada večstanovanjski 
stavbi, saj etažni 
lastniki večinoma niso 
zemljiškoknjižni lastniki 
teh zemljišč, ne glede 
na to, da jih že ves čas 
uporabljajo in jih imajo za 
svoja.

Tako se izkaže, da na primer 
parkir i šča  pred  b loki ,  k i  j ih 
stanovalci uporabljajo že leta, 
ali pa otroška igrala in zelene 
površine, namenjene rekreaciji, 
druženju in počitku, spadajo pod 

parcele, na katerih so v zemljiški 
knjigi kot lastniki vpisani občina, 
nekdanja gradbena podjetja ali 
država. Zemljišče, ki je neposredno 
namenjeno za redno rabo stavbe, je 
tisto, ki je bilo kot tako načrtovano 
v občinskih prostorskih aktih ali 
določeno v upravnih dovoljenjih, 
na podlagi katerih je bila stavba 
zgrajena (gradbeno dovoljenje, …) 
ali v drugih upravnih aktih, ki so 
določila takšno zemljišče. 

V času dr užbene lastnine se 
je namesto pojma »pripadajoče 
zemljišče« za večstanovanjske stavbe 
uporabljal izraz »funkcionalno 
zemljišče stavbe«, ki pa v večini ni 
bilo točno določeno in odmerjeno 
in posledično ni bilo vpisano v 
javne evidence zemljiške knjige. V 
mestih Idrija in Spodnja Idrija so 
na območjih z večstanovanjskimi 
stavbami (na primer Grilčeva ulica, 
Beblerjeva ulica v Idriji ali Mladinska 
ulica v Spodnji Idriji) zemljišča, 
ki so neposredno namenjena za 

redno rabo večstanovanjskih stavb, 
praviloma v lasti Občine Idrija. 

Občina je zavezana, da je lastnica 
zemljišč, ki predstavljajo javne 
površine (ceste, trgi,  …), zato 
nima nikakršnega interesa, da 
bi  ostala lastnica zemljišč,  ki 
predstavljajo zemljišča, pripadajoča 
ve č s t a n o v a nj s k i m  s t av b a m . 
Pri izvedbi prenosa lastništva 
pripadajočih zemljišč na etažne 
lastnike pa je občina omejena z 
Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih 
s k u p n o s t i ,  k i  p r e p o v e d u j e 
brezplačen prenos nepremičnega 
premoženja na fizične osebe. Etažni 
lastniki, ki imajo interes za ureditev 
lastništva pripadajočega zemljišča 
k večstanovanjskim stavbam, lahko 
preko svojega upravnika predlagajo 
občini, da se sporazumno določi 
pripadajoča zemljišča in jih od 
občine odkupijo. 

Če pa so pripadajoča zemljišča 
plačali že ob nakupu stanovanja, 

imajo etažni lastniki možnost, da 
pri pristojnem sodišču predlagajo 
določitev pripadajočega zemljišča 
po Zakonu o vzpostavitvi etažne 
lastnine na določenih stavbah in 
ugotavljanju pripadajočega zemljišča 
(ZVEtL-1), kjer za prenos lastništva 
na ugotovljenem pripadajočem 
z e m l j i š č u  d o s e d a n j e m u 
zemljiškoknjižnemu lastniku ne 
bi morali posebej plačati. Pravila 
ZVEtL-1 o pripadajočem zemljišču 
k posamezni stavbi se smiselno 
u p o r a b l j a j o  t u d i  z a  s k u p n o 
pripadajoče zemljišče, ki je bilo 
neposredno namenjeno ali potrebno 
za redno rabo več stavb hkrati.

V  nepravdnem postopk u za 
ugotovitev obsega pripadajočega 
zemlj išča po ZVEtL -1 sodišče 
običajno najprej imenuje izvedenca 
urbanistične stroke, ki pripravi 
poročilo o statusu predmetnih 
zemljišč ter poišče akte, v katerih je 
bilo morda opredeljeno pripadajoče 
zemljišče, prostorske akte, upravna 

dovoljenja ter skladno z ZVEtL-1 
predlaga obseg pripadajočega 
zemljišča. Nadalje geodet celotno 
pripadajoče zemljišče odmeri ter 
izdela elaborat za evidentiranje 
sprememb v zemljiškem katastru.

Sodišče v nepravdnem postopku 
ugotovi in določi kot pripadajoče 
zemljišče tisti del zemljiške parcele, 
na kateri stavba stoji, ter zemljišče, 
ki je neposredno namenjeno za 
redno rabo stavbe in brez tega 
stavba ne more funkcionirati 
oziroma določi skupno pripadajoče 
zemljišče več stavbam v naselju.

Želeli bi, da etažni lastniki proučite 
predstavljene možnosti za pridobitev 
zemljišč in začnete s postopki za 
pridobitev lastništva. Za morebitne 
dodatne informacije lahko pri 
občinski  upravi  kontakt irate 
Simono Ogrič, višjo svetovalko za 
pravne zadeve (tel. 05 37 34 517).

Gregor Prezelj
direktor občinske uprave Občine Idrija

Prikaz pripadajočih zemljišč v Grilčevi ulici, ki so v lasti Občine IdrijaGrilčeva ulica v Idriji
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TKD Kanomlja vas vabi na 

Pohod po točkah kulturne in naravne dediščine 
 

Nedelja, 20. 6. 2021 ob 8.00 uri
Zbirno mesto: Srednja Kanomlja 20 – stara OŠ Kanomlja

Informacije:  
tkdkanomlja@gmail.com,tkd-kanomlja.si,  

041 693 814 - Matjaž Velikanje 
 

Vabljeni na 9 km dolgo pot mimo ponovnega izvira Kanomljice,  
do Kanomeljskih klavž, domačije Šturmajce, kovačije Pr’ Ivaniš, ... 
Vodeno doživetje narave, v gozdu, na travniku in zeliščnem vrtu. 
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Kolesa uporabljajmo odgovorno!
Lansko leto je v Idriji 
zaživel sitem izposoje 
električnih koles »Becikl«. 
Zadovoljni ste bili tako 
uporabniki, ki ste se 
hitro in številčno začeli 
posluževati električnih 
koles, pa tudi Občina Idrija 
in vzdrževalec sistema. 
Lansko leto se je sezona 
zaključila brez zaznanih 
vandalskih dejanj in 
poškodb koles.

Letošnja sezona pa se je žal 
začela drugače. Po zgolj dveh 
mesecih že beležimo več poškodb 
na električnih kolesih, ki so 
posledica njihove neprimerne in 
objestne uporabe. Med drugim 
se večkrat opaža vožnja z njimi 
po makadamskih poteh in vožnja 
v dvoje, čeprav kolesa temu niso 
namenjena.

Kolesa so namenjena mobilnosti 
v urbanem okolju, vožnji po 
Idriji in do Spodnje Idrije, ne pa 
izletom na okoliške hribe. Za ta 
namen je bil projekt sofinanciran 
z evropskimi sredstvi in s 
proračunskim denarjem. Ne le 
zato, ker je projekt terjal precej 
vloženih proračunskih sredstev, 
pač pa tudi zato, da bi lahko dobro 
in dolgo služil vsem občanom, 
vse uporabnike naprošamo, da 
s kolesi ravnate odgovorno in 
skrbno. Vsak uporabnik sicer ob 
vstopu v sistem podpiše pogodbo, 
v kateri so določila o tem, kaj 
pomeni to odgovorno ravnanje, 
a jih veliko njih verjetno zgolj 
površno ali pa sploh ne prebere, 
zato ne bo odveč, če na ta določila 
opozorimo tako uporabnike, kot 
tudi ostale občane, da bodo na 
terenu lahko prepoznali kršitev 
določil in o tem obvestili bodisi 
upravljavca sistema Zavod za 
turizem Idrija ali pa vzdrževalca 
sistema Kolesarski center Bonča.

V pogodbi o uporabi koles 
se je vsak uporabnik zavezal, 
da kolesa ne bo uporabljal v 
nasprotju z veljavno zakonodajo 
na področju varnosti v cestnem 
prometu; ne bo uporabljal 
kolesa tako, da bo spravljal v 
nevarnost sebe ali tretjo osebo 
oziroma neprimerno uporabljal, 
poškodoval, demontiral ali 
drugače poškodoval kolo. Uporaba 
kolesa je dovoljena le starejšim 
od 14 let. Kolo je zasnovano za 
obremenitev do 150 kg, košarica 
na kolesu pa za obremenitev do 
8 kg. Za vso škodo, ki nastane 
med samo uporabo kolesa, je 
odgovoren uporabnik. V primeru, 
da je uporabniku v času uporabe 
kolesa, to kolo odtujeno, je dolžan 
takoj javiti izginotje kolesa na 
dežurno številko 064 159 322 
in krajo v roku 24 ur prijaviti 
policiji. Kolo ostane v polnem 

obsegu v uporabnikovi izključni 
odgovornosti, dokler upravitelj 
ne prejme kopije prijave kraje. V 
primeru nezgode in/ali dogodka, 
v katerega je vpleteno kolo, je 
uporabnik dolžan dejstva sporočiti 
na dežurno številko 064 159 
322. Kolo ostane v uporabnikovi 
odgovornosti, dokler ni 
priklenjeno na stojalo za kolesa ali 
dokler kolesa lastnoročno ne vrne 
upravitelju.

Ker uporabnik odgovarja za kolo 
od prevzema do vrnitve, upravnik 
sistema priporoča, da uporabnik 
pregleda najpomembnejše dele 
izposojenega kolesa pred samo 
uporabo kot so ustrezna pritrditev 
sedeža, pedal in košare; delovanje 
zvonca, zavor, sprednje in zadnje 
luči, odsevnikov; dobro splošno 
stanje okvirja, pnevmatik in 
krmila.

V primeru da uporabnik ob 
pregledu kolesa ugotovi, da kolo 
ni tehnično brezhibno ali je kako 
drugače poškodovano, mora o 
tem takoj obvestiti vzdrževalca 
sistema na telefonsko številko 064 
159 322, v nasprotnem primeru 
se šteje, da je poškodba nastala v 
času njegove uporabe. Po uspešni 
izposoji uporabnik odgovarja za 
vsa dejanja, storjena s kolesom 
sistema in za vso materialno 
in nematerialno škodo, ki pri 
uporabi nastane tretjim osebam. 
V primeru poškodovanja ali 
izginitve delov ali celega kolesa, 
nosi uporabnik vse stroške, ki bi 
zaradi tega nastali upravitelju. V 
primeru manjših poškodb kolesa 
in delov kolesa, ki nastanejo 
kot posledica splošne obrabe, 

uporabnik ne bo pozvan k plačilu 
popravila. V primeru težjih in 
namernih poškodb sistema bo 
pooblaščeni vzdrževalec sistema 
ukrepal in uporabniku vsako 
poškodbo zaračunal po veljavnem 
ceniku. V primeru hujših kršitev 
splošnih pogojev bodo uporabniku 
onemogočili dostop do sistema 
»Becikl«.

Občani Občine Idrije smo že 
večkrat dokazali, da se znamo 
obnašati odgovorno in če na to 
morda kdaj pozabimo, razumemo 
grajo in opozorila in jih v bodoče 
upoštevamo. Prepričani smo, 
da bo tako tudi tokrat in bomo 
s skrbnim ravnanjem omogočili 
dolgoletno delovanje sistema 
»Becikl«.

Tomaž Vencelj
župan Občine Idrija

Občinski svetniki sprašujejo
IDRIJA   - Majsko zasedanje občinskega sveta 
so idrijski občinski svetniki sklenili s svetniškimi 
pobudami in vprašanji.

Miha Velikanje je opozoril na to, da nekateri uporabniki mestnih 
koles le-te namerno poškodujejo. Robert Šinkovec je predlagal, naj 
infrastrukturni minister Vrtovec ob skorajšnjem obisku občine obišče 
tudi Kanomljo, Nada Golja Vastič pa je dodala, da je cesta po dolini 
Kanomljice državna cesta in nadomestna povezava za četrto razvojno os. 

Bojan Režun je opozoril na to, da informacijska tabla o projektu Becikl 
pokriva spomenik narodnega heroja pred staro šolo. Predlagal je, naj 
pristojni poskrbijo za selitev table na primernejše mesto. Obregnil se je 
tudi ob lesen pano za plakate na Lapajnetovi ulici. 

Andrej Poglajen je predlagal, naj pristojni omogočijo obratovanje 
zdravniške ambulante v Idriji za vse, ki morajo opraviti zdravniški 
pregled pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja. Sedaj kandidati hodijo 
na pregled na Vrhniko.

Tatjana Majnik je prosila za informacijo o možnostih povezave zaselka 
Predgriže z vodovodom v Črnem Vrhu. Kot ji je pojasnil župan Tomaž 
Vencelj, bi ta povezava stala več sto tisoč evrov, kar pa predstavlja pri 
zelo majhnem številu prebivalcev zelo velik strošek.

Milovana Lukan je predlagala, naj se v Zali na vsaj dveh mestih dodajo 
varovalne mreže na brežini nad cestiščem. Pohvalila je izvajalce cepljenja 
in pobudnike za oživitev balinišča za Sočo.

Kot je napovedal župan Tomaž Vencelj, bo novi lastnik Soče v poslopju 
uredil osem manjših stanovanj, prostor v pritličju pa bo namenjen 
poslovni dejavnosti. Garaže za Sočo naj bi še letos podrli, v letu dni bo 
poslopje preurejeno.

Cirila Hladnik je opozorila na to, da motoristi uničujejo okolje in 
predlagala naj jim občina uredi primeren poligon za vadbo. Metod Habe 
je prosil za informacijo, kdaj bo popravljen nov prostorski občinski načrt. 

Obravnavo te točke je sklenil župan Tomaž Vencelj z informacijo 
svetnikom, da občinski svet v Cerknem ni izglasoval povišanja cen 
komunalnih storitev in s tem poplačila dolgov do komunale. Napovedal 
je ostrejše ukrepanje zoper Občino Cerkno.

CERKNO   - Na prvem izrednem zasedanju občinskega 
sveta v Cerknem so svetniki zasedanje sklenili s 
pobudami in vprašanji.

Mojco Mavri je zanimalo, kako napreduje napovedana postavitev 
kipa Franceta Bevka v Cerknem. Župan Gašper Uršič je pojasnil, da 
se je projekt zaustavil zaradi stroškov. Občina je imela v proračunu 
rezerviranih 5.000 evrov, sedaj pa se je projekt podražil na 10.000 evrov.

Urška Lahajnar je opozorila na to, da sprejemanje sprememb 
občinskega prostorskega načrta traja že pet let. Mladi in drugi investitorji 
zaradi tega že obupujejo.

Antonija Dakskobler je prosila za podatek, kako napreduje gradnja 
mrliške vežice v Cerknem, kdaj bo popravljen zid pred društvom 
upokojencev in zakaj upravna enota nima več izpostave v Cerknem. 
Župan Gašper Uršič je pojasnil, da je za mrliško vežico podpisana stavbna 
pravica in da je krajevna skupnost investitor projekta. Zid pred društvom 
upokojencev pa ni občinski ampak je last lastnikov stavbe.

Jurij Kavčič je povprašal kako napreduje urejanje objekta na Želinu 
in ali drži podatek, da je kupčija padla v vodo. Direktor občinske uprave 
Oton Lahajnar je povedal, da se pripravlja javna dražba, s Krajevno 
skupnostjo Straža pa bodo uskladili razmerje deležev med KS in občino.
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Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija,  
ob 22. juniju, prazniku občine

Že drugo leto nam življenje uokvirja 
epidemija virusa covid-19. Kakšne so 
razmere v občini Idrija?

V teh razmerah nikomur ni lahko. 
Ugotavljam, da najhujši pritisk popušča 
in se nam že kaže svetloba na koncu tega 
epidemičnega predora. Zelo sem zadovoljen z 
delovanjem Civilne zaščite ter z organizacijo 
množičnega cepljenja v zadnjih tednih. V ta 
projekt se je vključilo zelo veliko poklicnih 
delavcev v zdravstvu, pa tudi prostovoljcev. 
Njihovo delo zelo spoštujem in cenim.

Po moji oceni bo odločilno to, koliko ljudi 
se bo cepilo. Razmere se stabilizirajo in 
kot so mi sporočili, sedaj vsak teden cepijo 
toliko občanov, kolikor jih je prijavljenih. To 
pomeni, da množično cepljenje poteka tekoče 
in brez resnejših zapletov. Vsi pa upamo, da 
se bodo razmere čim prej stabilizirale in da se 
bomo v prihodnje naučili živeti z virusom.

Prostovoljci so bili ob profesionalcih 
ključni?

Prav gotovo. Ko sem pred tremi leti nastopil 
funkcijo župana, mi je bila ena prvih skrbi 
takojšnje konstituiranje občinskega štaba 
za Civilno zaščito. Povezal sem se z ljudmi, 
ki sem jih že prej poznal in ta nova ekipa 
je sedaj v pravih kriznih razmerah znala 
delovati strokovno in usklajeno. V imenu vseh 

občanov iskrena hvala vsem prostovoljcem. Brez 
njih stvari ne bi potekale tako gladko, kot so.

Je zdravstveni dom zaradi epidemije zdrsnil v 
izgubo?

Direktorju popolnoma zaupam in prepričan 
sem, da bodo razmere hitro uredili.

Ste se sami že cepili?
Prvič sem že cepljen s cepivom Astra Zeneca, 

sedaj pa čakam na poziv organizatorjev 
cepljenja, kdaj naj pridem še po drugi 
odmerek. Povedati moram, da povsem zaupam 
zdravnikom in zato vsem občanom predlagam, 
da se cepijo. Tako bomo epidemijo zaustavili 
in spravili to naše skupno življenje v ustaljene 
tirnice.

Temelj delovanja vsake lokalne skupnosti je 
proračun občine. Meril za določanje primerne 
porabe pa v Ljubljani nočejo in nočejo 
spremeniti.

Ta že večdesetletna borba z vlado je prinesla 
le majhen popravek. Po zadnji mali reformi 
financiranja občin smo dobili nekaj več. A to še 
zdaleč ni toliko, kot smo pričakovali. Poudariti 
moram, da bomo samo letos za zimsko službo 
plačali slabih 800.000 evrov in tega stroška nam 
v Ljubljani ne priznajo. S tem denarjem bi občina 
naredila veliko v razvoj usmerjenih korakov. 

Tudi občinske ceste so razvoj. Iz dneva v dan 
smo v slabšem položaju, saj smo sedaj soočeni 
še z neverjetnimi podražitvami gradbenih 
materialov, kar pomeni, da bomo za denar, ki je 
rezerviran za popravljanje občinskih cest, lahko 
naredili še manj.

Gradnja vrtca v Spodnji Idriji je bila velik 
zalogaj.

Vrtec je res stal štiri milijone evrov, a na 
koncu ugotavljam, da smo z racionalizacijami 
kar veliko denarja prihranili. K sreči smo se 
izognili sedanjim podražitvam gradbenih 
materialov. Vrtec je sodoben, lep in zgrajen iz 
materialov, ki bodo ob primernem vzdrževanju 
zagotavljali dolgo življenjsko dobo objekta. V 
petek, 11. junija, so se otroci preselili v objekt 
in to prinaša veliko olajšanje tako za starše kot 
tudi vzgojitelje. Z odprtjem vrtca v Spodnji 
Idriji je tudi idrijska šola dobila nazaj v uporabo 
prostore, ki jih je v zadnjem času uporabljal 
vrtec, in to bo pomenilo veliko olajšanje 
za vse. Umiril se bo tudi promet za Modro 
dvorano, ki je bil v zadnjem času ob konicah res 
problematičen.

Zaklonišče pod vrtcem ostaja?
Zaklonišče ostaja in v njem bodo imeli 

svoje prostore taborniki. Prostor bo smiselno 
izkoriščen in v primeru potrebe bo lahko v 24 

Bodimo ponosni 

na preteklost 

in hkrati z 

optimizmom 

zrimo v 

prihodnost. Že 

danes čestitam 

vsem letošnjim 

nagrajencem in 

izrekam poseben 

poklon gospe 

Ivici Kavčič, ki jo 

bomo ob prazniku 

razglasili za 

častno občanko 

Občine Idrija.

Foto: Robert 
Zabukovec
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urah urejen za uporabo kot javno 
zaklonišče.

Se gradbeniki sedaj selijo v šolo?
To drži. Takoj nadaljujemo z 

deli pri celoviti prenovi pritličja 
osnovne šole, kjer bomo pridobili 
štiri učilnice, jedilnico, sanitarije, 
šola pa bo dobila tudi dvigalo. Do 
1. septembra morajo biti tam vsa 
dela končana. V prihodnjih letih 
pa bo potrebno razmišljati še o 
energetski sanaciji šole, kar nam bo 
na dolgi rok prineslo prihranke pri 
ogrevanju.

Šola v Idriji bo dobila sodobno 
knjižnico.

Knjižnico so res potrebovali in v ta 
namen je občina plačala preureditev 
prej neizkoriščenega podstrešja 
nad novim delom šole. Zelo veliko 
prostora bo na razpolago in prav je 
tako. Šolsko poslopje v Idriji je sedaj 
kar solidno posodobljeno in urejeno.

Modra dvorana pa ostaja velik 
problem.

V prvem koraku smo rešili Športni 
center, kjer je občina investirala v 
prenovo strehe. Modra dvorana pa 
bo trši oreh. Do jeseni bo občina 
pridobila projekt prenove, v katerem 
bodo zajeta vsa nujna dela. S 
celostno sanacijo moramo zagotoviti, 
da streha ne bo več puščala in da 
bo objekt primerno toplotno in 
zvočno izoliran. Sedaj strokovnjaki 
proučujejo zamisel, da bi iz objekta 
odstranili vse zunanje stene. Poslopje 
bi potem zaprli s sodobnimi paneli, 
ki zagotavljajo zvočno in toplotno 
izolacijo.

Kako boste predelali streho?
Nagibamo se k temu, da bi streho 

predelali v klasično dvokapnico, saj 
stara modrost pravi, da mora voda s 
strehe kar se da hitro odteči. Sedanja 
streha pušča in zato se na objektu 
dela škoda. Zmanjšati moramo tudi 
število kupol na strehi, ki stalno 
povzročajo težave. Ukrepati bo treba 
čim prej, saj so razmere v dvorani 
res slabe.

Načrtujete tudi prenovo starega 
gledališča na Ahacijevem trgu.

Odkupili smo prostore v sosednjem 
poslopju, izdelani so načrti za 
preureditev dvorane in dograditev 
vseh potrebnih tehničnih prostorov. 
Ohranja se zgodovinsko pomembna 
školjka, nad sedanjim odrom pa bo 
postavljen nov prizidek za vso odrsko 
tehniko. Vzhodno od Magazina bo v 
dveh etažah zgrajena nova vhodna 
avla, ki bo v podzemlju povezana z 
objektom. Kdaj bodo dela stekla, še ni 
jasno, saj čakamo na soglasja Zavoda 
za varovanje dediščine iz Nove Gorice. 
Načrte rišejo v biroju Lavrenčič v 
Vipavi. V dvorani bo 250 sedežev, pod 
odrom pa še mala komorna dvorana. 
Preden pa bo projekt zrel za izvedbo, 

se bo potrebno še marsikaj dogovoriti 
tudi z etažnimi lastniki v sosednjih 
stavbah.

Se prostorska problematika na Uti 
kaj rešuje?

Korak za korakom. Sedaj smo 
dobili že potrjen protipoplavni načrt. 
Ta predvideva, da bomo morali od 
stadiona do Ute na pločniku zgraditi 
80 centimetrov visok betonski zid. 
Občina bo naročila projekt ureditve 
pločnika in zidov v celotni dolžini 
od stadiona do Ute, ob tem pa še 
projekt meteorne kanalizacije od 
Debele skale do vrtca na Arkovi 
ulici. Dobra novica pa je, da bomo 
lahko s temi programi kandidirali na 
razpisu v sklopu državnega načrta 
za okrevanje in odpornost. Prijavili 
bomo tudi projekt urejanja Nikove 
od Nebes gorvodno.

Kateri cestni odseki bodo letos 
dočakali prenovo?

Občinski proračun letos za 
prenove občinskih cest namenja 
slab milijon evrov. To za naše 
razmere ni malo, kljub temu pa 
še vedno ni dovolj, da bi lahko 
sočasno rešili več problemov. V 
tem mesecu se je začela celovita 
rekonstrukcija Triglavske ulice v 
Idriji, ki je bila prej v zelo slabem 
stanju. Gre za pomembno obvozno 
cesto, ki v primeru zaprtja Zale 
predstavlja edino cestno povezavo 
proti Ljubljani. Na trasi do Veharš 
bomo postavili še nekaj kamnitih 
zložb in položili nekaj asfalta. 
Že v začetku leta je občina hitro 
ukrepala na cesti proti Idrijskim 
Krnicam, kjer smo, tudi po mnenju 
vsakodnevnih uporabnikov ceste, 
le-to zgledno uredili. Prihodnje leto 
sta na vrsti cesti na Mrzli in Jelični 
Vrh.

Se bodo dela v Zali nadaljevala?
Dela na Keltiki se morajo 

nadaljevati. V Zali so na vrsti 
varovanja brežin in posodobitev 
dveh odsekov. Sicer pa bo celotna 
četrta razvojna os v prihodnje 
dočakala nekaj programskih 
posodobitev, od začetka pri 
avtocesti v Vodicah na Gorenjskem 
do Bovca ter na drugem kraku do 
nove ceste od Kalc do vstopa na 
avtocesto v Logatcu. Trenutno je 
najpomembnejša rekonstrukcija 
Keltike od Spodnje Idrije do Želina. 
Ta posodobitev je nujna, saj je sedaj 
ta cesta na več odsekih neprimerna 
za današnje razmere. Napreduje 
tudi projekt vrtanja predora pod 
pokopališčem v Spodnji Idriji, kjer 
so si strokovnjaki pred dnevi že 
ogledali predvideno traso. Velik 
problem so tudi krožišča v Idriji, kjer 
se po novem ob konicah soočamo 
s pravimi prometnimi zamaški. Za 
celotno traso Keltike smo oživeli 
programski svet, ki ga vodim sam 
kot župan Občine Idrija.

Je komunala še velik problem?
Komunala je za vse občane zelo 

pomembno javno podjetje. Izvaja 
številne javne gospodarske službe 
in zato je pomembno, da posluje 
stabilno in pregledno. Zaradi 
napačnih poslovnih odločitev v 
preteklosti je podjetju grozil celo 
stečaj, ki bi pomenil pravo katastrofo 
za celotno občino. Z novo direktorico 
in nadzornim odborom so stvari 
postavljene na prave temelje in 
komunala se pobira. Tekoče posluje 
pozitivno, kar je dober znak za 
okrevanje. Med bremeni iz preteklosti 
pa ostaja še dolg Občine Cerkno. 
Kljub temu, da sem večni optimist, 
sem vse bolj prepričan, da bo 
potrebno nekatere zadeve radikalno 
rešiti. Na vsak način bomo zavarovali 
interese občanov občine Idrija, ki niso 
dolžni pokrivati neplačanih dolgov 
za sosednjo občino Cerkno. To od 
mene in občinskega sveta pričakujejo 
občani in tako bomo v prihodnje 
tudi ravnali. V prihodnjih dneh 
bomo sprejeli dokončne sklepe glede 
izterjave dolga in bodočega delovanja 
Komunale Idrija na območju sosednje 
občine Cerkno.

Turizem v občini se pobira?
Počasi, zelo počasi. Zaprtje zaradi 

epidemije je to panogo strašno 
prizadelo. Gostinci se sedaj soočajo 
s tem, da ni več ljudi, ki bi bili 
pripravljeni delati v turizmu. V 
času zaprtja so si ljudje našli druge 
službe in sedaj se nočejo vrniti. Brez 
usposobljenega kadra pa se turizma 
pač ne da peljati.

Gospodarske razmere v občini so 
stabilne?

Na področju gospodarstva zelo 
pozdravljam sodelovanje med 
Kolektorjem in Hidrio. To so veliki 
gospodarski sistemi, ki imajo posluh 
za potrebe okolja, kjer delujejo. Zelo 
pomembno je, da v teh podjetjih 
zaposleni živijo v okolju, kjer se 
počutijo dobro in kjer je poskrbljeno 
za stanovanja, ceste, šport, kulturo, 
šole, vrtce in podobno. Če vsega tega 
ni, potem se ljudje selijo drugam, kar 
pa ni dobro za nikogar. Pozdravljam 
odprto sodelovanje na vseh ravneh 
in se veselim novih projektov v 
dobro vseh.

Kaj bi sporočili občanom ob 
prazniku občine?

Upam, da se bo naše življenje čim 
prej spravilo v običajne tirnice. 
Bodimo ponosni na preteklost 
in hkrati z optimizmom zrimo v 
prihodnost. Vseh problemov ne 
moremo rešiti naenkrat. Pomembno 
pa je, da se o rešitvah za dobro 
vseh znamo pogovarjati strpno in 
razumno. Že danes čestitam vsem 
letošnjim nagrajencem in izrekam 
poseben poklon gospe Ivici Kavčič, 
ki jo bomo ob prazniku razglasili za 
častno občanko Občine Idrija.

Spoštovane prostovoljke in 
prostovoljci,

ki ste med epidemijo covid-19 sodelovali pri 

aktivnostih Občinskega štaba Civilne zaščite Idrija. 

Približuje se občinski praznik, ob katerem se s 

ponosom spominjamo svoje rudarske preteklosti, 

hkrati pa smo lahko ponosni, da tudi danes še vedno 

ohranjamo duh tovarištva in solidarnosti, ki je bil že 

od nekdaj značilen za našo občino. Tudi zaradi vas 

bomo letos ta praznik dočakali veliko brezskrbneje, 

kot smo morda pričakovali v preteklih mesecih. 

Zaradi vaše prizadevnosti in pripravljenosti na 

pomoč smo lahko izpeljali marsikatero aktivnost, 

ki je vodila v izboljšanje epidemiološke slike v naši 

občini. Dan za dnem, tudi med vikendi in prazniki, 

ste sodelovali pri dežurstvih, prevozih, dostavah, 

razkuževanju prostorov in drugih zadolžitvah. Od 

razglasitve drugega vala epidemije oktobra 2020 do 

konca maja 2021 ste tako opravili več kot 2.500 ur 

prostovoljskega dela in med drugim prevozili več kot 

22.500 kilometrov. 

Preveč vas je, da bi vas tu vse poimensko našteli, 

prav vsakemu izmed vas pa izrekamo iskreno 

zahvalo za vašo nesebično pomoč. Hvala gasilcem 

in predstavnikom Rdečega križa, ki ste skrbeli 

za to, da so se nujne aktivnosti izvajale tudi med 

epidemijo. Hvala tudi vsem drugim prostovoljskim 

organizacijam in prav vsem posameznikom, ki ste 

bili pripravljeni pomagati, tako da smo se skupaj 

lahko uspešno spopadli z novimi izzivi. Vaša pomoč 

je neprecenljiva.

Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija 
in
Občinski štab Civilne zaščite Idrija

Letošnja slavnostna seja 
Občinskega sveta, na kateri 
bodo podeljene občinske 
nagrade za leto 2021, bo zaradi 
izvedbe kulturnega programa, 
solističnega koncerta Marka 
Hatlaka, potekala 

v cerkvi sv. Antona 
Padovanskega  
na Rožnem hribu v Idriji  
v torek, 22. junija 2021,  
ob 18. uri.

Zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov 
ob bolezni covid-19 (zadostna razdalja med 
udeleženci) smo udeležbo s poslanimi vabili 
omejili na število, ki omogoča zdravju varno 
izvedbo. To smo bili primorani storiti že lani 
in resnično upamo, da v prihodnje omejitve ne 
bodo več potrebne. Prosimo za razumevanje. 

Občina Idrija
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Občinski svet Občine Idrija podeljuje 

Žigi Frelihu 
za uspešno začeto nogometno 

športno pot

NAGRADO ZA MLADE 
USTVARJALCE

Prvo nogometno znanje in izkušnje si 

je Žiga nabiral v domačem kubu v Idriji. 

Kot uspešnemu mlademu nogometašu 

so se mu odprla vrata drugih slovenskih 

klubov in svoje sposobnosti  je 

dokazoval pri slovenskih prvoligaših, 

kjer se je izkazal kot eden najbolj 

perspektivnih vratarjev. Tako je dobil 

priložnost za njegovo prvo nogometno 

izkušnjo preko slovenskih meja, na 

Hrvaškem, kjer se je dokazal celo z 

zadetkom, za vratarje ne tako običajnim 

podvigom.

Hitro in uspešno napredovanje ga je 

pripeljalo nazaj v Slovenijo, v enega 

najuspešnejših nogometnih klubov 

doma in v regiji, slovenski prvoligaš 

Olimpijo. Kot dobro uveljavljeni vratar 

je postal redni član prve enajsterice, s 

kakovostnimi in izvrstnimi obrambami, 

saj je v tekoči sezoni vratar z najmanj 

prejetimi goli od vseh vratarjev v ligi,  

pa si je letos prislužil tudi mesto v 

slovenski članski reprezentanci. 

Kot sam pravi, so se mu z izborom 

v slovensko izbrano vrsto uresničile 

otroške sanje. Zaveda se, da je to 

rezultat trdega dela, za katero bo odslej 

še bolj motiviran.

Gotovo ima Žiga še kakšne nogometne 

sanje in želimo mu, da bi jih uspel 

uresničiti. 

Občinski svet Občine Idrija podeljuje 

Primorskemu valu 
za 50 let celovitega,  

ažurnega in odgovornega  
obveščanja javnosti ter promocijo 

Občine Idrija

PIRNATOVO NAGRADO

Začetki Primorskega vala segajo 50 
let v preteklost, ko se je v etru prvič 
pojavil kot Radio Cerkno, ki se je 
nato preimenoval v Radio Odmev, 
nato pa z Alpskim valom združil v 
radijski program Primorski val. Sprva 
ga je ustvarjala peščica zagnancev, 
z leti pa je bilo z novimi sodelavci 
omogočeno vsakodnevno oddajanje, 
širjenje programskih vsebin in 
profesionalizacija dejavnosti, poslanstvo 
radijske dejavnosti pa je terjalo tudi 
nenehno posodabljanje radijske in 
oddajniške tehnike, ki omogoča slišnost 

tudi v najbolj odročnih krajih. 

Pokriva območje severne Primorske, 
del Notranjske in osrednje Slovenije, 
preko interneta in kabelskih sistemov 
pa je slišen po vsem svetu. Gotovo 
je najbolj dobrodošel prebivalcem 
idrijsko-cerkljanskega območja, ki jim 
zagotavlja najširšo raznolikost vsebin 
in celovito poročanje o pomembnih 
dogodkih, dosežkih in problematikah 
na vseh področjih življenja v občini, 
krajevnih skupnostih in posameznih 
zaselkih. Predstavlja dejavnosti že 
uveljavljenih ustvarjalcev, pa tudi tistih 
ljudi, ki jih veliki mediji običajno 
prezrejo, neguje medkulturni dialog in 
mladim sodelavcem nudi širok spekter 
znanj. Izjemno pomembna je njegova 
vloga ob naravnih nesrečah in drugih 
izrednih stanjih, ko je preverjena in 
hitra informacija ključnega pomena 
za reševanje premoženja ter zdravja in 
življenja ljudi. Svoje osnovno poslanstvo 
informiranja bistveno presega, saj 
nastopa tudi kot sooblikovalec javnega 
življenja, podpornik razvojnih iniciativ 
in različnih kulturnih projektov. 
Prepoznan je kot aktiven partner 
pri uresničevanju razvojnih pobud 

lokalnega okolja in širše regije. 

Ustvarjalci programa se zavedajo svoje 
odgovornosti do poslušalcev in do 
okolja, v katerem ustvarjajo, Pirnatova 
nagrada pa je izraz zavedanja Občine 
Idrija o pomenu Primorskega vala za 
kakovost življenja v občini ter za njeno 

širšo prepoznavnost.

Občinski svet Občine Idrija podeljuje

prof. dr. Jožetu Čarju 
za pomemben prispevek k dvigu 
kakovosti življenja v Občini Idrija ter 
njenemu razvoju in mednarodnemu 

ugledu

NAGRADO JOŽEFA MRAKA

Prof. dr. Jože Čar je eden tistih 
pomembnih mož idrijske občine, ki 
pušča v lokalnem in mednarodnem 

prostoru trajno sled.

Geolog po izobrazbi in po duši, 
je s svojim znanstvenim delom in 
raziskavami pomembno prispeval k 
poznavanju geologije in zgodovine 
idrijskega rudnika, njegovemu varnemu 
zaprtju ter rudnik in mesto trajno vpel 
v zgodovino slovenske in svetovne 
gospodarske, tehniške in znanstvene 
dediščine. Pomembno je bilo njegovo 
sodelovanje pri vpisu dediščine živega 
srebra Idrije na Seznam svetovne 
dediščine UNESCO in vključitvi 
Geoparka Idrija v mednarodno mrežo 

geoparkov.

Nj e g ove  d o l g o l et n e  r a z i s k a ve 
podzemnih voda so pomembno vplivale 
na danes dobro urejeno oskrbo s 
pitno vodo v Idriji in na Severnem 
Primorskem, močan pa je tudi njegov 

vpliv na razvoj znanosti o krasu.

Svoje znanje in ljubezen do narave, 
geologije, znanstvenega dela in 
slovenskega jezika nesebično deli 
z drugimi in vedno daje prednost 
človeškemu pred formalnim. Poznamo 
ga kot priljubljenega profesorja, 
predavatelja, avtorja številnih člankov v 
raznih publikacijah, urednika in stalnega 
sodelavca Idrijskih razgledov. Dolga leta 
kot član Muzejskega društva soustvarja 
visok nivo idrijskega muzejskega dela, 
desetletja je soustvarjal, urednikoval 
in ohranjal žive Idrijske razglede 
ter sodeloval pri reviji Kaplje, ki je  
prispevala k demokratizaciji družbe in 

osamosvojitvi Slovenije.

Prof. dr. Jože Čar s svojim delom 
ter prijaznim in odprtim značajem  
bogati in izboljšuje življenje v lokalni 
skupnosti, kot ugleden mednarodno 
priznan strokovnjak pa je ponesel ime 
in pomen Idrije v svet ter ga z bogatimi 
znanstvenimi in osebnimi stiki tam 

trajno zasidral. 

Občinski svet Občine Idrija podeljuje 

Občinskemu štabu  
Civilne zaščite Idrija 

za dobro organizacijo in učinkovito 
izvajanje pomoči občanom ob 

pandemiji covid-19

NAGRADO OBČINE IDRIJA

Občinski štab Civilne zaščite Idrija, ki 

šteje 11 članov in mu poveljuje Boštjan 

Brelih, dokazuje, da imamo v Idriji ljudi, 

na katere se lahko zanesemo tudi v tako 

težki preizkušnji, kot je že več kot leto 

dni trajajoča epidemija covid-19. 

Z dobro organizacijo,  dnevnim 

u s k l a j e v a n j e m  a k t i v n o s t i  t e r 

sodelovanjem župana,  ustanov, 

podjetij ter številnih prostovoljcev in 

prostovoljnih društev so v zavidljivo 

kratkem času vsem interventnim 

službam zagotovili zaščitno opremo 

za njihovo varno delo. Zdravstvenemu 

domu Idrija so pomagali pri ureditvi 

sprejemnega šotora za vstopno 

točko in dekontaminacijsko cono za 

zaposlene, ob povečanju okuženih v 

domovih za ostarele v občini pa aktivno 

sodelovali pri zagotavljanju zadostnih 

nastanitvenih kapacitet oziroma rdeče 

cone za stanovalce ter skupaj z gasilci 

poskrbeli za razkuževanje prostorov.

Zelo pomembna je bila njihova stalna 

pomoč občanom z dostavo hrane 

in zdravil, skupaj z Zdravstvenim 

domom in Psihiatrično bolnišnico pa 

so omogočili  tudi psihološko pomoč 

ljudem v stiski. Poskrbeli so, da so bili 

prek lokalnih medijev občani o vsem 

dobro in pravočasno obveščeni.

Z močno voljo pomagati sočloveku 

so  kot  dobro uigrana sk upina 

strokovnjakov na svojem področju, 

predvsem pa ljudi, ki svoje delo 

opravljajo s srcem, opravili na stotine 

ur za zagotovitev kar najboljše varnosti 

vseh nas. Za njihovo delo in predano 

skrb za soljudi resnično zaslužijo 

priznanje in zahvalo, ki jim jo izrekamo 

s podelitvijo Nagrade Občine Idrija.
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Ivica Kavčič bo naziv prejela za življenjsko 
delo na področju raziskovanja živega srebra, 
vodenje rudnika živega srebra v najtežjem 
času opuščanja proizvodnje in prezaposlovanja 
rudarjev, vodenje lokalne skupnosti na 
funkciji predsednice Skupščine občine Idrija, 
dolgoletno delo na področju muzealstva 
in domoznanstva, za številne publicistične 
prispevke v zgodovinskih in informativnih 
publikacijah ter predstavljanje Idrije in njene 
dediščine doma in v svetu.

Ivica Kavčič je bila rojena leta 1933 v 
rudarski družini v Idriji. Po končanem 
študiju kemije na ljubljanski univerzi se je 
leta 1958 zaposlila pri Rudniku živega srebra 
Idrija, kjer je leta 1960 prevzela vodenje 
kemijskega laboratorija. Vse do leta 1977 
se je nato strokovno ukvarjala s kemijskimi 
problemi pri kontroli tehnološkega procesa 
v rudniški žgalnici, z razvojem živosrebrovih 
spojin in z uvajanjem postopkov za 
ugotavljanje in zmanjševanje škodljivih 
snovi v zraku na rudniških deloviščih. Za 
iznajdbo postopka za pripravo rdečega 
živosrebrovega oksida je leta 1975, skupaj 
s sodelavcema z Inštituta Jožefa Stefana, 
prejela republiško nagrado Sklada Borisa 

Kidriča za iznajdbe in izpopolnitve. V prvi 
polovici leta 1977 je nadomeščala zaradi 
bolezni odsotnega direktorja rudnika ter z 
velikim posluhom za socialne stiske delavcev 
speljala vrsto aktivnosti, ki so zagotovile 
uspešno razrešitev največje ekonomske 
krize v zgodovini idrijskega rudnika. 
Junija 1977 se je zaposlila v idrijskem 
obratu strojne tovarne Gostol iz Nove 
Gorice, kjer je uspešno izpeljala investicijo 
v novo proizvodno halo. Leta 1980 je bila 
imenovana za direktorico podružnice Službe 
družbenega knjigovodstva v Novi Gorici, kjer 
je ostala do leta 1986, ko je bila izvoljena za 
predsednico Skupščine občine Idrija. 

V času svojega predsedovanja se je v skladu 
s takratno zakonodajo uspešno spopadala z 
razreševanjem težkih ekonomskih problemov 
v različnih gospodarskih organizacijah, med 
katerimi je bil še vedno tudi Rudnik živega 
srebra Idrija, pa tudi z reševanjem drugih 
problemov občine, med katerimi je bil največji 
regulacija reke Idrijce, ob koncu mandata 
pa še sanacija od kamnitega plazu porušene 
Partizanske bolnice Franje in obeleževanje 
500-letnice Idrije. Kot delegatka v Zveznem 
zboru Skupščine Jugoslavije in podpredsednica 

Zbora združenega dela republiške skupščine 
je bila aktivna tudi v političnem življenju. 
Tudi po upokojitvi leta 1990 je ostala aktivna 
v javnem življenju občine. Že 30 let redno 
objavlja svoje prispevke v Idrijskih novicah in 
Idrijskih razgledih. Napisala je tudi obsežno 
knjigo Živo srebro, ki je temeljno delo o 
zgodovini idrijskega žgalništva.

Devet let je uspešno vodila Muzejsko društvo 
Idrija in si prizadevala za ohranitev in 
predstavitev bogate tehniške in naravoslovne 
dediščine Idrije. S Centrom za upravljanje z 
dediščino živega srebra Idrija je sodelovala pri 
postavitvi razstave »Od rude do kapljic živega 
srebra« in izdaji knjige »Odsevi srebrnega 
časa«. Na Muzejskih večerih je imela več 
predavanj o živem srebru in zgodovini Idrije. 
Občina Idrija ji je leta 2005 za neutrudno in 
vsestransko delovanje v lokalni skupnosti 
podelila najvišje občinsko priznanje, nagrado 
Jožefa Mraka.

S podelitvijo naziva »častna občanka 
Občine Idrija« lokalna skupnost Ivici Kavčič 
izreka zahvalo in priznanje za vse, kar je 
požrtvovalno in predano v minulih desetletjih 
naredila v dobro vse skupnosti.

Ivica Kavčič,  
častna  

občanka 
Občine Idrija

Župan Tomaž Vencelj bo na 
slovesnem zasedanju občinskega 

sveta ob prazniku občine Ivici 
Kavčič podelil naziv »častna 

občanka Občine Idrija«. Tega 
prejmejo le najzaslužnejši 

posamezniki, ki so vsak na svojem 
področju prispevali k ugledu 

lokalne skupnosti, njenem razvoju 
in prepoznavnosti.
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Poraba lesne biomase se povečuje
Ivana Kacafura in Marta Stopar

Raba energije v občinskih 
ter stanovanjskih zgradbah 
in javni razsvetljavi je v 
letu 2009 predstavljala 66 
%, v prometu še dodatnih 
34 %, skupna raba pa je 
znašala 120.661 MWh. 
Za zgradbe in opremo je 
bila največja raba energije 
iz biomase (39 %), sledi 
ekstra lahko kurilno olje 
(30 %), nekoliko nižji 
delež pripada električni 
energiji (25 %), najmanjši 
delež pa predstavlja raba 
utekočinjenega naftnega 
plina (6 %). 

Pri zgradbah in opremi je največja 
raba v stanovanjih (91 %), za javne 
zgradbe in javno razsvetljavo pa 
raba znaša 9%. Največ rabe energije 
v prometu gre na račun zasebnega 
in komercialnega prometa, preko 
95 %. Pri delitvi rabe energije 
v prometu, po vrsti goriva, je 
raba dizla in bencina razdeljena 
približno na polovico.

Iz analize za leto 2018 izhaja, 

da struktura med zgradbami in 
opremo ter  prometom osta ja 
p o d o b n a  k o t  v  l e t u  2 0 0 9 , 
spremenila pa se je struktura po 
vrsti energentov. V letu 2018 je 
narasla raba lesne biomase (iz 
39 % na 51 %) ter zemeljskega 
plina (iz 0% na 4 %), medtem ko 
je raba električne energije ostala 
približno enaka. Izrazito pa se je 
zmanjšala raba ekstra lahkega 

kurilnega olja (iz 30 % na 15 %, 
torej zmanjšanje za polovico), kot 
tudi raba utekočinjenega naftnega 
plina (iz 6 % na 3 %, ravno tako 
zmanjšanje za polovico).

P r i m e r j a v a  r a b e  e n e r g i j e 
med leti 2009 in 2018 izkazuje 
zmanjšanje v višini 5 %. Raba se 
je največ zmanjšala v sektorju 
javne razsvetljave (za 56 %) ter 
v občinskih javnih stavbah za 

26 %, medtem ko so v ostalih 
sektorjih spremembe manjše, 
vendar, upoštevajoč količino rabe 
energije ,  ze lo  pomembne.  In 
sicer se je zmanjšala raba tako v 
sektorju stanovanjskih zgradb kot 
v prometu, za okvirno 4 %.

Raba energije in vrste energentov 
vplivajo na izpuste emisij. Največji 
delež izpusta CO2 gre na račun 
rabe energije v stanovanjskih 

zgradbah (54 %) ter v zasebnem 
in komercialnem prometu (36 %). 
Po drugi strani je delež izpusta (10 
%) v bilanci emisij CO2 najnižji 
prav za kategorije, nad katerimi 
ima občina največjo moč vpliva. 
To so občinske zgradbe in oprema, 
javna razsvetljava in občinski ter 
javni promet. Zato je občina dober 
zgled svojim občanom, ki sledijo 
viziji občine.

P r i m e r j ava  e m i s i j  m e d  l e t i 
2009 in 2018 izkazuje skupno 
zmanjšanje emisij CO2 za 13 %. Na 
zmanjšanje emisij ima velik vpliv 
nižja raba energije, kot posledica 
dviga energetske učinkovitosti ter 
menjava energentov za okoljsko 
prijaznejše vire. 

Občina Idrija si je zadala cilj, da 
do leta 2030 zmanjša emisije CO2 
za 40 % glede na referenčno leto 
2009, kar je tudi cilj Konvencije 
županov za podnebne spremembe 
in energijo, ki jo je podpisala tudi 
Občina Idrija. Zastavljeni cilj bodo 
zasledovali predlagani ukrepi in 
aktivnosti v Akcijskem načrtu za 
trajnostno energijo in podnebne 
spremembe Občine Idrija. Akcijski 
načrt je prioritetno namenjen 
j avnemu sektor ju ,  s  svoj imi 
politikami, zgledom in načrtom 
pa lahko lokalna skupnost vpliva 
tudi na energetsko učinkovitost v 
drugih sektorjih.

Čestitke ob prazniku!

Spoštovane Idrijčanke, Idrijčani in vsi prebivalci 
Občine Idrija.
Občinski praznik, ki ga v Idriji že stoletja obeležujete 
22. junija, v spomin na pomemben zgodovinski 
dogodek, je priložnost za pravo slavje. 

Idrijska in Cerkljanska sta na mnogih področjih 
že stoletja povezani. Povezani smo tudi danes na 
področju zdravstva, gospodarstva, kulture, športa, 
komunikacij... Zato ob prazniku v Idriji veselje in 
radost ob uspehih odmevata tudi v Cerknem.

France Prešeren je zapisal, da »ne vrag, le sosed bo 
mejak« in s tem opozoril na velik pomen dobrega 
sosedstva. V tem duhu ob prazniku želim vse dobro 
vsem prebivalcem občine z željo, da bi v prihodnje 
uspešno hodili po naših skupnih poteh.

V imenu prebivalcev Občine Cerkno vsem 
prebivalcem Občine Idrija želim lepo praznovanje 
in obilo elana pri načrtovanju prihodnosti. 

Srečno Idrija!

Gašper Uršič,
župan Občine Cerkno
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Na cesto od Želina do Logatca so kar pozabili
Damijan Bogataj

Keltika je osrednja 
prometna žila, preko katere 
so gornje Posočje, Idrijsko 
in Cerkljansko povezani z 
osrednjo Slovenijo. Poslanec 
Samo Bevk že desetletja 
spremlja to problematiko in 
si prizadeva, da se zahteve 
prebivalcev, ki to cesto 
vsakodnevno uporabljajo, 
slišijo tudi na pristojnih 
mestih v Ljubljani.

Ceste vas dejansko spremljajo že 
vse od vašega začetka javnega 
delovanja, saj ste bili že leta 
1985 v prvih vrstah za prepoved 
gradnje HE Trebuša. Zaradi nje 
pa je bil v vsej dolini zaustavljen 
razvoj in blokirana tudi 
posodobitev Keltike.

Dolina Idrijce, po kateri poteka 
Keltika od Mosta na Soči do Logatca, 
je bila res nekdaj rezervirana za 
gradnjo velike hidroelektrarne v 
Trebuši. Akumulacijsko jezero bi 
se raztezalo od Trebuše do Spodnje 
Idrije in Cerknega. Dolina bi bila 
zaradi stalnega nihanja vodostaja 
povsem uničena, poleg tega pa bi 
jez postavili natanko na geološko 
prelomnico. Sredi osemdesetih let 
sem se res vključil v civilno-družbeno 
gibanje, ki je ostro nasprotovalo tej 
gradnji. V okviru Muzejskih večerov 
smo pripravili okroglo mizo, na 
kateri smo predstavili vse argumente 
zoper to načrtovano gradnjo. Zaradi 
teh načrtov pa je bil blokiran tudi 
razvoj infrastrukture in cestnega 
omrežja, saj je bila načrtovana 
gradnja nove panoramske ceste nad 
gladino akumulacijskega jezera.

Boj za ohranitev Idrijce je bil 
vendarle dolg.

Res ni šlo tako gladko. Več kot deset 
let smo si na vse kriplje prizadevali 
za to, da bi se načrtovalci odpovedali 
načrtom za gradnjo HE Trebuša. Šele 
ko sem postal poslanec Državnega 
zbora RS, mi je leta 1999 uspelo, 
da so kolegi sprejeli moj amandma, 
s katerim se je v prostorskem delu 
Družbenega plana Republike Slovenije 
črtala rezervacija prostora za gradnjo 
HE Trebuša v dolini Idrijce. To je 
potem dolgoročno omogočilo izdelavo 
projektov za posodobitev ceste od 
Tolmina do Idrije. Zamujenih 40 let 
pri rednem posodabljanju cestnega 
omrežja na tem območju pa se nam 
še danes pozna in tudi zato je sedaj 
cesta od Spodnje Idrije do Želina na 
več mestih povsem neprimerna. Na 
odseku od Želina do Mosta na Soči je 
cesta zgledno posodobljena, domačini 
ob trasi od Želina do Spodnje Idrije 
pa sedaj upravičeno čakajo še na 
posodobitev tega odseka.

Nekateri pa so se tudi zaradi 
teh slabih pogojev za bivanje 
preprosto odselili.

Idrijsko in Cerkljansko ter tudi 
Tolminsko so območja,  ki  so 

demografsko izrazito prizadeta. 
Ljudje se izseljujejo in če bo država 
želela na dolgi rok zadržati ljudi na 
teh območjih, bo morala hitro in 
učinkovito ukrepati. Na območju 
četrte razvojne osi ne želimo imeti 
avtoceste, ampak bomo zadovoljni s 
tem, da se cesta posodobi tako, kot 
se je posodobila od Želina do Mosta 
na Soči.

Prvi koraki k odločitvi države 
za posodobitev tako pomembnih 
cest pa so zapisani v strateških 
dokumentih države. So tam na del 
Keltike oziroma četrte razvojne 
osi res kar pozabili?

Vaša navedba drži .  Vlada in 
državni zbor sta v mandatu 2014-
2018 sprejela dva ključna strateška 
dokumenta, ki se navezujeta na 
prihodnost cestnega omrežja na 
našem območju. To sta dokumenta 
Strategija  razvoja  prometa  v 
Republiki Sloveniji in Resolucija 
o Nacionalnem programu razvoja 
prometa v Republiki Sloveniji 
za obdobje do leta 2030. Oba 
dokumenta pa sta v zvezi s četrto 
razvojno osjo v nasprotju z Strategijo 
prostorskega razvoja iz leta 2004 in 
v nasprotju z Resolucijo o prometni 
politiki Republike Slovenije iz leta 
2006. Slednja dva dokumenta 
to cestno povezavo opisujeta kot 
povezavo v obliki črke ipsilon. Prvi 
krak tega ipsilona poteka od Želina 
do Škofje Loke in Jeprce (cerkljansko-
gorenjski krak), drugi pa od Želina 
do Idrije in Logatca (idrijsko-logaški 
krak). Zgodilo pa se je, da je v 
besedilu Resolucije o Nacionalnem 
programu razvoja prometa iz leta 
2016 izpadel krak od Želina preko 
Idrije do Logatca. Dokument je 
govoril o četrti razvojni osi na trasi 
Robič-Tolmin-Želin-Cerkno-Škofja 
Loka-Jeprca, brez idrijsko-logaškega 
kraka razvojne osi.

Kako lahko tako pomemben 
odsek kar izpade iz dokumenta?

Ne vem natanko, zakaj se je to 
zgodilo. V tistem mandatu sam 
nisem bil član Državnega zbora RS. 
Očitno nihče od takratnih poslancev, 
ki naj bi zastopali našo regijo, ni 
prebral gradiva in zato je bila taka 
napaka očitno sprejeta tako na vladi 
kot v državnem zboru. Iz tega je moč 
utemeljeno sklepati, da je koristno 

za lokalno okolje, če ima zavzetega 
predstavnika v Državnem zboru 
Republike Slovenije.

To napako ste uspeli odpraviti.
N i  b i l o  t a k o  p r e p r o s t o  i n 

s a m o u m ev n o .  Ko  j e  v l a d a  v 
parlamentarno proceduro poslala 
novelo  te  ve ljavne prometne 
resolucije, sem na tabelo, ki govori 
o cestnem prometu, vložil amandma 
in tako je Odbor za infrastrukturo, 
prostor in okolje dobil v obravnavo 
to moje dopolnilo. Člani odbora so 
prisluhnili mojim argumentom, zato 
je bil amandma soglasno sprejet. S 
takim stališčem matičnega odbora 
se je na plenarni razpravi o noveli 
Resolucije o Nacionalnem programu 
razvoja prometa seznanil tudi 
Državni zbor RS ter jo prav tako 
soglasno sprejel. Po sprejetju z mojim 
amandmajem dopolnjene cestne 
strategije morajo vsi načrtovalci 
prostora upoštevati dejstvo, da ima 
četrta razvojna os ob cerkljansko-
gorenjskem tudi idrijsko-logaški 
krak od Želina do Idrije in Logatca. 
To pa sočasno pomeni tudi to, da so 
poleg modernizacije obstoječe ceste 
odprte tudi poti do večjih investicij 
na tej trasi, kot so nova povezovalna 
cesta od Kalc mimo Gornjega Logatca 
do avtoceste, obvoznica v Hotedršici 
in obvoznica s predorom v Spodnji 
Idriji.

Sila redko se zgodi, da amandma 
poslanca opozicije dobi podporo 
tudi pri koalicijskih poslancih. 
Kako vam je to uspelo?

Predvsem z močjo argumentov. 
Povedati moram po pravici, da so 
bili tako poslanci opozicije kot tudi 
poslanci koalicije zelo naklonjeni 
tej rešitvi. Tako da smo to moje 
dopolnilo sprejeli brez glasu proti 
in tudi brez vzdržanih glasov. To je 
bil vsekakor eden redkih projektov, 
pri katerih smo tako pozicija kot 
opozicija nastopili skupaj, enotno 
in uspešno.

Vaš pomemben uspeh v državnem 
zboru pa v nekaj mesecih in letih 
še ne bo prinesel boljše ceste.

Tako hitro zagotovo ne, na daljši 
rok pa zagotovo. Gradnja nove ceste 
od Želina do Spodnje Idrije, oziroma 
korenita rekonstrukcija obstoječe, 

ta trenutek še ni vključena v Načrt 
razvojnih načrtov države. Gre za 
dokument, ki spremlja vsakokratni 
državni proračun in v njem so 
zapisane tudi vse investicije na 
področju cest. Temelj za vpis te naše 
ceste v razvojni načrt pa je vpis te 
povezave v resolucijo. To je sedaj 
urejeno in sam sem optimist.

Rekonstrukcije cest so tudi s 
finančnega vidika zelo zahtevni 
projekti.

Zagotovo. Sam pri tej prenovi 
računam tako na denar iz državnega 
proračuna kot tudi in predvsem 
na sredstva, ki jih za različne 
programe dobi Republika Slovenija 
iz Evropske unije. Po enakem modelu 
se je financiral odsek od Želina do 
Mosta na Soči, kjer so bila sredstva 
EU ključna. Brez tega denarja bi 
bila rekonstrukcija ceste bistveno 
počasnejša.

Prav razumem, da se bodo 
gradbeni delavci prej lotili 
gradnje nove ceste od Cerknega 
do Hotavelj?

Težko napovedujem katera cesta 
bo zgrajena prej. Se pa strinjam z 
vsemi, ki pozdravljajo napredek 
pri dogovarjanju o trasi te cestne 
povezave. Pri reševanju vseh zapletov 
je bilo ključno, da sta se uspeli 
poenotiti obe občinski oblasti v 
Cerknem in v Gorenji Vasi. Vaši 
bralci dobro vedo, da se najboljšo 
traso nove ceste išče že vsaj 15 let, 
kar je prav žalosten rekord na ravni 
države. Velik del krivde je bil na obeh 
občinah, saj sta blokirali pogajanja s 
tem, da sta vztrajali vsaka pri svoji 
trasi. Po kadrovskih menjavah se je 
našla skupna volja in sedaj obe občini 
podpirata najboljšo rešitev v dobro 
razvoja in prihodnosti celotnega 
območja. Ta dogovor so potrdili tudi 
s podpisom Protokola o dolgoročni 
uresničitvi prometnih načrtov na 
Ministrstvu za infrastrukturo. 
Podpisani dokument predvideva, 
da bodo do leta 2024 uredil i 
prostorsko umestitev, vso potrebno 
dokumentacijo in po letu 2025 začeli 
z gradnjo. Poleg tega sem z mojim 
amandmajem ta odsek eksplicitno 
uvrstil tudi v nacionalni program 
razvoja prometa do leta 2030.

Vsaki posodobitvi pa botruje 
tudi povečanje prometa. Kako 
torej poskrbeti za varnost in 
pretočnost?

To je res zapleteno vprašanje in 
rešitev lahko najdejo le strokovnjaki. 
Je pa res, da se v zadnjih tednih v 
Idriji ob konicah soočamo z dolgimi 
kolonami, kar je verjetno tudi 
posledica upravljanja s sistemom 
semaforjev Idriji.

Osnovna trasa četrte razvojne osi 
se je tudi nekoliko podaljšala.

Med sprejemanjem amandmajev v 
Državnem zboru RS sem ob vračanju 
celotnega kraka v nacionalni 
pr ogr am doda l  še  poda l j šek 
gorenjskega odseka od Jeprce do 
priključka na avtocesto v Vodicah 
ter povezavo od Predela do Bovca in 

Kobarida. Keltika je sedaj na obeh 
krakih povezana z avtocestnim 
križem, kar je zelo pomembno. Na 
drugi strani pa je povezana tudi na 
sodobno cestno mrežo v Italiji. S tem 
smo dobili trdno vpetost te ceste v 
celoten cestni sistem širše regije in 
države.

Ob Keltiki naj bi zgradili tudi 
kolesarske poti, kar pa se strašno 
zatika predvsem zaradi zadržkov 
okoljevarstvenikov.

Res ne razumem tega nasprotovanja. 
Težave je vedno potrebno reševati v 
dialogu. Sam se spomnim, kako 
so okoljevarstveniki nasprotovali 
načrtom, da bi obnovili Kanomeljske 
klavže, ki so bile skoraj povsem 
porušene. Ker pa je bilo za obnovo 
potrebno zgraditi dostopno cesto 
do objekta, so okoljevarstveniki raje 
pustili propadati kulturni spomenik, 
kot pa da bi lahko posegali v dolino 
z novo dostopno cesto. Skupaj 
smo pretehtali, da bo poseg v 
dolino odtehtal koristi, ki jih bomo 
pridobili z obnovo klavž. Projekt 
je bil potem uspešno izpeljan in k 
temu so Soške elektrarne dodale 
še malo hidroelektrarno, tako da 
smo dobili še gospodarsko korist. 
Vedno je treba pretehtati vse pluse in 
minuse. To pa mora veljati tudi pri 
načrtih za kolesarsko stezo po dolini 
Idrijce in zato sem prepričan, da bo 
ob tem tehtanju več pozitivnih kot pa 
negativnih vplivov. Verjamem, da se 
bo ta kolesarska steza tako ali drugače 
zgradila. Kmalu bom v Državnem 
zboru RS ob poslanskih vprašanjih 
in pobudah pristojnega ministra za 
okolje mag. Andreja Vizjaka javno 
vprašal, kje in zakaj se zatika ter terjal 
hitrejše in učinkovitejše ukrepanje.

Zakaj je tako malo dialoga med 
ljudmi, ki odločajo v skupno 
korist?

Najpogosteje čutimo pomanjkanje 
tega dialoga prav na področju 
varovanja naravne in kulturne 
dediščine. Dogaja se, da je odločanje 
o konkretnih zadevah v rokah 
samo enega človeka, kar pa ni 
dobro. Skupinsko delo ter tehtanje 
argumentov praviloma prinesejo 
boljše rešitve, ki so sprejemljive 
tako za okolje, naravovarstvenike, 
skrbnike dediščine kot tudi za 
razvoj celotne skupnosti. Vesel sem 
podatka, da se bo kmalu, verjetno 
še letos, začela gradnja kolesarske 
steze od Likarice do Podroteje in od 
Marofa do Spodnje Idrije.

Ste torej optimist?
Vsekakor! Še posebej pa, ker 

smo uspeli posodobiti resolucijo o 
razvoju prometa in ker smo popravili 
veliko napako, ki sta jo storila vlada 
in državni zbor. Sedaj nihče od 
načrtovalcev cestne infrastrukture 
ne bo mogel več mimo odsekov 
Logatec-Želin in Cerkno-Hotavlje. 
Ko pa bomo čez nekaj let spremljali 
pisanje nove strategije razvoja 
cestnega omrežja, bomo morali biti 
spet zelo pozorni, da slučajno ne bi 
kdo pozabil na te zelo pomembne 
cestne odseke.

Samo Bevk / Foto: arhiv Državnega zbora RS
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Prostovoljka Olha Vdovychenko pomaga ZPM

Petra Likar

Delo Zveze prijateljev mladine Idrija 
temelji na prostovoljnem delu, z nami 
sodelujejo številni domači prostovoljci. 
Odločitev, da naše delovanje prenesemo 
na mednarodno raven, smo sprejeli že 
novembra 2019, ko smo preko projekta 
Povezovanje = trajnost pridobili dodatno 
zaposlitev in s tem možnost razširitve 
naših utečenih programov. 

Moj prvi vtis o Idriji 
in Sloveniji je zelo 
pozitiven. Vsekakor 
je to čudovita država, 
kjer so ljudje zelo 
prijazni in vedno 
pripravljeni pomagati. 
Zdi se, da je to kraj, 
kjer ljudje z veseljem 
živijo in ne hitijo ves 
čas. To je tisto, kar 
mi je najbolj všeč, saj 
ljudje v Ukrajini večino 
časa živijo kot hrček 
v kolesu in pozabijo 
preprosto uživati v 
življenju.
Olha Vdovychenko, 
prostovoljka iz Ukrajine

,,

Konec leta 2019 smo uspešno pridobili 
znak kakovosti evropske solidarnostne 
enote in s tem gostovanja mednarodnih 
prostovoljcev. S prvim prostovoljskim 
projektom »Mladi za otroke« smo bili 
uspešni že na prvem prijavnem roku v letu 
2020. Nacionalna agencija Movit nam je 
odobrila 4-mesečni prostovoljski projekt, s 
katerim naj bi se že junija 2020 naši ekipi 
pridružil naš prvi mednarodni prostovoljec. 
Načrte za poletje nam je lani žal prekrižala 
epidemija, zato smo se odločili začetek 
projekta prestaviti na leto 2021, saj smo bili 
prepričani, da se bodo razmere do takrat že 

umirile. Čeprav je situacija po svetu še vedno 
precej negotova, smo se odločili projekt 
to leto vseeno realizirati. Epidemiološke 
razmere v Evropi so nam prinesle nemalo 
težav pri planiranju poteka prostovoljske 
aktivnosti, vendar nam je na koncu kljub 
vsemu uspelo. V petek, 4. junija, se nam 
je tako pridružila naša prva mednarodna 
prostovoljka Olha Vdovychenko, ki prihaja 
iz Ukrajine.

Prostovoljko bomo vključili v vse naše 
poletne programe. Povezovala se bo z 
domačimi prostovoljci in sodelovala pri 
pripravi in izvedbi počitniškega varstva 

ter počitnikarije. Z nami se bo udeležila 
tudi letovanja v Poreču. Veseli smo, da 
bomo z njeno pomočjo naše aktivnosti 
dodatno popestrili in jim dodali nekaj 
mednarodnosti. Prostovoljka bo imela 
stik s celotno populacijo mesta in tako vse 
prebivalce izpostavila pozitivnim vplivom 
mednarodnega povezovanja. Projekt 
nam predstavlja tudi odlično priložnost 
z a  o s ve š č a nj e  j av n o s t i  o  p o m e n u 
solidarnosti, promocijo prostovoljstva 
i n  r a z š i r j a n j e  z n a n j a  o  E v r o p s k i 
solidarnostni enoti in mednarodnih 
priložnostih za mlade.

Skoraj 70 let skrbi za šolarje s 
posebnimi potrebami
Vstopili smo v mesec 
junij in počasi se končuje 
šolsko leto. Tudi letošnje je 
drugačno, posebno, tako 
kot lansko. Pa vendar so 
imeli učenci s posebnimi 
potrebami »srečo« in so se 
v šolske klopi po šolanju 
na daljavo vrnili petega 
januarja in tu, tako kot 
kaže, ostali do konca 
šolskega leta.

V šolskem letu 2019/20 smo 
na Osnovni šoli Idrija načrtovali 
obeležitev 65-letnice organizirane skrbi 
za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami. 
Pandemija, zaustavitev življenja in 
šolanje na daljavo so nam to preprečili. 
Obeležitev smo prestavili na to šolsko 
leto, pa zopet nismo imeli sreče. Ker 
se kmalu bliža okrogla obletnica, smo 
v vitrini na Mestnem trgu postavili 
priložnostno razstavo izdelkov in 

kratek zgodovinski oris skrbi za otroke 
in mladostnike s posebnimi potrebami 
na Idrijskem in Cerkljanskem.

70-letnico bomo torej praznovali 
v šolskem letu 2024/25. V šolskem 
letu 1954/55 se je devet učencev na 
Osnovni šoli Idrija prvič šolalo po 
drugačnem, prilagojenem učnem 
načrtu. Poučevala jih je ena učiteljica 
in njena naloga je bila v dveh letih 
predelati snov enega razreda. 
Kasneje je bila s strani Občine Idrija 
ustanovljena pomožna šola, ki je 
domovala v prostorih Osnovne šole 
Idrija. Število učencev in oddelkov se 
je večalo. Sledila je selitev v prostore 
dijaškega doma, kjer so učenci iz 
okoliških krajev med tednom tudi 
bivali. Ustanovljen je bil oddelek 
delovnega usposabljanja, ki se sedaj 
imenuje oddelek posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja. Kasneje so 
se, danes imenovani oddelki nižjega 
izobrazbenega standarda, zopet 
pridružili Osnovni šoli Idrija oziroma 
so se leta 1991 skupaj preselili v 
novozgrajeni prizidek osnove šole. 
Oddelki delovnega usposabljanja 
so ostali v dijaškem domu in tako 

je tudi danes. Vse bolj je naraščalo 
število učencev vozačev, ki ne bivajo 
v dijaškem domu.

In danes? Oba programa danes 
obiskuje trinajst učencev skupaj iz 
obeh občin, v večinski šoli imajo 
učenci z učnimi težavami dodatno 
strokovno pomoč, vsi pa smo se v 
zadnjih dveh šolskih letih nekaj časa 
šolali na daljavo.

Ne glede na poimenovanje in 
termine, ki so se skozi leta spreminjali 
in skušali opisati omenjeno populacijo 
otrok in mladostnikov, je to zelo 
raznolika skupina. Morda posebna in 
drugačna, zagotovo pa zelo iskrena, 
srčna in pristna. 

Vsem, ki smo v teh sedemdesetih 
letih po službeni dolžnosti stopili v 
njihov svet, je skupno veselje do dela, 
iskrena skrb, želja po sodelovanju in 
pomoči. Ta svet te pritegne, sprejme 
in bogati. 

V imenu kolegic in kolegov, ki so 
oblikovali skorajda sedemdesetletno 
zgodovino skrbi  za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami, sem zapisala 
Martina Jazbar Čefarin.

Hvala za solidarnost
Da so vplivi koronske krize prodrli na vsa polja, je že splošno 
znano. Ves čas epidemije smo se na Območnem združenju Rdečega 
križa Idrija prilagajali ukrepom, nemoteno nudili socialno-
humanitarno pomoč našim uporabnikom, s prostovoljci pomagali 
pri aktivnostih znotraj Civilne zaščite ter prilagojeno izvajali redne 
naloge na področju krvodajalstva in tečajev prve pomoči.

 Z dvema rednima krvodajalskima akcijama smo podirali dnevne rekorde 
odvzemov krvi, po kateri so potrebe v času epidemije še večje, kot običajno. 
Zato ponovno hvala vsem darovalcem za odziv ter da darujejo brez pomisleka 
in s tem rešujejo življenja. Ponosni smo na vse naše prostovoljce, ki so več 
sto ur namenili raznim dežurstvom pri množičnem testiranju občanov in 
cepljenju, prevozu PCR vzorcev v Ljubljano ter pomoči pri delitvi paketov in 
Hoferjevih viškov hrane, ki jih od oktobra 2020 delimo vsako sredo. Pridobili 
smo tudi nove člane za ekipo prve pomoči. Slednji so spomladi končali 70-
urno usposabljanje iz prve pomoči ter tako pridobili naziv bolničar. 

Junij nam prinaša ponovno upanje za več svobode, zato za uporabnike že 
izvajamo delavnice in spremljevalne ukrepe, vezane na preventivo in zdravje, 
kot so meritve tlaka in sladkorja. Hkrati se izvaja anketa Vpliv oziroma 
posledice epidemije na vsakdanje življenje uporabnikov, katere izsledke bomo 
predstavili prihodnjič. Pred vrati pa je poletje, tako bomo, kot vsako leto 
doslej, osnovnošolskim otrokom omogočili brezplačne počitnice na Debelem 
rtiču. Upamo, da jeseni povabimo tudi starostnike. Hvala vsem sodelujočim 
ter podpornikom za zaupanje. / Tanja Tominec



Idrijske novice / ABC         številka 497 petek, 18. junij 2021 13M O Z A I K

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

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
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Živosrebrne pevske sledi
Elizabeta Lampe

Meseca februarja 2021 
je Idrijski oktet, v 
nadaljevanju Idrijski 
neoktet, ki trenutno šteje 
enajst članov, praznoval 
25. obletnico svojega 
delovanja. Če bi leto 
bilo običajno, bi srebrni 
jubilej gotovo počastili z 
jubilejnim koncertom. 
Svojim zvestim poslušalcem 
darilo, sebi pa priznanje, 
da so vztrajni in na svoji 
poti delovanja uspešni. 
Ker pa to ni bilo mogoče, 
so v času »karantene« 
pripravili posebno darilo, 
USB ključek s 25 posnetki 
njihovega petja »v živo« in 
ga poimenovali Živosrebrne 
sledi. 

Slovar slovenskega knjižnega  
jezika pravi: 
pétje -a s (é) 
glagolnik od peti: od daleč se je 
razlegalo petje; glasno, veselo, 
žalostno petje; ubrano petje fantov 
na vasi; slišalo se je hripavo petje 
pijancev / ta nas vadi in vodi v petju 
/ ukvarjati se s petjem / tehnika 
petja / igra s petjem; petje in ples / 
zbudilo ga je glasno petelinje, ptičje 
petje; petje kosa, slavčkov / po dolini 
odmeva petje zvonov zvonjenje / 
enoglasno, dvoglasno, zborovsko 
petje; komorno petje

»Vse to in še mnogo več smo 
počeli člani neokteta v zadnjih 
25 letih. S svojim koncertiranjem 
smo si pričeli pridobivati zvesto 
poslušalstvo in podporne člane, 
predvsem v domačem okolju. 
Javno priznanje skupnosti smo 
prejeli leta 2009 s Pirnatovo 
nagrado Občine Idrija. Samostojne 
prireditve v sodelovanju s 
številnimi društvi in organizacijami 
so postale naša stalnica. Zadovoljno 
občinstvo in številne pohvale so 

dajale zagon za premagovanje 
nesoglasij in nesporazumov, 
ki so prav tako nepogrešljiv 
spremljevalec vsake interesne 

skupine različnih posameznikov,« 
je zapisal predsednik pevskega 
društva Lojze Tušar in nadaljeval: 
»Celo ime smo si popravili, saj 
nam je postalo nerodno, ko so ob 
omembi okteta na odru prešteli 
več kot osem duš. Za neoktet 
pa, kolikor nam je znano, ni 
omejitve ne navzgor in ne navzdol. 
Potrpežljivost in vztrajnost nas je 
pripeljala do srebrnega jubileja.«

Zakaj naslov »Živosrebrne sledi«? 
Ker je srebrni jubilej povezan 
z našo nam tako ljubo kotlino, 
v kateri smo ta leta popestrili 
marsikateri kulturni dogodek, 
zato naj bo živosrebrni. Kot pevski 
sestav smo se trudili ohranjati 
idrijsko glasbeno zapuščino in 
tudi na tak način morda zapustili 

kakšno sled Idriji prihodnjim 
rodovom.

V pevcih vsa ta leta skupnega 
prepevanja in ustvarjanja puščajo 
sledi in enako je najbrž tudi z 
našimi najbližjimi, poslušalci in 
s tistimi, s katerimi smo ta leta 
sodelovali. Naši posnetki niso 
samo digitalna sled na zgoščenki 
ali zvočni kartici, ampak je to tudi 
sled občutij. Veliko jih je: gladkih 
ali hrapavih, žalostnih ali veselih, 
plitkih ali globokih, …

»Naša sedanjost in prihodnost 
je hote ali nehote povezana s 
preteklostjo. Vsak posebej in 
skupaj oblikujemo prostor in čas, 
v katerem živimo. Dogodki so 
zapisani na papirju, fotografijah, 
posnetkih ... Drugi so zapisani 

samo v srcih nastopajočih, 
obiskovalcih prireditev zvestih 
ali naključnih ... Idrijski oktet je 
sodeloval s številnimi društvi, 
ustanovami in posamezniki, s 
katerimi je sooblikoval utrip 
življenja v naši kotlini. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujemo 
Godbenemu društvu rudarjev 
Idrija za možnost uporabe njihovih 
prostorov,« je svoje razmišljanje 
sklenil Lojze Tušar.

Ob jubileju smo za vse, ki so 
nam pomagali oblikovati »sledi«, 
pripravili posebno spominsko 
darilo. Oblikoval ga je pevec okteta 
Robert Rijavec. Izbrali smo 25 
naših posnetkov, ki so nastali v 
živo na koncertnih in revijalnih 
nastopih. 

V jubilejnem letu v 

Idrijskem neoktetu 

prepevajo: Sandi Bevk, 

Andrej Lazar, Tilen Majnik, 

Lojze Tušar, Slavko Munih, 

Robert Rijavec, Bogo Bevk, 

Tadej Rupnik, Marko Čibej, 

Jure Čibej in Martin Pišlar. 

Oktet že od vsega začetka 

vodi Elizabeta Lampe.

Idrijski neoktet 2021 / Foto: Robert Zabukovec
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V trgovini z žensko in moško konfekcijo  
Manufaktura Hiša s stilom Idrija, Lapajnetova ulica 21,   

zaposlimo novo sodelavko.   
 

Od vas pričakujemo  
veselje do dela z ljudmi in komunikativnost, poštenost in zanesljivost, 
prijaznost in osebno urejenost, motiviranost in pozitivno naravnanost.  

Ponujamo vam  
delo za krajši delovni čas (20 ur tedensko) v stabilnem podjetju, 

zaposlitev za določen čas z željo podaljšanja za nedoločen čas, redno 
plačo in dobre pogoje dela. 

Pričetek dela 5. julija 2021.  
Ponudbe na mail manufaktura@manufaktura.si do 23. 6. 2021.

Veterani vojne za Slovenijo se pripravljajo  
na nove aktivnosti 

Franci Ferjančič

V soboto, 12. junija, se je več 
kot dvajset članov Območnega 
združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Idrija – Cerkno v 
Velenju udeležilo vseslovenskega 
srečanja veteranov. Dogodek 
je bil posvečen 30-letnici 
osamosvojitve Slovenije in je bil 
tudi družabne narave. Srečanje 
se je pričelo s kratko slovesnostjo 
in ga je spremljal bogat program, 
nastopila sta policijski in vojaški 
orkester, potekal je preizkus 
v lokostrelstvu, predstavitve 
različnih modelov lovskih letal in 
dronov, različne vojaške opreme 
in še marsikaj zanimivega. Ob 
povratku so si v Velenju ogledali 
še Muzej osamosvojitve, ki so ga 
uredili velenjski veterani.

V juniju se bo zaključil letošnji jubilejni 
deseti literarni natečaj »Tudi pri nas je 
potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega 
namen je tudi obeleževanje 30-letnice 
osamosvojitve Slovenije in 20-letnice 
delovanja OZ VVS Idrija - Cerkno. Izdali 
so obsežen zbornik, saj je letos prispelo 
rekordno število, kar petinšestdeset, 
literarnih prispevkov, vključene pa je tudi 
nekaj zgodovine iz preteklih zbornikov. 
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad 
sodelujočim bo žal tudi letos potekala brez 
skupne zaključne slovesnosti. Podelitve bodo 
potekale po posameznih šolah, prilagojeno 
programu in urniku dela posamezne 
osnovne šole. 

V tem mesecu pripravljajo tudi dva pohoda 
po spominskih poteh teritorialne obrambe, 
kjer se bodo podali po poteh, po katerih so 
bili med osamosvojitveno vojno. V soboto, 
19. junija, pripravljajo pohod in srečanje 
Idrijske čete TO, ki so med vojno postavili 
barikade v Zali, kjer organizacijo vodi Vojko 
Čuk. Na druženje vabijo tudi ostale veterane 
in druge.

V nedeljo, 27. junija, pa pripadniki 
nekdanjega 120. jurišnega odreda TO Idrija 
pripravljajo pohoda po spominskih poteh 

teritorialne obrambe in drugo spominsko 
srečanje na domačiji Na pesku nad 
Godovičem. To drugo srečanje bo potekalo 
prav na območju, kjer so teritorialci pred 
tridesetimi leti preživeli najbolj napete 
dneve vojne za osamosvojitev Slovenije. Po 
spominski prireditvi in druženju bo sledil 
pohod z obujanjem spominov čez Veharše 
in Rupe v Dole ter naprej na Gore. Prehodili 
bodo enako pot, kot jo je glavnina odreda 
1. in 2. julija 1991. Naslov za vse prijave, 
sporočila ter informacije je Vlado Sedej (tel.: 
041 360 840, e-naslov: vlado.sedej@gmail.
com).

Letos bodo veterani skupaj s člani Zveze 
policijskih veteranskih društev Sever in 
drugimi veteranskimi organizaciji sodelovali 
pri dveh dvigih državne zastave ob dnevu 
državnosti. 

Prvič bo letos dvig državne zastave ob 
dnevu državnosti izveden v Cerknem in to 
bo 24. junija na dan pred praznikom ob 
9. uri in 30 minut pred osnovno šolo, kjer 
pripravljajo slovesnost skupaj s cerkljansko 
osnovno šolo in občino. V Cerknem bo 
proslava pod naslovom »Tam, kjer smo 
doma«. Sodelujejo mladinski pevski zbor in 
učenci Osnovne šole Cerkno ter godbeniki 

Društva godbenikov Cerkno. Slavnostni 
govornik bo Marijan Platiše. Podelili bodo 
tudi priznanja desetega literarnega natečaja 
in prebrali najboljši prispevek.

V Idriji bo dvig državne zastave ob dnevu 
državnosti izveden na občinski prireditvi 
ob državnem prazniku in 30-letnici države 
Slovenije pod naslovom »Naj tebi pesem 
pojem«. Prireditev bo na dan praznika, 25. 
junija, ob 20. uri in 30 minut v spominskem 
parku osamosvojitve Slovenije v sodelovanju 
idrijske občine in osnovne šole. Nastopili 
bodo učenci osnovne in glasbene šole, 
Vokalna skupina Radost, Godbeno društvo 
rudarjev Idrija in Idrijski neoktet. Slavnostni 
govornik bo Uroš Lipušček.

Pred poletnimi počitnicami pa veterani 
načrtujejo še eno tradicionalno prireditev. V 
soboto, 3. julija, se bodo zbrali na Vojskem 
in na strelišču v Rovtarjevem vrhu na 
Vojskem nad Idrijo pripravili že 17. odprto 
tekmovanje v streljanju z malokalibrsko 
puško, za pohodnike pa pripravljajo voden 
pohod po Vojskarski planoti. Oba dogodka 
sta namenjena ohranjanju spomina na 
osamosvojitveno vojno, še posebej delovanju 
učne čete Teritorialne obrambe Idrija na 
Vojskem leta 1991. 

Pred razdolžitvijo, 20. 7. 1991 / Foto: Marjan Kurtanjek JOD, Kanomlja - Ovčjak, prihod, 3. 7. 1991Naslovnica desetega zbornika prispevkov 
Tudi pri nas je potekala osamosvojitvena 
vojna. Fotografijo je posnel Branko 
Gantar v Zali 1. 7. 1991.
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Pomladna olimpijada

Po muhasti pomladi, ki je postregla 
z le malo sončnimi žarki, stojimo 
na pragu poletja. Toplejši dnevi 
nam nudijo priložnost za sprostitev 
in gibanje na svežem zraku. 
Prav slednje je bilo v ospredju 
zadnjega majskega tedna za učence 
podaljšanega bivanja OŠ Idrija. 

Po koncu iger so svoje 
vtise z nasmehom na 
obrazu podali nekateri 
izmed udeležencev:

Meni je bilo zelo super, ker smo 
se šli igre. Najbolj všeč mi je bila 
igra, pri kateri smo s hrbti držali 
balone in hodili po strani. Všeč mi 
je bilo, da smo šli v Mejco, da smo 
se sprehodili. Bilo mi je zabavno 
in dobila sem energijo za kolo.  
/ Tisa T., 1.b
 
Ni važno ali zmagam ali izgubim, 
važno je, da vsi sodelujemo, se 
zabavamo in se imamo lepo.  
/ Lara M., 2.c

Meni je bilo všeč vse, kar smo 
delali. Igrali smo se z mavričnim 
padalom, imeli smo odmor in bili 
smo na soncu in svežem zraku.  
/ Dilajla Ć., 3.c

Meni je bila najbolj všeč igra s teniško 
žogico. Skupaj smo v skupini iz listov 
papirja oblikovali žleb, po katerem je 
morala žogica pristati v škatli. Morali 
smo med seboj zelo dobro sodelovati. 
/ Agata D., 4.aFoto: arhiv OŠ Idrija

Kuharski mojster v otroškem vrtcu
V sklopu projekta Turizem in vrtec, ki ga 
letos povezuje slogan Moj kraj moj »chef«, 
smo v Vrtcu Idrija, v skupini »Ptice«, želeli 
otrokom približati tipične idrijske jedi in jih 
v pripravo le-teh tudi aktivno vključiti. Ob 
tem so otroci tudi spoznavali, ob katerih 
priložnostih so posamezno jed naši predniki 
včasih jedli. 

V vrtec smo povabili kuharskega mojstra Francija 
Pivka s Kendovega dvorca, ki se je povabilu z 
veseljem odzval. V tednu od 17. do 21. maja smo 
se v skupini veliko pogovarjali o hrani, različnih 
sestavinah, spoznavali smo različne načine priprave 
hrane in skupaj pekli. Otroci so pri vseh dejavnostih 
aktivno sodelovali in ob tem spoznavali tradicionalne 
idrijske jedi. Napisali smo tudi pismo in ga naslovili 
na kuharskega mojstra na Kendovem dvorcu, ki nam 
je zaupal recept za pripravo »ocvirkovce«. 

Kuhar Franci nas je obiskal in nas pogostil s 
čebulno potico, zelševko in habancami, mi pa smo 
mu ponudili ocvirkovco, ki smo jo spekli sami. Kuhar 
nam je predstavil različna zelišča, ki so kot sestavine 
dodane v tradicionalne idrijske jedi – meto, čebulo 
in drobnjak. Projekt smo zaključili s kulinaričnim 
doživetjem in degustacijo vseh pripravljenih jedi.

Ta dogodek je otrokom v naši skupini ostal v zelo 
lepem spominu in zato se večkrat spomnijo nanj.

Na to temo je v naši skupini nastala tudi nova 
pesmica z naslovom Rudar Rudi in škratek.  

/ Damijana Velikonja

Foto: Damijana Velikonja

RUDAR RUDI 
IN ŠKRATEK

Škratek kopal je v jami,
lopato je imel na rami.
Škratek se zelo utrudi,
pomagat mu prišel je Rudi.

Prijatelja, prijatelja, 
ki rada si pomagata.
Prijatelja, prijatelja, 
ki rada skupaj kopljeta. 

Veliko časa je minilo,
čas prišel je za kosilo.
Škratek sprejme povabilo,
z Rudijem gre na kosilo.

Prijatelja, prijatelja, 
ki rada si pomagata.
Prijatelja, prijatelja, 
ki rada skupaj kopljeta. 

Kuglce se bo nardilo,
jih v žlikrofe zavilo.
Po kosilu za sladico
pojesta še ocvirkovo potico.

Ob svetovnem dnevu špor ta ,  k i  ga 
sicer obeležujemo 31. maja, smo učitelji 
p o d a l j š a n e g a  b i v a nj a  p r i p r av i l i  ž e 
tradicionalno pomladno olimpijado, ki 
pa smo jo zaradi upoštevanja omejitev in 
ukrepov tokrat izvedli nekoliko prilagojeno. 
Poudarek je bil na spodbujanju in razvijanju 
športnega duha, gibanju ter aktivnostih, ki se 
razlikujejo od običajnih. Učenci in učenke so 
se tako lahko znotraj svoje skupine pomerili 

v različnih športnih dejavnostih, kot so igre 
z žogo, štafetne igre, igre s padalom, hoja s 
hoduljami, badminton, odbojka, igre z baloni, 
met obročev na keglje, … 

Nekateri izmed učencev pa so celo predstavili 
športe, ki jih imajo radi in se z njimi ukvarjajo 
(karate, jahanje, break dance, nogomet, 
rolanje ter plezanje). Kljub slabemu vremenu, 
ki smo ga bili deležni v začetku tedna, je 
pomladna olimpijada v nadaljevanju potekala 

v znamenju zabave in razigranega vzdušja. 
Učenci podaljšanega bivanja so tako športno 
doživeli malce poseben in drugačen teden. V 
olimpijskem duhu »pomembno je sodelovati« 
so bili zmagovalci prav vsi sodelujoči. 
Prilagojenim okoliščinam navkljub in ne glede 
na to, ali so se razživeli na šolskem igrišču, 
dvorišču ali sredi športnega parka v Mejci, so 
tudi tokrat uživali, kot znajo le otroška srca.
/ učitelji podaljšanega bivanja OŠ Idrija
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KLIMATIZACIJA, PREZRAČEVANJE, 
OGREVANJE

Pokličite in pripravimo vam najugodnejšo ponudbo!
Toplotne črpalke: 041 479 282

Klimatske naprave, lokalna rekuperacija: 031 703 079 
E-pošta: info@mamo.si

Spletna stran: www.mamo.si

Vsak dom je nekaj posebnega,  
zato si privoščite le najboljše!

TOPLOTNE ČRPALKE FUJITSU WATERSTAGE  
Izredno učinkovita toplotna črpalka zrak voda Fujitsu Waterstage 
vas bo naredila neodvisne od kurilnega olja ali plina oziroma drugih 
energentov. Zajema celotno zahtevo po toploti stanovanjskega objekta 
in potrebi po topli sanitarni vodi. Učinkovita za okolje in zelo varčna, 
zato velja za kraljico ogrevanja.

Model DAIKIN ALTHERMA visoko temperaturna
Dva zaporedno vezana inverterska kompresorja, na podlagi 
termodinamičnih načel, omogočata pripravo 
80°C vhodne vode brez dela dodatnega 
električnega grelca. Sistem je energijsko 
učinkovit, okolju prijazen in nudi celoletno 
bivalno udobje na najvišjem nivoju.

Klimatske naprave DAIKIN in MITSUBISHI 
Široka ponudba split sistemov z vrhunsko učinkovitostjo, 
klimatske naprave poskrbijo za svežino v prostoru, 
spremljajo gibanje in usmerjajo pihanje vstran od ljudi, so 
vse tišje in enostavne za vzdrževanje. Nizki stroški energije 
po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do razreda A+++ 
in energijsko varčnih funkcij. Nadzor in upravljanje klimatske 
naprave na daljavo ter spremljanje stroškov porabljene 
električne energije. Aplikacija na voljo za  iOS in Android.

LOKALNO PREZRAČEVANJE UTEK - AURA
ELEKTRONIC
Lokalno prezračevanje z rekuperacijo je namen jeno 
prezračevanju enega prostora. Odlično na ob jektih, kjer 
smo zamenjali okna. Odpiranje oken za prezračevanje ni 
več potrebno. V bivalnih prostorih ni 
več komarjev in drugih insektov.

GSM: 041 636 346

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

SLIKOPLESKARSTVO 
vsa notranja in zunanja dela, toplotne  

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

MONTAŽA GIPS PLOŠČ
predelne stene, spuščeni stropovi, 

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

 

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

tekstilnih podov, ...

100% ročno delo -slovenski proizvod

SEDEŽNE GARNITURE  
 POSTELJE    
VZMETNICE   

POSLOVNA OPREMA

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

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

Ledinski gasilci v Celju

Sonja Bogataj

Vse do zadnjega se ni vedelo, če 
bo zaradi epidemioloških razmer 
Državno gasilsko tekmovanje za 
memorial Matevža Haceta, ki je 
bilo sicer predvideno že za lansko 
leto, sploh izpeljano in le mesec 
dni pred izvedbo so ledinski gasilci 
izvedeli, da tekmovanje vendarle 
bo. Priprave so krojile okužbe 
in karantene v ekipah, ki se jim 
žal tudi v tem mesecu niso mogli 
izogniti. 

Kljub vsemu so na Državnem 
članskem gasilskem tekmovanju, 
ki je potekalo 6. junija v Celju, 
ledinski gasilci pokazali zavidljivo 
pripravljenost. Dan prej so v 
Celju tekmovale tudi mladinske 
in pionirske ekipe, PGD Ledine 
je zastopala mladinska ekipa in 
dosegla 44. mesto. Članskega 
tekmovanja se je letos v nekoliko 
drugačnih pogojih udeležilo 
več kot 1.600 gasilk in gasilcev, 
ki  so morali  dokazati  tako 
operativno znanje z izvedbo suhe 
vaje in štafete z ovirami kot tudi 
znanje s področja razvrščanja. 
Člani in članice so razdeljeni v 

dve kategoriji in sicer člani in 
članice A (starost do 30 let) ter 
člani in članice B (starost nad 30 
let). Na tekmovanje se je preko 
tekmovanj gasilskih zvez in 
regijskih tekmovanj uspelo prebiti 
le najboljšim enotam, skupno je 
letos nastopilo 162 članskih enot. 
Med njimi so ledinski gasilci 
dosegli sledeče rezultate: člani A 
43. mesto, članice A 23. mesto, 
člani B osmo mesto in članice B 
sedmo mesto. Člani B in članice B 
PGD Ledine so s tem dokazali, da 
so v gasilsko-športnih disciplinah 
še vedno zelo blizu najboljšim 
slovenskim ekipam. Na pomoč!

Svet zasedal na izredni seji
V ponedeljek, 7. junija, so se na prvi izredni seji v tem sklicu 
sestali svetniki Občine Cerkno. Soglasno so potrdili predlagani 
rebalans proračuna in z njim zagotovili denar za rušenje 
starega mostu Koblar. S tem so omogočili trgovini Spar, da bo 
nove prostore v Cerknem odprla 19. avgusta letos.

V veljavnem proračunu občine je bilo za rušenje starega mostu Koblar 
rezerviranih 15.000 evrov. Ko so pred dnevi iskali izvajalca za rušenje 
mostu, se je izkazalo, da ta sredstva ne bodo zadostovala. Konkretni 
ponudnik je bil na osnovi projekta in popisov podjetja Hidrotehnik 
pripravljen most porušiti in za 20 centimetrov razširiti strugo hudournika 
za 87.000 evrov, ki pa jih v veljavnem proračunu občine ni bilo.

Kot je na izredni seji povedal direktor občinske uprave Oton Lahajnar, 
se je delegacija občine najprej odpravila na novogoriško izpostavo državne 
direkcije za vode z upanjem, da bo država pokrila strošek urejanja 
vodotoka. Tam uspeha ni bilo, saj so na direkciji zagotovili, da niso 
dolžni plačevati za urejanje vodotokov, ko gre za lokalno infrastrukturo. 

Soočeni s tem dejstvom so se predstavniki občine obrnili na poslovodstvo 
podjetja Spar, s pobudo, da podjetje plača polovico razlike med predvideno 
ceno v veljavnem proračunu in ponujeno ceno najugodnejšega ponudnika. 
Ta pa je po podrobnem pregledu dokumentacije ponudbo iz 87.000 
od petka do ponedeljka znižal na 52.000 evrov. Kot je na zasedanju 
sveta povedal direktor občinske uprave Oton Lahajnar, so se z upravo 
podjetja Spar dogovorili o polovičnem sofinanciranju razlike med zadnjo 
znižano ceno ponudnika in že zagotovljenim denarjem v proračunu 
občine. To pomeni, da bo občina ob že rezerviranih 15.000 evrih plačala 
še 22.000 evrov, podjetje Spar pa 15.500 evrov. Za piko na i je občina 
trgovskemu podjetju odstopila prostor v občinskem glasilu, kjer bodo 
lahko brezplačno predstavili vložke podjetja v lokalno infrastrukturo.

Občinski svetniki so brez razprave in brez vzdržanega glasu ali glasu 
proti tako različico rebalansa proračuna sprejeli. Finančna služba je 
namreč ugotovila, da je imel proračun občine v lanskem koledarskem 
letu 711.000 evrov dobička, kar je 272.000 evrov več od načrta. To razliko 
so sedaj prerazporedili za rušitev starega mostu Kobler, modernizacijo 
občinskih cest, gradnjo novega mostu Koblar in gradnjo treh propustov 
hudournika Korenina v Gorjah.

Občinski svetniki o predlaganem rebalansu niso razpravljali. Vseh 16 
svetnikov je glasovalo za popravljen proračun in s tem je bila izredna 
seja sveta občine tudi zaključena.
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In vendar se vrti! 
Haris Aldžić

Konec meseca maja se je 
odvila tekma v disciplini 
Enduro, na kateri je Jernej 
Kavčič zasedel drugo 
mesto med mladinci. 
Tekma v Ajdovščini je 
potekala v izredno blatnih 
razmerah, a je Jerneju, 
s časom 00:13:24, uspelo 
osvojiti naslov državnega 
podprvaka v kategoriji 
mladincev. 

Istega dne, 22. maja, se je pričela 
tudi sezona cestnih dirk na domačih 
tleh. Mednarodno obarvana dirka 
za Veliko nagrado Občine Komenda 
je štela za Pokal Slovenije. Nuša 
Moroz si je privozila prvo mesto med 
starejšimi mladinkami, Nik Hvala 
(U13) je zasedel 12. mesto, Jakob 
Prezelj (U13) 42. mesto, Ivana Rosa 
Novak (UW15) pa osmo mesto. 

Z deževnim in blatnim krosom v 
Kočevju (XC Kočevje) se je pričela 
tudi sezona za gorske kolesarje. 
Izredno težke razmere na progi 
so krojile razplet dirke, tako da so 
zmagovalci prav vsi, ki so privozili 
v cilj. Sicer pa so kolesarji KD Sloga 
1902 dosegli lepe rezultate. Jakob 
(U11) in Manca Prezelj (UW7) sta 

Jakob Prezelj / Foto: Prijavim.se Nuša Moroz / Foto: Prijavim.se

v svojih kategorijah zmagala. Šesto 
mesto v svojih kategorijah so si 
privozili Nik Hvala (U13), Metka 
Mrak (UW13) in Liam Logar (U9). 
Tjaš Pelhan (U11) je bil deseti, na 
dvanajstem mestu je končal Aljaž 
Boškin (U13), starejši brat Filip pa 

je zasedel nehvaležno četrto mesto. 
Jernej Kavčič je v močni konkurenci 
končal na solidnem 18. mestu. 

Nuša Moroz je tekmovala tudi v 
tujini. Prva dirka za pokal narodov 
v Italiji je bila zaradi množičnega 
padca prekinjena. Na naslednji v 

Venetu, ki je vključevala zahteven 
zaključni krog s strmim vzponom, je 
bila 25., na dirki svetovnega pokala 
za juniorje v krosu na Češkem pa je 
končala na 50. mestu. 

V nedeljo, 6. junija, je v Gabrju 
na Dolenjskem potekalo državno 

prvenstvo za dečke in deklice v cestni 
vožnji, za starejše pa je dirka štela 
za Pokal Slovenije. Med starejšimi 
mladinkami je zmago slavila Nuša 
Moroz, Nik Hvala je bil trinajsti, 
Jakob Prezelj 25., Ivana Rosa Novak 
pa je tekmo končala na petem mestu.

Prihaja novi rod karateistov
 

Jernej Sever

V nedeljo ,  6 .  junija ,  se  je  v 
L j u t o m e r u  o d v i j a l o  E k i p n o 
državno prvenstvo v karateju. To 
je bila prva pomembnejša tekma v 
organizaciji Karate zveze Slovenije 
po skoraj enoletnem tekmovalnem 
zatišju. Tudi rahla tekmovalna 
trema pred prvim nastopom naših 
tekmovalcev ni ovirala, zato so se 
odlično odrezali in še nadgradili 
svoje uspehe izpred epidemije. 
Tekmovalci Karate kluba Kolektor 
Idrija  so osvoj i l i  dva naslova 
državnih prvakov, eno drugo mesto 
in še dve tretji. Še bolj pomemben 
podatek pa je, da so v mlajših 
kategorijah od 18 borb izgubili 
samo dve. 

Zaradi epidemije je bilo, podobno 
kot v mnogih drugih športih, tudi v 
karateju v tem času organiziranih 
le nekaj tekmovanj na najvišjem 
svetovnem nivoju. Kljub oteženim 
razmeram smo v Karate klubu 
Kolektor trenažni proces izvajali 
brez prestanka. Vsaj pet mesecev 
smo ga izvajali preko spletnih 
oblik vadbe, večinoma preko Zoom 
treningov, delno pa tudi preko 
spletne platforme Moje spretnosti. 

Najbolj  suvereni sta bili  ekipi 
mlajših kadetov in deklic, ki sta 
osvojili naslova državnih prvakov. 
Kadetinje so osvojile drugo mesto, 
dečki in člani pa tretje mesto. 
Luka Mlakar in Mark Filipič sta v 
finalu nasprotnike premagala celo 
z razliko osmih točk in na ta način 
predčasno zaključila borbi. 

Poleg tekmovalcev pa je za uspeh 

še posebej zaslužen naš novi glavni 
trener za borbe Erin Ćoralić, ki je 
v zadnjih dveh letih s tekmovalci 
naredil pomemben korak naprej, 
v klubu pa pripomogel k dvigu 
kakovosti in sistematičnosti dela, 
kar bo omogočalo razvoj nove 
generacije mladih karateistov na 
tekmovalnem, pa tudi rekreativnem 
področju.

V trenažni proces je bilo v času, 
ko vadba v telovadnicah ni bila 
mogoča, redno vključenih preko 60 
% naših članov, na tekmovalnem 
in rekreativnem nivoju. Pri spletni 
vadbi  smo se osredotočal i  na 
ohranjanje fizične pripravljenosti 
in vadbo tehnične raznovrstnosti. 
Obe ti razsežnosti sta se izkazali 
za prednost naših tekmovalcev na 

Ekipnem državnem prvenstvu.   
Tekmovanja  v  Ljutomer u so 

se udeleži le ekipe članov (Tit 
Primožič, Benjamin Bajuk in Tjaž 
Oblak), kadetinj (Gaja Humar in 
Zala Jošt), mlajših kadetov (Luka 
Mlakar, Mark Filipič in Beno Božič), 
dečkov (Lan Kržišnik in Marc 
Permozer) in deklic (Nika Mlakar, 
Lia Krvina in Nana Zupančič). 

Mlajši kadeti / Foto: arhiv KK Kolektor Idrija Deklice / Foto: arhiv KK Kolektor Idrija
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Jezik je duša vsakega naroda
Tanja Andder

6. junija z različnimi 
dogodki širom sveta 
obeležujemo rojstvo 
velikega pesnika, očeta 
sodobnega ruskega jezika 
Aleksandra Sergejeviča 
Puškina. Na predvečer tako 
imenovanega Puškinovega 
dne smo se z učenci, ki na 
OŠ Idrija obiskujejo izbirni 
predmet ruščina, udeležili 
slovesnosti ob Puškinovem 
spomeniku v Ljubljani.

Letošnje šolsko leto nam je 
ponudilo nešteto izzivov, kako 
ob učenju na daljavo ohraniti v 
učencih plamenček vedoželjnosti in 
motivacijo za učenje. Zato smo se 
sredi maja zelo razveselili povabila 
Mojce Ekart Dvorščak, vodje 
študijske skupine učiteljev ruščine 
na Zavodu RS za šolstvo. Učence 
vseh osnovnih šol, na katerih se 
izvaja pouk ruščine kot izbirnega 
predmeta, je povabila k skupnemu 
praznovanju Puškinovega dne 
v Ljubljani. Na dogodek smo se 
dobro pripravili, naučili smo 
se pesem Katjuša in recitacijo 
Puškinove pesmi.

V petek, 4. junija, smo se v 
dopoldanskih urah odpeljali v 
Ljubljano. Najprej smo se ustavili 
v ruski trgovinici, kjer je učence 
navdušila velika izbira različnih 
ruskih slaščic. Po opravljenih 
nakupih smo se peš odpravili do 
našega prvega cilja, Ruskega doma 
v središču Ljubljane. Ruski dom, 
ki se je še do nedavnega imenoval 
Ruski center znanosti in kulture, 
nas je v preteklih letih vedno 
gostoljubno sprejel. Naše vezi so se 
pričele prepletati že v času, ko se je 
ruščina še poučevala na Gimnaziji 
Jurija Vege Idrija. Veseli me, da 
se sodelovanje z Ruskim domom 
nadaljuje preko poučevanja 

ruščine na Osnovni šoli Idrija, ki 
je trenutno edina šolska ustanova 
v naši okolici, kjer se učenci lahko 
učijo ruščine. 

Sredi dopoldneva so se nam 
pridružili tudi učenci OŠ Maksa 
Pečarja iz Ljubljane, s katerimi 
smo skupaj povadili kratek 
kulturni program. Nato smo se 
v spremstvu direktorja Ruskega 
doma  Nikolaja Guseva sprehodili 
do ljubljanskega parka Navje, kjer 
stoji Puškinov spomenik. Pričakali 
smo delegacijo Veleposlaništva 
Ruske Federacije, ki nam je 
razdelila cvetje, nato pa se je pričela 
kratka slovesnost. Veleposlanik 
Ruske Federacije Timur Ejvazov 
je vse zbrane na kratko nagovoril. 
Dejal je, da je jezik duša naroda, 
zato se s posebno pozornostjo 
spominjamo pesnika Puškina, 
ki je postavil temelje sodobnega 
ruskega jezika. Veleposlanik je 
položil k spomeniku venec, učenci 
in učiteljici pa vsak rdeč nagelj. 
Sledil je kratek kulturni program v 
ruščini, zapeli smo pesem Katjuša 
in izmenjaje odrecitirali znano 
Puškinovo pesem У лукоморья дуб 
зелёный. Ob koncu so predstavniki 
ruskega veleposlaništva pohvalili 

trud učencev in vsakemu v spomin 
podarili knjižno darilo.

Dogodek nam bo ostal v zelo 
lepem spominu! Hvala Šolskemu 
skladu OŠ Idrija, ki nam je pokril 
stroške avtobusnega prevoza, 
Ruskemu domu za gostoljubnost in 
Veleposlaništvu Ruske Federacije 
za pozornosti, s katerimi so nas 
obdarovali.

Filmska 
alternativa
Tim Božič

Učenci izbirnega predmeta ruščina z učiteljico ruščine Tanjo Andder in 
direktorjem Ruskega doma Nikolajem Gusovim

Aleksander Sergejevič Puškin

Ko so se lansko jesen mnogi še pobirali od prvega zaprtja, 
smo zaradi slabe epidemiološke slike sredi oktobra že v 
drugo zaprli državo. 

Po sedmih mesecih zaprtosti so se maja ukrepi sprostili, s čimer so bili javni 
kulturni dogodki ponovno dovoljeni. Razmere, s katerimi so bili soočeni 
organizatorji, pa niso bile več enake tistim pred prvim ali celo drugim zaprtjem.

Organizatorji kulturnih dogodkov se pri svojemu delovanju zanašajo na 
nekaj osnovnih predpostavk: tekoče delovanje ob zagotavljanju raznolikega 
in kvalitetnega programa, s katerim poskušajo privabiti kar se le da široko 
občinstvo. V Idriji imamo to srečo, da je delovanje Filmskega gledališča Idrija 
vezano na javni zavod Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, kar ob sprostitvi 
ukrepov omogoča hitrejšo vrnitev rednega kino programa. Marsikje te sreče 
nimajo. Navkljub dobri infrastrukturi in DCP projektorju, ki organizatorjem 
dogodkov ponuja tudi velik nabor komercialnih filmskih naslovov, sta bila 
na primer Kino Žiri in Kino Pivka zaprta že od marca 2020. Po drugemu 
zaprtju prav tako ostajata zaenkrat še vedno zaprta Cineplexx in Kolosej. V 
tem pogledu se odpirajo zgolj manjši mestni kinematografi, ki se združujejo 
v Art kino mrežo Slovenije, katere član je tudi Filmsko gledališče Idrija.

Kinematografi se pri svojemu poslovanju najbolj zanašajo na utečeno 
delovanje distributerjev, ki jih zalagajo s filmskimi naslovi. Žal pa so se 
največji strahovi kinematografov realizirali, saj je med zaprtjem Famous FOX 
že prenehal z delovanjem. Samo upamo lahko, da bo to osamljen primer 
in da se bo po zaključku pandemije v bolj umirjenih časih distributer vrnil 
na filmsko prizorišče.

Pri vnovičnem odprtju pa je pred organizatorji še ena zagata, zaradi 
katerega ostajajo marsikatera vrata kinematografov zaprta: PCT pogoj. Od 
obiskovalca se pričakuje, da je bolezen že prebolel, bil cepljen ali pa ima 
negativen test, ki ni starejši od 48 ur. Lahko si predstavljate, da če si želite 
ogledati film v soboto zvečer, morate opraviti hitri test najkasneje v petek 
dopoldan. To pa verjetno odpade, če ste v službi in za to nimate časa. Od 
marsikaterega delodajalca se pričakuje, da zaposleni hitre teste opravijo ob 
ponedeljkih oziroma enkrat na teden, ti pa za PCT pogoj zaradi časovnih 
okvirjev največkrat ne zadostujejo. Če ste se celo leto držali karantene, 
da ne bi zboleli, za vas kino prav tako odpade. Dolgoročna rešitev tako 
ostajajo zgolj cepiva, za katera pa prav tako obstajajo čakalne vrste in vrsta 
pomislekov med določenim delom prebivalstva, ki se je cepljenju že v principu 
odrekel. Zanimivo pri vsem tem je, da 5. člen Ustave RS pravi: »Država na 
svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine.« 27. člen 
Splošne deklaracije človekovih pravic pa pravi: »Vsakdo ima pravico prosto 
sodelovati v kulturnem življenju skupnosti, uživati umetnost ter biti udeležen 
pri znanstvenem napredku in njegovih koristih.« Kje so ustavni sodniki pri 
opozarjanju na upoštevanje teh človekovih pravic, se lahko zgolj sprašujemo.

Navkljub turbulentnim časom, v katerih živimo, pa tudi ni vse tako črno, 
kot se zdi, saj so se organizatorji prilagodili časom, v katerih živimo. Od 
lanske jeseni šolam ponujajo filmske projekcije, ki potekajo preko spleta. Od 
marca letos pa je aktivna tudi spletna platforma Art kino mreže Slovenije, 
ki v tesnemu sodelovanju z distributerji svojim uporabnikom omogoča 
ogled vsebin iz varnega zavetja domačega naslanjača na TV-ju, računalniku, 
tablici ali pametnem telefonu. Od junija pa v sklopu platforme deluje tudi 
personalizirana podstran spletni.kinoidrija.org. 

Platformo je AKMS pripravila v želji, da se tudi v času zaprtja kinematografov 
ohrani stik z obiskovalci. Zavedajo pa se tudi, da bo to dolgoročno pripeljalo 
k večji dostopnosti do kakovostnih filmov tudi v času, ko bo obisk kina spet 
mogoč. Sploh, če zaradi kakršnegakoli razloga obiskovalci ne bodo mogli 
v kino.
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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)

Mladi planinci raziskovali Idrijo

Andrej Bončina

Kenguruji, delfini, sloni, 
pingvini, žirafe in levi. 
Ne nismo bili v živalskem 
vrtu in tudi potovali nismo 
križem kražem po našem 
planetu. Štampiljke v obliki 
živali, ki so krasile naše 
roke, so bile ključ do naše 
skupine, s katero smo se 
pomerili v fotoorientaciji. 
Bolj kot noge so v soboto, 
29. maja, migali naši 
možgančki. Pa smo jim, 
našim možganom namreč, 
ponudili več počitka in 
smo se zbrali »šele« ob 9. 
uri. Natančna navodila 
je pozorno poslušalo 
21 udeležencev in 7 
spremljevalcev. 

Navodila znana, skupine določene 
in čas je bil za start. Ekipe so se 
na pot podale v petminutnem 
razmaku. Malo pred startom so 
v roke prejele delovni list. Pot 
so narekovale fotografije lokacij 
in znamenitosti v mestu Idrija. 
Pa pojdimo sedaj po poti, ki so 
jo prehodile ekipe, hkrati pa si 
oglejmo naloge, ki so jih čakale na 
posamezni lokaciji.

Cerkev svetega Antona: Pot je 
ekipe najprej vodila strmo navzgor 
do cerkve sv. Antona. Tu so morali 
pokazati znanje iz orientacije. Po 
tem, ko so določili osnovne smeri 
neba, pa so morali orientirati še 
zemljevid mesta Idrije. Tako so 
tudi izvedeli, da je sever v smeri 
Spodnje Idrije. »Živa« točka je bila 
tako opravljena.

Mladinski  center  Idr i ja :  Po 
začetnem vzponu je sledil spust 
do stavbe Mladinskega centra 
Idrija. Ker se za planinca spodobi, 
da pozna tudi kakšno rožico, je 
bila naloga sledeča: »Naštej tri 
planinske cvetlice.« Odgovori so bili 
pravilni in raznoliki od encijana, 
planike, triglavske rože, svišča do 
srčne moči in narcise.

Mestni čebelnjak: Pomlad je tudi 
čas prebujanja živalskega sveta. 
Naslednji postanek, pri Mestnem 
čebelnjaku, je bil tako kar logična 
izbira. Naučili smo se, da 20. maja 
obeležujemo svetovni dan čebel 
in da čebela v enem dnevu obleti 
do 4.000 cvetov. Morda veste, kaj 
morate narediti, če nekoga piči 
čebela? No, otroci vedo, saj so 
bili vsi odgovori na to vprašanje 
pravilni.

Cerkev svete Trojice: Naslednjo 
točko fotoorientacije so ekipe 
videle že pri čebelnjaku. Pomemben 
dogodek v zgodovini Idrije se je 
zgodil pri cerkvi svete Trojice. 
Na tem mestu naj bi Škafar pri 
namakanju škafov v enem izmed 
njih odkril živo srebro. Ostalo 
zgodovino verjetno dobro poznate, 
kot so jo tudi vsi planinci.

Grad Gewerkenegg in Antonijev 
rov: Fotografija dvorišča idrijskega 
gradu je bila skorajda prelahek 
zalogaj za naše udeležence. Tudi 
vprašanje, kaj planincu ponuja 
zavetje v gorah, ni bilo eno izmed 
težjih. Po koči na Hleviški planini, 
ki je Idriji najbližja planinska koča, 
smo tudi spraševali. Napačnih 

odgovorov tu  seveda ni  bi lo . 
Obisk idrijskih znamenitosti se je 
nadaljeval pri Antonijevem rovu, 
katerega odprtje sega v leto 1500. 
Navedeno letnico smo tudi iskali 
pri zastavljenem vprašanju na 
delovnem listu orientacije. Tako, 
pa smo se hitro sprehodili preko 
dveh postaj.

Smukov grič: Po nove razglede 
na mesto so se ekipe odpravile na 
Smukov grič. To je bila verjetno 
tudi lokacija, ki jo je bilo najtežje 
določi t i .  S l ika  na l i s tu,  ki  je 
prikazovala kmetijo, je bila namreč 
posneta iz zraka. V naši okolici 
pa je še veliko razglednih točk in 
visokih vrhov. Ekipe so tako morale 
tu razvrstiti vrhove Hudournik, 
Jelenk, Javornik in Hleviše, po 
višini od tistega z najvišjo do tistega 
z najnižjo nadmorsko višino.

Dvorišče jaška Kajzer: Naše ekipe 
pa kljub »višinski« predhodni nalogi 
pot ni več vodila navzgor ampak 
navzdol. Na dvorišču jaška Kajzer 
so se spoznali z nekaj planinske 
opreme. Če smo bolj natančni, 
so opremo že poznali, le ponovili 
so nekaj dejstev. Prepoznati in 
opisati namen uporabe so morali 

za naslednje predmete: čelada, 
plezalni pas, cepin, samovarovalni 
komplet in pelerina.

Rake: Predzadnja postaja je bila 
pri vodnem kanalu Rake. Na vhodu 
v Krajinski park Zgornja Idrijca je 
bila naloga povezana z živalskim 
svetom. Naštej tri planinske živali. 
Gams, kozorog, svizec, sokol, 
planinska kavka, planinski orel in 
še bi lahko naštevali, … Poznavanje 
živali je bilo več kot odlično.

Kamšt: In že smo prispeli do 
zadnje postaje naše fotoorientacije 
pri Kamšti. Za konec je sledila še 
naloga iz prve pomoči. S pomočjo 
trikotne rute je bilo potrebno 
imobilizirati roko. 

Po uspešno opravljeni orientaciji 
je bil čas za malico in nekaj igre. 
V tem času smo vodniki pregledali 
izpolnjene delovne liste in sešteli 
točke. Sledila je še razglasitev 
rezultatov. Prav vse ekipe so uspešno 
zaključile pot in dosegle od 31 do 34 
točk, od skupno 35. Čestitke! Vsak 
udeleženec je prejel tudi majhno 
nagrado za uspešno opravljeno 
fo t o o r i e n t a c i j o .  P r i j e t n e g a , 
malo drugačnega, planinskega 
dopoldneva je bilo tako hitro konec.

Vse skupine so se zbrale v Mejci, kjer smo razglasili rezultate. | foto: Katarina Bončina Zadnja naloga iz orientacije je bila prva pomoč. | 
foto: Katarina Bončina
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Kranj, Hrastje 52a, T: 04 23 71 300, 04 23 71 343,  
Maribor, Primorska 9, T: 02 331 89 80,  
Murska Sobota, Plese 1, T: 02 531 18 03,  
Brežice, Ul. Bratov Cerjak 24, T: 07 499 34 85

www.agromehanika.si

Za varno in zanesljivo košnjo. 
Gorski traktorji AGT 1060.
Za varno in zanesljivo košnjo. 
Gorski traktorji AGT 1060.

Veseli skupnega druženja v hribih. 
| foto: Andrej Erjavec

Čaven nas je očaral
Po daljšem »koronskem« obdobju je končno 
napočil čas tudi za dijaško-študentski izlet pri 
Mladinskem odseku Planinskega društva Idrija. 
Tokrat smo se s polnim kombijem podali na 
Primorsko.

Naš pohod smo začeli za tuneli 
na Predmeji, vsi polni energije in 
prešerno razpoloženi. Naš prvi 
postanek je bila koča Antona 
Bavčerja na Čavnu, nato pa smo 
pot nadaljevali do razglednega 
Kuclja in Velikega roba. Kljub ne 
obetavni vremenski napovedi je 
posijalo tudi sonce in odprli so se 
nam razgledi na Vipavsko dolino. 
Tudi dežja se nismo ustrašili 
– ko smo nahrbtnike pokrili s 
pelerinami, se je dež ustrašil in 
po nekaj minutah pojenjal. Pot 
je bila razgibana, tudi z nekaj 
vzponi, ki so pokazali koliko 
kondicije smo (ali pa ne) v dolgem 
obdobju korone izgubili. Hodili 
smo po čudovitem kraškem gozdu 
in travnikih, kjer so že cveteli 
avriklji ter uživali v naravi in 
dobri družbi.

Izlet je minil kar prehitro, 
z obilico smeha in zanimivih 
pogovorov. Sedaj pa testi, izpiti in 
matura, potem pa spet v hribe.  
/ Zala Serženta Seljak

Cvetje z Rafkovih logov
Muzejsko društvo Idrija se vsako leto pridruži dogodkom v sklopu  
Tednov evropskih geoparkov. V razstavišču Flore Carniolice na  
Prešernovi ulici v Idriji je bila v petek, 4. junija, otvoritev  
razstave Metuljnice in rožnice. 

Letos smo zaprosili akademskega slikarja Rafaela Terpina, da nam je iz svoje zakladnice slik 
izbral 73 portretov rožnic in metuljnic. Cvetlice so naslikane na papir formata 21 x 28 s črnim 
flomastrom in barvnimi svinčniki. Vsaka slika je opremljena s slovenskim in latinskim  
imenom rože ter kje in kdaj je bila nabrana. 

Slikar nas je popeljal po svojih poteh, kjer utrga cvetlico, jo primerno shrani in še  
isti dan naslika doma v ateljeju. Rastline nabira brez korenin, redke in zaščitene pa  
le fotografira. V njegovi zbirki je že več kot 3.500 slik rastlin in gob.  
 
Želimo mu zdravja in še mnogo srečanj s cvetočimi zapeljivkami. 
/ Tinka Gantar

V juniju bo razstava na ogled vsak ponedeljek popoldne  
od 17. do 18. ure.
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Šinkovčevi dnevi poezije 2021 Vojskarji v Kranjski Gori
V Domu upokojencev Viharnik v Kranjski Gori so v mesecu maju organizirali niz 
prireditev z naslovom Slovenski teden. Svojim stanovalcem so želeli približati šege in 
navade, kulinariko in naravne značilnosti določenih slovenskih pokrajin.

Črtomir Šinkovec: 

Junijski večer

Tkalec mrak je stkal tišino,
noč predica zapreda goro,
z drobno se srebrnino
zvezd je natkalo nebo.

Tišina se v polje osipa,
temni slap se vsipa na vas,
sredi vasi razcvetena lipa – 
je kot deklica zlatih las.

Tiho, potihoma spanec – 
škrat leze, leze v oči,
v mlako potaplja se mesec,
uspavanko veter šumi.

Iztekajoči se junijski dnevi so čas 
za poklon rojaku, pesniku Črtomirju 
Šinkovcu in povabilo na Šinkovčeve 
dneve poezije. Po premiernem letu 
2019 in virtualnem letu 2020 si 
želimo letos Šinkovčevo poezijo, 
nagrajene pesmi ustvarjalcev z vseh 
vetrov in lepote Vojskarske planote 
ponovno doživeti v živo. V soboto, 3. 
julija 2021, bo v CŠOD Vojsko potekala 
celodnevna pesniška delavnica s 
priznanim slovenskim literatom 
Davidom Bedračem. Prijave zbiramo 
še do vključno 20. junija 2021 preko 
spletne strani https://forms.gle/
fm7jwU9qyrNCDDbW9. Ob 20. uri 
si bomo lahko v Domu krajanov in 
gasilcev Vojsko ogledali film Uroša 
Lipuščka Vojsko, moja rodna vas. 
Nedeljsko dopoldne, 4. julija 2021, 
bo namenjeno druženju, spoznavanju 
Vojskega, ogledu Partizanske tiskarne 
Slovenija in ob 15. uri zaključni 
prireditvi Šinkovčevih dnevov s 
podelitvijo nagrad. Ustvarjanje in 
prebiranje poezije odpira obzorja, 
poglablja čutenje in védenje, odstira 
bivanjske odtenke, vodi do čudežnih 
doživetij, povezuje nepovezljivo 
in združuje oddaljeno. Vabljeni v 
pesniško družbo na Vojsko 3. in 4. 
julija 2021!
/ Milanka Trušnovec

Osebje  doma,  zadolž eno  za 
pr ipravo razl ičnih tematskih 
d o g o d kov,  j e  k  s o d e l ov a nj u 
povabilo tudi Kulturno društvo 
Planika Vojsko. V programu z 
naslovom Utrinki z Vojskega, 
ki ga je zasnovala Irena Hvala, 
so kulturniki predstavil i  kraj 
z  na jv iš jo  nadmor sko v iš ino 
v  s e v e r n o p r i m o r s k i  r e g i j i . 
Spregovorili  so o nastanku in 
razvoju vasi, temnih dneh njene 
zgodovine in o življenjskem utripu 
v današnjem času. Predstavitev 
so spremljali posnetki, ki jih je v 
svoj fotoaparat ujel Ivan Šinkovec, 
obogati le pa pesmi Čr tomirja 
Šinkovca v izvedbi recitatorke 
Renate Hvala. Kaj vse je potrebno 
za ustvarjanje idrijskih čipk, sta na 
šaljiv način prikazali Ave Blaznik 
in Mojca Magajna, v prostoru za 
prireditve pa je zbrane stanovalce 
Doma Viharnik še posebej navdušil 
nastop mladega harmonikarja Žana 
Podobnika. Ob zvokih harmonike 
so zapeli, nekateri izmed njih pa 
celo zaplesali.

V živahnem pogovor u,  ki  je 
sledil uradnemu delu, so mnogi 

starostniki povedali, da poznajo 
Idrijo predvsem zaradi rudnika 
živega srebra. Vojsko so omenjali 
predvsem v zvezi z dogodki v 

drugi svetovni vojni, nekateri pa 
so omenili, da so si nedavno nazaj 
ogledali film Vojsko, moja rodna 
vas, avtorja Uroša Lipuščka. / IrH

Žan Podobnik

Črtomir Šinkovec kot 
popotnik 
Domači se radi spominjamo Šinkovčevega družinskega življenja 
kot polnega pohajkovanj in obveznih nedeljskih družinskih izletov 
s sorodniki na priljubljene izletniške točke, kamor so iz Ljubljane 
do izhodišč in nazaj potovali z vlakom ali avtobusom. 

Obvezen ritual je bilo pošiljanje razglednic s kratkim sporočilom, lepimi pozdravi 
in hudomušnimi pripisi. Še posebej, kadar je na izletih ali potovanjih iz družine kdo 
manjkal.

Radi so hodili na morje v hrvaško Istro in Dalmacijo, pogosto na otok Vis. Najlepše pa 
je bilo seveda na Primorskem in na rodnem Vojskem. Črtomir Šinkovec je poleg kronike 
Vojskega nad Idrijo z naslovom Oblaki nad sončno deželo (1963) prepotoval in popisal 
kraje med Vremščico, Učko in Snežnikom v knjigi Uporni svet pod Snežnikom (1966). 

V spominu ostaja priljubljena pot na Porezen, ki so jo večkrat obiskali. Izlet na Ljubinj 
je moral biti nekaj posebnega, saj je bila po njem napisana tudi otroška pesmica 
Izletniki, objavljena v pesniški zbirki Rožna zibelka, 1952. / Simona Šinkovec

Na Kobalovih planinah 
preizkusili novo žičnico

V petek, 28. maja, so na 
turistični kmetiji Podobnik 
v Idriji predstavili mobilne 
gozdarske žičnice podjetja 
Uniforest. Dogodka, ki 
je potekal na pobočju 
Kobalovih planin, se je 
udeležilo 25 obiskovalcev. 
Podjetje Uniforest je skupaj 
s Srednjo gozdarsko in 
lesarsko šolo iz Postojne 
predstavilo izboljšano 
mobilno gozdarsko 
žičnico, ki je v celoti 
plod njihovega znanja in 
tehnologije. 

Žičnico so na parceli kmetije Podobnik na pobočju Kobalovih 
planin preizkušali v mesecu maju in v okviru projekta, s katerim 
so želeli izboljšati mobilno gozdarsko žičnico. Razvoj gozdarske 
mehanizacije se stalno odziva potrebam varnega, trajnostnega in 
učinkovitega gospodarjenja z gozdom. Rezultat dela razvojnega 
oddelka v podjetju Uniforest so profesionalni gozdarski stroji 
ter tudi izboljšana mobilna gozdarska žičnica. Ta je varna 
in cenovno dosegljiva za kmetije in manjše podjetnike, ki se 
ukvarjajo z gozdarstvom. Zmogljivost izvleka žičnice je do 40 
kubičnih metrov lesa dnevno, hitrost dela pa je odvisna tudi 
od konfiguracije terena in tipa lesa. Vse funkcije žičnice so 
krmiljene hidravlično preko daljinskega upravljalnika. Zaradi 
njene kompaktnosti je še posebej primerna za težko dostopne 
terene, kjer traktorsko spravilo ni mogoče. Žičnica se preko 
tritočkovnega priklopa namesti na večji traktor, manipulacija 
lesa pa poteka po zraku. Tako spravilo z žičnico zmanjša potrebe 
po gozdnih vlakah in obenem manj posega v gozdna tla ter 
podrast. 

Naslednji preizkus iste mobilne gozdarske žičnice bo potekal 
v septembru na Nanosu, izvedel pa ga bo projektni partner 
Kmetija Černigoj. / ITA

Izletniki
Davi šli smo na Ljubinj,
ptiček pel je: »Cin, cin, cin«;
Od trobentic breg je zlat:
Na Ljubinju je pomlad!
Pa čeprav še s Krna kima
v belem krilu starka zima,
mucke so srebrnobele
na Vrbinju se razcvele
in jih češe – sonca sin –
južni veter – potepin,
da Tolmin je sredi trat,
s pasom Soče kakor svat.
Od Gorice čez ravnice
z vigredjo prišle so ptice,
pa še sonce zlat pozdrav
nam poslalo je z višav.
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ČETRTKI NA  
PLACU 2021
Vsi koncerti so na Mestnem trgu 
v Idriji. V primeru dežja pa v 
podhodu Magazin

1. 7. ob 20.30  

8. 7. ob 20.30  

                              
15. 7. ob 20.30 
                                
                                  

22. 7. ob 20.30 

29. 7. ob 20.30 
                               
                             

5. 8. ob 20.30 

                             

12. 8. ob 20.30

19. 8. ob 20.30  

26. 8. ob 20.30 
          

KLAPA CAPRIS 
dalmatinske pesmi, istrske kanconete  
in slovenske narodne

FLAT HATS
gipsy swing band

POČENI ŠKAFI
Nezakonski otrok neworleanske ulične glasbe in 
francoskega šansona ...  

POHORJE EXPRESS
country

URŠULA RAMOVEŠ IN FANTJE Z  
JAZBECOVE GRAPE
uglasbena poezija Janeza Ramoveša                                     

BELIN
romske, sevdalinke, hebrejske in španske pesmi  
prirejene v slovenščino

A-KAMELA
sodoben a cappella kvintet 

KILT ROBERTA BURNSA  
NOREIA + Jani Kovačič in Laura Betka Krajnc 
Škotski ljudski napevi prevedeni v slovenščini 
EL CATCHON
Blues-rock v akustični verziji                  

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

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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Peljal sem Tita v Afriko in Azijo
Maks Flander

V Šibeniškem zalivu sta 
bili 30. novembra 1958 
že dva dni zasidrani ladji 
vojne mornarice Galeb in 
rušilec Split ter čakali, kdaj 
bosta dobili dovoljenje, da 
lahko kreneta na dolgo 
popotovanje. Dan je bil siv 
in turoben. Proti večeru, 
ko je že padal mrak, smo le 
dobili dovoljenje, da lahko 
krenemo. Najprej je sidro 
dvignil Galeb in nato še 
Split in počasi sta se začela 
premikati proti izhodu 
iz Šibeniškega zaliva. Ni 
trajalo dolgo in že smo bili 
na odprtem morju, ki je bilo 
zelo razburkano, saj je pihal 
močan jugo. Vso noč nas je 
premetavalo, proti jutru pa 
se je morje le malo umirilo 
in tako sta ladji v ranem 
jutru pristali v Dubrovniku.

Pohitel sem na pošto in oddal še 
zadnje pismo, s katerim sem sporočil 
domov, da nekaj časa ne bom mogel 
pisati, saj bomo odpluli na daljše 
potovanje. Za veliko presenečenje 
je tistega dne poskrbelo vreme. 
Začelo je snežiti in sneg je naletaval 
večino dneva, kar se v Dubrovniku 
le redkokdaj zgodi. 

Naslednjega dne smo se prebudili 
v lep sončen dan. Bilo je hladno 
in vetrovno, saj je zunaj pihala 
kar močna burja. Končno smo 
dočakali dan D, ko se začne naše 
potovanje. V Dubrovnik je prispel 
predsednik Jugoslavije Josip Broz 
Tito. Kmalu zatem se je vkrcal na 
ladjo Galeb in kmalu smo dobili 
ukaz, naj posadka zasede svoje 
položaje na ladji in Galeb ter Split 
sta se odlepila od obale. Obrisi 
Dubrovnika so kar kmalu ostali za 
nami, Split je povečal hitrost vožnje 
in zaplul mimo Galeba, tako da je 
posadka Splita, ki je bila razvrščena 

po celotni ladji, s trikratnim hura 
pozdravila predsednika države. Po 
tem dogodku je Split zavzel prvoten 
položaj in potovanje se je nadaljevalo 
proti Jonskemu morju. Kljub temu, 
da nam vreme ni bilo naklonjeno, 
smo bili vsi veseli, ker smo se na to 
potovanje dolgo časa pripravljali. 

Na pomoč švedskemu 
mornarju

Moja naloga na rušilcu Split je bilo 
krmarjenje ladje v tretji izmeni in to 
je veljalo ves čas potovanja. Naslednja 
dva dneva sta potekala brez posebnih 
dogodkov, le ko smo se bližali rtu 
Matapan sta se posadki obeh ladij z 
minutnim molkom poklonili mrtvim 
mornarjem, ki so življenja izgubili v 
veliki pomorski bitki leta 1941 med 
angleško-italijansko mornarico, ki 
se je odvijala med rtom Matapan in 
otokom Kreta. V tej pomorski bitki 
je življenje izgubilo več kot 2.000 
mornarjev. 

Kljub temu, da je bilo morje precej 
razburkano, nas to ni motilo, saj 
smo se ga že privadili.  Kmalu 
po zajtrku smo opazili ladjo, ki 
nam je pošiljala signale, da nujno 

potrebuje zdravniško pomoč. Šlo 
je za švedsko trgovsko ladjo, imena 
ladje se ne spominjam več. Takoj 
smo vzpostavili stik s posadko in 
sporočili, da jim lahko pomagamo. 
Ladji sta se približali druga drugi 
in peljali v isto smer, tako da smo 
z vrvmi napravili nekakšno žičnico, 
po kateri smo spustili zdravnika na 
njihovo ladjo. Na Splitu smo imeli 
zdravniško ekipo, ki je bila sposobna 
opraviti tudi težje medicinske 
posege. Ko je zdravnik bolnega 
mornarja pregledal, je ugotovil, da 
gre za težko bolezen in predlagal, 
da se ga premesti na ladjo Split, kjer 
se mu bo takoj nudila pomoč in to 
se je tudi zgodilo. Po nudenju prve 
pomoči je zdravnik odločil, da ga ne 
bo operiral na ladji. Z egiptovskimi 
oblastmi je bil sklenjen dogovor, 
da bodo ob pristanku Splita v Port 
Saidu švedskega bolnika nemudoma 
odpeljali v bolnišnico. Za to humano 
dejanje je Split od švedske vlade 
kasneje prejel posebno zahvalo. 

Morje se je počasi umirilo, ladji pa 
sta bili vse bližje afriški obali. Ko so 
se pokazali prvi obrisi afriške obale, 
je dežurni oficir na komandnem 

mostu po zvočniku z veseljem najavil 
»Afrika na vidiku!«. Sonce je počasi 
zahajalo, nebo je postajalo vse bolj 
oranžno. Morje se je popolnoma 
umirilo, v zraku je bilo čutiti afriško 
klimo. Na obzorju se je kar naenkrat 
pojavilo več torpednih čolnov, ki 
so nam prišli naproti in so nas 
pospremili do Port Saida. Obe ladji 
sta pristali točno na vhodu v Sueški 
prekop. Galeb je pristal na desni, 
Split pa na levi strani. 

Na desni strani vhoda v Sueški 
prekop stoji krasna palača, v kateri 
je uprava Sueškega prekopa. Ta večer 
je bilo pred palačo zelo živahno, saj je 
tu predsednik Egipta sprejel našega 
predsednika Josipa Broza Tita in ga 
povabil na večerjo.

Lepote ob obali Sueškega 
prekopa

V vsem tem času, ko smo čakali, 
kdaj bomo nadaljevali plovbo, smo 
z velikim zanimanjem opazovali 
ladje, ki so prihajale po prekopu 
navzgor in to je trajalo pozno v 
noč. To je bilo enkratno doživetje. 
Po kratkem srečanju predsednikov 
smo nadaljevali plovbo skozi Sueški 

prekop. Kljub temu, da smo bili budni 
vso noč, ko smo opazovali ladje, ki 
so prihajale po prekopu navzgor v 
Port Said, sem kasneje med plovbo 
z občudovanjem opazoval lepote na 
obali prekopa. Zelo lep občutek sem 
imel, ko sem bil prvič za krmilom, 
zdelo se mi je, kot da vozim po cesti. 
Obala Sueškega prekopa je večinoma 
puščava, določeni deli pa so pravi raj, 
kjer se razprostirajo palme, med njimi 
pa krasne vile in palače. Med vožnjo 
skozi prekop sta naši ladji spremljala 
dva egiptovska rušilca, vse do mesta 
Suez. Po nekaj urah vožnje smo vpluli 
v jezero, ki se imenuje Grenko. Tu 
so se morale ustaviti vse ladje, ki 
so prihajale iz obeh smeri Sueškega 
prekopa. Ko so bile vse ladje v 
Grenkem jezeru, so lahko nadaljevale 
plovbo v svojo smer. Med plovbo skozi 
Sueški prekop so nas pozdravili naši 
vojaki, ki so bili na Sinaju v okviru 
združenih narodov na mirovni misiji. 
Bližali smo se Suezu, sonce je že 
zahajalo nebo je bilo oranžno - bilo je 
kot da prihajamo v drugi svet. Vožnja 
skozi Sueški prekop je bila res nekaj 
čudovitega in kar naenkrat smo se 
znašli na odprtem morju Arabskega 
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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
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zaliva. Med plovbo po Arabskem 
zalivu se ni dogajalo nič posebnega, 
razen tega, da je postajalo vedno bolj 
toplo in zato smo že naslednji dan 
modre uniforme zamenjali z belimi. 
Čas smo si krajšali z igranjem šaha, 
kart in tudi priljubljene igre »človek 
ne jezi se«. Občasno so nam zavrteli 
tudi kak film. Plovba po Arabskem 
zalivu in Rdečem morju je trajala kar 
nekaj dni. Ves čas pa smo imeli mirno 
morje. 

Naleteli smo na mrtve valove
Ko smo zapuščali Rdeče morje, 

je rušilec Split povečal hitrost in 
za nekaj ur zapustili Galeba, ki je 
svojo plovbo nadaljeval v smeri 
Indijskega oceana. Po nekaj urah 
je Split pristal v Adenu, kjer smo 
se oskrbeli z gorivom. V Adenu nas 
je čakala pošta, ki je tja prispela z 
letalom. Ves čas postanka v Adenu 
so nas domačini s čolni obkoljevali, 
da bi nam prodajali razno blago. 
Kupil sem uro, saj je bila to moja 
prva ura v življenju, in še nekaj 
vžigalnikov, saj so bili zelo poceni. 
Aden smo zapustili še preden se je 
zmračilo. Split je povečal hitrost 
vožnje, tako da smo kaj kmalu 
dohiteli Galeba in tako smo pot 
nadaljevali skozi Adenski zaliv proti 
Indijskem oceanu. Med plovbo po 
Indijskem oceanu se ni dogajalo 
nič posebnega. Morje je bilo videti 
mirno, v resnici pa smo naleteli na 
mrtve valove, ki so bili zelo močni 
in so udarjali ob bok ladje. To je 

povzročalo močno nagibanje ladje 
in igla na klinometru je kar skakala 
levo in desno. To je povzročalo 
največ preglavic kuharjem, saj niso 
mogli normalno pripravljati hrane. 
Zadovoljiti smo se morali s hladnimi 
obroki. Po dveh dneh se je morje 
umirilo, pred nami in za nami sta 
bila le morje in nebo. Ko smo se že 
bližali ekvatorju, sem videl enega 
najlepših sončnih vzhodov. Videti 
je bilo, kot da se iz morja dviga 
ogromna rdeča krogla in to mi je še 
danes posebej drag spomin. Po tem 
krasnem sončnem vzhodu je bila 
plovba enolična, vreme je bilo lepo, 
morje mirno. Življenje na ladji je bilo 
enolično, le redkokdaj smo se srečali 
s kakšno ladjo. 

Nekega jutra, ko smo bili že južno 
od Indije, smo na obzorju opazili tri 
rušilce indijske vojne mornarice. 
Najprej so nas pozdravile s tako 
imenovanim »rubnim pozdravom« 
(trikrat hura) nato pa so na čast 
našega predsednika izstrelili še 
enaindvajset salv iz topov, nakar so 
se vsi trije rušilci razvrstili tako, da je 
eden plul pred Galebom, druga dva 
pa bočno, eden na desni strani, drugi 
na levi in tako smo skupaj nadaljevali 
plovbo polnih štiriindvajset ur. Ko 
so nas zapustili, so nas ponovno 
pozdravili z »rubnim pozdravom« 
in izstrelili enaindvajset salv v čast 
našega predsednika Tita. Spremenili 
so smer plovbe proti severu, to je 
proti Indiji, Galeb in Split pa sta 
nadaljevala plovbo v smeri proti 

Indoneziji. Bolj kot smo se približevali ekvatorju, težje 
smo pričakovali, kdaj ga bomo prečkali in tako vpluli 
na južno zemeljsko poloblo. 

Krst pomorcev ob prečkanju ekvatorja
Posadki obeh ladij sta se 19. decembra pripravljali na 

krst pomorcev, kajti vsak pomorec, ko prvič prečka 
ekvator, ima to čast, da takrat postane pravi pomorščak 
in ta čast je doletela tudi mene. Ladji sta istočasno prečkali 
ekvator in tako zapustili severno poloblo. Na ladjah se 
je ta čas odvijal ceremonial krsta. To je bilo nepozabno 
doživetje in na ta dogodek se še danes rad spominjam. 

Vse bolj smo se bližali Indoneziji. V daljavi je že bilo 
opaziti obalo otoka Sumatre, mi pa smo nadaljevali 
plovbo proti otoku Java. Naš cilj je bila Džakarta. 
Že samo vplutje v Džakarto je bilo nekaj posebnega. 
Pristanišče v Džakarti je eno večjih na svetu. Ob prihodu 
v pristanišče smo doživeli veličasten sprejem, vse ladje, 
ki so se ta čas nahajale v pristanišču, so vključile sirene v 
čast našega prihoda v Indonezijo. V pristanišče je najprej 
priplul Split in takoj za njim še Galeb. Sprejem je bil 
veličasten. Ko sta se ladji privezali ob obalo, je Galeb 
izstrelil dvanajst topovskih salv v pozdrav Indoneziji 
in potem je še indonezijska vojska izstrelila dvanajst 
salv v čast našega prihoda. Na obali je bilo v častno 
stražo postrojenih več rodov indonezijske vojske. Kmalu 
po tem je na obalo stopil naš predsednik Tito, sprejel 
in pozdravil ga je indonezijski predsednik, zadoneli 
sta himni obeh držav in po končanih svečanostih sta 
predsednika zapustila kraj sprejema. 

Prvi prosti dan – eno samo doživetje
Vesel sem bil, da smo po dobrih dvajsetih dneh plovbe 

prispeli do cilja. Imel sem to srečo, da sem bil krmar in 
sem v pristanišču imel več prostega časa, vsak drugi dan 
sem imel prost izhod, ostale dneve pa sem se udeleževal 
raznih skupinskih sprejemov in ogledov mesta. 

Prvi prosti dan je bil eno samo doživetje. Priporočeno 
nam je bilo, da ob izhodih v mesto ne hodimo posamezno 
zaradi varnosti in tako smo šli v mesto trije mornarji 
skupaj. Življenje v mestu je bilo zelo živahno, promet pa 
zelo gost. Videti je bilo, kot da se po mestu ljudje vozijo 
večinoma s taksijem in rikšami in eno teh smo tudi 
mi najeli. Vožnja z rikšo mi je bila zelo všeč, povsod so 
nas ljudje pozdravljali in nas toplo sprejeli. Neprijetno 
pa mi je bilo ob misli, da me pravzaprav vozi človek. 
Zdelo se mi je, da je to najetega voznika poniževalno 
kljub temu, da so s tem vsaj kaj zaslužili. Ob naslednjem 
obisku mesta smo štirje mornarji raje najeli taksi, ki 
je bil tudi za nas kar poceni, saj smo plačali vsak po 1 
dolar in za to ceno smo se kar nekaj ur vozili po mestu. 
Tretji dan sem se udeležil skupnega izleta v znameniti 
tropski botanični park Bogor, ki je oddaljen od Džakarte 
približno šestdeset kilometrov. Avtobus, s katerim sem 
se peljal v Bogor, se je težko prebijal skozi gost promet 
in ljudje ob cesti so nas povsod pozdravljali. 

Park Bogor se razprostira na več kot 110 hektarjih, na 
njem pa raste več kot tisoč dvesto raznih tropskih rastlin. 
V parku Bogor se nahaja tudi rezidenca predsednika 
Indonezije. Ogledali smo si jo lahko samo od zunaj. Po 
končanem obisku v Džakarti se je naš predsednik Tito 
vrnil na ladjo Galeb. Naši ladji sta zapustili Džakarto v 
smeri otoka Bali, ki je od Džakarte oddaljen približno 
600 km.                         … se nadaljuje v naslednji izdaji.

Maks Flander je mladost preživel v Novakih 
pri Cerknem. V letih služenja vojaškega roka 
je bil pripadnik vojne mornarice JLA.  
Sedaj kot upokojenec živi v Izoli.
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Smo uspešno mednarodno podjetje, ki proizvaja hidravlične sestavine in 
sisteme za najzahtevnejše kupce in smo v svetu med najprepoznavnejšimi  
na področju ventilov za hidravlične  
transmisije.

V Poclain Hydraulics iščemo nove sodelavce

V žirovskem podjetju Poclain Hydraulics, ki je del francoske skupine Poclain, iščemo nove 
sodelavce/ke:

  Upravljalec obdelovalnih strojev za 3-izmensko delo (m/ž)  

  Sestavljalec sestavin in sistemov za 2-izmensko delo (m/ž)  

  Skladiščnik – viličarist za 2-izmensko delo (m/ž)  

Kandidatom nudimo zaposlitev za polni delovni čas, večizmensko delo v dinamičnem in prijetnem 
kolektivu, stimulativno nagrajevanje ter možnost dodatnega izobraževanja, napredovanja in razvoj 
kariere.

Prijave z življenjepisi nam pošljite najkasneje do 30. 6. 2021 na zaposlitev@poclain.com ali na 
naslov: Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri. Za dodatne informacije 
pokličite na 04/ 51 59 100.

A K T U A L N O

V Idriji in Ajdovščini največ mišje mrzlice
V zadnjih tednih je za 
mišjo mrzlico, ki jo 
strokovnjaki prištevajo med 
nevarne virusne bolezni, 
zbolelo več delavcev pri 
sečnji in spravilu lesa na 
območju Predmeje ter 
eden od gozdarjev, ki dela 
na območju Tolmina in 
Trnovega, so sporočili iz 
podjetja Slovenski državni 
gozdovi.

Bolezen se običajno pojavlja v 
pomladanskih, poletnih in jesenskih 
mesecih, ko se ljudje več zadržujejo 
v naravi oziroma opravljajo dela 
na polju in v gozdu. Mišja mrzlica, 
hemoragična mrzlica z renalnim 
sindromom – HMRS, je akutna 
nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo 
virusi, imenovani hantavirusi. Virus 
kroži v naravnih žariščih predvsem 
med glodavci, kot so miši, voluharji 
in podgane, ki so kronični nosilci.

Pogosto je bolezen povezana z opravili 
na vrtu, polju, dejavnostmi v naravi, 
kot so taborjenje, kopanje, zlasti na 
divjih kopališčih, z rekreacijo oziroma 
čiščenjem mest, kjer so vidni sledovi 
in ali iztrebki glodavcev. Bolezen se 
pogosteje pojavlja na podeželju pa 
tudi v mestih, kjer glodavci z iztrebki 
onesnažijo predmete in hrano v kleteh, 
skladiščih, ... Povečano število obolenj 

je običajno povezano s povečanim 
številom glodavcev, ljudje pa smo 
naključni gostitelji virusa, so pojasnili 
na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje.

Mišja mrzlica se običajno pojavlja 
sporadično, beležimo od pet do 
30 prijav na leto, odgovarjajo na 
NIJZ. Vsakih nekaj let se obolenje 
pojavlja znatno pogosteje. Pogostejše 
obolevanje je navadno povezano s 
povečanim številom glodavcev, ki 
bolezen prenašajo.

Kadar se populacija glodavcev v 
okolju namnoži, govorimo o tako 
imenovanem mišjem letu. Večja 
populacija glodavcev je ponavadi 
posledica okoljskih dejavnikov: obilja 
hrane, kot je bukov žir, zunanjih 
temperatur, … Nazadnje smo mišje 
leto imeli leta 2019, ko je bila tudi 
obolevnost pri ljudeh visoka. 

Domnevajo,  da se bolezen z 
glodavcev na človeka prenese preko 
vdihavanja virusov, ki so v delcih 
njihovih izločkov, kot so seč, iztrebki 

in slina. S temi izločki se nato okužijo 
hrana, voda in okolje.

Od okužbe do pojava znakov 
bolezni običajno minejo od dva do 
štirje tedni, lahko pa vse od nekaj 
dni do dveh mesecev. Bolezen se 
ne prenaša s človeka na človeka. 
Spomladi več časa preživimo na 
vrtu, kjer pa so lahko tudi glodavci, 
ki prenašajo mišjo mrzlico. Bolezen 
poteka v več fazah. Bolezenski znaki 
so deloma odvisni tudi od vrste 
virusa, ki je okužbo povzročil.

V prvi fazi, ki traja nekaj dni, so 
prisotni predvsem visoka vročina, 
mrzlica, močan glavobol, močne 
bolečine v ledvenem predelu in 
trebuhu. Pojavijo se bolečine pri 
gibanju očesnih zrkel, očesne veznice 
so močno pordele, bolnik je v obraz 
rdeč, kot bi bil opečen po sončenju. 
Pri lažji obliki se v tej fazi obolenje 
tudi konča, ozdravljenje je brez 
posledic.

V težkih primerih bolezni po 
nekaj dnevih visoke vročine nastopi 
hipotenzivna faza, ko se zgodi 
nenaden upad krvnega tlaka. Bolnik 
postane nemiren, pojavijo se motnje 
zavesti, krči, krvavitve v koži in 
sluznicah.

Temu obdobju sledi obdobje, kjer 
prevladujejo znaki odpovedi ledvic: 
skromno izločanje urina, prisotnost 
beljakovin in krvi v urinu. V tem 
obdobju je tudi velika nagnjenost h 
krvavitvam. To obdobje traja nekaj 
dni, v tej fazi pa lahko bolnik tudi 
umre. Smrtnost bolezni je pet do 15 
odstotkov.

Zdravljenje je simptomatsko. 
Bolnikom znižujejo visoko telesno 
temperaturo, skrbijo za to, da ne 
dehidrirajo oziroma jih po potrebi 
priključijo na dializo. V povprečju 
so v bolnišnici deset dni, a se lahko 
okrevanje zavleče precej dlje. Cepivo 
proti tej bolezni za zdaj še ni na 
voljo. Splošni ukrepi so usmerjeni k 
uničevanju podgan, miši in drugih 
glodavcev. Pomembni sta predvsem 
splošna in osebna higiena ter higiena 
okolja in prostorov.

Zelo pomembno je tudi umivanje 
rok, po vsakem opravilu, pri katerem 
pridemo v stik z zemljo ali prahom, 
predvsem v naravi. 

Nasveti za 
preprečevanje 
okužb z virusom 
mišje mrzlice

V domačem okolju:  
- poskrbimo, da glodavcem 
preprečimo dostop v hišo,
- poskrbimo za varno 
odstranjevanje odpadkov 
hrane, da ne privabljamo 
glodavcev,
- živila in pijačo hranimo 
v zaprtih posodah, da 
preprečimo morebitne 
okužbe,
- izvajamo redno deratizacijo,
- pri čiščenju dalj časa 
zaprtih prostorov upoštevamo 
priporočila. 

Pri bivanju v naravi: 
- pazimo, da zaščitimo hrano 
in pijačo pred glodavci,
- hrane ne puščamo na tleh,
- ne pijemo vode iz izvirov v 
naravi,
- ne poležavamo na golih tleh,
- skrbimo za higieno rok. 

Pri poklicnem opravljanju 
dela v naravi: 
- pri delu v naravi pazimo 
na svoje osebne stvari in 
jih ne puščamo dlje časa 
nezaščitenih na tleh,
- pri delu, pri katerem se zelo 
praši, uporabljamo zaščitno 
masko,
- skrbimo za higieno rok 
predvsem po opravljeni 
potrebi in pred hranjenjem, 
med opravljanjem dela ne 
kadimo,
- ne pijemo vode iz izvirov v 
naravi,
- poskrbimo, da odstranimo 
ostanke hrane, ki privabljajo 
glodavce.
- ne poležavamo in posedamo 
na golih tleh.

Epidemiologinja Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje Eva 
Grilc je pojasnila, da pri več 
kot 200 prijavah izstopata 
primorska in notranjska regija. 
Zadnja žarišča so okoli Idrije 
pa tudi okoli Škofje Loke. 
Povprečna starost bolnikov 
je okoli 50 let pri ženskah, pri 
moških okoli 44. 
Začetek bolezni je podoben kot 
pri novi koronavirusni bolezni, 
je pojasnila Tatjana Frelih, 
epidemiologinja na novogoriški 
enoti Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Največkrat pa 
pride do okužbe pri čiščenju 
prostorov, ki so bili dolgo časa 
zaprti, kot so stare kleti in 
podstrešja, virus mišje mrzlice 
se namreč izloča predvsem 
z urinom in blatom majhnih 
glodalcev, ki ga prenašajo. 
Se pa pri  bolnikih ,  ki  so 
preboleli mišjo mrzlico, razvije 
doživljenjska zaščitna imunost.

213 
ljudi je letos v 
Sloveniji zbolelo 
za mišjo mrzlico, 
vsak tretji iz širšega 
območja Trnovskega 
gozda
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50. TEKMOVANJE  
MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE

Vsem učencem in učiteljem  
iskrene čestitke.

Glasbena šola Idrija 
- Z glasbo v srcu

 

GŠ Murska Sobota, 27. 5. 2021 

CITRE 1.B
VASJA BIZJAK, srebrna plaketa - 90,00 točk
Mentorica: Teja Ličar Močnik 

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj, 2. 6. 2021

KITARA 1. C
GAŠPER GOLOB RUPNIK, zlata plaketa - 99,00 točk in 1. nagrada
Posebna nagrada za najboljšo izvedbo obvezne skladbe, posebna nagrada  
za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja
Mentorica: Marjetka Mavri

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj, 3. 6. 2021

KITARA 1. A
GABER PREZELJ, zlata plaketa - 95,33 točk
JULIJA ALIČ, srebrna plaketa - 92,67 točk
Mentorica: Marjetka Mavri

Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor, 10. 6. 2021

KOMORNE SKUPINE S PIHALI 1. B
Tinkara Tušar, Jasna Čufer, Dunja Majnik,  
Larisa Gantar; srebrna plaketa - 93,67 točk
Mentorica: Špela Flajšaker

Dnevi kitare Krško 2021, 5. 6. in 6. 6. 2021

2. kategorija
ERAZEM ČERNILOGAR, srebrno priznanje - 80,33 točk 
Mentor: Samo Turk

3. kategorija
PATRIK JURMAN, bronasto priznanje - 79,33 točk
Mentor: Samo Turk

4. kategorija
GAŠPER GOLOB RUPNIK, zlato priznanje - 97,00 točk in 1. nagrada
Mentorica: Marjetka Mavri

Trajnostna gradnja v 
Alpah povezuje
Ob deseti obletnici mednarodnega natečaja Constructive 
Alps v Slovenijo prihaja razstava najboljših 28 
arhitekturnih projektov, ki so prispeli na razpis za 
arhitekturno nagrado trajnostne prenove in gradnje 
stavb Constructive Alps. V Idriji bo razstava postavljena v 
Galeriji sv. Barbare pod Mestnim trgom.

Mednarodna žirija je izbirala med 325 prijavljenimi projekti. Po 
razglasitvi rezultatov v švicarskem Planinskem muzeju v Bernu je 
razstava izbranih projektov pričela pot po alpskem loku. Najprej so jo 
postavili na Ministrstvu za kulturo v Ljubljani, odkoder se bo razstava 
selila v Idrijo. 

Med predstavljenimi projekti je dvanajst prenov oziroma nadomestnih 
gradenj in šestnajst novogradenj. Prvi trije nagrajeni projekti, 
biotehniški izobraževalni center, gorsko gostišče in montažna hala, 
navdušujejo tudi s premišljenostjo, s katero so se investitorji in 
arhitekti lotili projektov. Posebej izstopa želja vodstva biotehniškega 
izobraževalnega centra iz Saleza, da nove potrebne šolske kapacitete 
zasnujejo kot nizkotehnološko stavbo in uporabijo preproste in 
učinkovite rešitve, ki bi dijake vzgajale tudi v tem pogledu, so sporočili z 
ministrstva.

Razstava ponuja še projekte večstanovanjskih stavb, skupnostnega 
bivanja, kmečkih domačij, gorske kapele, gospodarskih poslopij, 
mlekarne, stanovanjske soseske, večnamenskih objektov, otroških 
vrtcev in žičniške postaje, med njimi pa je tudi projekt prenove alpskega 
skednja v Bohinju slovenskega arhitekturnega biroja OFIS Arhitekti 
d.o.o..

Nagradni natečaj je prispevek k uresničevanju Alpske konvencije, ki je 
postavila vizijo, da bi postala zgled na področju prilagajanja in blaženja 
podnebnih sprememb, ki zadevajo tudi stavbe. Pravi ključ za učinkovito 
varstvo podnebja je zato v prenovi in gradnji novega stavbnega fonda z 
okolju prijaznimi gradbenimi materiali domačega izvora.

Nagrado Constructive Alps od leta 2010 razpisujeta Kneževina 
Lihtenštajn in Švicarska konfederacija. Podpirajo jo države, pogodbenice 
Alpske konvencije, Avstrija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, 
Slovenija in Švica. Prvič so jo v okviru slovenskega predsedovanja Alpski 
konvenciji podelili v letu 2011.

V minulih letih se je zvrstilo že pet natečajev s 1.551 predloženimi 
projekti in 39 nagrajenci. V lanskoletnem petem natečaju se je v ožji 
izbor uvrstila prenova Alpskega skednja v Bohinju, so še sporočili z 
Ministrstva za kulturo.

V Idriji bodo razstavo odprli  

28. junija ob 18. uri  

v Galeriji sv. Barbare pod Mestnim trgom. 

Razstava bo na ogled do konca avgusta 2021.
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ANA KOS
(7. 12. 1947 – 19. 5. 2021)

Povsem nepričakovano in nenadoma nas je zapustila naša draga 

žena, mama in nona. Ob tem se svojci iskreno zahvaljujemo 

osebju Zdravstvenega doma Idrija za hitro pomoč in ukrepanje ter 

vsem bližnjim za izraženo podporo v njenih zadnjih dneh. Hvala 

vsem, ki ste se skupaj z nami poslovili od nje na zadnjem slovesu, 

idrijskemu župniku Marku Rijavcu za lep obred ter trobentaču 

Borisu Peternelju in pogrebni službi Komunale Idrija. 

Manjkala nam bo vsak dan znova, v naših srcih pa ostaja za vedno.

Žalujoči mož Božidar in otroci Robert, Primož in Mateja  

z družinami

Na svetu si, da gledaš sonce. 
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš sence.

(T. Pavček)

 

V spomin Ani Kos

Sobota, 22. maja, je bila za številne prijatelje in sorodnike družine Kos 
zelo žalosten dan. Na idrijskem mestnem pokopališču so se poslovili od 

vsem drage žene, mame in stare mame Ane Kos.
Vsako slovo od dragih pokojnih v nas obudi spomine na čas, ki smo ga 
preživeli skupaj. Ko pa iz drobnih spominov, misli, dotikov in pogledov 
sestavimo mozaik, dobimo sliko življenja, ki je enkratna in neponovljiva.

Ana Kos je bila rojena v Semiču v Beli krajini v ponosni in delavni 
družini. Svojo mamo je vedno opisovala kot garaško, skrbno in skromno 
ženo, očeta kot pravičnega, ponosnega in delavnega človeka. Vseh sedem 
otrok sta vzgojila v pokončne in delavne ljudi, ki so ob vseh zahtevah 
in preizkušnjah v življenju vendarle zmogli ohranjati optimizem in se 
razveseliti, ko je bil čas za to. Včasih so obstali vsak na svojem bregu, pa 
vendarle so v pomembnih trenutkih zmogli ostati povezani in pozabiti 

na medsebojne razlike.
Po šoli je Ana odšla v Ljubljano, na »kuharsko univerzo«, kot se je rad 
pošalil njen ata. Zanjo so bila to vrata v nov svet, v novo svobodo, ki si 
jo je tako želela. Na skupnem križišču je srečala moža Darka, v Gostilni 
pri Urški, ki je za oba predstavljala odskočno desko na njuni poklicni 
poti. Tam sta si oba postavila visoke poklicne standarde za delo, ki 
sta se jih trudila izpolnjevati vsa nadaljnja leta in sta s tem družini in 
mestu pustila svoj pečat. Ko je vzniknila ljubezen med njima, ju je novo 
življenje pod njenim srcem združilo in povezalo za vedno. Z Darkom sta 
si ljubezen kazala na svoj način, v skrbi drug za drugega, v pozornostih 
vsak dan znova in predvsem z neomajno zavezanostjo, da sta skupaj 

prebrodila vse težave, ki jima jih je življenje postavilo na pot.
Rodili so se jima trije otroci: Robi, Primož in Mateja. Težko je pravično 
opisati vse, kar je Ana otrokom dala: ljubezen, varnost, toplino, kljub 
kaotičnem mozaiku vsega, s čimer se je med delovno dobo vsak dan 
znova srečevala. Vendar je bila vedno tam. Močno se je trudila, da bi 
kot družina ostali povezani in da bi vsem lahko pomagala, na kakršen 
koli način je bilo to potrebno. Tudi ko so otroci že odrasli, se ni pustila 

odgnati. Čakala je, da stvari dozorijo, če še niso.
Ane Kos domači niso videli obupovati. Težko si je vzela počitek od vsega 
in svojih ni nikoli pustila na cedilu. To je včasih od nje terjalo tudi preveč 
energije. Ni pustila, da bi jo kdo zaščitil, raje je sama naredila, kar je 

bilo potrebno, pa čeprav večkrat tudi v svojo škodo.
V zadnjih letih je našla krhko ravnotežje med tem, koliko je še dala od 
sebe in koliko si je lahko vendarle vzela zase. Vsi bi si želeli, da bi to 
zmogla prej. Domači so bili veseli ob tem, ko je v zadnjih letih ponovno 
našla več veselja in trenutkov sreče, predvsem s svojimi vnuki. Evo, 
Aljaža, Mateja, Veroniko in Jakoba je imela prav tako rada, kot svoje 
otroke. Vsem je dokazala, da se tudi v zadnjem obdobju življenja človek 

lahko spremeni v še boljšo verzijo samega sebe, če si to želi.
»Zunaj zeleni pomlad. Ne boš več videla tvojih črnih lilij, ki bodo čez nekaj 
dni zacvetele. Ne boš več videla popkov tvojih vrtnic, ki se prebujajo. Tvoje 
sadike bomo posadili mi. Zdaj si prosta vsega trpljenja. Zdaj si lahko 
mirna in svobodna. Radi bi, da malo popaziš na nas tam zgoraj. On pa 
bo popazil nate. Hvala ti, ker si bila z nami. Radi te imamo. Pogrešamo 
te.« Se temi besedami pa se je v imenu družine pred žalnim zborom na 
idrijskem mestnem pokopališču od mame Ane poslovila hčerka Mateja.

  JOŽICA NINČEVIĆ
(5. 4. 1940 – 16. 5. 2021)

Na prelepo pomladno jutro si nas nepričakovano zapustila. 

Zunaj so ptički veselo žvrgoleli, ti pa se tistega nedeljskega jutra 

kljub temu nisi prebudila. Niso se zmenili za našo bolečino in 

praznino, ki jo je pustilo tvoje slovo. Nedavno smo praznovali 

tvoj rojstni dan, spet si nam spekla potico … Imela si še mnogo 

načrtov, kaj vse bo za postoriti okoli hiše, na vrtu, še zadnji dan 

si nam naročila katera semena rož naj ti prinesemo. Uživala si 

v delu na vrtu, bila si ponosna nanj in na vselej urejeno okolico 

hiše. Čeprav ti zdravje ni več služilo kot nekoč, si še vedno 

držala vse niti v svojih rokah in si za vse poskrbela. Zelo pa si 

pogrešala ata in življenje brez njega si težko sprejela. Sedaj sta 

spet skupaj, nekje … Ostal bo spomin na lepe trenutke, ki nas 

bodo spremljali skozi življenje. 

Iskreno se zahvaljujemo dr. Likarjevi, dr. Ogričevi, patronažni 

sestri Darinki za izkazano skrb in pomoč. Hvaležni smo tudi vsem 

iz službe Pomoč na domu za vso podporo, ki ste ji jo nudile zadnje 

leto. Hvala pogrebni službi Komunale Idrija, posebej Marku za 

organizacijo pogreba, hvala trobentaču iz Logatca za poslovilne 

pesmi, cvetličarni Cvet za lepe aranžmaje, posebna zahvala župniku 

Marku Rijavcu za opravljen poslovilni obred, za besede tolažbe in 

upanja ob izgubi. Iskrena hvala tudi vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom in sodelavcem za izrečena sožalja, za darovane sveče in 

cvetje ter hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerki Zdenka in Katja z družinama

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

(Simon Gregorčič)

 

Gradivo 

 za zahvale in male oglase  

nam lahko pošljete  

po elektronski pošti na:  

abc@abc-merkur.si ali  

marketing@abc-merkur.si. 

Dodatne informacije na:  

05 37 222 80 

ali 051 358 215.  
 

Za vsebino zahval v  

uredništvu ne odgovarjamo.

 
POSLOVILI SO SE 

Fanči Gregorčič  
iz Idrije, stara 89 let

Dolores Dobravec 
Mažgon  
iz Jesenice, stara 48 let

Frančiška Angela Ogrič  
iz Idrije, stara 83 let

Miha Lahajnar  
s Straže, star 81 let

Ivana Erjavec  
iz Idrije, stara 82 let

Ana Kos  
iz Idrije, stara 73 let

Jožica Ninčevič  
iz Idrije, stara 81 let

 

Vsakdo sam stoji  

na srcu zemlje, 

s sončnimi žarkom 

preboden 

in je takoj zvečer. 
 

(S. Quasinando)
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Mali oglasi
V najem oddam opremljeno 

stanovanje v Idriji. Stanovanje je 
primerno za par ali par z majhnim 
otrokom. | Inf.: 041 430 190 (po 16. uri) 

Prodam mehko podlogo za otroške 
bazene, 10 m2. | Inf.: 041 540 676 

V centru Idrije prodam stanovanje v 
velikosti 38 m2. | Inf.: 031 449 955

Prodamo staro kmečko hišo na 
Vojskem, Ogalce 72. Cena: 49.999,00 
evrov. | Inf.: 041 455 152

Prodam Mercedes Benz B180, letnik 
2007, 196.000 km. | Inf.: 031 283 337

Mladi par brez otrok nujno najame 
stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji.  
| Inf.: 070 619 910

Ugodno naprodaj nov, nerabljen 
vrhunski pametni mobitel Huawei P 
Smart 4/128GB, Kamera 48, črn, z 
vsemi dokumenti. Cena: 135 EUR.  
| Inf.: 070 103 107

Družina najame hišo ali večje 
stanovanje v hiši za daljše obdobje v 
Idriji. | Inf.: 040 519 559 (Aleš)

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

Najamem enosobno stanovanje 
ali garsonjero v Idriji. Želim si 
prijetnega in čistega prostora v 
miru in tišini. Hvaležna bom za vse 
vaše informacije. | Inf.: 041 669 551 
(Mojca)

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

Na Vrhniki na lepi lokaciji prodam 
komfortno stanovanje v velikosti 
33 m2, svoj vhod, dve parkirni 
mesti, lokacija je zelo mirna, vsa 
infrastruktura v krogu 5 min hoje.  
| Inf.: 041 828 455

V Idriji ali Cerknem kupim stanovanje 
do približno 45 m2 v nižjem 
nadstropju. | Inf.: 069 794 654 

V Cerknem nujno kupim enosobno 
ali dvosobno stanovanje.  
| Inf.: 031 608 346 (Gregor)

Najamem garažo v Idriji, lahko je 
brez vode in elektrike.  
| Inf.: 041 453 733 (Boštjan)

V času poletja najamem vikend ali 
podobno manjšo namestitev v okolici 
Idrije. | Inf.: 031 295 491

Prodam 3 kubične metre brezovih 
drv. | Inf.: 031 873 456

V Idriji najamem garsonjero.  
| Inf.: 051 335 058

Kupim garsonjero v Idriji.  
| Inf.: 041 748 418

Kupim traktor in ostale kmetijske 
stroje, lahko novejši ali starejši 
letnik, v kakršnemkoli stanju, lahko 
tudi v okvari, poškodovan, brez 
dokumentov, ... Kjerkoli v Sloveniji, 
gotovina takoj. | Inf.: 040 638 550

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

Ugodno prodam dnevno sobo Alples 
Easyfurn u9, še v originalni tovarniški 
embalaži. Sestav je iz štirih talnih in 
ene stenske omarice.  
| Inf.: 031 817861 ali 041 649 168

V Idriji ali Sp. Idriji kupim stanovanje 
v velikosti 60 – 80 m2.  
| Inf.: 040 585 566 (Sabina)

Pomlad prinaša novo ustvarjalnost
Maja Justin Jerman

Na Gimnaziji Jurija 
Vege Idrija že tretje leto 
sodelujemo v projektu 
Skum. Ključni cilj 
projekta je vnašati več 
umetniških vsebin k 
pouku ob prisotnosti 
umetnika. Zasledovali 
smo že ozaveščanje 
renesanse z gibom kot 
priprava na ekskurzijo 
v Firence, obravnavo 
konstruktivizma z 
ustvarjalnim postopkom 
pesnjenja v različnih slogih 
ali obravnavo antike skozi 
debato in strip.

V letošnjem šolskem letu smo se odločili prve in druge 
letnike spodbuditi k ustvarjanju na temo praznovanja 
120-letnice naše šole. S pomočjo profesoric za didaktiko 
s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem 
in v Ljubljani, dr. Vesne Geršak (ples), dr. Barbare 
Sicherl Kafol (glasba) in dr. Uršule Podobnik (likovna 
umetnost), smo zasnovali raznovrstne delavnice v 
znamenju našega prazničnega slogana: Idrija – mesto 
znanja. Nastale stvaritve dijakov bomo predstavili 
v uvodnem dogodku, ki bo 17. septembra 2021 na 
dvorišču Gradu Gewerkenegg zaznamoval začetek 
jubilejnega leta Gimnazije Jurija Vege Idrija. 

V torek, 4. maja, ko so četrtošolci pisali esej, so dijaki 
2. letnika večinoma ustvarjali zunaj šole, da ne bi 
motili zbranosti četrtošolcev. Tako so se glasbeniki pod 
mentorstvom zborovodkinje in pevke Martine Burger 
zbrali na gradu, kjer so nam odstopili dvorišče in obe 
galeriji. Z glasbenim dopoldnevom niso bili zadovoljni 
le prepevajoči dijaki ampak so ga pohvalili tudi 
zaposleni na gradu, ko so po dolgotrajnem zaprtju 
prostore napolnili mladi glasovi. 

Da so se dijaki razkropili po različnih prizoriščih po 
Idriji, je bila dobra odločitev, saj jih je okolje še bolj 
spodbudilo k rojevanju idej. Drugačen dopoldan in 
koncept bodočega glasbenega nastopa je lepo opisala 
udeleženka glasbene delavnice dijakinja Minka 
Gregorač Stepančič: »Skozi zanimive, energične in 
inovativne igre smo spoznavali pravilnosti izgovarjave 
ter drže telesa, izvajali pa smo tudi raznovrstne 
ritmične vzorce. Sprva smo bili še nekoliko zadržani, 
vendar smo se z lahkoto sprostili in prepustili 
ustvarjalnosti. Pomemben vir našega nadaljnjega dela 
so bile predvsem vaje večglasja in petje v kanonu. 
Drugi del dopoldneva smo namenili vaji refrena, 
ki bo izveden na prireditvi ob obeležitvi 120-letnice 
naše realke. Izpeljana bo v štiriglasju, kar nam je 
predstavljalo kar velik izziv, vendar smo po mojem 
mnenju delo opravili z odliko.« 

Zakaj se dijakom zdijo take delavnice pomembne 
in kakšne ideje sprožijo pri njih, se je Minki s 
komentarjem pridružil še Lovro Vehar Menegatti: 
»Zagotovo bi še enkrat ponovil delavnico in mislim, 
da je odlična popestritev sedenja za šolskimi klopmi 
oziroma računalniškimi zasloni. Vsekakor so take 
delavnice pomembne, ne le zaradi krajšega oddiha 
od šolskega dela ampak tudi zato, ker nam širijo 
ustvarjalna obzorja in v nas odkrivajo skrite talente.« 

Največ dijakov se je s kiparkama Uršo Toman in 

Tamaro Burger lotilo gnetenja gline. Skupina z Uršo se 
je lotila ustvarjati zidake znanja, ki jih bodo povezali v 
večjo skulpturo. 

»Dijaki so se odlično odzvali na projekt, ki ga 
želimo ustvariti. Kljub temu, da večina nima pogoste 
priložnosti kipariti v glini, so z zanimanjem rokovali z 
njo. Telefoni so obtičali v žepih in pričela se je kreacija. 
Naš projekt stremi k skupni postavitvi kot celoti in 
dijaki so razmišljali in delali tudi v to smer. Tematiko 
smo navezali na Idrijo, katere del so tudi sami, in 
bi tako lahko ustvarili tudi bolj osebne skulpture. Z 
izdelki, ki so nastali na delavnici, sem zadovoljna. Je 
začetek, ki obeta,« je projekt ocenila mentorica Urša 
Toman. 

Obe kiparski delavnici so pohvalili tudi dijaki, saj 
so spoznavali tehniko, po kateri ne posegajo tako 
pogosto. Vendarle je treba na koncu glino žgati še v 
posebnih pečeh. Dijakinja Vita Grudnik je zapisala: 
»Na delavnicah smo imeli pri ustvarjanju povsem 
proste roke. Mentorica Tamara Bregar je spodbujala 
naše nenavadne ideje in nam pomagala pri izdelavi 
kipov, ker smo imeli s kiparjenjem po večini vsi le 
malo izkušenj. Najbolj zanimivo se mi je zdelo to, da 
smo za razliko od običajnega (sploh osnovnošolskega) 
likovnega pouka stremeli k abstraktnim stvaritvam 
in se nismo tako obremenjevali s tem, ali so kipi 
dovolj realistični, zato smo lahko ustvarjali veliko bolj 
sproščeno.« 

Četrta ustvarjalnica se je z Nušo Jurjević usmerila 
v slikarstvo. O tej izkušnji, povezani s slikanjem 
na prostem, je dijakinja Vita Čar zapisala: »Naša 
naloga je bila, da si izberemo določeno stavbo, pa 
naj bo zgodovinsko pomembna ali le nam ljuba, in 
jo skiciramo na bel A4 papir. To skico smo v učilnici 
prenesli na večji kos papirja, zraven pa narisali še 
elemente, ki naj bi predstavljali našo idejo Idrije čez 120 
let. Ko smo bili z risbo zadovoljni, smo se lotili risanja z 
ogljem in kredo. Bela in črna sta se odlično dopolnjevali 
in nastajati so začeli izjemni izdelki. Na koncu pa smo v 
že tako zanimivo in neobičajno likovno delo vključili še 
barve. Elemente prihodnosti smo naslikali z akrilnimi 
barvami, medtem ko je bila realnost črno-bela.«

Da ni bila realnost mentorice Nuše zgolj črno-bela, 
priča njen zapis o prvi mentorski izkušnji na naši šoli: 
»Delo z dijaki je bilo izredno prijetno in izpolnjujoče, 
saj so pokazali odlične ideje in motivacijo za rast na 
likovnem področju. Pri mnogih sem opazila izjemen 
občutek za risanje in slikanje, ekspresiven slog ali 
tehnično doslednost. Sicer pa se je večina dijakov 
najbolj sprostila pri skiciranju na terenu (v okolici 
glavnega trga), kar mi je blizu tudi kot ustvarjalki – 
skiciranje je namreč proces, ki dopušča sproščenost 
v izražanju. Krasno je videti mnogotere odtenke 
prihodnosti, izražene preko pripovednega jezika 
likovne umetnosti.«

Tako poln dan ni mogel biti neopažen in 
nedokumentiran. Za to sta poskrbela dijaka fotografa 
iz 3. letnika: Jakob Rožič in Timon Venko. Da pa bo 
spomin zapisan še malo dlje v prihodnost, bo poskrbel 
režiser Dušan Moravec s snemalcem Vidom Uršičem, 
ki ob 120-letnici šole snuje dokumentarec s smelim 
delovnim naslovom Idrija – mesto znanja. 

Kako prav je, da smo se po večmesečnem životarjenju 
za ekrani lotili ustvarjanja v živo, so nam potrdili 
številni dobri odzivi dijakov, ki smo jih zaznali v 
evalvaciji dogodka. Vse to potrjuje dejstvo, da je zaprti 
čas zaradi korone največ posledic pustil med mladimi, 
saj je socializacija v dobi odraščanja najpomembnejša 
za njihov osebnostni razvoj. Če pa to poteka v povezavi 
z ustvarjalnostjo, lahko o takem pouku tudi pedagogi 
govorimo samo s superlativi. V torek, 4. maja, smo 
resnično prinesli več umetnosti, ne samo v šolo 
ampak posredno tudi v Idrijo. To pa je osrednji cilj 
projekta Skum. V ponedeljek, 31. maja, smo ponovili 
enake delavnice še za dijake 1. letnika, le da smo jim 
dodali še plesno z mentorico Tino Valentan. Z enakim 
ustvarjalnim zanosom so jih doživeli in na koncu 
tudi pohvalili tako dijaki kot tudi mentorice. O tem 
zgovorno priča zapis gospe Martine Burger, da iz Idrije 
prihaja spočita in polna navdiha ob tako dojemljivih in 
nadarjenih dijakih.

Likovna delavnica / Foto: Jakob Rožič
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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

Voznik umrl pod 
traktorjem

V soboto, 12. junija, se je ob 7. uri in 
26 minut na Medvedjem Brdu zgodila 
tragična delovna nesreča, ko se je med 
košnjo trave prevrnil traktor in pod 
sabo pokopal voznika. Gasilci PGD 
Dolnji Logatec in PGD Medvedje Brdo 
so zavarovali kraj dogodka in skupaj z 
reševalci NMP Logatec poškodovanemu 
nudili prvo pomoč z oživljanjem. Kljub 
hitri intervenciji reševalnih služb je 
voznik traktorja umrl na kraju nesreče.

V Idrijci našli truplo
V soboto, 12. junija, so okoli 19. ure in 

30 minut na OKC v Novi Gorici prejeli 
klic in sporočilo, da v reki Idrijci leži 
oseba, ki ne kaže znakov življenja. 
K Idrijci so odhiteli idrijski policisti 
in gasilci, ki so ob levem bregu, pod 
nogometnim igriščem, res opazili 
negibno telo. Gasilci so s čolnom in 
vrvno tehniko mrtvo gospo potegnili 
iz reke ter jo prenesli do vozila pogrebne 
službe. Dežurni zdravnik je odredil 
sanitarno obdukcijo, ki bo pokazala, 
zakaj je starejša gospa, po podatkih 
Primorskih novic doma z Idrijskega, 
umrla. Policisti niso ugotovili znakov 
kaznivega dejanja in so tujo krivdo 
izključili.

Padalec zasilno pristal 
v Jagrščah

V soboto, 12. junija, je ob 16. uri in 
20 minut v bližini Jagršč na drevesu 
zasilno pristal jadralni padalec. Gasilci 
PGD Cerkno so nepoškodovanem 
padalcu nudili pomoč pri sestopu z 
drevesa.

Trk v križišču
V četrtek, 10. junija, se je nekaj 

pred 22.  uro zvečer pripeti la 
prometna nesreča v  g lavnem 
semaforiziranem križišču v Idriji. 
Na upravi policije so potrdili, da 

sta trčili dve osebni vozili. Potniki 
se v trku niso poškodovali, zaradi 
nesreče pa je iz enega od vozil 
izteklo olje, ki je onesnažilo vozišče.

Pokvarjeno dvigalo
V četrtek, 10. junija, so spodnje-

idrijski gasilci nekaj po 17. uri na 
Tolminski cesti v Spodnji Idriji iz 
pokvarjenega dvigala rešili tri osebe 
in upravniku poslopja predlagali, naj 
pokliče serviserja.

Delovna nesreča v 
Cerknem

V ponedeljek, 7. junija popoldne, 
se je v eni od gospodarskih družb 
na  Cerkljanskem med de lom 
po roki in obrazu poškodoval 
mlajši delavec. Na kraju delovne 
nesreče so mu pomagali sodelavci, 
kasneje pa so ga oskrbeli v splošni 
ambulanti v Cerknem, odkoder 
ga je reševalni avtomobil odpeljal 
n a  z d r av l j e nj e  v  l j u b l j a n sk i 
klinični center. Policisti so tujo 
krivdo izključili in bodo o vseh 
ugotovljenih dejstvih s pisnim 
poroči lom obvest i l i  Okrožno 
državno tožilstvo v Novi Gorici.

Dim v domu starejših
V noči iz četrtka na petek, 4. junija, 

so ob 1. uri in 16 minut klicali na 
pomoč gasilce iz doma starejših 
na Marofu, kjer so se zaradi tlenja 
električne napeljave v razdelilni 
omarici zadimili prostori v pritličju 
bivalne enote. Gasilci PGD Idrija so 
prezračili zadimljene prostore, objekt 
pregledali s termovizijsko kamero in 
izmerili koncentracije plinov, ki pa 
niso bile povišane.

Ogenj uničil 
rovokopača

V torek, 25. maja, so nekaj po 
12. uri klicali na pomoč gasilce z 

Vojskega. Na cesti proti Tisovcu so 
cestni delavci opravljali gradbena 
dela pri vzdrževanju ceste. Na 
delovišču, približno 15 kilometrov 
od Vojskega, je delal rovokopač, 
strojnik je z njim čistil in urejal 
poškodovano gozdno pot. Med 
povsem običajnim delom je motor 
delovnega stroja nenadoma ugasnil. 
Strojnik je skočil iz kabine, odprl 
pokrov motorja, da bi preveril zakaj 
stroj ne dela, in v motorju zagledal 
plamene. Gašenje z ročnim gasilnim 
aparatom ni bilo uspešno, saj ni 
mogel doseči žarišča požara. Ko je v 
gasilnem aparatu zmanjkalo prahu, 
je strojnik ostal povsem nemočen. 
Osem gas i l cev  z  Voj skega  j e 
posredovalo takoj po prejemu klica 
na pomoč, ker pa so za pot do mesta 
požara potrebovali kar nekaj časa, 
so prišli na kraj požara prepozno, 
da bi stroj obvarovali pred plameni. 
Ogenj je povsem uničil rovokopača 
in gasilci so lahko le pogasili tleče 
dele delovnega stroja.

Helikopter odpeljal 
otroka

V torek, 25. maja, je nekaj pred 
14. uro na začasnem pristajališču 
na nogometnem igrišču v Idriji 
pristal helikopter Slovenske vojske 
z dežurno ekipo helikopterske 
nujne medicinske pomoči. Člani te 
so od idrijskih reševalcev v oskrbo 
prevzeli hudo bolnega otroka in 
ga po najkrajši poti prepeljali do 
urgence v Ljubljano.

Zemeljski plaz ogroža 
objekt

V nedeljo, 24. maja, so nekaj 
pred 20. uro posredovali gasilci na 
Travniku, kjer se je v neposredni 
bližini stanovanjskega objekta sprožil 
zemeljski plaz. Gasilci PGD Plužnje in 
PGD Cerkno so območje plazu prekrili 
s PVC ponjavo ter preprečili nadaljnje 
plazenje.

Pod vplivom konoplje 
odklonila pregled

Idrijski policisti so v torek, 18. 
maja, v zgodnjih večernih urah v 
Idriji zaustavili voznika osebnega 
avtomobila in mu odredili hitri test 
zaradi suma vožnje pod vplivom 
prepovedanih drog.  Rezul tat 
hitrega testa je bil pozitiven na 
konopljo, zato so vozniku odredili 
strokovni pregled v zdravstveni 
ustanovi, ki pa ga je voznik odločno 
odklonil. Idrijski policisti so mu 
prepovedali nadaljnjo vožnjo in 
mu odvzeli vozniško dovoljenje. 
Z o p e r  4 4 - l e t n e g a  k r š i t e l j a 
cestnoprometnih predpisov bodo 
napisali še obdolžilni predlog na 
okrajno sodišče.

Nekaj ur pozneje pa so policisti v 
Idriji zaustavili še drugega voznika 
osebnega vozila in tudi njemu 
odredili hitri test zaradi suma 
vožnje pod vplivom prepovedanih 
drog. Tudi v tem primeru je bil 
rezultat hitrega testa pozitiven na 
konopljo. Tudi njemu so policisti 
odredi l i  s t rokovni  preg led  v 
zdravstveni ustanovi, ki pa ga je 
37-letni voznik odločno odklonil. 
Tu d i  n j e m u  s o  p r e p o v e d a l i 
nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli 
vozniško dovoljenje. Sledi še prijava 
na sodišče.

Požar v 
tovarni

V torek, 8. junija, je nekaj po 16. uri zagorelo v tovarni podjetja Hidria v 
Spodnji Kanomlji. Po doslej znanih podatkih je zagorelo v odsesovalni napravi. 
Požar, ki je povzročil minimalno škodo, so pogasili gasilci PGD Spodnja Idrija.

Spet vlomilci v Spodnji Idriji
Policisti Policijske postaje Idrija so si v petek, 28. maja zjutraj, 
ogledali kraj poskusa vloma v trgovino v Spodnji Idriji. 

Po doslej zbranih podatkih so se vlomilci spravili nad vrata trgovine 
Kmetijsko-gozdarske zadruge Idrija Na vasi v Spodnji Idriji. V noči na četrtek, 
27. maja, so nepridipravi poskušali vlomiti skozi vrata v skladišče ob kulturni 
dvorani, a so bili pri tem neuspešni. Na treh mestih so s kovinskim orodjem 
poskušali odlomiti del vrat. Zaradi poskusa vloma je na vratih na treh mestih 
nastala materialna škoda, ki jo bo verjetno krila zavarovalnica. O kaznivem 
dejanju so policisti že obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in 
Državno tožilstvo v Novi Gorici. Idrijski policisti bodo po zaključku preiskave 
na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na novogoriško 
Okrožno državno tožilstvo.

Poskus vloma v to trgovino pa ni bil prvi. Domačini se spominjajo, da so 
nepridipravi pred leti večkrat uspešno vlomili v trgovino in iz nje odnesli velike 
količine materiala. Ob tokratnem neljubem dogodku so policisti izdali tudi 
preventivno priporočilo, v katerem pozivajo vse občane, da več pozornosti 
namenijo tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil po vaseh 
oziroma v stanovanjskih soseskah večjih mest. Vse tovrstne informacije lahko 
krajani sporočijo policistom najbližje policijske postaje oziroma pokličejo na 
interventno številko Policije. Prav tako lahko občani policistom pomagajo pri 
izsleditvi storilca tudi tako, da si zapomnijo čim več podatkov o storilcu: izgled 
storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, ...
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Novorojenčki 
Šale tedna

Z A D N J A  S T R A N

Kontracepcija
Stranka je pri kmetu kupila 20 jajc.
Naslednji dan se je ponovno 
pojavila pri kmetu in se pritožila:
"Vsa jajca so bila prazna!"
Kmet je odšel v kokošnjak in se zadrl:
"Katera od vas jemlje 
kontracepcijske tabletke?"

Nesreča
Povozi (pošteni) šofer kokoš. Ustavi 
in pokliče gospodarico.
Vpraša: "Je tisto na cesti vaša kokoš?"
Gospodarica odgovori: "Neeej. Naše 
niso tak' ploščate!"

deklica Brina, starša Nives Kenda  
Koder in Darjan Koder iz Idrije

deček Žan, starša Barbara Zadnikar in 
Jernej Črnologar iz Lomov

deklica Zala, starša Polona in Nejc Močnik 
iz Idrije

deklica Zala, starša Petra Mlakar in Jan 
Mrak iz Čekovnika

ETA d.o.o. Cerkno 
Goriška cesta 19 
5282 Cerkno

VZDRŽEVALEC (m/ž) 
elektrotehnik in 
mehatronik

NOVE ZAPOSLITVE!

Vzdrževanje strojev in naprav 

Preventivna vzdrževalna dela na strojih 

Samostojno odpravljanje okvar na 
mehanskem področju  

Enostavna popravila električnih naprav 

Naročanje rezervnih delov

Enota za kadre in splošne zadeve,  
05 37 55 508 ali kadrovska@egoproducts.com.

TEHNOLOG  
PROIZVODNJE (m/ž)

Ponujamo delo v strokovno podkovanem in prijetnem kolektivu z možnostjo nadaljnjega 
strokovnega usposabljanja ter izobraževanja. Vabljeni k prijavi!

VAŠI IZZIVI:

Priprava in vodenje projektov

Skrb za stalno izboljšavo procesa in tehnologije

Sodelovanje z službami za zagotavljanje  
kakovosti, razvoja, vzdrževanja in varstva pri delu

Izdelava tehnične dokumentacije, vodenje evidenc

Izvajanje metod 5S, TPM

i

PLAUDRA-PRESS

Novo ime za Rožni hrib
V Idriji malokdo ve, da imamo ob Rožni ulici tudi Rožni 
hrib. To je naravna vzpetina nad sotočjem Idrijce in 
Nikove, kjer so leta 1678 rudarji zgradili cerkev svetega 

Antona, ki stoji še danes.
Namigovanja, da je poimenovanje Rožne ulice in Rožnega hriba 

neposredno povezano z nekdaj zelo razširjenim pitjem Geruša, še nimajo 
uradne potrditve. Tudi podatek, da naj bi knapi za pripravo Geruša, ki je 
v Idriji edina pijača z veliko začetnico, vedno uporabljali vodo iz enega od 
izvirov v tem predelu mesta, še ni potrjen. Jasno pa je, da bodo morali 
mestni veljaki zagristi v še eno kislo jabolko. Iz Društva za poimenovanje 
hribov so namreč sporočili, da bodo na mestno oblast naslovili pobudo 
za preimenovanje Rožnega hriba v Leskov hrib. Pobudo utemeljujejo 
s podatkom, da se je v zadnjih dvajsetih letih pobočje od Peljhana 
do vrha hriba povsem zaraslo z grmovjem in celo mladim drevjem. 
Med rastlinskimi vrstami pa sedaj namesto takih in drugačnih rožic 
prevladujejo leske. Predlogu za čiščenje brega in ponovno setvijo cvetlic 
pa nasprotujejo v Društvu za novo vzgojo, kjer načrtujejo skorajšnjo 
povečano potrebo po leskovih palicah. Te naj bi spet začeli uporabljati 
kot učne pripomočke, ki so bili zalo priljubljeni v prejšnjem stoletju.
Kdaj bodo mestne oblasti obravnavale predlog za preimenovanje, pa 

idrijska tiskovna agencija Plaudrapress še ne poroča. / FIŠER

V deželi medvedov 
Medvedi se v zadnjih mesecih vse pogosteje pojavljajo v 
bližini naselij na Idrijskem in Cerkljanskem. V Dolah so 
kosmatinci razbili več čebelnjakov.

Že v začetku meseca maja so medveda večkrat opazili v Idrijskih Krnicah in 
v dolini Kanomlje. V nedeljo, 23. maja, pa je eden od domačinov iz avtomobila 
posnel pričujočo fotografijo na cesti po Kanomlji. Medvedka s tremi mladiči 
se je prikobacala iz Kanomljice na cesto in se povzpela čez obrežni zid nad 
cestišče. Ker pa eden od mladičev nikakor ni mogel preplezati betonskega 
zidu, se je cela medvedja družina solidarno vrnila na cesto in se odpravila 
nazaj v goščavo proti Kanomljici. Zaradi tega nenavadnega prizora je za 
nekaj minut zastal promet na cesti, saj so potniki v avtomobilih na varni 
razdalji opazovali dogajanje in čakali na razplet. 

Medvedje so redni obiskovalci območja okoli Divjega jezera in pobočij nad 
njim, neredko ga opazijo tudi na Rakah. Idriji najbližje srečanje z medvedom 
pa je imel Alen Tinta, ko je medveda srečal na cesti pri bencinskem servisu 
OMV v Idriji. Pred dnevi je ob večerni prometni konici z avtomobilom 
peljal proti Spodnji Idriji in ob odbojni ograji za bencinskim servisom uzrl 
medveda. Ta se je skobacal čez ograjo in nadaljeval svojo pot kar po Keltiki 
proti domu starejših. V križišču jo je mahnil levo proti trgovini Hofer in 
pred avtomobilom, ki mu je sledil, zbežal po cesti nad trgovino proti Stanu.

Meja osrednjega območja življenja medveda na tem območju trenutno 
poteka po Kanomljici. Desni breg torej sodi pod osrednje območje, levi 
breg proti Idrijskim Krnicam pa pod robno območje. V teh območjih obiski 
medvedov niso nobena redkost. Ker pa se v zadnjih letih na teh območjih 
pogosto pojavlja medved, nekateri predlagajo, da bi mejo med osrednjim 
in robnim območjem v občini Idrija zarisali na novo in jo s Kanomljice 
prestavili na Idrijco.

Lovci so v zadnji sezoni izvedli le del načrtovanih uplenitev medvedov. 
Idriji najbližji uplen se je zgodil 27. februarja letos, ko je bil na Hudem 
polju uplenjen dobrih 100 kilogramov težak dvoletni kosmatinec. Na pobudo 
okoljevarstvenikov so morali kasneje zadržati izvajanje letnega načrta odstrela 
velikih zveri. / ITA

Medvedka z mladiči v Srednji Kanomlji | foto: idrija.com


